
 
 

 

 

 

Memorando nº 

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

Weil” referente ao Segundo Trimestre de 2019. 

Data: 15/07/2019 

 

 

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 (Abril – Maio – Junho), 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, 

 

 

 

 

__________________________    _______________________ 

Maria Cristina Oliveira      Priscila Romano Santana 

Supervisora Educacional     Diretora Educacional 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Relatório Trimestral do ano letivo de 2019 

(Abril, Maio e Junho) 

 

 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: Maria Cristina Oliveira 
 
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 

 

 



 
 

 

 

 

 

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 

mailto:eletrosol@uol.com.br
mailto:331.fds@gmail.com
mailto:tognolo@icloud.com
mailto:surecardoso@yahoo.com.br
mailto:marcosal@sigmanet.com.br
mailto:moralesju@uol.com.br


 
 

 

 

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 01/07/2019) 

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 98 4 

II 150 163 162 1 

III 180 215 189 26 

Total 414 480 449 31 

 

b) Frequência 

Agrupamento 
Frequência constante do trimestre em 

porcentagem 

I 76,9 

II 76,7 

III 76,9 

I/II 75,0 

 

 

 

 

 

mailto:diretorianavemae@anabrasil.org


 
 

 

 

c) Ordens Judiciais 

Agrupamento Matrículas por ordem judicial no trimestre 

I 23 

II 23 

III 0 

Total 46 

 

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 A SEXTA) 

 
01/10/2018 

12:00 as 13:00 
(SEG A SEXTA) 

 

SUPERIOR/ 
PEDAGOGIA 

SILVIA REGINA 
SEGATO 

VICE DIRETORA 
09:00 as 18:00 
(SEG A SEXTA) 

 
07/05/2019 

13:00 as 14:00 
(SEG A SEXTA) 

 

SUPERIOR/ 
PEDAGOGIA 

ROSELI APARECIDA 
VALENTIM JERÔNIMO 

COORDENADORA 
PEDAGÓGICA 

07:00 as 16:00 
(SEG A SEXTA) 

02/04/2018 

11:00 as 12:00 
(SEG, TERÇA, QUAR E 

SEXTA) 
13:00 as 14:00  

(QUINTA) 
 
 

SUPERIOR/ 
PEDAGOGIA 

 

b) Equipe de apoio administrativo 

NOME FUNÇÃO HORÁRIO 
DATA DE 

ADMISSÃO 
ALMOÇO FORMAÇÃO 

RAFAELA DE MORAES 
MACHADO 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

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

COMPLETO 

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 

JULIANA SILVA 
SAMPAIO 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

08:00 - 17:00 18/02/2019 11:30 - 12:30 
SUPERIOR 
CURSANDO  

 

 

 



 
 

 

 

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 12:00 – 13:12 ENSINO MÉDIO COMPLETO 

EDNA FONTES DA 
SILVA 

AUXILIAR DE 
COZINHA 

07:00 - 17:00 03/06/2019 11:00 - 12:12 ENSINO MÉDIO COMPLETO 

ARISDETE DA SILVA 
OZORIO 

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

SILVANA ROSE DA 
CONCEIÇÃO 

COZINHEIRA 07:00 - 17:00 17/05/2019 11:00 - 12:12 ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 

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 

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 

15 TALITA GAGLIARDI 

PROFESSORA 

DE EDUCAÇÃO 

ESPECIAL 

7:00 - 11:00 

(SEG E TER) 

13:00 – 17:00 

(QUA E SEXTA) 

07:00 - 13:00 

(QUI) 

INICIO EM 

01/08/2019 

11:00 - 13:00 

(QUI) 

ESPECIALIZAÇÃO 

EDUCAÇÃO 

ESPECIAL 

 
 
 
 

e) 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  
(TERÇA-FEIRA) 

ENSINO MÉDIO 
COMPLETO 

03 
ANDRÉA 

PEREIRA DE 
ASSIS 

MONITOR DE 

EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

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

08/11/2018 
11:00 as 12:12 (SEG, QUA, 
SEX) 10:50 – 12:02 (TER, 

QUI) 

07:00 – 9:00  
(TERÇA-FEIRA) 

ENSINO MÉDIO 
COMPLETO 

04 
ADRIANA P. A. 

DA SILVA 

MONITOR DE 

EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

07:30 – 17:30 
(SEG, QUA, 

SEX) 07:00 – 
17:30 (TER, 

QUI) 

05/02/2019 
12:12 - 13:24 (SEG, QUAR, 
SEX) 12:12 – 13:54 (TER, 

QUI) 

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

ENSINO MÉDIO 
COMPLETO 

05 

ALEXANDRA 
RODRIGUES 
MACEDO DO 

CARMO 

MONITOR DE 

EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

07:30 – 17:30 
(SEG, QUA, 

SEX) 07:00 – 
17:30 (TER, 

QUI) 

13/06/2019 
12:12 - 13:24 (SEG, QUAR, 
SEX) 12:12 – 13:54 (TER, 

QUI) 

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

SUPERIOR EM 
GESTÃO 

COMERCIAL E 
MARKETING 

06 
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 

07 
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 

08 
CAROLAINE 
PEREIRA M. 

DOS SANTOS 

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 
INCOMPLETO 

09 
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 

10 
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 

11 
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 

12 
HELENA R. 

LUNA 
SLONZON 

MONITOR DE 

EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

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

05/02/2019 11:00 – 12:12 (SEG A SEX) 
07:00 – 9:00  

(TERÇA-FEIRA) 
ENSINO MÉDIO 

COMPLETO 

13 
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 

14 
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 

15 
KELLY 

CRISTINA R. 
NOVAIS 

MONITOR DE 

EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

07:00 – 17:00 
(SEG A SEX) 

24/09/2018 
11:00 – 12:12 ( SEG, QUA, 
SEX) 10:50 – 12:02 (TER-

QUI) 

07:00 – 9:00  
(TERÇA-FEIRA) 

ENSINO MÉDIO 
COMPLETO 

16 
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 

17 
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 

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 

07:00 – 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) 

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) 

21/01/2019 
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 

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

11/09/2018 
11:00 – 12:12 (SEG, QUA, 
SEX) 10:50 -12:02 (TER, 

QUI) 

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

SUPERIOR 
INCOMPLETO 
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f) Organização das turmas na escola  

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 

HORARIO DE FORMAÇÃO 

TURNO 

AG I A INTEGRAL 32 

NATHALIA 
GONÇALVES 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 
(TER, QUI) 

07:00 / 09:00 (3ª FEIRA) 

SHIRLEY F. M. DE JESUS 

7:00-11:00/ 12:12-17:00 
(SEG, QUA, SEX) 

7:00-10:50/12:02-17:00 
((TER, QUI) 

07:00 / 09:00 (3ª 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) 

DANIELA DOS SANTOS QUEIROZ 

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 32 

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 
(TER, QUI) 

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) 

ALEXANDRA RODRIGUES 
MACEDO DO CARMO 

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) 
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ADRIANA SIPRIANO DA SILVA 

08:00-12:12/13:24-18:00 
(SEG, QUI, SEX) 

07:00-11:30/13:42-18:00 
(TER,QUI) 

07:00/09:00 (5ªFEIRA) 

AG I C  INTEGRAL 32 

ROBERTA 
ADRIANA DA 
SILVA NEVES 

 

4 

MARCIA DE ASSIS C. MOURA 

7:00-11:00/ 12:12-17:00 
(SEG, QUA, SEX) 

7:00-10:50/12:02-17:00 
((TER, QUI) 

07:00/09:00 (3ªFEIRA) 

HELENA R. LUNA SLONZON   

7:00-11:00/ 12:12-17:00 
(SEG, QUA, SEX) 

7:00-10:50/12:02-17:00 
((TER, QUI) 

07:00/09:00 (3ªFEIRA) 

ELAINE BENETOLI RAMALHO 

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) 

BRUNA KELLY SOUZA DE DEUS 

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) 
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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 

AG I – 1 
AG II – 31 

 
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 
(TER, QUI) 

 

07:00/09:00 (3ªFEIRA) 

LIDIANE ALMEIDA DA SILVA 
LIMA 

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) 

MONITORA VOLANTE NATALIA 

08:00-12:12/13:24-18:00 
(SEG, QUI, SEX) 

07:00-11:30/13:42-18:00 
(TER,QUI) 

 

07:00/09:00 (5ªFEIRA) 

AG I/II B INTEGRAL 

AG I – 1 
AG II – 30 

 
31 

   IRMA MARIA 
CONSOLO  

     
2 

ABIGAIL MARTINS VIEIRA 

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) 

 

VIVIANE FILADORO DA SILVA 

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) 

AG II C INTEGRAL 34 

SUSIE LIDIANE 
SILVA 

SANTANA DE 
OLIVEIRA 

2 

REGIANE DA SILVA SOUZA 

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) 

 

ADRIANA P. A. DA SILVA 

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) 
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AG II D INTEGRAL 34 
  MARIA DE 

LOUDES 
 

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) 

 

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 (5ªFEIRA) 

AG II E INTEGRAL 33 
SUSANA THAIS 

P. DA SILVA     
         

2 

ANDRÉA PEREIRA DE ASSIS 

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 

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) 

TURMA PERÍODO MATR. ATIVAS NOME DO PROFESSOR 
HORÁRIO DE 

ATUAÇÃO COM 
OS ALUNOS 

HORÁRIO DE FORMAÇÃO 
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g)  Educação Especial 

TURNO 

AG III A INTEGRAL 30 EDIVANIA B. DE SOUZA 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 30 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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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 será apresentado para Conselho de Escola na próxima reunião ordinária e para toda equipe de trabalho em reunião pedagógica. PP já 
homologado, a cópia do PP deve ficar disponível a toda comunidade na Unidade em forma de documento, porém a plataforma não possibilita a impressão. 
 

Proposta 
Pedagógica 
consolidada. 

Elaboração e 
periodicidade na 
atualizada com a 
participação das 
professoras, demais 
profissionais e famílias, 
considerando também o 
interesse das crianças, 
para construção da 
Proposta Pedagógica. 

Participação ativa das 
professoras, demais 
funcionários e comunidade, na 
construção da Proposta 
Pedagógica.  

Mural com informativos das ações pedagógicas, 
acrescentando os 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. 

Equipe Pedagógica e 
gestora 

Durante todo ano 
letivo 

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

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 As professoras devem Planejar momentos que priorize o Aprimorar as metodologias utilizadas para o Orientadora Durante todo ano 
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experiências 
agradáveis 
variadas, 
estimulantes 
com a 
linguagem oral 
e escritas. 
 

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

 

contato das crianças com a 
linguagem oral e escrita. 

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). 

Pedagógica, 
Professoras e 
monitoras. 

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, através das atividades como sexta em cena e desenvolvimento dos projetos. 
 

Crianças relacionando-
se com ambiente natural 
e social. 

Levar as crianças a 
conhecer e a explorar de 
forma planejada os 
diferentes espaços 
naturais, culturais e de 
lazer da sua localidade. 

Planejar estudos do meio 
com as crianças 
Agrupamento II e III, 
baseado no Projeto 
Pedagógico. 

Realizar estudo do meio 
com base em nosso 
Projeto Pedagógico já 
planejado pela equipe, 
para Junho e Outubro. 

Orientadora Pedagógica e 
Direção e equipe pedagógica. 

Junho e Outubro 

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: Estudo do meio realizado com agrupamento III manhã e tarde em Junho/2019 para o Bosque dos Jequitibás, dando continuidade ao projeto as crianças tiveram 
a oportunidade de conhecer o ambiente, os animais, entre outros. Está programado para Outubro estudo do meio com agrupamento II. 
 

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

Tomadas elétricas com tampas 
protetoras seguras, produtos de 
limpeza acondicionados fora do 
alcance das crianças, circulação 
segura das crianças, botijão de gás 
dentro dos padrões de segurança 
exigidos por lei. 

Comprar protetores para as tomadas. Equipe gestora Primeiro 
Semestre 

Qual a relação desta meta com aquela(s) meta(s) proposta(s) no Contrato de gestão? 
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Avaliação da UE: 
(  ) Atingiu Plenamente  ( X ) Atingiu Parcialmente  (   ) Não atingiu 
 
Considerações: A direção já comprou alguns protetores para as tomadas. 

Espaço e 
mobiliários que 
favorecem as 
experiências 
das crianças. 

Disponibilizar nas 
salas espelhos 
seguros e na altura 
das crianças para 
brincar e observar sua 
própria imagem. 

Instalação dos espelhos nas salas 
de aula para dar suporte no 
processo de autoconhecimento e 
identidade da criança. 

Solicitar a SME a colocação dos espelhos 
nas salas de aulas. 

Direção e CAE 
Primeiro 
Semestre 

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: Solicitação já realizada. 
 

Materiais 
variados e 
acessíveis às 
crianças 

Instrumentos musicais 
em quantidade 
suficiente para o 
trabalho pedagógico. 

Solicitar a SME a disponibilização 
desse material para realizar 
atividades com as crianças. 

Realizar a solicitação a SME Direção e CAE 
Primeiro 
Semestre 

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 unidade realizou compra com verba convênio de alguns instrumentos para utilização nas atividades pedagógicas. 

Materiais 
variados e 
acessíveis às 
crianças 

Material individual de 
higiene de qualidade e 
em quantidade 
suficiente. 

Orientar as famílias através de 
bilhetes e reuniões a importância 
de trazer a escola os materiais de 
uso pessoal da criança. 

Envio de comunicados e orientações durante 
as reuniões e/ou individualmente de acordo 
com a necessidade. 

Equipe Gestora e 
equipe pedagógica.  

Durante todo ano 
letivo. 

Qual a relação desta meta com aquela(s) meta(s) proposta(s) no Contrato de gestão? 
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Avaliação da UE: 
(  ) Atingiu Plenamente  ( X ) Atingiu Parcialmente  (   ) Não atingiu 
 
Considerações: Ação está sendo realizada em um processo contínuo com as famílias. 

Respeito e 
acolhimento. 

As professoras e 
demais profissionais 
sentem-se 
respeitadas/os pelos 
familiares? 

 

 

Melhorar a conscientização das 
famílias quanto à importância e 
valioso trabalho de todos os 
profissionais da Unidade. 

 

 

Incluir nas pautas das RFE e Conselho de 
Escola o respeito que se deve ter com todos, 
visando o pessoal e o profissional. 

Programar escola aberta para que as famílias 
possam conhecer a rotina diária de suas 
crianças e as atividades realizadas dentro da 
unidade. 

Equipe Gestora e 
equipe pedagógica. 

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: Esse é um processo continuo, porém estamos superando esse indicador à medida que a comunidade fica mais próximo da escola, durante reuniões de pais 
onde as professoras falam sobre essas questões e durante as festas onde um dos objetivos é proporcionar as famílias e crianças um ambiente agradável sendo possível 
interagir com a equipe. 

Conselho de 
Escola 
 

Baixa frequência dos 
pais na reunião do 
Conselho de Escola. 
 

Ter o maior número de pais 
presentes. 

Envio de comunicados no caderno; Aviso na 
entrada da escola; Ligar para os pais para 
comunicar com antecedência sobre a 
reunião. 

Direção da unidade  Durante todo ano 
letivo. 

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

Avaliação da UE: 
( X ) Atingiu Plenamente  (  ) Atingiu Parcialmente  (   ) Não atingiu 
 
Considerações: As ações estão sendo realizadas e atualmente temos maior número de pais participantes do conselho de escola, isso se deu pela motivação da equipe em 
participar das atividades realizadas dentro e fora da escola, tivemos a participação do conselho em nossa festa na floresta e também no estudo do meio realizado. 
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b) Processos de ensino aprendizagem 

“Brincar com crianças não é perder tempo, é ganhá-lo; é triste ver meninos 

sem escola, mais triste ainda é vê-los sentados enfileirados em salas sem 

ar, com exercícios estéreis, sem valor para a formação do homem.”  

Carlos Drummond de Andrade 

Sobre os processos de Aprendizagem a Proposta Pedagógica do CEI Bem Querer 

“Professor Pierre Weil” é baseada no compromisso e nas ações de toda a equipe 

pedagógica, nosso objetivo é colaborar para o desenvolvimento das crianças em suas 

habilidades: cognitivas, motoras, emocionais e sociais. Cabe ressaltar que a família tem 

papel fundamental no processo de desenvolvimento das crianças, portanto, família, 

professores, monitores e demais colaboradores, todos estão envolvidos neste processo. 

O foco do trabalho é organizar atividades que possibilitem a socialização, a criatividade 

por meio de atividades lúdicas condizentes com as Diretrizes Curriculares da Educação 

Básica para a Educação Infantil, propostas pela Secretaria Municipal de Educação de 

Campinas.  

A aprendizagem na Educação Infantil acontece de forma experimental, ou seja, a 

criança necessita fazer e fazendo vai construindo os seus conceitos. A melhor forma de se 

aprender na infância é através das brincadeiras. E essas brincadeiras formam o alicerce 

para o seu futuro linguístico, de raciocínio, de lógica, de inserção no mundo. As 

brincadeiras no CEI Bem Querer Professor Pierre Wiel têm um propósito, são planejadas 

e acompanhadas para que, de forma lúdica, a aprendizagem se consolide. Por meio das 

brincadeiras, as crianças evidenciam seus sentimentos, seu entendimento de mundo, 

suas descobertas, suas construções. Quando bem orientadas e acompanhadas, elas não 

são “passatempo” e sim a forma mais consistente e genuína de aprendizagem. 

Para Vygotsky (2007), a criança ao nascer já está imersa em um contexto social, e a 

brincadeira se torna importante para ela justamente na apropriação do mundo, na 

internalização dos conceitos desse ambiente externo a ela. O brincar é uma atividade 

difícil de ser caracterizada, o que se deve ao seu caráter subjetivo, cabe ressaltar, porém 

que é atividade dominante na infância, e, que por meio do brincar que as crianças 

começam a aprender, sem contar, que o brincar desenvolve também a aprendizagem da 

linguagem e a habilidade motora. 

Na Educação Infantil, a criança está ávida e aberta às novas experiências e 

descobertas. Seus erros são consideradas tentativas e é mediante essas tentativas que a 

aprendizagem acontece. Tentar várias vezes faz parte de sua aprendizagem. A criança 

arrisca, persiste, esforça-se, sem a crítica e a vergonha que mais tarde inibe e 

desestimula as suas ações. E essa abertura natural para a exploração é a chave para 

propiciar uma educação transformadora. 
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Relatório das experiências vivenciadas e desenvolvidas 

AGRUPAMENTO: I A 
Professora: Nathália Gonçalves de Oliveira Sallati  
Monitoras: Kelly, Juliana, Shirley e Daniela 

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: 

uma percepção de interação entre o adulto e a criança.  

Torna-se capaz de estabelecer uma relação entre adultos 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. 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 vinte e nove alunos (sendo 13 meninas e 16 

meninos na faixa etária de 8 meses a 1 ano e 8 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.  

Nesse segundo trimestre pudemos trabalhar a natureza em geral, conhecemos as 

cores diversas espalhadas pelas árvores, flores e frutos. Observamos pássaros, formigas 

e outros insetos que existem na natureza, pudemos também entender o porquê é 

importante sua existência. 

Realizamos uma atividade na semana da partilha, trabalhamos em roda a 

importância de compartilhar, de deixar que o outro faça parte de nossa vida de diversas 

formas. Fizemos comparações de partilha com os brinquedos, alimentos e carinhos. Para 

finalizarmos entregamos a cada um uma pequena lembrança de um deboche de 

carneirinho, onde as crianças puderam levar para suas casas, apresentar a suas famílias 

seu novo brinquedo e também compartilhar o que aprendemos juntos durante essa 

semana.  
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Para apresentar a natureza de maneira geral fizemos pequenos passeios pelo 

parque, em algumas situações quando estávamos no solário, aproveitávamos para 

observar o céu, os pássaros, o sol, as cores e formatos diferentes das árvores e plantas. 

Para que pudessem conhecer os animais da floresta utilizamos um jogo de imã onde cada 

criança poderia tentar encaixar o animal em sua figura idêntica, as crianças ficaram 

interessadas na brincadeira e durante um bom tempo ficaram entretidas pelo jogo, a 

associação e compreensão com o que deveria ser feito foram ficando cada vez mais 

acertadas, fazendo assim com que trabalhassem o raciocínio de forma divertida. 

   

Na última sexta-feira de cada mês é realizada uma comemoração para os 

aniversariantes. 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 nossas 

crianças e trazer alegria para os aniversariantes. 

Finalizamos com um bolo preparado com o carinho da equipe da cozinha e 

dançamos no pátio com músicas infantis com todas as turmas ajudando na interação. 
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Realizamos a semana da Inclusão, trabalhamos as diferenças e principalmente o 

respeito. O berçário não tem compreensão sobre esse assunto, porém, pudemos 

trabalhar de forma lúdica com a música “Eu sou diferente de você, você é diferente de 

mim, eu sou diferente de você e mesmo assim, você vai gostar de mim”. Fizemos o teatro 

de fantoches com os bonecos cadeirantes, essa é uma atividade que as crianças são 

apaixonadas, param o que estiverem fazendo para assistir um teatro de fantoches, 

portanto, pude trazer a atenção de toda a sala para esse assunto tão importante. 

Expliquei o que são diferenças, por que ter diferenças é importante e como o respeito é a 

chave de tudo. 

  

 

Finalizamos a semana da inclusão com o teatro das professoras, colocamos todas 

as crianças da escola em roda no pátio e apresentamos a história de pessoas que tem 

deficiência, havia cadeirante, anão, idoso com muleta, surdo, mudo e entre esses havia 

as pessoas que zombavam desses por serem diferentes, finalizamos a história falando 

sobre o respeito ao próximo e as dificuldades que o outro passa por ter algumas 

limitações, o interessante foi a participação das crianças depois de todas as atividades 

referente a esse tema durante a semana, sabiam o que responder e o mais importante, 

compreenderam a mensagem que queríamos passar. 
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Após observação das árvores ao redor, construímos árvores com palito de sorvete 

e papel crepom, dei liberdade para que as crianças pudessem colar o tronco e as folhas 

onde achassem que deveria ser, mesmo que colassem o palito de um lado e as folhas do 

outro eu explicava que aquela árvore estava passando pelo outono e que os ventos 

haviam levado suas folhas, por isso estavam tão longe, quando colavam o palito deitado 

dizia que a árvore havia caído em uma tempestade atingida por um raio, dessa forma 

pudemos incluir todas as formas que existem na natureza com a construção de suas 

próprias mãos. 

 

  

A festa da floresta ocorreria em algumas semanas e queríamos estar preparados 

para receber os pais, portanto resolvemos expressar nossa atenção com a natureza 

trazendo ela para dentro da sala, dessa forma, decidimos construir duas árvores grandes 

nas paredes da sala, mas essas árvores deveriam ser realmente construídas por nós, 

para que quando entrássemos na sala e víssemos aquele projeto pudéssemos nos 

enxergar fazendo parte daquela natureza construída pela nossa imaginação. Iniciamos 

essa construção pelo tronco da árvore, com uma faixa de papel Kraft estendida pelo 

solário, o tronco foi pintado com esponja e tinta guache marrom, as folhas foram pintadas 

também com esponja, mas tinta guache verde, nessa atividade, também trabalhamos a 

mistura das cores, pois utilizamos a mistura do azul com amarelo para fazer o verde.  



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

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

Rua: Mônica Silveira Pisani, 185 – Jd. Vista Alegre – 13056-510 – Campinas-SP - Fone (19) 3226-9645 

Após a secagem do material verde coloquei uma criança de cada vez em meu colo 

e juntei minha mão na sua para utilizarmos juntos a tesoura, recortamos as folhas de 

tamanhos e jeitos diferentes. 

Essa atividade levou um tempo considerável, levando em consideração o tamanho 

das árvores e o tempo que as crianças levaram para preencher a folha de Kraft, recortá-

las e para colar na parede. 

 

  

 
 

Trabalhamos sobre a saúde pública e falamos sobre a dengue, durante uma 

semana com contação de histórias e conversas em roda sobre como evitar que ela se 

espalhe. Utilizamos pneus e água para apresentar as crianças com maior realidade como 

funciona. 

No final da semana recebemos a visita da equipe da vigilância sanitária que fez um 

teatro musical sobre a dengue para toda a escola, no final distribuíram máscaras e 

crachás para que as crianças pudessem brincar de fiscais da dengue. 
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Após a finalização das nossas árvores e nossos ensaios, pudemos contar com a 

participação das famílias para prestigiar a Festa da Floresta. Cada turma apresentou uma 

dança com uma música relacionada ao tema, o AGI A apresentou “A fauna” do Mundo 

Bita, utilizamos fantasias de flores e insetos, em meio a uma floresta construída pelas 

crianças e funcionárias pudemos entrar em um mundo de fantasia do qual fazíamos parte, 

pois fizemos com muito amor e carinho. 

 

 

Sobre o meio ambiente trabalhamos a coleta seletiva, aprendemos as diferenças 

das cores dos lixos, para que servem e qual sua importância para preservar a natureza, 

utilizamos uma lixeira feita por crianças de outra turma para separarmos os lixos que 

encontrávamos na sala, para que as crianças que não podiam andar pudessem participar, 

já com as crianças maiores utilizamos lixeiras que nós mesmos fizemos, pintamos e 

percorremos ao redor do parque recolhendo os pequenos lixos e separando em seu 

devido local. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Durante o segundo trimestre pudemos trabalhar a natureza de forma tão ampla que 

era visível a alegria das crianças de ver o seu trabalho se transformar em algo único e 

criado por eles, tudo o que criamos juntos explicava em roda o que íamos fazer e o 

porquê íamos fazer aquela atividade, dessa forma quando a atividade era finalizada a 

minha principal preocupação era a de expor em um varal que montamos na sala ou colar 

na parede para que eles pudessem ver o seu trabalho, seu esforço e se sentir parte de 

tudo aquilo que estava surgindo ao redor. Percebi mudanças de comportamento de 

crianças que compreenderam que aquilo foi feito por eles e por isso precisavam 

preservar, respeitar o que fizemos juntos, pois estava ali a mostra, para os pais, para os 

colegas.  

Dessa forma, finalizamos esse trimestre com a satisfação de saber que juntos 

podemos fazer o que quisermos, podemos imaginar, criar, desejar e com esforço chegar 

aquilo que tanto almejamos, queríamos construir uma floresta e morar nela, podemos 

dizer que conseguimos. 
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AGRUPAMENTO: I B 
Professora: Daniela Fabiana de Souza Teixeira 

Monitoras: Adriana, Jussara, Viviane e Ligia. 

PROJETO: “APRENDENDO A COMER” 

O projeto tem como objetivo incentivar a boa alimentação, ajudar na autonomia e 

coordenação motora fina, trazendo assim, segurança e reconhecimento dos alimentos, 

apresentando os diversos tipos de alimentos de todos os tipos, grãos, verduras, legumes, 

frutas. 

A atividade foi realizada dentro de sala, organizamos as crianças sentadas no 

tatame. Utilizamos uma caixa de papelão com frutas feitas com EVA dentro, elas foram 

mostradas e manuseadas pelas crianças onde foi falado as cores de cada uma. As 

crianças demonstraram interesse na atividade, algumas crianças conseguiram descobrir 

nome da fruta que a professora apresentava. 

    

Atividade com lata 

Realizamos atividade no solário, quando a professora entrou na sala com as latas 

na sacola as crianças já demostraram interesse. Organizamos as crianças sentadas uma 

do lado da outra entregamos uma lata e uma colher de sopa para cada uma. Colocamos a 

música da Palavra Cantada Sopa, e as crianças começaram a bate a colher na lata, todas 

as crianças participaram com muita alegria e entusiasmo. 
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História: A Horta 

 Realizamos a atividade dentro de sala, organizamos as crianças 

sentadas no tatame. A professora contou uma história a horta, onde foi apresentada 

figuras coloridas, a importância de plantar o seu próprio alimento. As crianças 

demonstraram gostar muito da história. 

   

Atividade: carimbo de batata 

 O Carimbo de babata foi realizado com pequenos grupos. Foi 

demonstrado o alimento, explicando que a batata é um legume, e dar para fazer várias 

coisas de comer com a batata, purê, sopinha, batata frita, batata cozida, e que ela estava 

crua. Algumas crianças colocaram a batata crua na boca e perceberam que a batata 

estava diferente, fazendo “caras e bocas”. Após apresentar à batata a professora colocou 

tinta guache azul no pote, e auxiliou cada criança a carimbar na folha A3. Teve crianças 

que conseguiram colocar a batata na tinta e carimbar sozinho na folha. As crianças 

participaram com entusiasmo, gostaram de fazer atividade, algumas crianças choraram, 

pois queriam carimbar mais vezes. 
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Atividade pintura com giz de cera livre 

Atividade foi realizada no solário com o grupo todo. Colocamos as crianças em 

volta do papel Kraft. A professora apresentou o giz de cera e desenhou no papel Kraft 

para crianças visualizarem, entregou um giz para cada criança desenhar. Teve crianças 

que desenharam deitado, outras sentaram em cima da folha para desenhar, algumas 

crianças não demonstraram muito interesse na atividade e queriam eram rasgar o papel 

Kraft. 

      

 

Atividade rasgar e amassar papel 

 A atividade foi realizada com todas as crianças dentro de sala, entregamos para 

as crianças livros e revistas para manusearem. A professora pegou uma folha, amassou e 

depois rasgou. Trabalhamos essa atividade uma vez por semana para estimular a 

curiosidade, coordenação motora fina e grossa e aprimorar novas habilidades. 
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Atividade de Psicomotricidade 

 A Psicomotricidade contribui de maneira expressiva para a formação e estrutura do 

esquema corporal e tem como objetivo incentivar a prática do movimento. Por meio das 

atividades, as crianças, além de se divertirem, criam, interpretam e se relacionam com o 

mundo em que vivem. Uma vez por semana realizamos atividade que trabalham a 

psicomotricidade. Foi organizado um túnel com bambolês e também colchonete dentro do 

bambolê. As crianças foram chamadas para passarem por dentro do túnel, e com isso, 

ficaram animadas e participaram da atividade propostas.  

   

 

Semana Educativa da Educação Inclusiva  

Na semana da inclusão trabalhamos com atividades lúdicas como: música e teatro 

de fantoches e teatro com as professoras. Iniciamos com histórias de fantoches, 

colocamos as crianças sentadas no tatame da sala, onde foram apresentados dois 

fantoches cadeirantes e cantamos algumas músicas com o agrupamento. Colocamos a 

música do Mundo de Bita – A diferença é o que nos une, para as crianças ouvirem onde 

música fala sobre a importância da convivência entre pessoas diferentes, as deficiências. 
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As professoras fizeram um teatro para todas as crianças dos agrupamentos da creche no 

pátio. Uma professora foi explicando cada deficiência, mostrando que não podemos 

desfazer das pessoas especiais.  

     

 

 

Sexta –Feira em Cena  

 O agrupamento I-B apresentou a música Estátua na sexta-feira em cena. 

Escolhemos essa música, pois quando a música tocava as crianças demonstraram 

interesse, dançando e imitando a professora e as monitoras. 
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Semana de Quem Cuida de Mim  

 Na semana de Quem Cuida de Mim, tivemos uma palestra para as famílias de 

todos os agrupamentos. Com o agrupamento I fizemos uma roda e foi apresentado para 

as crianças imagens de revistas com modelos de família. Fizemos uma contação de 

história com fantoches mostrando quem são integrantes da família (mãe, pai, irmão, irmã, 

tia, tio, prima etc.). Confeccionamos uma sacola de TNT, onde a professora pintou os dois 

pés das crianças formando uma borboleta. Ensaiamos uma música com todos os 

agrupamentos I a música escolhida pelas professoras foi turma do Kamulu Passinhos. 

Finalizamos a Semana de Quem Cuida de Mim com delicioso café da manhã e com 

apresentações das crianças da creche. 

      

Aniversariantes do mês 

A comemoração do aniversariante do mês acontece sempre na última semana de 

cada mês (sexta-feira). Todas as crianças são reunidas no pátio, tiramos fotos na mesa 

decorada e cantamos parabéns, depois  um bolo é servido às crianças.  
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Atividade para Festa na Floresta 

 Na semana da Festa na Floresta, fizemos uma atividade coletiva com os três 

agrupamentos I.  A turma do Agrupamento B ficou com o tronco da árvore, a atividade foi 

realizada em pequenos grupos. Pintamos os dois pezinhos com tinta guache marrom que 

foram carimbados no papel cartão.  

  

 

Festa na Floresta 

A Escola CEI Prof. Pierre Weil realizou uma “Festa na Floresta” com o objetivo de 

trabalhar o projeto, sobre o meio ambiente, bem como, resgatar a participação e presença 

dos pais na escola.  A escola teve uma linda decoração, como se as pessoas estivessem 

dentro de uma floresta. À festa na floresta foi um dia cheio de diversão onde pode  se ver: 

alegria, integração e socialização entre os funcionários, as crianças e seus familiares. 

Tivemos algodão doce, pipoca, refrigerante, brinquedo pula-pula e espaço kids para os 

bebes. As crianças apresentaram uma música com coreografia referente o tema da festa.  
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Semana Educativa da coleta seletiva e Dengue. 

 Na semana da coleta seletiva fizemos uma atividade com grupo todo, colocamos 

as crianças sentadinhas em frente da lousa. Colamos um painel do fundo do mar com 

pezinhos e lixos. Cantamos a música se eu fosse pezinho diferente, se eu fosse um 

peixinho eu tirava o lixo no fundo do mar. Cada criança foi convidada para tirar o lixo do 

fundo mar e jogar o mesmo dentro da lixeira. As crianças participaram com entusiasmo da 

atividade. Realizamos uma atividade xó de dengue, sentamos as crianças em roda e 

professora colocou um pneu com água, mostrando para crianças que a Dengue não é 

nossa amiga e não podemos deixar água no pneu. 

 Colocamos a máscara do mosquito da Dengue nas crianças e brincamos de 

voar igual mosquitinho, falando “xô dengue” usado um paninho. As crianças amaram 

atividade e teve crianças que não quis colocar a mãozinha no mosquito da Dengue 

confeccionado de garrafas pet. Recebemos na creche um grupo de teatro da Vigilância 

Sanitária, conscientizando as crianças sobre a importância de proteger a nossa casa 

contra os mosquitos da Dengue. Elas fizeram um teatro cantado, foi muito gratificante, as 

crianças participaram com alegria.  

  

 
AGRUPAMENTO: I C 
Professora: Roberta Adriana da Silva Neves 
Monitoras: Márcia , Elaine , Helena e Bruna 
 

Neste 2º Trimestre foi trabalhado com o agrupamento AGI C o projeto “ Aprendendo 

a comer”. O objetivo deste projeto foi incentivar a boa alimentação, ajudar na autonomia e 

coordenação motora fina, trazendo assim, segurança e reconhecimento dos alimentos, 

apresentando os diversos tipos de alimentos, como: grãos, verduras, legumes, frutas etc. 

            Outro objetivo foi o de incentivar as crianças a compartilhar com a família os novos 

aprendizados, levando para seu cotidiano a importância de se alimentar bem para ter uma 

vida com saúde e energia.  Para tanto, iniciamos o projeto com a música da Palavra 

Cantada “O que tem na sopa do neném”. A música foi apresentada por vídeo e depois 

cada criança recebeu uma lata com uma colher e cantaram juntos acompanhando o ritmo 



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

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

Rua: Mônica Silveira Pisani, 185 – Jd. Vista Alegre – 13056-510 – Campinas-SP - Fone (19) 3226-9645 

da música. O registro foi feito com fotos e em folha A3. Para o portfólio foi feito um prato 

com vários itens como macarrão, colagem de uma cenoura feita com papel dobradura, 

colagem de fotos de alimentos encontrados de revista, como também a pintura com 

gelatina, essas atividades foram feitas durante todo o projeto Aprendendo a comer. 

 

  

 

 

            

Durante o projeto as refeições foram planejadas com vários alimentos, como 

saladas, legumes, lentilha e grão de bico. Como encerramento, foi criada uma receita 

culinária de bolo saudável. Os ingredientes utilizados foram: banana, ovos, aveia, uva 

passas e fermento. Todas as crianças participaram da receita que ficou bem gostosa. 
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Para a semana de projeto “Quem cuida de mim” a turminha do AGI C fez um cartão 

com a foto das crianças segurando um coração. E uma apresentação para os pais com a 

música “Kamalu vai te ensinar uma dança nova”. 

                                           .  

           Junto com o projeto trabalhamos com as semanas educativas. A primeira foi sobre 

“Inclusão”. Para a turminha do berçário as atividades foram realizadas com músicas do 

Mundo Bita. E, para encerrar a semana as professoras apresentaram um teatro sobre a 

inclusão que foi muito divertido e consciente em que as crianças puderam participar 

comentando sobre as atitudes das crianças em desprezar quem é especial.      

         Na semana educativa da partilha, as crianças pintaram com rolha e guache o corpo 

de uma ovelhinha e assistiram ao teatro da Partilha.  Um momento bem interessante, 

pois, algumas crianças se sentiram à vontade em outra sala. 

 

 
        
             

A última semana educativa foi sobre a dengue e coleta seletiva. Realizamos a 

brincadeira de tirar a sujeira do fundo do mar e reciclar nos latões reciclados eles 

assistiram ao teatro sobre a dengue e a sua conscientização. 
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            As atividades de psicomotricidade foram exploradas neste trimestre como: jogar 

bolinhas coloridas no cesto, abaixar e levantar, dançar, subir e descer degraus, imitar 

animais com os sons, pular dentro e fora do bambolê, ou brincar com bolas, bambolês e 

cabanas. Todas as atividades tiveram como objetivo estimular a atenção, coordenação e 

raciocínio. E todas as crianças participaram com muito entusiasmo, pensando sempre na 

faixa etária de cada criança. 
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  Toda sexta feira foi realizada a “Sexta em Cena” com apresentações dos 

agrupamentos, cada agrupamento dançou ou encenou muito bem, com bastante alegria e 

interação. Lembrando que as atividades foram todas programadas de acordo com a faixa 

etária dos agrupamentos e todas bem lúdicas. 

 

 
 
     E claro a apresentação na sexta em cena do AGI C coma música do Coelho. 

 

 
 
 

Sem esquecer a “Festa na Floresta” que foi uma festa linda, deslumbrante e com a 

participação maravilhosa dos pais, uma festa bem animada e alegre. A escola ficou muito 

bonita e com uma decoração de primeira, com o empenho de todos os funcionários da 

Pierre.  
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          Além de todas as atividades planejadas é claro que brincamos também com 

materiais reciclados, na sala, como cabanas, desenhos com giz de lousa e contação de 

histórias. 

   
  
 

             As avaliações dos alunos foram feitas no contínuo desenvolvimento das 

atividades, sendo registradas com fotos a partir da propostas pedagógica e, dos trabalhos 

manuais realizados pelas crianças. Sempre tendo um olhar atento da professora. E assim 

finalizamos mais um trimestre. Sempre cuidando com muito carinho e atenção de todas 

as crianças. 

 

AGRUPAMENTO: Il A 

PROFESSORA: Mônica Cristina da Silva de Moraes 

Monitoras: Maria Adriana e Lidiane 

 

Iniciamos o segundo trimestre, com o Projeto: Animais da Fazenda. Esse tema 

despertou a imaginação e a curiosidade das crianças pelos bichos. O estudo com animais 

traz associações concretas entre o ser humano, o mundo animal e a natureza. 

Acreditamos que os animais têm grande importância no cotidiano das crianças por sua 

presença nas histórias infantis, brinquedos, músicas e desenhos. O objetivo primeiro é 

que as crianças conhecem os diferentes tipos de animais existentes na fazenda.  

As atividades foram desenvolvidas por meio de brincadeiras, músicas e atividades 

lúdicas. As crianças do AGII A são gentis e criativas e estão desenvolvendo-se bem, de 

acordo com o grau de maturação. A linguagem oral está em desenvolvimento, algumas 

crianças ainda apresentam dificuldades para articular algumas palavras. Gostam de ouvir 

histórias, dançar e cantar. 
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A primeira atividade desenvolvida com as crianças foi investigar pra tentar 

descobrir  o que elas sabiam sobre os animais da fazenda. Em roda fomos conversando 

sobre a temática. Surgiram vários assuntos sobre os animais domésticos, animais que as 

crianças têm em casa e conhecem. Ressaltamos sobre a importância de cuidar e o 

respeito aos animais. Relatamos os que moram na fazenda. Resolvemos então montar 

um cavalo com caixa de papelão. As crianças pintaram a caixa no gramado, em pequenos 

grupos com tinta guache e espuma. A  turma ficou muito animada sobre o projeto e muito 

interessadas também. 

         

No quiosque, realizaram atividade coletiva onde foram desenhadas:  vaca, ovelha e 

pato na cartolina. As crianças utilizaram o giz de cera para confecção da pintura, colagem 

de papel camurça marrom, algodão para colagem das orelhas e barriga.  A pintura do 

pato, foi utilizado cola colorida. Também confeccionamos uma vaca com caixa de papelão. 

As crianças realizaram pintura com tinta guache e depois realizaram colagem com 

papel crepom para fazer as manchas da vaquinha. As patinhas foram confeccionadas com 

garrafas pet, onde também as crianças fizeram uma pintura com esponja. Coloquei uma 

luva de plástico para imitar os úberes da vaca. Conversamos sobre o leite e seus 

derivados. Os pequenos adoraram imitar como se tivesse tirando leite da vaca.  
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Em roda, brincamos de imitar os sons dos animais .  

 

Foi confeccionado um galinheiro. Realizamos pintura com caixas de ovos para 

construção dos pintinhos, cada criança pintou o seu. As crianças realizaram pintura de 

caixa de papelão e confecção do cachorro, pintando as latas de leite para finalizar o 

cachorro para ser as patas. Confeccionamos também uma porca com caixa de papelão 

onde as crianças utilizaram tinta guache rosa. E porquinhos com garrafa “Pet” para ser os 

filhotinhos da porquinha. Para finalizar os animais com recicláveis, as crianças fizeram 

uma colmeia pintando com tinta guache caixas de ovos e depois pintaram uma cartolina 

para serem as abelhas. 
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Também foram desenvolvidas atividades individuais com as mãozinhas, pinturas 

com tinta guache onde foi feito um galo. Realizamos uma atividade de pintura espelhada 

para construção de uma borboleta. Trabalhamos nesse projeto o livro do sítio do seu 

Lobato e também a música do seu Lobato. Trabalhamos também a historinha dos três 

porquinhos, onde foram contadas através de objetos, aventais e fantoches.  
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  As crianças exploraram vários espaços da creche. O quiosque, os parques. 

Exploraram os brinquedos do pátio como os cavalinhos, motocas e bicicletas. No parque 

eles gostam muito de brincar com o escorregador e balanço. Também gostam de jogar 

bola, exploram bastante o espaço onde tem terra para brincar com baldinhos e pá. Nesse 

trimestre também fizemos o nosso passeio de trenzinho. O percurso foi pelo bairro, nas 

proximidades da creche. Foi maravilhoso e as crianças adoraram. 

 

Finalizamos o projeto com a “Festa da Floresta”. Onde houve as apresentações 

das turmas. Foi uma festa muito linda, com uma decoração maravilhosa e a participação 
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dos pais. Os animais confeccionados, ficaram expostos na sala.    

                        

 

  

Semanas educativas 

Fizemos também a semana educativa sobre a inclusão, realizamos durante a roda 

conversas sobre os coleguinhas e as suas diferenças. Brincamos de cobra cega no pátio, 

realizando integração com as outras turmas de AGII. Algumas crianças se desesperaram 

quando colocamos à venda em seus olhos e perceberam que não podiam enxergar, 

choraram muito, foram realizados circuitos no pátio, explicamos algumas necessidades 

especiais como não enxergar, pessoas que não ouvem, não falam, crianças que 

necessitam de cadeiras de roda, pois não conseguem movimentar as pernas, etc. As 

crianças assistiram um filme sobre a inclusão junto com outras salas de AG ll, o filme 

apresentado da turma da Mônica onde falava, abordou questões sobre a inclusão. Na 

mesma semana foi apresentado às crianças a história  da Menina Bonita do Laço de Fita, 

com uma boneca, as crianças ficaram encantadas com a história. Foi finalizada a semana 

da inclusão com um teatro realizado pelas professoras.  
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  A próxima semana educativa foi a semana “Quem Cuida de Mim”. Com intuito de 

propiciar à criança a reflexão de sua estrutura familiar e o conhecimento da estrutura de 

outras famílias, e o relacionamento entre elas e, com as demais pessoas que a rodeiam, 

oportunizando atividades que despertem o respeito e o interesse pelos diferentes grupos 

familiares. 

 

Realizamos uma atividade com tinta guache e pintura das mãos, onde foi 

confeccionada uma sacolinha para ser entregue para quem cuida de mim, esta semana 

houve bastante ensaio, pois realizamos uma apresentação aberta para as famílias na 

sexta-feira. A escola tem a preocupação de estar sempre junto às famílias, pois 

acreditamos que a escola e a família precisam estar sempre em harmonia pelo bem de 

seus alunos/filhos. E com momentos de união que misturam alegria, diversão, interação, 

respeito, amizade, lealdade e muito amor entre pais, filhos e outros familiares finalizamos 

nossa semana “Quem Cuida de Mim” com uma linda apresentação, onde durante um 

período da manhã, papais, mamães, filhos e demais convidados apreciaram e 

desfrutaram de momentos únicos de integração. Fizemos coletes para as crianças e um 

coração para pendurar no pescoço. Na porta da sala, foi exposto um painel com fotos das 

famílias. Tivemos também a nossa semana educativa semana da partilha com intuito de 

ensinar nossas crianças a dividirem alimentos, brinquedos e carinhos. A nossa última 

semana educativa foi sobre "coleta seletiva dengue". Realizamos um cartaz coletivo xô 
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dengue, na roda conversamos e levantamos o assunto sobre plantas e sobre a água que 

fica no pratinho das plantas, ressaltamos a importância para evitar o mosquito e fizemos 

um mutirão pela escola à procura de criadores. Assistimos os vídeos sobre a temática 

onde ficou muito claro para as crianças a importância dos cuidados para evitar o 

criadouro. As crianças ficaram muito empolgadas com assunto. A criança Isabela relatou 

na roda " tia minha mãe tem plantinha no vaso, mas eu já falei para ela colocar areia no 

prato “. Achei muito lindo e fiquei muito satisfeita em saber como eles aprenderam e 

levam conhecimento para casa .Houve também um teatro coletivo no pátio. Apresentei 

para as crianças o mosquito da dengue feito com garrafa pet. 
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A imaginação e a fantasia ocupam grande parte de suas brincadeiras, estão se 

sociabilizando, descobrindo a delícia de ter amigos. Nos jogos e brincadeiras, exercitam o 

comportamento de criar e imitar ações, revelando a sua criatividade. Para ativar a 

coordenação motora grossa das crianças nada melhor que promover tarefas divertidas, 

como correr, brincar de pega-pega, pular, brincar, e tudo aquilo que fez parte da nossa 

infância também. 

 

 

SEXTA EM CENA 

Tivemos o prazer de fazer a apresentação na sexta-feira em cena, onde 

apresentamos e dançamos a música do seu Lobato. As crianças se apresentaram usando 

máscaras de animais. 

 

ANIVERSARIANTES DO MÊS 

Tivemos também momentos especiais com os aniversariantes do mês. No final de 

cada mês todas as crianças se reúnem no pátio para cantar “parabéns”, em seguida 

acontece um momento de descontração com músicas e danças. Realizar o desejo de 

muitas crianças ao comemorar uma data tão especial, junto aos colegas, festejar o 

aniversário é uma forma de lazer e atividade lúdica, que estreita os laços sociais e 

afetivos entre todos neste momento de pura alegria e descontração. 
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MASCOTE DA TURMA: TUNICA 

Nesse trimestre, com a ajuda das crianças escolhemos o nome da nossa turma “ 

Turma da Centopeia”. A nossa turma tem uma mascote que se chama: Tunica, cada fim 

de semana, uma criança leva a Tunica para casa, assim os pais relatam como foi a 

experiência por meio de registros feitos em um caderno, os relatos estão ficando 

encantadores. 

 

 

AGRUPAMENTO: Il B 

Professora: Irma Maria Cônsolo 

Monitoras: Abigail e Madalena 

Neste segundo trimestre foi trabalhado o projeto OS ANIMAIS E O MUNDO QUE 

NOS CERCAM, onde abordamos o interesse natural das crianças pelos animais e as 

semanas educativas. Iniciamos com uma conversa na roda para saber qual o 

conhecimento prévio que as crianças tinham sobre o assunto, assim fomos escutando 

cada um falando sobre seus animais de estimação, a Bruna disse que tem um cachorro 
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que é bem pequeno, já o João Miguel falou que tem um cachorro que é bravo, a Maria 

Vitoria falou que gosta de gatinho e por ser uma turma de pouca idade as outras crianças 

ficam observando ou repetem o que o primeiro falou, após essa conversa apresentamos 

os animais de borracha, animais da fazenda onde a maioria sabia nomear todos que 

foram apresentados, já quando apresentei os animais marinhos eles se confundiram um 

pouco entre o leão marinho e a foca, mas foi uma atividade onde os pequeninos 

participaram bastante, pois deixamos os animais para eles brincarem e explorarem. 

Fizemos também uma pesquisa nas revistas buscando imagem de animais, as crianças 

folheavam as revistas e nomeavam os animais que achavam e nos educadoras 

recortávamos, a Maria Valentina achou o “AU AU”, o Arthur Henrique achou a figura de 

uma aranha e ficou bastante assustado, depois que recortamos fizemos cartazes 

separados dos animais domésticos, da fazenda e animais selvagens, o Edson via a figura 

do leão e já o imitava “ urralll”.  

 
 

A semana educativa da educação inclusiva, iniciamos com a leitura “A 

Borboletinha”, que conta a história de uma lagarta que vira borboleta com problema em 

uma das asas, através do lúdico começamos uma conversa sobre deficiências, no dia 

seguinte assistimos a um filme sobre autismo e cadeirante, proporcionamos para as 

crianças uma gincana das deficiências e fechamos a semana com uma apresentação 

teatral das professoras sobre o tema abordado durante a semana. 
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Durante o mês de abril aconteceu a semana sobre a partilha, abordamos o tema e 

conversamos com as crianças sobre a importância de dividirmos as coisas com os 

amigos, e através das histórias reforçamos o que já havíamos conversado com as 

crianças, no dia seguinte tivemos a participação da contadora de história Juliana que nos 

apresentou filmes do tema, finalizamos a semana com o passeio no bairro com o 

trenzinho.  

 

 
 

 

Retomamos o projeto dos animais com brincadeiras e animais feitos de borrachas 

e com os cartazes que fizemos, voltando para os animais marinhos montamos um painel 

do fundo do mar, onde fizemos vários tipos de animais que vive no fundo do mar, vimos o 

cavalo marinho, a baleia, o tubarão, a tartaruga e várias espécies de peixes, este painel 

utilizamos para enfeitar a mesa dos aniversariantes do mês que comemoramos na última 

sexta-feira de cada mês. 
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Tivemos a semana do “Quem Cuida de Mim”, que se iniciou  com uma palestra da 

Guarda Municipal com as famílias das crianças e com uma oficina sobre civismo, depois 

disso fizemos uma atividade para montar a família dos animais, nesse dia as crianças 

montaram as famílias e na maioria sempre os animais maiores como pai, mãe e os 

menores com os filhos, a aluna Maria Vitoria colocava os bichinhos de castigo e frisava 

bem  você tem que respeitar a mamãe, o João Lucas fazia carinho ao colocar os 

bichinhos para dormir, a Elcia dizia que se não obedecesse não iria para casa do papai, 

demos continuidade na semana educativa pintando com as mãozinhas uma bolsinha de 

lembrancinha para as famílias e finalizamos a semana com uma apresentação musical 

das crianças para os familiares, que foram convidados a participar de um café da manhã e 

assistir à apresentação das crianças esse dia foi um sucesso. 

 

              

 

Retomamos o projeto dos animais, neste momento demos ênfase nos animais da 

floresta , pois eles já haviam abordado , mas não tínhamos nomeados e apresentados os 

animais que vive na floresta, por meio das imagens dos animais trabalhamos tamanhos e 

grandezas , qual animal é maior que o outro, qual é mais pesado que o outro, com 

estimulo das leituras dos livros sobre animais demos massinhas para que as crianças 

modelassem animais, saiu muita cobra, mas o Vitor fez um pássaro e a estrutura de sua 

escultura lembrava mesmo um pássaro , pois tinha as asas, já o Arthur Fernando fez uma 
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bola e imitava o leão fazendo de conta que sua escultura era o animal. 

Finalizamos o projeto dos animais com a Festa na Floresta, onde cada turma fez 

um enfeite e assim decoramos a escola toda com os trabalhinhos das crianças e das 

professoras, transformando o pátio em uma verdadeira floresta, neste dia cada turma fez 

uma apresentação musical para as famílias presentes, foi lindo. 

   

 

 

E com a semana educativa sobre coleta seletiva finalizamos o nosso trimestre, 

nesta semana abordamos a importância de fazer a coleta e o armazenamento correto do 

lixo, assim puxamos o gancho sobre a Dengue, nessa semana espalhamos de propósito 

lixos pela nossa escola e saímos com as crianças para fazer a coleta e o descarte correto 

dos materiais, sempre dando ênfase no problema da dengue, fizemos também uma 

integração com a turma do AG II E com uma apresentação teatral do mosquito da dengue, 

fizemos uma gincana com coleta seletiva e tivemos a apresentação do teatro com a turma 

da vigilância sanitária falando sobre a Dengue. 
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AGRUPAMENTO: Il C 

Professora: Susie 

Monitoras: Regiane e Adriana 

 

Nesse trimestre continuamos com a rotina, começando com acolhimento com DVD, 

o café da manhã, na roda continuamos com o calendário, a contagem das crianças 

presentes, cantado músicas escolhidas pelas crianças e agora com a chamadinha. 

Começamos a desenvolver nesse segundo trimestre o projeto: os animais e o mundo que 

os cercam, um tema bem recebido pelas crianças, elas demonstraram interesse no 

assunto. As chamadinhas das crianças foram feitas com imagens de animais escolhido 

por elas (para a confecção da chamadinha foram distribuídos sobre uma mesa mais de 30 

imagens de animais de diversas espécies, chamando-as uma de cada vez e 

apresentando a elas as imagens, as crianças foram escolhendo as imagens dos animais 

de sua preferência, conforme as crianças escolhiam, confeccionamos em um papel no 

formato de um retângulo um crachá contendo a imagem escolhida e o nome da criança). 

A partir dos crachás trabalhamos a diversidade de animais na roda. 

Apresentamos o projeto para as crianças na roda e por meio de diversas imagens 

de animais selvagens, marinhos e domésticos, fizemos a escolha do animal o que seria o 

nosso mascote. Distribuímos as imagens dos animais colados com fita adesiva na lousa e 

apresentamos os animais falando os seus nomes, suas espécies e seu habitat natural. 

Fizemos de forma eliminatória, conforme as crianças escolhiam os animais, pontuávamos 
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a imagem escolhida, as imagens que recebiam menos pontuação eram eliminadas, assim 

as imagens foram eliminadas, até restar apenas uma imagem. A imagem escolhida pelas 

crianças foi a pantera negra, se tornando o mascote e o nome da turma. Antes nos 

dirigirmos a turma do AG ll C, após a escolha nos dirigimos a turma da pantera. Foi um 

momento muito importante, trabalhamos com diversidade de animais e o seu habitat, as 

crianças demonstraram bastante interesse, foram bem participativas e proporcionamos a 

elas o direito de escolha, por meio da votação, no final todos receberam muito bem o 

animal que representaria a turma. Começamos a manhã com acolhimento com DVD’s 

relacionados ao tema do projeto, conforme as crianças vão chegando elas tiram seus 

cadernos e copos e colocam em seus respectivos lugares, retiram suas toucas, luvas e 

chupetas guardam nas bolsas. Estamos continuando a recepcionar as crianças com os 

DVD's por que os mesmos se apresentam tranquilos e atentos aos vídeos. Após o 

acolhimento nos dirigimos a elas reforçando para onde iremos, a maioria responde tomar 

café, em seguida as chamamos para a formação do trem, saímos da sala para o refeitório 

em formação de trem, assim as crianças esperam umas pelas outras e por serem um 

número grande de crianças facilita para melhor organização. No refeitório as crianças 

costumam passar álcool em gel nas mãos, sentam -se nos bancos escolhidos por elas.  

Servimos no café da manhã e as refeições do dia perguntando a criança se ela 

aceita ou não, buscamos estimulá-las aceitar alimento e reforçando a importância de uma 

boa alimentação para atividades do decorrer do dia. Saímos do refeitório na formação de 

trem, as crianças têm se adaptado e aceitado muito bem essa transição de um lugar para 

outro neste modelo, as crianças que não seguem no trem vão tranquilamente juntamente 

com o grupo. Após sairmos do refeitório seguimos para sala, enquanto as meninas se 

sentam, os meninos vão até as bandejas onde ficam os copos, pegam os seus copos e 

vão até o bebedouro para beber água, voltam guardam os seus copos, os que usam 

fraldas retornam para dentro da sala, os que não usam vão ao banheiro. O mesmo é feito 

com as meninas. Dividimos em grupos de meninos e meninas para melhor atenção, 

cuidado e auxílio para os mesmos. Ao retornarem do banheiro as as crianças já se 

posicionam para roda, no início elas ficavam um pouco dispersas, mas temos observado 

que as mesmas já conseguem sentar em formato de um círculo.  

Temos trabalhado na roda a linguagem oral, corporal, atenção, concentração, 

memorização, raciocínio lógico, percepção e respeito com os combinados, o qual é 

apresentado diariamente. Na roda continuamos cantando a música do bom dia e 

começamos os dias bem animados, as crianças escolhiam mais três músicas, algumas 
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vezes foi necessária a intervenção de nós adultos para apresentação de novas músicas e 

para que as músicas não se tornem repetitivas. Aproveitamos um repertório variado de 

músicas que se referem a animais, ajudando na ampliação de conhecimentos e 

vocabulário. 

Para contagem das crianças presentes, começamos a contar sempre com uma 

criança referência e contamos todos juntos em voz alta, no final da contagem, juntamente 

com as crianças de forma simbólica mostramos a quantidade com os dedos e também 

colocamos o número na lousa, para que elas tenham contato com os números de forma 

visual e simbólica. 

Temos trabalhado com calendário, sempre apresentando as semanas que eles ficam na 

creche e os dias que eles ficam em casa, dessa maneira ajudam as crianças a 

entenderem melhor. Sempre pergunto qual é o dia, a maioria das crianças falam de forma 

aleatória os dias da semana, pois costumamos repetir os dias da semana, diariamente 

uma criança aleatoriamente posiciona no calendário o número referente ao dia reforço 

repetindo o mês e o ano.  

Diariamente na roda, relembramos por meio de figuras os combinados, mostramos 

a importância do respeito pelo próximo, do cuidado com os brinquedos e da organização 

do ambiente. Também apresentamos a rotina, o que faremos durante o dia na creche, por 

meio de figuras, facilitando a organização dos espaços utilizados e deixando as crianças 

menos ansiosas. 

Também temos trabalhado a chamadinha, costumamos espalhar os crachás na 

roda, ao citar o nome da criança a mesma se levanta, pega o seu crachá, mostra e fala o 

nome do animal que está em seu crachá e colocam sobre a 

mesa ou no quadro que recebem os crachás.  
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A turma da pantera, é um grupo de crianças agitadas, porém interessadas e 

participativas. Nossa turma apresenta preferência em brincadeiras livres, nos espaços 

externos como parques, quiosques e pátio. Em lugares ao ar livre, as crianças mostram 

prazer em brincadeiras como pega pega, esconde-esconde, corrida, futebol e circuitos. 

Apresentaram preferência, na maior parte desse trimestre em brincadeiras que 

desenvolvem a coordenação motora grossa. Temos observado que as crianças têm nos 

envolvido em suas brincadeiras, nos chamando sempre para participar (como nossa 

turma apresenta uma certa agitação, os adultos têm estimulado as crianças de forma 

atuante nas brincadeiras, correndo, pulando, jogando e participando das atividades 

propostas por elas). Desta forma foi possível observar atuação das crianças nas 

atividades propostas tanto por elas quanto por nós adultos. Uma das brincadeiras que 

notamos a satisfação dos maiores era a brincadeira sai da toca, pega pega, corrida e 

futebol. Em atividades que desenvolve a coordenação motora fizemos vários tipos de 

brincadeiras como um ovo choco, boliche e cama de gato brincadeira das quais as 

crianças desenvolveram equilíbrio, atenção, memorização, consideração e cooperação. 

As crianças apresentaram uma boa participação em circuitos, em brincadeiras de subir e 

descer, pular e se equilibrar. 

Notamos o interesse das crianças em explorar os lugares exteriores, como subindo 

em árvores, observando e mostrando as formigas, os passarinhos e as borboletas. As 

curiosidades faziam com que elas mostrassem interesse nesses pequenos insetos, aves 

e plantas.  

Nesse projeto “os animais e o mundo que o cercam” fizemos diversas atividades, 

trabalhamos com a coordenação motora fina, movimentos de pinça e manuseio de 

pequenos objetos, formas e cores. As crianças pintaram diversas caixas que 

representaram alguns animais, como a pantera, a girafa e o jacaré. As crianças também 

pintaram um elefante e montamos com esse elefante um painel sensorial.  Cada animal 

foi confeccionado de forma coletiva pelas crianças, também fizemos atividades individuais 

como carimbando as mãos das crianças referente a cada animal confeccionado.  
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Em cada atividade referente aos animais, as crianças apresentaram bastante 

interesse, foram bem participativos em todas as atividades propostas. 

Nesse trimestre tivemos três semanas educativas, a partilha e o passeio de trem, 

as festas dos aniversariantes, as sextas em cenas e a festa na floresta!!  

Na primeira semana educativa a inclusão, fizemos várias atividades nessa semana 

voltada inclusão das crianças com deficiências. Como abertura da semana educativa da 
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inclusão, trabalhamos em sala por meio de histórias com fantoches de crianças com 

deficiências, como cadeirante e cego, as crianças interagiram bem com as histórias, 

apresentando interesse e atenção. Na sala mostramos imagens de pessoas com 

deficiências, conversamos sobre alguns tipos de deficiência e conscientizamos as 

crianças de inclui-las em nosso meio. Fizemos algumas brincadeiras como cobra-cega é 

brincadeiras que precisavam do auxílio de outras, para mostrar as crianças as 

dificuldades que as pessoas com deficiências passam no dia a dia. Reforçamos com 

apresentação de um teatro, representando pessoas com deficiências, o respeito que 

devemos ter por todos. 

 

A segunda foi a semana da família com o tema semana de quem cuida de mim, 

começando com apresentação do programa PROIN da Guarda Municipal de Campinas, 

as crianças ficaram bem atentas e concentradas com apresentação, eles cantaram 

algumas músicas infantis, as crianças cantaram o hino nacional, algumas participaram 

segurando a bandeira no momento do hino. 
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Retornamos para sala e demos continuidade dos cuidados que a família precisa ter 

uns com os outros, demos seguimento na sala com a contação de história do livro o bebê 

da cabeça aos pés, o livro mostrava a importância da família, do amor de cada integrante 

da família pelo bebê. Fizemos atividade com revista, as crianças procuraram imagens de 

famílias, conforme elas achavam e nos mostravam, recortamos e colocamos fazendo um 

pequeno painel de fotos de famílias. Também confeccionamos juntamente com as 

crianças um porta-retratos feito com palito de sorvetes pintado pelas crianças, com a foto 

da criança e a mão carimbada no verso do porta-retratos. Enfatizamos que uma família é 

composta por pessoas que cuida de nós. Finalizamos a semana com um café da manhã 

preparado para os pais e em seguida apresentação das crianças por agrupamentos.  

 

A terceira semana educativa com tema coleta seletiva voltado para a dengue, nós 

trabalhamos sobre o assunto com as crianças na roda, falamos sobre os cuidados que 

devemos ter com os lixos e com a organização com lixo, levando as crianças se 

conscientizar na necessidade de manter o quintal sempre limpo, com a tampa da caixa 

d'água fechada, garrafas sempre guardadas e virada de cabeça para baixo, pneus 

cobertos, vasos de plantas sem o pratinho de água, separando os lixos em sacos 

diferentes, essa atitude ajuda na preservação e cuidado com o planeta e contra a 

proliferação do mosquito da dengue, reforçando sempre que o lixo é no lixo. Fizemos uma 

atividade com pintura, as crianças pintaram para confecção do mosquito da dengue, rolos 

de papel higiênico e o papel Paraná, com essa atividade podemos mostrar o mosquito e 

que precisamos combate-lo, reforçando que precisamos sermos todos contra dengue. 

Tivemos uma apresentação de teatro, com os agentes de saúde, reforçando a 

conscientização dos cuidados necessários para combater o mosquito da dengue. Também 

saímos com máscaras e com crachás de agentes mirins contra a dengue, demos uma 

volta pela creche com uma sacola e coletamos os lixos que encontrávamos. 
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Demos continuidade as apresentações da sexta em cena, as turmas responsáveis 

pelas apresentações de teatros nesse trimestre apresentaram algumas peças e outras 

musical.  

                 

Comemoramos com os aniversariantes do mês na última sexta de cada mês com 

uma festa no pátio e comemoramos cantando parabéns para todos aniversariantes da 

unidade, desde as crianças até os funcionários. 

 

E nesse trimestre também tivemos a festa na floresta, procuramos criar estratégias 
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para que a comunidade tenha mais contato com a unidade escolar, procuramos criar um 

momento onde as famílias juntamente com seus filhos pudessem desfrutar do ambiente 

escolar, da participação nos trabalhos pedagógicos expostos na festa, na apresentação 

de cada turma, proporcionando um momento entre família e escola, tivemos um bom 

número de famílias que vieram e participaram de forma ativa na realização da festa na 

floresta. 

Para que a festa acontecesse houve apoio do conselho escolar, dos funcionários e 

das famílias, com doação de pipoca, guaraná, açúcar e brinquedos como a cama elástica 

e casinha de bolinha, foram criados espaço para a pipoca, guaraná, algodão doce e 

brinquedos. Na entrada da festa foram distribuídos um vale pipoca com guaraná, um vale 

algodão e dois vales brinquedos, para as crianças e famílias, vimos uma participação da 

comunidade, famílias e escola, todos colaborando para um momento prazeroso.  

Concluímos esse trimestre com muitas descobertas e conhecimentos, mais vemos as 

crianças se desenvolverem em vários aspectos: pedagógicos, sensório motor, 

socialização e afetividade. E não há melhor sensação de que ver o desenvolvimento da 

criança em suas etapas respeitando-as em seus limites e tempo!!! 
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AGRUPAMENTO: Il D 
Professora: MARIA DE LOURDES 
Monitoras: CAROL E BARBARA 
 

Nesse Trimestre, a fim de despertar o interesse natural das crianças, trabalhamos 

com o projeto “Os animais e o Mundo que nos cercam”, com estratégias lúdicas e 

prazerosas, fazendo com que as crianças sejam protagonistas e percebam como nossas 

atitudes podem interferir para preservação do meio ambiente. Procuramos promover o 

desenvolvimento de algumas habilidades com envolvimento das crianças ao tema, 

desenvolvendo diferentes linguagens, a expressão corporal, coordenação motora ampla, 

percepção visual e tátil, com atividades que envolvam músicas, vídeos, brincadeiras, 

pinturas. 

A Princípio começamos a trabalhar com Mascote da turma “Peixinho”, falando 

sobre sua forma de sobrevivência e suas espécies, iniciamos o “me leva para casa”, 

oportunizando semanalmente, uma criança a levar o animalzinho para casa com a 

responsabilidade em acolher e cuidar, proporcionando fortalecimento de vínculos afetivos, 

além do desenvolvimento da auto estima. Esses momentos foram muito importantes para 

socialização da turma. Desenvolvemos atividades de pinturas livre, carimbos de mãos e 

pés formando figuras de animais, utilizando tintas, lápis, giz e colagens. 

Desenvolvemos atividades com materiais diversos, identificando cores, formas e 

diferentes tipos de texturas. 
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A rotina do agrupamento II 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 e mostramos 

figuras com plaquinhas da rotina daquele dia, calendário, chamada, combinados e hora 

da novidade. 

i .  

Durante o Trimestre trabalhamos com algumas Semanas educativas “Educação 

Inclusiva”, desenvolvendo atividades coletivas, estimulando nas crianças a sensibilidade, 

respeito e o companheirismo, mostrando de maneira lúdica a importância em ajudar ao 

outro. Assistimos vídeos, contamos e recontamos histórias, organizamos brincadeiras 

para que as crianças pudessem tentar imitar algumas das limitações que outros possuem 

(andar, enxergar, ouvir, falar). Realizamos teatros apresentado por adultos, encenando as 

diversas necessidades do dia a dia de algumas pessoas.  

            

Ainda nessa mesma semana tivemos momento cívico promovido pela equipe da 

Guarda Municipal, do projeto PROIN, com brincadeiras e músicas mostrando um pouco 

do respeito com nossa Pátria, como também a nossa segurança. 
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.     

Ainda coletivamente trabalhamos a “Semana da Partilha”, partilhando momentos 

juntos, assistindo a teatrinho de Fantoches, passeio no trenzinho, entrega de 

lembrancinhas, proporcionando momentos de diversão e alegria.  

 

Realizamos também atividades com as famílias com apresentações e um delicioso 

café da manhã, onde o agrupamento II preparou uma música em gratidão à sua família na 

“Semana quem cuida de mim”.  

  

Desenvolvemos atividades diversificadas para trabalhar a “semana seleta coletiva”, 

além de trabalharmos a seleção do lixo, enfatizamos bastante que além de selecionarmos 

o lixo devemos nos preocupar com as consequências que podem surgir tanto para o meio 

ambiente como também para nossa saúde. Fizemos atividades de colagens sobre o 

mosquito da “Dengue’, um perigo que vem voando. Fizemos caminhada em volta da 

unidade procurando focos do mosquito, recolhendo tudo que pudesse acumular água, as 

crianças fizeram papel de agente Mirim. Encerramos a semana com a visita da equipe da 

vigilância sanitária que apresentou teatro para todos os agrupamentos. 
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 ]  

Como trabalhamos sobre os animais, organizamos uma maravilhosa festa “Festa 

da Floresta’, com apresentações, decoração e músicas referentes ao tema.  As Famílias 

tiveram momentos de diversão com seus filhos, participando com muito carinho e respeito 

para com todos.  

 

 

Em nossa rotina tivemos muitos momentos de atividades de psicomotricidade e de 

brincadeiras livres que são também momentos de grande importância para a educação 

Infantil, por ser uma fase em que a criança tem que desenvolver a sua coordenação 

motora grossa.  Em algumas atividades propostas desenvolvemos conceitos de animais 

que voam, andam, rastejam e que têm pelos. 
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Como em todo final de mês temos também a comemoração dos aniversariantes do 

mês com alimentação sendo um cardápio diferenciado nesse dia. 

 

 

AGRUPAMENTO: Il E 
Professora: Susana Thais de P. da Silva 
Monitoras: Andréia e Carolaine 
 

Neste segundo trimestre foram desenvolvidas atividades voltadas ao projeto “OS 

ANIMAIS E O MUNDO QUE NOS CERCAM”. Além de ser um assunto que desperta 

interesse e curiosidade dos alunos, o mesmo, foi trabalhado através de estratégias 

lúdicas e prazerosas, fazendo com que os alunos sejam os protagonistas da construção 

deste projeto. Através dos animais, procurarei também colaborar para desenvolver um 

ambiente agradável e de bons relacionamentos, contribuindo para ampliação das relações 

afetivas dos alunos, fazendo com que estes se tornem pessoas melhores, mais solidárias 

e que respeitem o próximo e suas individualidades. Objetivo geral foi em promover o 

desenvolvimento de algumas habilidades (coordenação motora fina e grossa, percepção 

visual e auditiva, linguagem, as variedades de animais que nos cercam e natureza) 

propiciando o conhecimento, sobre as diferenças e semelhanças entre os animais que 

nos cercam. Promovendo experiências, através das músicas, teatro, vídeos, histórias, 

brincadeiras e por meio das artes. Colaborando para uma aprendizagem construtiva onde 

a criança foi o autor da sua própria aprendizagem, sendo o professor facilitador e 

mediador nesse processo. 
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A alegria não chega apenas no encontro do achado, mas 
faz parte do processo da busca. E ensinar e aprender 
não pode dar – se fora da procura, fora da boniteza e da 
alegria. 

(Paulo Freire)  

 Iniciamos o projeto “Os animais e o mundo que nos cercam” apresentando os 

animais no momento da roda da conversa. Foi apresentada também, a mascote (girafa) e 

definindo o nome da mascote (Cacau) e seu habitar (floresta). Elaboramos um cartaz com 

a colagem de vários animais (girafa, elefante, leão, hipopótamo, jacaré...), pois foram os 

animais que os alunos se identificaram no decorrer do projeto. Outros animais como, 

cachorro, gato, pássaro...já faziam parte do contexto familiar dos alunos, por esse motivo, 

partindo da curiosidade dos alunos consolidamos esses animais nas atividades em grupo. 

Ressaltamos a importância dos cuidados e preservação desses animais na natureza, a 

higienização dos ambientes para os animais domésticos e carinho com os mesmos. Os 

alunos compartilharam suas vivencias com seus animais de estimação e o que faziam 

para mante- lós bem cuidados. Foi importante no desenvolvimento do projeto estimular a 

verbalização da turma sobre suas experiências com os animais. Para maior assimilação 

da turma, realizamos a decoração da sala voltada a temática familiarizando a turma com o 

nome da sala (floresta). 

         
 

 Observamos que a turma apreciou manusear tintas, e muitas delas 

apresentaram autonomia ao manusear alguns objetos como, pincel, rolinhos e esponjas 

nas atividades individuais e no coletivo. Neste período trabalhamos as cores dos animais, 

lateralidade, ocorrendo de forma lúdica para que todos realizassem com prazer esse 

momento. Nas atividades com o portfólio, transformamos a pintura das mãos em répteis 

(sapo, aranha e insetos) consolidando com músicas (Sapo não lava o pé, Dona Aranha...).  
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A evolução da leitura e da escrita, tendência natural, expressiva e criativa da 

criança, pode ser facilitada pelo educador por meio das atividades lúdicas, que auxiliam 

para o desenvolvimento da linguagem falada e ao processo de aquisição da linguagem 

escrita. Neste período foram realizadas atividades livres no ambiente externo, com a 

proposta de facilitar e favorecer um ambiente com muito aprendizado. Todos os alunos 

apresentaram interesse e participação pelo momento. Estimulamos a desenharem o que 

queriam, verbalizando com as educadoras sobre seus desenhos (eu fiz um coração, sol, 

nuvem...).  

 
 

 Algumas atividades foram realizadas na sala de linguagem da escola, 

familiarizando a turma com outros ambientes da escola. Inicialmente a turma foi divida em 

grupos do maior para o menor para que eles pudessem ser estimulados entre si  na 

exucação da atividade. No segundo momento a educadora verbalizou com os alunos 

sobre a atividade (identificar os animais que fossem semelhante aos do tabulheiros) 

enfantizando a participação de todos na montagem. As demais educadoras auxiliaram 

nesse processo, pois alguns alunos (menores e maiores) apresentaram dificuldade na 

classificação dos animais no momento da montagem. Foi necessário retomar em outros 

momentos a mesma atividade para consolidar a percepção visual, concentração e 

classificação dos animais.  
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 Para finalização do projeto, incluímos ensaios, com atividades voltadas a 

apresentação dos sons dos animais, gestos e alimentação, para o dia da festa. Os alunos 

participaram ativamente das atividades propostas, manuseando os materiais com 

autonomia e criatividade. Todas as atividades foram desenvolvidas em grupos, pois 

observamos ao longo do projeto, situações como, respeito (esperar a vez do outro) auxilio 

(ajudar o coleguinha a segurar corretamente o pincel), afetividade (abraços e alegria) e 

participação (convidar o coleguinha a participar das atividades). Na construção das asas 

dos passarinhos, desenvolvemos no primeiro momento com as crianças menores, para 

que as mesmas, explorassem os materiais utilizados (lápis, giz e canetinha). Como o 

agrupamento é composto com crianças de várias   idades, algumas crianças tiveram a 

necessidade do auxílio da educadora para concluir a atividade, pois a coordenação 

motora fina está em processo de desenvolvimento, sendo necessário consolidar nos 

demais projetos. Na finalização da atividade, realizamos a construção das borboletas e 

passarinhos para expor no dia da festa na floresta. 
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 Muitas atividades voltadas ao projeto foram desenvolvidas, histórias, músicas, 

variedades de materiais foram manuseadas pelos nossos alunos. O ambiente escolar 

propiciou inúmeras experiências os quais foram compartilhadas no contexto escolar e 

familiar.  Finalizamos o projeto com uma linda festa com a participação das famílias e 

responsáveis, com apresentações de músicas e coreografias voltadas ao tema do projeto.  

A participação e apresentação do grupo de libras, foi um momento muito significativo para 

todos presentes.  Esse caminho (projeto e experiências) vivenciado pelos alunos, 

educadores e funcionários trouxeram grandes resultados, mais do que conteúdos e 

informações, estimulou nossos alunos o pensamento científico pensadores, ou seja, 

crianças que perguntavam, investigavam, criaram, interagiram, acolheram e buscaram, 

em conjunto com seus coleguinhas e educadoras, respostas sobre o que desconheceram. 

Desse modo, as crianças transformaram suas aprendizagens em algo concreto e 

significativo. 

 

 
 

 A Psicomotricidade contribuiu de maneira expressiva para a formação e 

estruturação do esquema corporal e principalmente incentivou a prática dos movimentos 

em todas as etapas do projeto. Por meio das atividades motoras as crianças, se divertiram 

interpretaram e se relacionaram com o ambiente o qual elas estiveram inseridas, e foram 

essenciais para o desenvolvimento dos alunos. Os movimentos auxiliaram no que estava 

em sua volta, inclusive na sala de aula, fatores como a lateralidade, organização e noção 

espacial, esquema corporal e até mesmo a estruturação espacial, foram trabalhadas em 

prol dos alunos. Foi possível observar a evolução dos alunos neste segundo trimestre, o 

nível de concentração, reeducação dos tônus, postura, direcionalidade e ritmo. 
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 Realizamos a integração com o agrupamento III com gincanas no pátio da escola, 

utilizando materiais reciclados (projeto do AGIII). Foi importante avaliar a evolução do 

agrupamento II nos percursos desenvolvidos pelas educadoras, intercalando os alunos 

menores com maiores. A atividade foi desenvolvida em varias etapas. Em alguns 

percursos unificamos os alunos com idades semelhantes, para que todos participassem, 

respeitando as limitações de cada aluno. Esses momentos foram importante para ambos 

os agrupamentos, pois os alunos puderam se integrar, socializar e explorar materiais 

diferentes. 

 
 

As semanas educativas fizeram parte deste segundo trimestre, o qual iniciamos 

com a “Semana Inclusiva”. Uma instituição educacional que acredita no verdadeiro 

processo de inclusão deve promover situações diárias onde os alunos da Educação 

Infantil, cultivem o respeito, cidadania, o cuidar de si e do outro, aceitação, 

companheirismo e tantos outros valores necessários a formação de um cidadão. Neste 

contexto muitas atividades voltadas a inclusão como, história (Borboletinha que não 

conseguia voar) vídeos (Mundo Bitta e seus Heróis) brincadeiras (voltadas a deficiência 

visual) e teatro com as educadoras, apresentando várias deficiências que fazem parte do 

contexto social, fizeram parte da “Semana da Inclusiva”, com a participação de todos os 

agrupamentos.  
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O acesso à escola não só promoveu o desenvolvimento pessoal, mas também foi 

uma ferramenta social importante para os relacionamentos interpessoais.  O universo 

infantil está em cada um de nós!  A infância deixa profundas marcas em nossas vidas, 

mesmo sem sabermos disso, o ser humano brinca desde a tenra idade, trazendo consigo 

o impulso da descoberta, da curiosidade e do querer aprender. Na “Semana da Partilha” 

com objetivo de enfatizar o compartilhar, colaboração, amor e companheirismo, iniciamos 

com vários momentos (história, passeio de trenzinho e teatro) com os nossos alunos, pais 

e responsáveis, propiciando um ambiente prazeroso e com muita aprendizagem.  

 

   



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

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

Rua: Mônica Silveira Pisani, 185 – Jd. Vista Alegre – 13056-510 – Campinas-SP - Fone (19) 3226-9645 

    
 

Várias atividades voltadas ao contexto familiar com o tema “Quem Cuida de Mim” 

foram desenvolvidas e aberto aos familiares e responsáveis como, café da manhã, pintura 

(lembrancinhas), palestra e apresentações (músicas e coreografias) tudo organizado 

conforme a vivência dos alunos. Foi um momento marcante para todos os envolvidos 

(alunos, famílias e educadores).  
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 A “Coleta Seletiva” (dengue) promoveu, a conscientização de higienizarmos os  

ambientes (casa, quintal, não jogar lixo na rua, separar os lixos adequadamente...). 

Através dos vídeos voltados a temática os alunos tiveram uma prévia do que é, a dengue, 

e a reação que o inseto faz ao nosso organismo. Foi realizado um multirão pela escola, a 

procura dos focos que poderiam ser criadouros do mosquito. A turma apreciou esse 

momento com muita alegria e intusiasmo. O teatro com os funcionários da vigilância 

sanitária e as demais atividades, fizeram  com que os alunos através do concreto (lúdico) 

vivenciassem uma variedade de experiências em diferentes situações. Analisando os 

aspectos referentes à importância da conscientização sobre a coleta seletiva e a dengue, 

refletiu-se sobre a convivência com o instrumento de ensino no processo da construção 

do conhecimento sobre aquilo que permeia o contexto social dos alunos com o ambiente 

escolar. 

       
 

           
 

 A comemoração dos aniversariantes e as sextas – feiras em cena, foram 

significativas para a turma, pois todos os agrupamentos se reuniram no pátio da escola 

para comemorar e socializar esse momento (aniversário) tão especial para os nossos 

alunos. O momento ocorreu com danças, músicas, bolo, pão com carne moída e suco, 

apreciando (alunos) todos os alimentos oferecidos no ambiente escolar.  
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Concluímos que através das observações realizadas no processo e no 

desenvolvimento do projeto e das atividades extras curriculares, que as mesmas 

contribuíram para o desenvolvimento da oralidade, hábito de leitura, utilizar - se do corpo 

para expressar diferentes formas de linguagem, identificar e nomear os animais 

trabalhados no decorrer do projeto, reconhecimentos dos elementos da natureza (sol, 

plantas, terra...).  Avaliamos que as atividades relatadas no registro e as práticas 

pedagógicas estiveram cada vez mais presentes no contexto escolar, propiciando 

experiências e uma aprendizagem significativa para os alunos. O projeto promoveu a 

participação efetiva das famílias, através da parceria com a escola, criando assim, 

condições para um trabalho coletivo e educativo.  

 

AGRUPAMENTO: Ill A 

PROFESSORA: EDIVÂNIA BATISTA DE SOUSA 

 

 Estamos trabalhando o projeto “natureza, quem ama cuida: reciclar, recriar e 

transformar”, esse projeto possibilitou aos alunos conhecerem melhor o planeta em que 

vivemos o que podemos fazer para protegê-lo dos danos ambientais e como melhorar 

esses danos com pequenas ações do dia a dia. Partindo do princípio de que a criança 

aprende através de situações vivenciadas, foi necessário criar momentos lúdicos onde as 

crianças puderam ampliar o seu vocabulário nos diversos momentos da rotina utilizando 

as diferentes linguagens, entre elas a linguagem corporal, musical, plástica e oral, abrindo 

janelas de possibilidade para a construção do conhecimento, levando a criança a 

enxergar além do ambiente da creche, estabelecendo e ampliando cada vez mais as 

relações sociais aprendendo aos poucos articular seus interesses e ponto de vista com os 

demais, além de poder observar e explorar o ambiente com atitude e curiosidade, 

percebendo-se cada vez mais como integrante e agente transformador do meio ambiente 

através do lúdico  e avançando  no seu processo de construção de significados, 

enriquecendo cada vez mais sua capacidade de se colocar com sujeito transformador 

para um mundo melhor. Todo esse processo foi desenvolvido através de atividades nos 

mais variados ambientes da creche, entre eles as salas ambientes: matemática, artes, 

linguagem e ciências. Durante a roda falamos sobre o que aprenderam nas atividades 
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desenvolvidas na instituição, discutimos sobre o que cada criança mais gostou os 

resultados de uma produção individual ou coletiva e o que poderíamos melhorar.  

Participando de roda da conversa significativa as nossas crianças são estimuladas a 

aprender coisas novas, tomar decisões; escutar e valorizar a opinião das outras pessoas; 

argumentar a respeito de um assunto; respeitar o outro; trocar opiniões; relatar episódios 

cotidianos e explicar fatos e fenômenos sociais e/ou naturais; emitir opiniões pessoais 

sobre um determinado assunto; imaginar soluções para questões levantadas e comunicá-

las ao grupo; cooperar mutuamente enquanto discute fatos; resolver conflitos de forma 

harmônica. 

Sala de artes: foram desenvolvidas atividades de colagens, pinturas, desenhos, 

construção de brinquedos com materiais recicláveis e confecção de painéis para 

exposição do projeto, tudo com objetivo de desenvolver a coordenação motora fina e 

estimular a criatividade das crianças. 

 

 
Sala de ciências: foram feitas experiências com misturas de tintas, receita de massinhas 

de modelar, além de trabalharmos, os animais, elementos da natureza com objetivo de 

desenvolver a capacidade da criança de observar e cuidar da natureza, experimentar, 

expressar suas ideias e ampliar o conhecimento de mundo. 
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Sala de matemática: foram trabalhados jogos quebra cabeça, bingo das cores, peças de 

encaixe com formas geométricas além de jogos e brinquedos que foram confeccionados 

pelas as crianças e a professora com materiais reciclável, a fim de trabalhar o raciocínio 

lógico matemático e desenvolver habilidades motoras e cognitiva da criança, podendo 

resolver situações problema e conflitos com facilidade e entendimento. 
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Sala de linguagem: foram promovidas discussões sobre diversos temas com a 

participação das crianças, leituras e contos clássicos da literatura infantil, teatro de 

fantoches, brincadeiras de danças, brincadeiras de roda e brincadeiras de faz de conta 

nos cantinhos, tudo com o objetivo de estimular a criança a desenvolver a 

psicomotricidade, a linguagem e melhorar a autoestima. Além das atividades proposta, 

reforçamos o projeto promovendo na sala de linguagem uma exposição com brinquedos 

reciclados confeccionado pelos familiares com a participação das crianças. 

 
 

 

  
 

“Semana da educação inclusão” realizamos da gincana dos sentidos, teatro entre 

outras atividades que possibilitou mostrar às demais crianças, as dificuldades que as 

crianças com necessidades especiais enfrentam no dia a dia, e principalmente 

conscientizar sobre a importância do respeito às diferenças e como podemos ajudar na 

inclusão das crianças com necessidades especiais dentro do ambiente escolar. 

Colocamos alguns alunos para como se fossem cadeirante utilizando cadeira de rodinhas 

e outras crianças as empurraram, fizemos um jogo de vôlei com as crianças sentadas e 

de joelhos como se tivessem nanismo ou cadeirante. Também fizemos atividades com os 

olhos das crianças vendados para vivenciarem as condições de um deficiente visual, 

jogos de mimicas simulando um deficiente auditivo e assistimos filme sobre a inclusão, foi 

muito enriquecedora essa experiência para os alunos.  
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Semana da partilha: fizemos atividades afim de reforçar a importância de partilhar com o 

nosso semelhante, seja ela qual for, alimentos, conhecimento, experiência entre outro, o 

importante foi mostrar para as crianças o quanto é gratificante sermos solidários com os 

outros, pois só desta forma podemos semear o bem e transformar o mundo e tornando-o 

melhor para se viver.     

  
  

Semana: Quem cuida de mim; tivemos atividades diversas com objetivo de 

conscientizar as crianças sobre a importância de respeitar e valorizar as pessoas que 

cuidam e nós com carinho e dedicação, seja ela quem for a mãe, avós, tia, babá enfim 

todas as pessoas que se dedicam para cuidar dos outros. Fizemos roda da conversa 

sobre o assunto, as crianças falaram sobre pessoas que cuidam delas, fizemos ainda um 

ensaio de um coral durante toda a semana, com objetivo de apresentarmos aos 

familiares. Fizemos cartões de lembrancinhas para as crianças entregar para as pessoas 

que cuidam delas diariamente. Ao final da semana organizamos uma recepção para 
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recebermos na creche os familiares das crianças para uma homenagem especial, as 

crianças apresentaram o coral para seus familiares e as pessoas que cuidam delas. 

 
 

Semana da coleta seletiva\dengue: apesar de já estarmos trabalhando esse tema 

dentro do nosso projeto, aproveitamos esta semana para reforçar a importância de 

reciclar o nosso lixo, fazer a coleta seletiva com objetivo de darmos o destino correto ao 

lixo que produzimos diariamente. Sendo assim através de atividades mostramos para as 

crianças que   com ações simples do dia a dia podemos ajudar a evitar ou mesmo   

eliminar os criadouros do mosquito da dengue e o quanto essa doença é perigosa. 

Durante a semana  abordamos o tema “dengue “ na roda da conversa, trocamos 

experiências, exibimos filme relacionado, recebemos a visita de um grupo de teatro sobre 

a dengue, e logo após a apresentação fizemos um passeio na imediações da creche 

utilizando as  máscaras e crachás recebidos  pelo grupo de teatro, e  fizemos o 

recolhimento de  lixos e supostos criadouro do mosquito da dengue, fazendo a coleta 

seletiva dos mesmo como se fossemos “agentes da prefeitura trabalhando contra a 

dengue”.            
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Festa da floresta: cujo objetivo foi aproximar os familiares dos alunos do ambiente 

escolar, para que pudessem apreciar as atividades e apresentações das crianças e 

também vivenciar momentos de alegria, afim de valorizar e contribuir para o 

aperfeiçoamento do nosso trabalho pedagógico. A festa foi linda e conseguimos obter o 

nosso objetivo com sucesso, uma vez que a devolutiva dos familiares se deu de forma 

positiva.  
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Civis na creche: recebemos a visita de guardas municipal na creche, com a finalidade 

mostrar a importância do trabalho de proteção e acolhimento a população, promovendo 

uma aproximação maior com a comunidade através de atividades lúdicas voltadas ao 

público infantil. As atividades de deram de forma tranquila, os agentes tocaram e 

cantaram músicas educativas, interagiram com as crianças, e finalizaram a visita 

cantando o hino nacional junto com os alunos. 

  
 

Estudo do meio: Fizemos um passeio no bosque, cujo objetivo foi favorecer contado com 

a natureza valoriza-la, conhecer mais sobre animais e promover um aprendizado diferente 

e cheio de diversão e com direito a visita no museu de animais. 
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Além dos ambientes internos da creche, também utilizamos os ambientes externos 

promovendo diversas atividades, jogos e brincadeiras, tudo de forma lúdica a fim de 

oferecer aos alunos da creche uma infância feliz e saudável.   
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        “A criança brinca daquilo que vive; extrai sua imaginação 

lúdica de seu dia-a-dia.”, portanto, as crianças, tendo a oportunidade 

de brincar, estarão mais preparadas emocionalmente para controlar 

suas atitudes e emoções dentro do contexto social, obtendo assim 

melhores resultados gerais no desenrolar da sua vida. Zanluchi (2005, 

p.91). 

 

AGRUPAMENTO: Ill B 
Professora: Miriam Ferreira Malafaia 
 
 

Projeto: “Natureza, quem ama cuida: Reciclar, recriar e transformar” 

A instituição de educação infantil é um espaço de socialização, de vivências e 

interações e devido a crescente preocupação mundial com o meio ambiente, verificamos 

a necessidade de incentivar as nossas crianças a participarem desta atitude cidadã na 

conscientização e prática do ato de preservar o meio ambiente. 

 Uma das maneiras de auxiliar os alunos a enfrentarem as dificuldades do dia-a-dia 

é proporcionar experiências que incentivem habilidades e atitudes para o 

desenvolvimento intelectual, emocional e físico, mantendo a alegria de viver, transmitindo 

às crianças conceitos e valores sobre meio ambiente, biodiversidade e a importância de 

conviver em harmonia com o ecossistema global. 

Iniciamos o projeto no segundo trimestre visando explorar o eixo; “Eu e o mundo 

toda minha ação tem uma reação”, com o objetivo de incentivar e apresentar a natureza 

com suas adversidades, belezas, curiosidades e fragilidades.  

 

SALA DE LINGUAGEM  

Nesta sala iniciamos o projeto com a apresentação do tema aos alunos. Com 

conversa dirigida na roda a respeito do projeto, ouvimos opiniões sobre o meio ambiente 

e a natureza. Apresentamos vídeos educativos infantis que tratam da questão do lixo, da 

preservação do meio ambiente trazendo a importância da reciclagem. Na mini- biblioteca 
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da sala, as crianças manuseavam livros, gibis, revistas e diversos tipos de literaturas que 

ficaram expostos em cantinhos de livros, assim estimularam a oralidade e expressões em 

diferentes situações; (teatro, danças coreografias, interações coletivas) assistimos os 

filmes como “é preciso reciclar” “conhecendo o meio ambiente” e “Lorax”. 

Na área externa da creche contamos a história da “Gotinha”, cantamos diversas 

músicas inclusive “Planeta Água” do Guilherme Arantes, onde cantamos que as plantas 

precisam de água, o Ser Humano precisa de água, todo o planeta precisa de água! 

 
 

SALA CIENCIAS DA NATUREZA E SOCIEDADE 

 

Realizamos aula passeio proporcionando a turma que observassem as áreas aos 

arredores da creche. Depois listamos na lousa com as crianças a situação do ambiente 

escolar por onde passamos. Explicamos sobre a importância de reduzir, reutilizar, 

reaproveitar e reciclar, respeitando assim a vida e o meio ambiente. Conversamos e 

explicamos o que é coleta seletiva. Pedimos as crianças que trouxessem de casa 

materiais recicláveis, separados adequadamente nas lixeiras de cada tipo de lixo. 

Fizemos exposição através de maquete de um rio limpo e outro totalmente sujo e 

contaminado, uma floresta preservada e outra totalmente desmatada/queimada pelo fogo. 

 
Conversamos na roda sobre o lado negativo e positivo da ação do homem e 

explicamos como valorizar a preservação do Meio ambiente. Realizamos no caderno de 
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atividades a pintura da história da “Sementinha” onde eles observaram todo o processo 

de crescimento e desenvolvimento de uma planta, do que ela precisa, quais cuidados ela 

precisa e se a mesma precisa de água, nutrientes e sol. 

 
 

SALA DE MATEMÁTICA E RACIOCINIO LÓGICO 

 

Para ensinar os conceitos em 

matemática realizamos um passeio ecológico 

pela creche onde as crianças contaram as 

árvores existentes, as grandes e frondosas e 

as pequenas e finas. Trabalhamos assim a 

noção de quantidade, tamanho, largura, forma 

e tipos de planta (olhando folhas e frutos) 

brincaram com quebra-cabeça de frutas, 

plantas e animais. Realizamos dobraduras, 

confeccionamos borboletas e flores, 

brincamos no pátio da creche com “o jogo das 

cores” feito com material reciclado onde foi 

trabalhado a lateralidade, equilíbrio e 

associação das cores e formas geométricas 

pelas crianças.  
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Sala de artes visuais 

 

Esta sala possibilita um ambiente de 

imaginação, criatividade e execução de 

diferentes artes plásticas, pinturas, recortes, 

colagens, construção de brinquedos com 

material reciclado. Aproveitamos para 

confeccionar animais com rolos de papel 

higiênico, pintura vazada, pintura das lixeiras 

para coleta seletiva e massinha para modelar. 
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Projetos coletivos 

Neles são trabalhadas as atividades em que há uma integração dos agrupamentos 

para desenvolvermos diversas atividades com os mesmos objetivos.  

 

Educação inclusiva 

Trabalhar em perspectiva inclusiva sempre leva o professor a planejar atividades 

que contemplem as necessidades e os interesses de todas as crianças, 

independentemente delas terem ou não alguma deficiência. 

 

Ao refletir sobre a abrangência do sentido e do significado do processo de 

Educação inclusiva, estamos considerando a diversidade de aprendizes e seu 

direito à equidade. Trata-se de equiparar oportunidades, garantindo-se a todos 

inclusive às pessoas em situação de deficiência e aos de altas habilidades 

superdotados, o direito de aprender a aprender, aprender a fazer, aprender a 

ser e aprender a conviver (CARVALHO, 2005) 

 

Na semana Inclusiva, no pátio da escola realizamos dinâmicas, jogos e 

brincadeiras. Com a brincadeiras: ¨GUIANDO O AMIGO¨, dividimos a turma em grupos de 

três alunos e orientamos que formassem filas, em pequenos trenzinhos e que colocassem 

o braço esticado sobre o ombro do amigo da frente, os outros alunos tinham os olhos 

vendados. Todos dispostos em filas, os trios teriam que fazer a travessia do espaço com a 

orientação do aluno da frente, que deveria guiar lentamente os colegas repassando a 

orientação até chegarem na direção. Brincamos também de competições do jogo de vôlei 

dos cadeirantes, foi muito gratificante observarmos as crianças ajudando uns aos outros 

sem reservas. Foi uma semana cheia de atividades, cartazes, teatro das professoras e 

conscientização para todos.  
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PASSEIO DO TREM SONHO MÁGICO (RECREAÇÃO)  

Foi um dia divertido, realizamos um passeio mágico aos arredores da creche, com 

a presença do Homem Aranha, muita música, risadas diversão e energia. O trem Mágico 

proporciona muita imaginação e cultura para as crianças. 
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DIA DA PARTILHA 

A fim de promover a partilha entre os agrupamentos, planejamos uma programação 

especial, a partilha e a renovação da vida, em todos os sentidos, foram vivenciadas.  

 
 

SEMANA: QUEM CUIDA DE MIM 

¨Por melhor que seja uma escola, ela nunca vai suprir a carência de uma família 

ausente. Portanto a família deve participar de verdade do processo educativo de seus 

filhos” (CHALITA G., 2001).  

Nosso objetivo foi de resgatar a participação de forma integral dos familiares da 

unidade escolar, através desta ação foi possível envolver a comunidade escolar com 

abordagens psicossocial, valores morais e éticos. Houve palestras com tema sobre ¨O 

papel da família perante a educação¨ e também apresentação do musical pelas crianças. 
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OFICINA DE CIVISMO 

Resgatar o civismo têm uma grande importância, uma vez que procuram resgatar 

valores, que muitas vezes vão ficando esquecidos e vão perdendo seu verdadeiro 

significado. Os profissionais da Guarda Municipal de Campinas realizaram oficinas onde 

apresentaram músicas, atividades e as bandeiras de Campinas, São Paulo e do Brasil. 

Tentamos despertar, através da reflexão, a consciência sobre os deveres para com o 

patrimônio escolar, valores, respeito aos colegas; professores e demais funcionários. 

 
 

ANIVERSARIANTES DO MÊS  

Realizamos mensalmente o evento aniversariantes do mês ¨em nossa creche e 

para as crianças esse é um dos momentos emocionantes. A alegria e sensação de vê-los 

comemorando e parabenizando os amigos é gratificante. Com essas comemorações 

conseguimos desenvolver a autonomia, a autoconfiança e autoestima da criança. 
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FESTA NA FLORESTA 

Uma das atividades mais esperada por 

todos foi à festa na floresta. Foi possível tornar 

encantador e divertido todo espaço escolar 

para nossas crianças. A partir da valorização e 

reconhecimento da natureza, com a finalidade 

de estimular a oralidade, curiosidade e 

criatividade bem como descobrir a diversidade 

de animais na floresta brasileira (fauna) e os 

diversos tipos de plantas (flora) de quais fazem 

parte da riqueza do nosso país. 

Toda equipe gestora se empenhou em 

estimular todos os funcionários na decoração 

que ficou esplendorosamente linda e pode-se 

representar a exploração da floresta 

Amazônica, localizada no Norte do nosso país. 

Dessa forma dinâmica, ocorreu com muita 

naturalidade à ampliação do aprendizado das 

crianças. Houve apresentação do musical das 

crianças caracterizadas como animais e 

plantas da floresta.  
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SEMANA DA COLETA SELETIVA E DENGUE 

Os mosquitos aedes aegypti e aedes albopictus 

são transmissores da Dengue, Chikungunya e 

Zica. Eles vivem em locais com água parada, 

com pneus, garrafas e vasos de plantas. Até 

mesmo em poças esses insetos conseguem 

deixar seus ovos e se reproduzem facilmente. 

Realizamos diversas atividades de 

conscientização sobre o perigo da dengue, 

assistimos vídeos, contação de histórias, 

participamos do teatro realizado pela equipe da 

vigilância sanitária de Campinas. 
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PASSEIO ECOLÓGICO 

Chegou o dia da visita ao Bosque dos Jequitibás em Campinas, as crianças 

tiveram a oportunidade de conhecer a natureza e todos os seus elementos. Eles 

conheceram várias plantas nativas da Mata Atlântica, várias aves, tartarugas, bicho 

preguiça, macacos. Neste passeio eles puderam visitar também o aquário municipal e 

verem as exposições de animais empalhados.  

Encerramos este trimestre com os estudos do meio, muita animação, músicas e 

passeio de ônibus. Desta maneira, os alunos se lembrarão sempre que cuidar da 

natureza (fauna e flora) é uma tarefa que se começa desde a infância e é uma missão 

que faz parte do projeto maior que é cuidar do nosso planeta que Deus criou para todos. 

 

REFERÊNCIAS 

 

CHALITA, G. Educação: a solução está no afeto. 8. ed. São Paulo: Gente, 2001. 
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Editora Mediação, 2005) 
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AGRUPAMENTO: Ill C 

Professora: Valdirene Bernardino dos Santos 

 

O desenvolvimento diante a proposta de trabalho nesse segundo trimestre ocorreu 

da seguinte forma; trabalhamos com o projeto meio ambiente Coleta seletiva ampliamos 

conhecimentos referentes ao meio ambiente. Proporcionamos conhecimentos como as 

formas, medidas, quantidade e tamanhos. Enfatizemos a oralidade através da tecnologia, 

mídias como meio de aprendizagem. Diagnosticamos quais eram os conhecimentos 

prévios das crianças quanto à importância das árvores e das plantas para o meio o Meio 

Ambiente. Despertamos a atenção das crianças para os tipos de plantas existentes ao 

nosso redor. Promovemos momentos lúdicos com brincadeiras, músicas, jogos, 

atividades lúdicas e culturais. Promovemos a observação, enfatizamos os valores, a 

fantasia e a criatividade. Separamos os lixos em seus devidos lugares e enfatizamos 

sobre os cuidados com vasinhos de água parada que servem como criadouros do 

mosquito da dengue, tivemos um teatro com um grupo da vigilância sanitária sobre a 

dengue confeccionamos brinquedos de sucatas com as famílias. Tendo em vista o surto 

de Dengue, Zika vírus e Chikungunya em nossa cidade, é necessário conhecer sobre os 

cuidados que se deve ter para evitar o crescimento de focos do mosquito aedes aegypti. 

Ao mesmo tempo conscientizamos as crianças no combate contra a Dengue para que 

eles se mobilassem, seus familiares, vizinhos e outros, etc. Somente com a participação 

da população, adotando medidas no seu dia a dia de controle dos criadouros do mosquito 

transmissor, será possível minimizar o agravamento da situação e conscientizar os 

adultos sobre a importância de prevenir o mosquito da Aedes aegypti. 

 

Atividades realizadas  

 Roda de conversa sobre o tema 

 Produção de cartazes coletivos sobre a dengue. 

 Montagem do mosquito de sucata, 

 Teatro de fantoche 

 Pintura e modelagem 

 Passeios pelo parque e coleta seletiva  

 Músicas sobre o tema 

 Brincadeiras dirigidas (brincadeira de médico, cuidamos de uma boneca que está com 

dengue   quais são os sintomas e como tratar) 

 Contação de histórias 

 Dramatização 

 Brincadeiras 

 

 Em roda questionamos: Você conhece este inseto? (Mostramos um cartaz com a 

imagem do mosquito Aedes Egypti.) - Você sabe que doença ele transmite? Cada criança 

expos a sua ideia oralmente. 
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Conversamos com as crianças sobre o mosquito Aedes Aegypti, que é o transmissor 

da Dengue, Zica virus e Chikungunya. Perguntamos se alguém na família ou algum 

conhecido já pegou algumas dessas doenças. 

As crianças foram informadas que não podemos deixar latas, pneus, tampinhas, vasos 

e outros recipientes se tornarem criadouros do mosquito da dengue e que isso se dá em 

água limpa e parada principalmente água da chuva. 

As crianças e professoras saíram com sacos de lixo em volta da creche para verificar se 

existe algum desses materiais e caso encontrem recolheram nos sacos de lixo. A 

professora trouxe um cartaz com informações sobre como se dá a evolução do Mosquito: 

OVO, LARVA, PUPA, MOSQUITO as crianças pintaram um mosquito gigante feito com 

papel pardo e tinta guache a dedo, cada criança pode fazer uma pintinha característica do 

mosquito Aedes Aegypti.  

 
Trabalhos em sala as cores da coleta seletiva através de recorte e colagem no caderno 

de registro, história contada e roda de conversa aula pratica com galões pintado.   

 

 
 

Semana Educação Inclusiva  

Durante essa semana da Educação inclusiva trabalhamos com as crianças 

atividades coletivas e individuais sobre o tema. Essas atividades aconteceram no horário 

de aula somente com as crianças. Trabalhamos pintura com pincel na boca sem que as 
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crianças utilizassem as mãos, brincadeira no parque integração com agrupamento lll B, 

apresentação no palco um teatro da história meninos de todas as cores e a linda rosa 

juvenil e uma apresentação de teatro com as professoras. Para conclusão da semana 

inclusiva fizemos uma linda apresentação musical com todas as crianças da sala com 

uma música que abraço bom. 

 

 
 

Trabalhos com as crianças da importância da coleta seletiva  

Em roda colocamos um TNT azul que representava o rio limpo, depois outro TNT cinza 

representando o rio sujo, uma criança teve a ideia de tirar os lixos do rio sujo. Foi 

perguntado de que forma seria feito ela respondeu separando nas caixas cada lixo em 

seu lugar e assim foi feito a separação da coleta seletiva. 
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Semana Educativa Quem cuida de mim  

Essa semana educativa trabalhamos com as famílias através de uma  palestra, 

confeccionamos um catão junto com as crianças, desenho da família quem cuida de mim, 

fizemos ensaio musical de um coral com todas as crianças do agrupamento lll e por fim 

fizemos apresentação para as famílias que foram recepcionadas com um delicioso café 

da manhã no pátio.   
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Diagnosticamos quais eram os conhecimentos prévios das crianças quanto à 

importância das árvores e das plantas para o meio o Meio Ambiente. Despertamos a 

atenção das crianças para os tipos de plantas existentes ao nosso redor. 

  

  

Confeccionamos algumas árvores de papelão e algodão junto com outro 

agrupamento enquanto os meninos faziam à pintura do tronco da árvore as meninas 

faziam a colagem com algodão na copa depois juntamos e colamos para nossa exposição 

da festa na floresta. 
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Civismo com a guarda municipal  

Toda segunda –feira as crianças do agrupamento lll  cantam o hino nacional e cada 

professora fica responsavel por trazer o hino nacional e mostrar a bandeira do Brsail com 

isso  estamos estimulando as crianças a cantarem o hino nacional quando recebemos a 

visita da guarda municipal as crianças se apresentaram cantando o hino logo após foi 

mostrado as bandeiras de são paulo,campinas e a bandeira do nosso pais e o siginificado 

de cada cor da bandeira ,foram feitos dinâmicas. 

  

Festa na floresta  

Proporcionamos momentos com ensaio musical com as crianças confeccionamos árvores 

com papelão e tinta guache para nossa decoração cada criança escolheu uma máscara 

de animais da floresta para se apresentarem no palco.  
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AGRUPAMENTO: Ill D 
PROFESSORA: ALINE MATOS TREVIZAN 
 

PROJETO: “NATUREZA, QUEM AMA CUIDA: RECICLAR, RECRIAR E 

TRANSFORMAR” 

A preservação do meio ambiente é muito importante, afinal vivemos nele e precisamos 

que todos os seus recursos naturais estejam disponíveis para a nossa sobrevivência. A 

conscientização quanto a essa preservação deve iniciar cedo, pois é muito fácil fazer as 

crianças entenderem a importância da natureza e quando esse ensinamento inicia logo, 

elas com certeza vão crescer com essa ideia bem formada. 

Através deste projeto voltado para a conscientização das crianças e das famílias, de 

como é importante preservar o meio ambiente e de cuidar principalmente dos espaços em 

que estamos inseridos adquirindo assim hábitos e cuidados para melhorar a nossa 

qualidade de vida, e que podemos transformar o lixo através da reciclagem.  
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No período do segundo trimestre, foi desenvolvido o projeto reciclar, recriar e transformar. 

Neste primeiro momento, o objetivo foi trazer às crianças a importância da coleta seletiva, 

onde as crianças aprenderam a sua extrema importância para a sociedade e as 

vantagens que trazem ao meio ambiente, diminuindo a poluição dos solos e rios, além de 

ser grande fonte de renda para algumas famílias. As crianças aprenderam as cores das 

lixeiras da coleta seletiva e os materiais que cada uma deve compor. 

Nestes momentos, as crianças participaram de momentos de contação de histórias, 

músicas, vídeos e teatro do sexta em cena. As histórias dos livros “Azul e lindo planeta 

terra nossa” e “Reciclagem”, trouxeram assuntos que puderam agregar e trazer motivos 

da importância de reciclar embalagens e como o planeta terra agradece essas ações e 

cada aprendizagem foi feito um registro em forma de desenho no portfólio individual de 

cada criança. 

Trabalhamos com pesquisas, recorte e colagem, desenho e pintura a fim de garantir o 

contato das crianças com materiais pedagógicos, aprimorando-os no manuseio dos 

mesmos, trabalhando atenção, concentração, e coordenação motora fina. 
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Para enriquecer o nosso projeto, foi solicitado que cada criança confeccionassem em 

casa com as famílias um brinquedo utilizando reciclaveis. O objetivo foi que eles 

passassem para a família oque aprenderam no início do projeto e a importância da 

reciclagem, e que eles pudessem reaproveitar algo utilizado em casa que seria 

descartado para virar um brinquedo de muita utilidade e também que as familias 

pudessem participar do momento de aprendizagem de suas crianças. A participação foi 

grande, então reservamos um tempinho para trazer aos nossos amigos do agrupamento 

III da tarde para estarem participando da nossa exposição e aproveitamos para contar 

como foi feito e os materiais utilizados para que todos vissem quanta coisa podemos 

confeccionar com restos de embalagens e outros materiais que virariam lixo. 

    

    

Na semana educativa da coleta seletiva, realizamos uma coleta com as crianças do 

agrupamento III. Unimos todos organizados em uma fila, relembrando as cores para cada 

elemento, espalhamos reciclagem pela escola e deixamos que eles recolhessem esse lixo 

e colocassem na lixeira de acordo com seu tipo. Foi uma atividade bastante divertida que 

eles adoraram. Rapidamente dividimos todas as reciclagens na lixeira. As crianças foram 

participativas, trabalharam em grupo e conseguimos deixar a nossa escola como ela 

estava, sem nenhum lixo espalhado. 



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

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

Rua: Mônica Silveira Pisani, 185 – Jd. Vista Alegre – 13056-510 – Campinas-SP - Fone (19) 3226-9645 

Esta atividade foi muito importante para o processo de aprendizagem das crianças, pois 

este foi o momento deles colocarem em prática oque aprenderam e realizaram a coleta de 

forma concreta. 

Em continuaçao da semana educativa coleta seletiva, mas desta vez tratando o assunto 

do mosquito aedes aegypti as crianças aprenderam formas de prevenção e os principais 

focos do mosquito, como: pneus, garrafa pet, vasos de flores e qualquer lugar onde possa 

armazenar água parada. Reunimos o agrupamento para conversamos e mostrar as 

crianças como ocorre a produção do mosquito, desde os ovos, a larva até se desenvolver 

para o mosquito transmissor da doença.Fizemos uma observação no espaço externo da 

escola para procurarmos algo que poderia ser um alvo para o mosquito da dengue 

colocar os seus ovos e encontramos um copo plástico que poderia ser uma 

ameaça.Fechamos com um teatro educativo da vigilância sanitária sobre a dengue, sobre 

a prevenção da proliferação do mosquito seguido de músicas que as crianças adoraram. 

   

   

Eles aprenderam também que existem outras formas de preservar o meio ambiente com 

as seguintes ações: Economizar energia eletrica, manter nosso ambiente sempre limpo, 

economizar água, e colaborar na plantação e preservação das árvores. Para isso 

desenvolvemos algumas ações, como sempre desligar o ventilador quando não vamos 

usá-lo, e desligar a luz ao sair do banheiro.  
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As crianças aprenderam o tempo de decomposição de alguns elementos, como: papel, 

plástico, tecido, ciclete, vidro, metal e borracha. Neste momento trabalhamos com as 

quantidades, observando quais eram os alementos que mais demoravam para se 

decompor e os que menos demoravam, assim as crianças puderam comparar e associar 

o tempo de menos e mais além de descobrir que realmente são muitos e muitos anos 

para esses elementos desaparecerem 

      

Em relação a água, criamos uma patrulha para observar os colegas da turma e também 

de outra sala para não deixar ninguém ficar brincando com água, seja no banheiro ou no 

bebedouro, trazendo sempre a explicação que nossa água para consumo e muito 

pequena e que devemos economiza-la em todos os momentos que vamos ter contato 

com ela, seja na escovação, ao tomar água, lavar as mãos, etc... Após essa 

conscientização as crianças passaram menos tempo utilizando a água no momento de 

higienização. 
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Quanto as árvores, fomos até o parque, observar os benefícios que elas trazem para nós 

e para o ambiente para discutimos isso na roda da conversa. Foi passado através de 

imagens, oque é o desmatamento e como isso tem prejuducado as nossas florestas, o 

clima e os seres vivos. 

 

Para registrar o que aprenderam, foi confeccionado cartazes informativos, colorido e 

construído por eles para que seja de grande valor para cada um deles. 
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Foi construído também um alfabeto com rótulos de alimentos já que a curiosidade pela 

descoberta das letras estão surgindo grandemente pelas crianças. Assim podemos 

associar a primeira letra de cada rótulo e trabalhar o alfabeto deixando-o exposto na sala 

de aula. 

Com todo o tema do projeto em construção , em meio a uma conversa na roda, onde 

falavamos sobre os animais que têm sofrido com a poluição, surgiu uma curiosidade 

sobre a tartaruga marinha, pois uma criança contou que assistiu uma reportagem que as 

tartarugas estavam morrendo, devido a quantidade de lixo que as pessoas estavam 

jogando nos mares e a maior causa da morte da tartaruga é o plático, que ela está 

comendo em forma de alimento. 

Então, fizemos um pequeno trabalho sobre a tartaruga e a causa da sua morte e fizemos 

um trabalho de registro com potinhos plásticos que foi reciclado de uma festa, e tudo isso 

foi passado para as crianças, e um trabalho feito de reciclagem de plástico. Esta foi uma 

atividade que gerou uma grande curiosidade entre as crianças e mais uma forma de 

conscientização sobre animais marinhos. 

 

Finalizamos com a atividade de pintura com muita criatividade! 
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Durante o trimestre foram realizados também, atividades de psicomotricidade. Nestas 

atividades, as realizamos frequentemente no espaço externo da escola, pois as crianças 

conseguem explorar mais seus movimentos. 

As crianças participaram de atividade com bambolês, corda, bola, futebol, dança , corrida, 

etc.. afim de estimular e promover a coordenação motora ampla na capacidade de 

coordenação dos movimentos dos musculos e articulações. 

Trabalhamos também com atividades de coordenação motora fina, com jogos de encaixe, 

manuseio de massinha, pintura e desenhos. 

   

Nestes momentos foi observado um desenvolvimento gradativo, principamente nas 

crianças menores. Na execussão das atividades motoras, também trabalhamos a 

oralidade e a socialização do grupo. 

Na semana educativa com o tema educação inclusiva, foi feito um levantamento prévio 

com as crianças sobre as deficiências que eles conheciam e alguns falaram sobre algo 

que já viram ou presenciaram, então foi passado um video, sobre deficiência física, visual 

e auditiva e quais eram as limitações dessas pessoas que possuíam. 

As atividades desenvolvidas traziam algum tipo de limitação, como a pintura utilizando a 

boca, sentimos como seria não ter as mãos para desenvolver algumas funções, e as 

crianças sentiram bastante essa limitação e refletiram sobre como seria difício não ter 

alguma parte do corpo, então falamos muito sobre o respeito que devemos ter com os 

deficiêntes e principalmente ser prestativos em relação a ajuda ao próximo, seja no 

ambiente escolar, na rua, ou em qualquer lugar. 

Trabalhamos também com a deficiência visual, vedando os olhos de algumas crianças, 

trazendo alguma dificuldade e a reação foi a mesma em relação a atividade anterior. 

Aproveitamos o momento para falarmos de uma criança especial que temos na sala, que 

devemos ajudar esse amigo, em algumas dificuldades que ele tem e acima de tudo 

respeita-lo em todas as situações.  
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Este tema abordado foi muito importante com a nossa turma e principalmente, gerou nas 

crianças a conscientização do respeito e da ajuda, que em algum momento da vida deles, 

eles poderam estar próximo para ajudar pessoas e adquiriram respeito sobre elas. 

     

Todos os meses na última sexta-feira são comemorados o aniversário das crianças. As 

crianças participam do momento dos parabéns, fazem um lanche especial de aniversário 

com bolo, e brincamos após a comemoração com música, dança e fantasias. É um 

momento único para eles, as crianças ficam muito felizes com esse dia de aniversário, 

pois é um dia diferente com os amigos do agrupamento III. 

      

 

Na semana quem cuida de mim, trabalhamos a importância da família em nossas vidas, 

ressaltando o amor e respeito de devemos ter por eles quem cuidam de nós. Realizamos 

conversas sobre amor e respeito e trabalhamos nessa semana com ensaios para 

apresentação e na confecção de lembrancinhas que foram distribuídas as famílias no dia 

junto com a apresentação da música “cuida de mim – Angélica” neste dia conseguimos 

reunir principalmente os pais junto a um café e foi um momento muito importante que é a 

transmissão desse carinho que sentimos pela nossa família. 

 



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

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

Rua: Mônica Silveira Pisani, 185 – Jd. Vista Alegre – 13056-510 – Campinas-SP - Fone (19) 3226-9645 

     

Em nossa grande festa da floresta, realizamos uma linda apresentação com a música 

ciranda dos bichos – palavra cantada, onde 5 grupos representaram 5 animais, sendo 

eles, o jacaré, cascavel, peixe boi, caranguejo e o tuiuiú. Nossa música foi escolhida 

através do projeto que estudamos sobre o meio ambiente e envolveu alguns animais e 

por se tratar da festa da floresta. 

As crianças dançaram a coreografia e eles estavam muitos ansiosos por este dia. Além 

da apresentação, eles se divertiram muito nos brinquedos pula-pula e aproveitaram um 

momento diferente com os amigos e família. 

Durante a semana, fizemos a pintura de algumas flores de reciclável para enfeitar a nossa 

festa, assim eles teriam um espaço na decoração feito pelas mãos deles. 
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Recebemos em nossa escola a visita da guarda municipal, eles vieram conversar com as 

crianças sobre seu trabalho no município e ensinaram as crianças uma música que falava 

sobre seu número, caso haja alguma emergência que é preciso chamá-los. 

Após conversarem com as crianças sobre seu trabalho, eles convidaram as crianças para 

conhecerem viatura, mostraram os comandos e as crianças por um momento vivenciaram 

um pouquinho do trabalho dos guardas.  

   

 

Estudo do meio: fizemos um estudo do meio no bosque, cujo objetivo foi favorecer 

contado com a natureza valorizá-la, conhecer mais sobre animais e promover um 

aprendizado diferente e cheio de diversão e com direito a visita no museu de animais. 

     

 
 
 
AGRUPAMENTO: Ill E 
PROFESSORA: MIRIAM FLAVIA L. PEREIRA 
 

PROJETO: “NATUREZA, QUEM AMA CUIDA: RECICLAR, RECRIAR E 

TRANSFORMAR” 

 

A conscientização da preservação do meio ambiente é de grande importância para 

a vida humana e de todos os seres vivos, um fator importante para a preservação do meio 

ambiente é a reciclagem, pois através dela é possível tirar do meio ambiente coisas que 

levariam décadas para se decompor. As crianças aprenderam no projeto “Natureza, quem 
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ama cuida: reciclar, recriar e transformar” a importância da reciclagem através de diversas 

atividades, podendo assim aprender. As crianças assimilaram rapidamente as 

informações e passaram a entender que a reciclagem pode ajudar muito na preservação 

do meio ambiente. 

Trabalhamos a natureza com suas diversidades, belezas, curiosidades e 

fragilidades, a valorização e a preservação do meio ambiente, mostrar que podemos olhar 

a nossa volta de forma diferente e criativa. Trabalhamos com vídeos educativos, passeio 

pelo ambiente escolar, música, dança, coreografia, pesquisas, contação de história, 

experiências, confecções de instrumento musical com sucatas, pinturas, modelagem e 

cores da coleta seletiva. 

Desenvolvemos nossas atividades de forma lúdica e interdisciplinar priorizando 

todos os eixos temáticos. 

 

Linguagem: Trabalhamos roda de conversa, contação de história, música, dança, 

coreografia, contato com livros, brincadeiras livres na sala de linguagem e parque. 

    
 

 

Ciências: Trabalhamos roda de conversa, caça folhagem, história da gotinha, produção 

de massinha de modelar, caça folhagem pela escola, colagem de folhas secas no 

caderno, história e música da sementinha com apresentação das crianças na sexta-feira 

em cena e atividade juntamente com os agrupamentos III D e F sobre coleta seletiva. 
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Matemática: Trabalhamos peças de montar, formas geométricas, jogo da memória, 

quebra-cabeça, conceito de maior/menor, dentro/fora, alinhavo, dobradura, recorte e 

colagem. 

 
 

Artes: Trabalhamos as cores da coleta seletiva, massinha de modelar, pinturas vazadas, 

pintura de caixas para coleta seletiva, desenho livre, recorte, colagem, instrumento 

musical com sucata, pintura dos animais da floresta, atividades com guache, lápis de cor 

e canetinha. 

 
 

Psicomotricidade: Trabalhamos coordenação motora ampla, brincadeiras com cordas, 

com bolas, pega fruta, brincadeira livre no parque, brincadeira no pátio, corrida de 

obstáculos, música, dança, coreografia, pega-pega. 
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Aniversariantes do Mês 

Com decoração, música, dança e bolo foi comemorado os aniversariantes dos 

meses em toda última sexta feira de cada mês. 

 
 

Oficina de Civismo 

De forma lúdica a Guarda Municipal de Campinas promoveu para as crianças 

noções de cidadania, disciplina, responsabilidade, companheirismo e respeito ao 

patrimônio, a sociedade e suas instituições. 

As crianças também tiveram o prazer de conhecer a viatura da Guarda Municipal. 

 
 

SEMANAS EDUCATIVAS 

Educação Inclusiva 

As crianças através de roda de conversa, brincadeira com vendas nos olhos e 

mímica simulando umas crianças com deficiência visual e auditiva aprenderam que 

nenhuma deficiência limita e que todos independente de ter ou não deficiência pode 

aprender. 
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Coleta Seletiva 

Na semana educativa da coleta seletiva, realizamos uma coleta pela escola com os 

agrupamentos III, onde espalhamos lixo pela escola para que eles recolhessem colocando 

cada material no lixo correspondente à cor da coleta seletiva. 

Trabalhamos coleta seletiva sobre a dengue, onde reunimos as crianças dos 

agrupamentos III para falar sobre forma de prevenção, como ele se reproduz e os focos 

do mosquito como: água parada em pneus, vasos de flores, garrafas, entre outras. 

 Finalizamos a semana educativa coleta seletiva com o teatro do Centro de saúde 

para a conscientização do combate à dengue para os agrupamentos III, onde de forma 

lúdica as crianças aprenderam como combater a proliferação do mosquito da dengue. 

 
 

Quem Cuida de Mim 

 Festa organizada pela equipe pedagógica com apresentação de música e 

coreografia dos agrupamentos para seus familiares, no intuito de despertar nas crianças o 

amor, o respeito e o cuidado. 

 
 

Festa na Floresta 

Como parte do nosso projeto sobre meio ambiente, foi organizada pela equipe 

pedagógica a “Festa na Floresta” onde contamos com a presença dos familiares que 

prestigiaram as apresentações de todos os agrupamentos com direito a música, 

coreografia, máscaras e fantasias. 
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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 foram feitas 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.Neste segundo trimestre o tema abordado no subprojeto foi 

“NATUREZA, QUEM AMA CUIDA: RECICLAR, RECRIAR E TRANSFORMAR”, com os 

seguintes objetivos incentivar o desenvolvimento sustentável, pois visa o progresso de 

forma inteligente; Planejar a estrutura para que possamos viver em um mundo com ar 

melhor, água na medida certa, sem desperdícios de alimentos e embalagens e viver 

coletivamente com as pessoas de forma harmoniosa; Conscientizar e alertar acerca das 

ações nocivas do homem contrárias a preservação do meio ambiente e que por 

consequências afetam significa mente nossa qualidade de vida; Enfatizar que somos 

responsáveis pelo nosso mundo, pela nossa casa e pelas nossas atitudes. 

Nas atividades foram abordados assuntos referentes a uma boa conscientização 

para a proteção do meio ambiente e como parte de si realizar atitudes que favoreçam 

para a proteção e a transformação positiva do mesmo. 

Foi trabalhada junto às crianças a transformação do lixo em luxo, trabalhamos os 

significados e as cores de cada caixa seletora e ainda como usar tudo aquilo que faz da 

natureza morta e contribuindo para que ela via, as crianças aprenderam ativamente na 

pratica a separarem os lixos de acordo com cada caixa e ainda transformaram o lixo no 

luxo onde estes foram usados em nossa “Festa da Floresta”. 

As crianças construíram animais fazendo uso de caixas de papelão, rolos de papel 

higiênico, caixas de leite, cartelas de ovos e de frutas, embalagens de pizza, nestas 
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construções elas produziram um leão e uma leoa, um macaco, uma cobra, duas girafas, 

uma vitória régia, uma árvore no tamanho delas, quatro minijardins de flores e quatro 

caixas seletoras referentes a papel, vidro, plástico e metais que são os mais utilizados 

para a reciclagem de objetos descartados. 

 

CONFECÇÃO DOS ANIMAIS COM RECICLAGEM 
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GINCANA E INTEGRAÇÃO DOS AG IIl NA  

COLETA SELETIVA AO REDOR DA CRECHE 

 

 

OS AGIII FORAM CONVIDADOS PARA UMA 

EXPOSIÇÃO REALIZADO PELA TURMA AG 

III D ONDE APRESENTARAM BRINQUEDOS 

FEITOS COM MATERIAS RECICLADOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

GINCANA COM OS AGIII 
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APRENDIZAGEM SOBRE CIVISMO PARA COM A NATUREZA COM A GUARDA 

MUNICIPAL DE CAMPINAS 
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FESTA DA PARTILHA 

Este momento foi lindo e de muita aprendizagem para as crianças, a tia ju abordou 

com as crianças de forma lúdica que amar ao nosso próximo traz muita alegria ao 

coração. 
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FESTA “QUEM CUIDA DE MIM” 

As crianças realizaram apresentações aos seus familiares demonstrando o quão 

grande é o amor que sentem por eles, não enfatizamos apenas os pais, mas sim a todos 

que participam da vida de cada criança. 

 

DECORANDO OS CARTÕES PARA ENTREGAR ÀS FAMÍLIAS 

 

Nossa festa foi marcada por um café coletivo entre os pais e uma linda apresentação 

onde às crianças demonstraram o amor por seus familiares. 

 

APRESENTAÇÃO SEXTA EM CENA 

As crianças do a III f apresentaram a música “lixo é luxo” em nossa sexta em cena, 

elas ensinaram ludicamente como devemos nos comportar no momento de reciclar e em 

qual caixa seletora deve-se colocar cada lixo. 
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ANIVERSARIANTE DO MÊS 

 

Em todos os meses realizamos a festa dos aniversariantes do mês, as crianças se 

sentem amadas e importantes neste momento para seus colegas e para a creche. 

 

FESTA NA FLORESTA 

ENSAIOS DAS TURMAS E APRESENTAÇÃO 

  

 

A nossa festa foi maravilhosa e cada turma realizou uma apresentação dentro do 

tema proporcionado, foi uma integração entre escola e família trazendo alegria e a 

importância do meio ambiente para todos. 
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Trabalhando sobre o nosso inimigo dengue 

Nesta integração dos AG III trabalhamos importância do combate ao mosquito da 

dengue e como podemos fazer em nossa casa uma limpeza diária para não deixar que 

ele faça criadouros nos lugares apropriados para suas larvas. 

Trouxemos o mosquito da dengue feito com reciclagens, suas larvas também feitas 

com reciclagens, plantas com água feitas de reciclagem e um pneu que é próprio para o 

criadouro das larvas. 

  

 

PASSEIO NO BOSQUE COM OS AGIII 

O nosso passeio foi de extrema importância para o fechamento do nosso projeto, pois 

neste estudo do meio as crianças aprenderam o quão lindo e maravilhoso é viver em 

harmonia com a natureza, puderam ver os animais ali inseridos e bem cuidados, 

verificaram os animais como os répteis, os peixes e os animais no museu onde após 

morte foram empalhados e estão expostos para conhecermos suas histórias e aprender 

sobre a importância de cada um deles para com o meio ambiente e para a sobrevivência 

de nós seres humanos. 
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c) Projetos Desenvolvidos 

 

PROJETO: “APRENDENDO A COMER” 

O projeto Aprendendo a comer, foi realizado com os Agrupamentos I, tendo como 

objetivo incentivar a boa alimentação, ajudar na autonomia e coordenação motora fina, 

trazendo assim, segurança e reconhecimento dos alimentos, apresentando os diversos 

tipos de alimentos de todos os tipos, grãos, verduras, legumes, frutas, entre outros. 

 

 
  

 

PROJETO: OS ANIMAIS E O MUNDO QUE NOS CERCAM! 

O projeto Os animais e o mundo que nos cercam, realizado pelo agrupamento ll 

visa estabelecer classificações em relação com os interesses expressados pela turma, 

trabalhando através de estratégias lúdicas e prazerosas, fazendo com que os alunos 

sejam os protagonistas da construção deste projeto. É desta forma que percebemos que 

tudo o que fazemos interfere no meio ambiente, desde o que comemos o que vestimos, 

onde moramos como nos relacionamos com o outro. Contribuindo a ampliação das 

relações afetivas dos alunos, fazendo com que estes se tornem pessoas melhores: mais 

solidárias e que respeitem o próximo e suas individualidades. Por está razão a 

importância de se trabalhar com o projeto.  
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PROJETO: “NATUREZA, QUEM AMA CUIDA: RECICLAR, RECRIAR E 

TRANSFORMAR”. 

Neste trimestre o projeto “Natureza, quem ama cuida: reciclar, recriar e 

transformar” realizado com Agrupamentos III, teve como objetivo principal incentivar as 

nossas crianças a participarem desta atitude de cidadania, objetivando a prática e 

conscientização do ato de preservar. A arte de construir brinquedos usando sucatas 

poderá vir a ser a atividade lúdica que mais resultados poderão fornecer na formação de 

indivíduos únicos e autêntico, seres preparados para um futuro que logo se aproxima na 

construção das noções de responsabilidades com o meio ambiente. 

 

 
 

Projetos coletivos 

Neles são trabalhadas as atividades em que há uma integração dos agrupamentos 

para desenvolvermos diversas atividades com os mesmos objetivos.  

 

Semana educativa da Educação inclusiva 

Uma instituição educacional que acredita no verdadeiro processo de inclusão deve 

promover situações diárias onde os alunos da Educação Infantil, cultivem o respeito, 

cidadania, o cuidar de si e do outro, aceitação, companheirismo e tantos outros valores 

necessários a formação de um cidadão. 
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Passeio de trenzinho sonho mágico 

Foi um dia divertido, realizamos um passeio mágico aos arredores da creche, com 

a presença do Homem Aranha, muita música, risadas diversão e energia. O trem Mágico 

proporciona muita imaginação e cultura para as crianças. 
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Semana da Partilha 

Na “Semana da Partilha” com objetivo de enfatizar o compartilhar, colaboração, amor e 

companheirismo, iniciamos com vários momentos (história e teatro) com os nossos 

alunos, pais e responsáveis, propiciando um ambiente prazeroso e com muita 

aprendizagem.  

   
 

Aniversariantes do Mês 

 

Realizamos mensalmente os eventos aniversariantes do mês em nossa creche e 

para as crianças esse é um dos momentos emocionantes. A alegria e sensação de vê-los 

comemorando e parabenizando os amigos é gratificante. Com essas comemorações 

conseguimos desenvolver a autonomia, a autoconfiança e autoestima da criança. 

 

 

Semana Educativa da Coleta Seletiva e Dengue 

 

 Aproveitamos esta semana para reforçar a importância de reciclar o nosso lixo, 

fazer a coleta seletiva com objetivo de darmos o destino correto ao lixo que produzimos 

diariamente. Sendo assim através de atividades mostramos para as crianças que   com 

ações simples do dia a dia podemos ajudar a evitar ou mesmo   eliminar os criadouros do 

mosquito da dengue e o quanto essa doença é perigosa. Durante a semana  abordamos o 

tema “dengue “ na roda da conversa, trocamos experiências, exibimos filme relacionado, 

recebemos a visita de um grupo de teatro sobre a dengue, e logo após a apresentação 
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fizemos um passeio na imediações da creche utilizando as  máscaras e crachás 

recebidos  pelo grupo de teatro, e  fizemos o recolhimento de  lixos e supostos criadouro 

do mosquito da dengue, fazendo a coleta seletiva dos mesmo como se fossemos 

“agentes da prefeitura trabalhando contra a dengue”.            

 

 
 

 

d) Formação Continuada dos profissionais da UE e/ou em outros espaços 

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 ideias, 

adaptações de rotina, pesquisa e desenvolvimento de novas estratégias de ensino. A 

escola em si já é um espaço de aprendizado contínuo. 

 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 

 Leitura e Discussão do Texto Comunicado SME/DEPE no 110/2016 com enfoque 

em concepção de currículo e considerações para avaliação na Educação Infantil; 

 Organização dos tempos e espaços internos da escola; 

 Palestra Resgatando Memórias, com Diego Cardoso; 
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 Discussão e organização da festa de quem cuida de mim; 

 Discussão e reorganização dos horários de refeições dos agrupamentos; 

 Orientação e organização sobre a reunião de pais; 

 Confecção de materiais e organização da festa da Floresta; 

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:  

 Oficina Concepção do Autismo e outras síndromes e a importância da estimulação 

sensorial; 

 Orientações sobre a organização dos horários e trabalhos realizados dentro a 

unidade escolar; 

 Orientações sobre o cuidado e atenção em relação a picadas de insetos; 

 Discussão do tema Depressão e doenças psicológicas; 

 Palestra com Juliana Sampaio com o tema: A importância da rotina na Educação 

Infantil; 

 Avisos e organização sobre a festa da Floresta; 

 Confecção de materiais decorativos para a festa da Floresta. 

 

e) Atividades de Integração com os colegiados da escola. 

 

Reunião de Família e Educadores 

Reunião realizada no mês de maio para apresentar aos responsáveis o relatório de 

desenvolvimento da criança e conversar sobre assuntos pertinentes ao bom andamento 

da unidade. 

 

Conselho de Escola 

Reunião do Conselho de Escola ocorreu no dia vinte e três de maio para tratar 

assuntos pertinentes ao bom andamento da Unidade os assuntos foram: Apresentação e 

aprovação do relatório financeiro pelos conselheiros, Planejamento da festa na floresta, 

Organização do Estudo do Meio com agrupamento III. 
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Semana de Quem cuida de mim 

 

Várias atividades voltadas ao contexto familiar com o tema “Quem Cuida de Mim” 

foram desenvolvidas e aberto aos familiares e responsáveis como, café da manhã, pintura 

(lembrancinhas), palestra e apresentações (músicas e coreografias) tudo organizado 

conforme a vivência dos alunos. Foi um momento marcante para todos os envolvidos 

(alunos, famílias e educadores).  

 

   

 

 

Oficina de Civismo 

 

Resgatar o civismo têm uma grande importância, uma vez que procuram resgatar 

valores, que muitas vezes vão ficando esquecidos e vão perdendo seu verdadeiro 

significado. Os profissionais da Guarda Municipal de Campinas realizaram oficinas onde 

apresentaram músicas, atividades e as bandeiras de Campinas, São Paulo e do Brasil. 

Tentamos despertar, através da reflexão, a consciência sobre os deveres para com o 

patrimônio escolar, valores, respeito aos colegas; professores e demais funcionários. 
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Festa na floresta 

 

Uma das atividades mais esperada por todos foi à festa na floresta. Foi possível 

tornar encantador e divertido todo espaço escolar para nossas crianças. A partir da 

valorização e reconhecimento da natureza, com a finalidade de estimular a oralidade, 

curiosidade e criatividade bem como descobrir a diversidade de animais na floresta 

brasileira (fauna) e os diversos tipos de plantas (flora) de quais fazem parte da riqueza do 

nosso país. 

 

     

 

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   
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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   

   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 - Berçário 4 MESES A 1 ANO 

C - Integral 1 A 3 ANOS 

ES - Complementar 3 A 5 ANOS E 11 MESES 
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b) Total de Refeições Servidas/Mês:  

TOTAL DE REFEIÇÕES SERVIDAS - Abril 

AGRUPAMENTO  

I  Cardápio EI BERÇÁRIO – 1.767 

II - I/II  Cardápio EI INTEGRAL – 14.187 

III  Cardápio EI COMPLEMENTAR – 8.947 

TOTAL DE REFEIÇÕES SERVIDAS - Maio 

AGRUPAMENTO  

I  Cardápio EI BERÇÁRIO – 1.606 

II - I/II  Cardápio EI INTEGRAL – 18.282 

III  Cardápio EI COMPLEMENTAR – 10.238 

TOTAL DE REFEIÇÕES SERVIDAS - junho 

AGRUPAMENTO  

I  Cardápio EI BERÇÁRIO – 985 

II - I/II  Cardápio EI INTEGRAL – 14.093 

III  Cardápio EI COMPLEMENTAR-  7.720 

 

TOTAL DE REFEIÇÕES SERVIDAS NO TRIMESTRE 

AGRUPAMENTO  

I  Cardápio EI BERÇÁRIO – 4.358 

II - I/II  Cardápio EI INTEGRAL – 46.562 

III  Cardápio EI COMPLEMENTAR – 26.932 

 

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 07:40 

ALMOÇO 09:40 

CAFÉ DA TARDE 14:00 

JANTAR 15:00 

  

HORÁRIO DAS REFEIÇÕES AG III CARDÁPIO EI COMPLEMENTAR 

CAFÉ DA MANHÃ 08:00 

ALMOÇO 10:00 

CAFÉ DA TARDE 13:40 

JANTAR 15:30 
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d) Total de Alunos com Restrição Alimentar 

Agrupamento 
Tipo de Restrição 

Alimentar 
Número de Alunos 

I Intolerância a Lactose 5 

II Fenilcetonúria 1 

III Proteína do leite 1 

I/II Carne de porco 1 
 

 

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 

SILVANA ROSE DA CONCEIÇÃO COZINHEIRA 07:00 - 17:00 20/05/2019 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 4  

Colheres para Sopa 50  

Cadeira alta em resina para bebês 10  
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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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