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RELATÓRIO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 2015 – AGRUPAMENTO I A E B 

 “Não pode haver trabalho eficaz e satisfatório sem o brincar, não pode haver som e 

pensamento integral sem o brincar.” Charles Dickens, 1854. 

No berçário o desenvolvimento acontece a cada instante, como citado acima o brincar é nossa 

maior riqueza. Com o brincar nossas crianças conseguem absorver de forma significativa tudo 

que ocorre em nosso dia a dia. Para que o desenvolvimento seja completo, diariamente 

respeitamos nossa rotina, através dela conseguimos administrar nosso tempo. Iniciamos 

nossas manhãs com o acolhimento, nesse momento recebemos as crianças com um momento 

calmo onde é colocado um DVD adequado para faixa etária, geralmente com músicas que 

fazem parte do nosso cotidiano. Temos como ponto de referência o tatame, com o passar do 

tempo elas já sabem e sozinhas já sentam para assistir e aguardar os demais amigos. 

Nossa manhã começa com o Bom Dia, após desligarmos o DVD, as crianças maiores já se 

levantam e vão para roda, nesse momento a musicalização ocorre a todo instante, através 

dela, falamos o nome de todos os amigos, fazendo a contagem de quantos estão presentes no 

dia, lembramos as boas maneiras e o respeito ao próximo, a importância da alimentação 

também não fica de fora. Observo que o Bom Dia aprimora a linguagem oral, a afetividade, a 

seqüência lógica e a coordenação corporal. Em roda o berçário também toma seu café da 

manhã que ocorre dentro da sala. 

“Bom dia, bom dia, bom dia, hoje eu estou tão feliz. Bom dia, bom dia, bom dia, meu coração é 

quem diz”. 

Desde pequenos todos são incentivados a segurar sua mamadeira e com alguns dias eles já 

mamam sozinhos. Em todos os momentos os estímulos são realizados e sempre com ótimos 

resultados de desenvolvimento. 

 

Já no período da tarde, após o soninho também temos um momento de roda onde fazemos o 

momento do Boa Tarde. Nesse momento relembramos as regrinhas combinadas que são 
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trabalhadas com todos do berçário desde os bebês ate os que já tem 1 ano e 8 meses, após 

todos tomam o lanche da tarde que também é realizado em sala. 

“Boa tarde sol, boa tarde terra, boa tarde mar, boa tarde mundo que vem nos saldar, boa tarde 

você, que é meu irmão, boa tarde você que é do coração”.  

 

“Onde não há prazer e diversão, a comida tem cor bege.”                                                                                 

Raymond Blac, chef. 

As refeições do almoço e da janta são realizadas no lactário, onde todas as crianças são 

colocadas de forma correta e segura nos cadeirões. Enquanto aguardamos os alimentos 

cantamos músicas que falam sobre a importância de se alimentar bem, as cores dos alimentos, 

também desde cedo todos são incentivados a fazer a higienização das mãos, todos recebem 

álcool gel em suas mãozinhas e ensinamos a esfregar uma mão na outra. Todas as crianças 

são incentivas a comerem sozinhas e a interagir com o que estão comendo. Com o decorrer 

dos dias eles já pegam sozinhos na colher e começam a comer sozinhos, a autônima de comer 

sozinha ocorre de forma natural e prazerosa. 

Sempre deixamos as crianças a vontade para que naturalmente a autonomia de comer sozinho 

aconteça, todas as refeições são elaboradas por uma nutricionista que deixa os pratos 

coloridos e nutritivos. 
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Para encerrar nossa manhã de diversão e atividades, depois de estarem bem alimentados, as 

crianças retornam para sala. Chega a hora que é de extrema importância para todos os bebês 

e crianças: o soninho, que se dá de forma tranqüila. Preparamos o ambiente com os 

colchonetes, as famílias enviam toda semana o lençol, assim a criança se sente mais 

aconchegada, colocamos música instrumental e de relaxamento, respeitamos as crianças que 

usam paninho e chupeta, que são guardados por elas, após despertarem. Esse momento é 

supervisionado por um profissional que fica atento, mesmo todos estando dormindo. 

 

Após a jantinha também temos um momento de descanso onde as crianças podem dormir, os 

colchonetes são colocados de forma diferente, assim as crianças sabem diferenciar um 

momento do outro. 

Toda sexta–feira temos o dia do brinquedo, as crianças trazem de casa seus brinquedos 

preferidos, percebi que os maiores conflitos ocorrem no momento de disputa de brinquedos, 

para amenizar esses conflitos e incentivar o carinho e o dividir, criamos a caixa do brinquedo. 

Todas as crianças ao chegarem na sala guardam seus brinquedos na caixa, após a roda do 

bom dia e do café da manhã fazemos uma roda onde apresento cada brinquedo, todas as 

crianças pegam o brinquedo e fazem carinho, por fim pergunto a quem pertence o brinquedo e 
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eles já conseguem citar o nome do amigo dono do brinquedo e já levantam para buscá-lo. Com 

essa rotina percebi que eles já conseguem dividir melhor os brinquedos. 

 

E para fechar a semana também na sexta–feira, temos o Sexta em Cena. Em reunião 

escolhemos quem irá apresentar o teatro, assim podemos ver qual tema será abordado. Todos 

os bebês e crianças são levados para o pátio onde ocorre o teatro. No inicial alguns choravam, 

pois é o primeiro contato com todos do CEI, com o decorrer do tempo eles ficam mais 

tranqüilos e já se sentem pertencentes aquele espaço, com isso interagem cantando, batendo 

palmas e dançando. A presença do berçário nos teatros ajuda a promover a importância do 

respeito e cuidado com o próximo, pois todas as crianças ficam encantadas com os menores. 

Cada turma faz apresentações e os temas são escolhidos previamente e podem abordar os 

projetos que estão sendo realizados. Uma grande revelação são os musicais que ajudam a 

desenvolver a linguagem corporal, noção de tempo e espaço, ritmos, coordenação motora 

além da atenção e concentração. O berçário não fica de fora, foi um grande passo para toda 

turma subir no palco, é visível a alegria de todos, eles pedem para subir e com o decorrer do 

tempo já conseguem respeitar o limite de espaço para evitar acidentes, lembrando que sempre 

ficamos nas bordas para garantir a segurança dos pequenos. Após todas as peças teatrais, 

acontece um momento de descontração com músicas e danças. Todos são convidados a se 

levantar e a interagir com os demais, neste momento trabalhamos o respeito com os menores 

e as outras turmas adoram dar a mão para os bebês para dançar. 
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Para completar meu trabalho pedagógico tenho disponível vários espaços externos que ajudam 

para um bom desenvolvimento de todos.      

No solário realizamos diversas atividades como, por exemplo, brincadeira com pecinhas. 

Nessas atividades, primeiro apresento o brinquedo para turma, faço a distribuição e tenho a 

oportunidade de observar como eles irão interagir com o material disponibilizado, sempre 

procuro ter um olhar atento e muitas vezes me surpreendo com o resultado, eles conseguem 

reproduzir o que foi apresentado e ir além das expectativas como, por exemplo, fazer fileiras 

com as pecinhas, encaixá–las ou até mesmo jogá–las para fora do solário (ao jogarem as 

pecinhas para fora do solário, tenho a oportunidade de intervir falando do cuidado com os 

brinquedos). Esse espaço, por ser arejado é possível explorá–lo mais, realizando atividades 

com guache, colagem, culinária etc. Também colocamos ursos com brinquedos diversos, onde 

cada criança pode escolher com o que quer brincar. 

Nossos pequenos interagindo com revistas, desenvolvendo a atenção, concentração, 

reconhecendo figuras, aprimorando a coordenação motora. Em todas as nossas atividades 

procuramos envolvê–los também na organização do espaço, guardando o material que foi 

utilizado. 
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Temos outros espaços que ajudam a ampliar o desenvolvimento dos pequenos, o pátio é muito 

significativo para toda a turma, assim que abrimos nossa porta eles já querem correr e brincar, 

nesse ambiente tem disponíveis motocas, cavalinhos, brinquedo gira- gira, escorregador e uma 

casinha onde os pequenos soltam a imaginação.  

 

Os quiosques são ótimos para desenvolver a noção de espaço, atenção e concentração, 

respeito com o próximo e o cuidado. Este local é amplo e com ar livre, observo que nas 

atividades realizadas as crianças buscam explorar o local, as atividades que envolvam 

brinquedos diversos, teatros de fantoches e bolinhas coloridas também são realizadas nos 

quiosques. 

O espaço amplo deixa todas as crianças livre para brincar e explorar. 

                             

O CEI Pierre Weil tem um grande espaço externo e no parque as crianças têm o contato com a 

natureza e ar livre. Os brinquedos são um desafio que é superado a cada vez que vamos lá, 

pois a cada dia o equilíbrio vai sendo aprimorado. 
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Os pneus também ajudam a desenvolver a coordenação corporal e o equilíbrio. Eles querem 

subir nos pneus, correr em volta, brincar com a terra e grama. Nesse espaço também 

trabalhamos a noção de tempo e trabalhamos o limite de até onde pode ir. 

 

Nosso trabalho pedagógico tem como norte os projetos que são planejados no início do ano 

letivo, em reunião procuramos temas que possibilite a criança se desenvolver por completo de 

uma forma lúdica e prazerosa. O Projeto Sou O Que Como, aborda o tema alimentação que é 

motivo de preocupação dos pais e educadores, visto que o mercado oferece enormes 

quantidades de produtos alimentícios que, através da mídia, invadem as casas e tornam os 

hábitos alimentares bastantes inadequados. Buscamos promover de forma agradável a 

alimentação saudável para nossos bebês, vendo que nos primeiros anos de vida o paladar da 

criança já começa a ser aguçado. Com esse tema abrangente, promovemos a descoberta dos 

alimentos, a autonomia e os bons hábitos alimentares. Identificamos a preferência alimentar 

dos pequenos e conscientizamos as famílias sobre a importância e os benefícios da 

alimentação saudável,  promovemos o primeiro contato com as cores, texturas e também os 

diferentes sabores. 
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Através de livros adequados para faixa etária, podemos ver alguns momentos do nosso 

cotidiano que envolvia a alimentação, o interesse da turma foi visível eles queriam observar e 

manipular o livro. 

 

No decorrer do projeto mostrei várias frutas fechadas, assim observamos sua forma, cor textura 

e peso. Todos tiveram a oportunidade de manipular, ao abrir as frutas sempre era uma 

surpresa, finalizamos com a degustação. 

 

No projeto desenvolvemos diversas atividades com o tema, com uma simples caixa podemos 

fazer um jogo de percepção visual onde a criança colocava a figura no desenho 

correspondente. Os menores apenas manipularam a figura e também tentaram comer o que é 

normal já que nos primeiros meses de vida o primeiro conhecimento é pela boca, já os maiores 

adoraram a brincadeira que foi realizada várias vezes no decorrer do projeto. O trabalho com 
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guache está muito presente em nossas atividades, exploramos as cores, respeitamos os 

espaços atrás dos moldes vazados das frutas, trabalhamos a noção de tempo e espaço, o 

respeito com a vez do amigo sempre esteve presente em todos os momentos. 

 

A musicalização está presente em todas as atividades e como a música “Comer, comer, comer, 

comer é o melhor para poder crescer”, podemos ver os diferentes tamanhos entre uns e outros, 

além de descobrir as partes do nosso corpo.  

 

Para finalizar o projeto, os pequenos do berçário foram para o palco e apresentaram uma peça 

teatral para todos do CEI. A história falou sobre uma criança que não gostava de comer frutas, 

somente tomava leite, a partir do momento que ela foi para creche e conheceu vários amigos 
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que lhe apresentaram diversas frutas, ele aprendeu que primeiro deve experimentar os 

alimentos. 

Foi impressionante como todos conseguiram se sentir bem e pertencerem ao espaço, cada um 

esperou sua fez de participar, finalizamos com muita música e dança. 

 

 

Na semana educativa Monteiro Lobato, procurei trabalhar com as obras do Sítio do Pica Pau 

Amarelo, que são referência para todas as crianças. Acho importante para os pequenos, desde 

cedo ter contato com grandes clássicos da nossa literatura. Procurei desenvolver atividades 

que envolvem músicas, danças, teatros, desta forma consegui mostrar os personagem e vi que 

todos tiveram interesse pela Emília e pelo Visconde de Sabugosa, após essa introdução 

desenvolvemos atividades de pintura e colagem. No último dia da semana educativa o espírito 

do Sítio estava por toda parte e os profissionais foram caracterizados e as famílias também se 

envolveram, alguns pequenos foram fantasiados e tivemos um belo desfile com muita música e 

alegria. 
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Ampliando o desenvolvimento do AGI, demos início ao projeto Água Que Falta Faz, vendo que 

nos tempos atuais é imprescindível que a educação de forma interdisciplinar aborde a 

importância do meio ambiente para que as crianças, desde os primeiros anos de vida 

conheçam e valorizem as leis da natureza, e acima de tudo aprendam a cuidar dos nossos 

recursos naturais promovendo o desenvolvimento sustentável. O trabalho com o tema água 

que falta faz, deverá apresentar às crianças uma visão ampla que envolve inúmeros problemas 

que o mundo atual vem enfrentando com relação à escassez de água. No projeto promovemos 

o fazer artístico, a exploração de diversos materiais, a apreciação musical, a descoberta de 

contos e reconto de histórias e pesquisas com as famílias.  

Os pequenos viram a importância da água para nossa higiene, depois de brincarmos no pátio 

ou parque vamos ao banheiro e lavamos as mãos com atenção para não termos desperdício.  
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Paralelo com projeto ocorreu também à semana educativa do Meio Ambiente, que ajudou a 

ampliar o conhecimento dos pequenos, foi abordado à importância do cuidado como o nosso 

lixo, a importância das árvores. Através de pinturas conseguimos fazer um lindo painel, 

reciclando o que era lixo e transformando em uma linda paisagem, no final da semana todas as 

turmas colocaram em exposição o que foi realizado. As famílias, ao trazer e levar nosso 

pequenos puderam ver o que foi trabalhado e assim levar o conhecimento para toda 

comunidade. 

 

O plantio de mudas foi um sucesso, todos cuidaram das plantinhas e ficaram ansiosos para 

participar, a oportunidade de mexer na terra foi o melhor momento para todos. 
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A semana educativa Pipa sem Cerol foi significativa para todos da turma, eles adoram as pipas 

e com o decorrer da semana qualquer linha vira uma pipa, todos começam a se aventurar 

correndo de um lado para o outro, assim ampliando seu equilíbrio. Através deste tema 

trabalhamos com colagem de materiais diversos como jornal e papel camurça e assim 

conseguimos explorar as diversas sensações, além de promover a atenção, concentração e 

noção de espaço. As famílias participaram enviando uma pesquisa e responderam qual a 

importância dessa semana, finalizamos com todos os familiares decorando sua pipa com muita 

alegria. 

 

O projeto Cantando e Dançando a Gente Aprende, aborda a música e a dança que tem uma 

linguagem capaz de expressar e comunicar sensações, sentimentos e pensamentos. Está 

presente em várias culturas e na história da humanidade. Além de estar presente na nossa 

vida desde cedo como no berçário, é importante dar ênfase a este tema, pois através dela 

conseguimos desenvolver aspectos sensíveis, afetivos, estéticos e cognitivos. Através da arte 

da música e da dança as crianças ampliam suas relações com o espaço natural ou construído 

ou até mesmo se expressando a partir de seu esquema corporal. 

Recebemos a turminha do ACII, para um teatro de fantoche com músicas do nosso cotidiano, 

depois dançamos cantigas de roda. A interação foi muito proveitosa, todos participaram e 

respeitaram o próximo. 

Com esse projeto, algumas crianças, ao escutarem uma música já procuram os outros para dar 

as mão e sair dançando, vejo que todos já estão mais próximos, os conflitos diminuíram e 

também o equilíbrio foi sendo aprimorado. 
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Sempre os animais estão presentes em nossas músicas e a vaca chama atenção pelo som que 

emite e também pela musica Vaca Amaro, vendo o interesse de todos foi proposto à história da 

vaca, fotografia que encontra outros animais da fazenda, eles ficaram atentos e depois todos 

puderam interagir com o livro, sempre mostrando a importância do cuidado com os livros. 

] 

Através das músicas pintinho amarelinho, dona aranha, cantiga de roda laranja bonita, pirulito 

que bate bate, lava a mão e cai cai balão, exploramos diversos papéis e guaches diferentes, 

confeccionando um painel retratando as músicas. Com a música está chovendo, nossos 

pequenos pintaram com giz de cera os guarda chuvas depois colamos crepom azul 

representando a chuva, me surpreendi com a coordenação e atenção de todos. 
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Todos do CEI apreciaram nossas atividades que foram expostas para os familiares verem o 

que está sendo desenvolvido, as mamães e papais param e ficam procurando, quando 

estamos no pátio as crianças ficam admirando o que eles mesmo fizeram, em alguns 

momentos temos que intervir ensinando que temos ter cuidado com a atividade realizada. 

 

A semana educativa do Idoso foi uma novidade para todos, podemos durante a semana 

falamos sobre a importância do respeito aos mais velhos, através de histórias conseguimos 

passar este valor, através de pesquisa pude ver que a maioria dos avós não são idosos, pois 

tem menos de 60 anos. Finalizamos a semana apreciando o teatro que foi apresentado para os 

idosos, nossos pequenos ficam atentos a tudo que ocorria em cena. 

 

 

A semana educativa da família já é tradição em nosso CEI, todos esperam com ansiedade, as 

famílias se disponibilizam em participar e ver a apresentação dos pequenos. Esse ano 

abordamos o tema: Minha família Meu Maior Tesouro, através desse tema foi confeccionado 

um painel que mostrou uma releitura de caça ao tesouro e também da história João e o pé de 
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feijão, tivemos a manipulação de guache, além dos carimbos da mão e do pé, as famílias 

ajudaram enviando fotos. 

 

Finalizamos com a festa que foi linda, nossa turma apresentou a música dona aranha e 

pintinho amarelinho, a escolha da música casou com o tema do projeto e também trabalhou a 

coordenação corporal, ritmo, seqüência lógica,  

Nossa apresentação foi maravilhosa. 

 

O mês de outubro é reservado para comemorações. Na semana educativa da Criança, 

procuramos fazer uma semana diferente para todos os pequenos com pula-pula, piscina de 

bolinhas e também a inauguração da casinha de boneca. 
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As crianças se divertiram e exploraram todos os cantos, o faz de conta está presente em vários 

momentos e na casinha não foi diferente, depois todos foram incentivados a organizar o 

espaço, como já ocorre esse momento em nossa sala todos ajudaram. 

 

Deixamos para ir ao tanque de areia quando os bebês estivessem maiores, e na semana da 

criança todos se divertiram. 
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Projeto mundinho de cidadania leva em conta que toda criança tem seu próprio mundo, por 

isso cabe a nós da educação infantil estar facilitando a “leitura desse mundo”, fazendo com que 

a criança estabeleça relações com sua própria história de vida, formando assim seus valores 

morais. Com esse projeto iremos estabelecer algumas relações entre o meio ambiente e as 

formas de vida, continuando a valorizar sua importância, utilizar diversas linguagens, contribuir 

progressivamente para a boa convivência, a tolerância, o respeito, construir limites, direitos e 

deveres, abordar o respeito às diferenças e promover a interação pais e escola. 

Começamos com o respeito à natureza e ao próximo, nossos pequenos pintando com guache 

verde o topo da árvore e com marrom o tronco, alguns já estão falando e repetem o nome da 

cor, houve o respeito, pois cada um fez o seu ao lado do amigo sem nenhum conflito. 

 

A proposta foi uma turma desenhar e a outra aguardar chegar a sua vez, depois fomos 

trocando, a metodologia deu certo, todos participaram com tranqüilidade, com isso 

proporcionamos a ampliação da coordenação motora, a atenção e concentração e o respeito 

com o próximo. 
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Sempre cantamos a música do coração do menino e da menina e neste projeto tivemos a 

oportunidade de detalhar a música e fazer várias atividades, como ela fala de sentimentos 

como triste, zangado, aborrecido, assustado e feliz, conseguimos trabalhar o respeito aos 

sentimentos, com o guache vermelho nossos pequenos pintaram o coração que fará parte do 

nosso painel. 

 

Encontramos um sapinho pelo CEI e como não há um local apropriado para ele, colocamos ele 

em um recipiente furado, todos ficaram encantados com ele, passei para turma onde ele mora 

e também a importância de cuidarmos da natureza, depois ele foi solto em um local próximo 

onde há uma lagoa. 

 

A apresentação da carinha dos sentimentos foi um sucesso, todos faziam cara de feliz, triste e 

zangado, depois cada um ganhou crepom picado para manusear e colocar dentro da garrafa. 

Assim ampliamos a coordenação motora fina que está começando a se desenvolver e muitos 

conseguiram colocar certo, depois nossa experiência foi colocar água e observar como ia ficar. 
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Encerramos o nosso ano letivo de 2015 com a Escola Aberta, aonde os pais vieram até o CEI 

para ver o que foi trabalhado ao longo do ano e passar a manhã com essa interação 

escola/família, foi uma ótima oportunidade para mostrarmos um pouco do nosso cotidiano, as 

famílias encontraram os amigos de seus filhos, o clima foi de muita alegria e satisfação. 

 

 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 2015 – AGRUPAMENTO I C 

PROFESSORA: GLÁUCIA VAZ  

A roda de conversa é uma atividade diária e pode acontecer em diferentes situações, como por 

exemplo, na hora do café, após a contação de histórias, durante o lanche, para cantarmos 

músicas e etc. 

Na maioria das vezes a roda é realizada na sala, mas pode acontecer no pátio, no parque, 

embaixo de uma árvore ou qualquer outro local que acomode bem as crianças. 
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O banho é diário na Creche, é um momento de afetividade que permite grandes trocas de 

carinho e ternura da criança com o adulto.  

Temos na Creche o lactário e o refeitório, onde as crianças realizam as refeições (café, almoço, 

lanche e jantar). Durante o decorrer do ano, estimulamos as crianças a comerem sozinhas, 

algumas já conseguem e passam a se alimentar no refeitório, as outras estão bem próximas de 

conseguir. 
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Após o almoço e jantar as crianças descansam em um ambiente acolhedor, tranqüilo e 

confortável. São colocados colchões por toda sala, com uma canção de ninar, para completo 

relaxamento das crianças, é fechada todas as cortinas.  

 

As atividades de estimulação são muito importantes para o crescimento e desenvolvimento da 

criança. A estimulação dos bebês vai muito além de mordedores e chocalhos. É fundamental 

que, nos primeiros meses de vida, os bebês sejam estimulados com mecanismos de repetição, 

de imitação e da exploração sensorial. Isso se dá por meio de atividades que instigam a 

concentração, percepção e comunicação.  

 

mailto:diretorianavemae@nazareno.com.br


CEI NAVE MÃE PROF° PIERRE WEIL 
ANA - Associação Nazarena Assistencial Beneficente 

Rua: Monica Silveira Pisani, 185 Jd. Vista Alegre – Campinas SP 
Fone: (19) 32269645 – diretorianavemae@nazareno.com.br 

 
 

25 
 

 

O solário é um dos espaços que é usado diariamente e as crianças adoram! No solário é feito 

contação de histórias, cantigas de músicas e danças, atividades com pinturas, brincadeiras 

com bolas, bolhas de sabão, blocos de madeira... Enfim, é um espaço bem utilizado pela 

turminha. 

 

Os espelhos são muito importantes no processo de adaptação e socialização das crianças com 

a creche, é uma maneira de a criança conhecer-se e enxergar-se como membro do grupo. A 

atividade realizada em frente ao espelho tem o intuito de estimular a observação e aumentar a 

autoestima da criança. 
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As atividades com blocos de encaixe e picar revistas, papel crepom e jornais proporcionam ao 

bebê o desenvolvimento da coordenação visual e motora, em que ele irá experimentar a 

solução de problemas, pois os encaixes possuem alternativas restritas. Nas atividades de 

empilhar trabalha-se a coordenação visual e motora e a noção espacial e no picar a 

psicomotricidade. 

 

Durante todo o ano, percebemos o grande interesse que os bebês têm por histórias infantis, 

principalmente das que tenham animais, lobos e bruxas como personagens. Em todos os 

momentos de narração de histórias as crianças sentam-se em forma de rodinha no tapete e 

ouvem as histórias com atenção, demonstrando curiosidade e um verdadeiro fascínio pelos 

livros, querem tocar, manusear, olhar as gravuras e imitar os personagens. 

Nesta faixa etária, os bebês adquirem muitas conquistas: caminhar, correr, balbuciar, falar as 

primeiras palavrinhas, ter mais autonomia, tudo isso em um espaço curto de tempo e as 

histórias contribuem muito neste desenvolvimento. Ela é um excelente instrumento para 

desenvolver a audição, a fala e a expressão corporal e representa uma fonte rica em estímulos. 

Os bebês desde muito cedo procuram as outras crianças com olhares, esboçando sorrisos e 

sons, tentando através do corpo tocar no colega. A ação pedagógica na turma de bebês deve 

favorecer o encontro entre eles em diferentes espaços e momentos do dia. A professora ao 

observar precisa estar atenta aos movimentos relacionais do grupo e favorecer o 

desenvolvimentos corporal, afetivo e cognitivo dos bebês. (BARBOSA, 2010) 
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A pintura dá às crianças a possibilidade de explorar diferentes materiais e, assim, se aproximar 

de uma importante expressão artística. 

Na fase da infância estimular os sentidos das crianças pode auxiliar no desenvolvimento da 

coordenação motora, na percepção das cores, entre outros benefícios. Atividades com 

diferentes materiais escolares como a tinta guache e giz de cera, por exemplo, podem oferecer 

experiências diferentes e o contato direto com objetos que elas ainda não conhecem ou não 

estão acostumadas a lidar no dia-a-dia. 
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As brincadeiras no parque, pátio e tanque de areia são recreativas por terem regras simples e 

flexíveis, como as brincadeiras com bolas, no gira-gira, motocas, balanço, baldinhos / pazinhas 

e nos pneus. Visamos o desenvolvimento da autonomia, cooperação e coordenação motora 

grossa das crianças. 

 

INTEGRAÇÃO COM OUTRAS SALAS 

As integrações do AGI – C com outras turmas foram programadas, para que a criança aprenda 

a viver com crianças de diferentes faixas etárias, as crianças se sintam importantes em ensinar, 

ter paciência, carinho com os menores, troquem experiências. Foi um momento prazeroso 

tanto para as crianças quanto para nós, pois as crianças maiores cantaram, dançaram e 

brincaram bastante com os menores. 

 

A hora do brincar é atividade fundamental para crianças pequenas, pois desenvolve sua 

psicomotricidade e é brincando que as crianças descobrem o mundo, se comunicam e se 

inserem em um contexto social.  

Faz parte da rotina da sala estimular o convívio e interação com outras crianças, o brincar 

desenvolve aptidões físicas, mentais e emocionais. 

Brincar é um direito da criança, além de ser de suma importância para seu desenvolvimento. 
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BRINCADEIRAS EM SALA DE AULA           

 

AREA EXTERNA / PARQUE 
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BRINCANDO NO PÁTIO / GRAMADO 

 

SEMANA MONTEIRO LOBATO 

Nossas crianças gostam muito de histórias e desenhos. O desenho do Sitio do Pica-pau 

amarelo é um recurso que utilizamos para estimular ainda mais a imaginação das crianças. 

Fizemos a re contação de algumas histórias caracterizando as crianças com alguns 

personagens, como por exemplo, a Emilia, o Pedrinho e a Narizinho. 

Foi um momento riquíssimo, onde as crianças ficaram encantadas com as histórias. 

 

 

 

mailto:diretorianavemae@nazareno.com.br


CEI NAVE MÃE PROF° PIERRE WEIL 
ANA - Associação Nazarena Assistencial Beneficente 

Rua: Monica Silveira Pisani, 185 Jd. Vista Alegre – Campinas SP 
Fone: (19) 32269645 – diretorianavemae@nazareno.com.br 

 
 

31 
 

SEMANA PIPA SEM CEROL 

Trabalhamos com as crianças o perigo de soltar pipa com cerol; foi estimulado no berçário as 

brincadeiras com a Pipa e a capucheta, foi um momento prazeroso, as crianças aproveitaram 

ao máximo. 

 

SEMANA DA FAMÍLIA 

Começamos a semana da família vendo e mostrando as fotos de cada um, sempre mostrando 

e dizendo, quem era o Papai, mamãe, vovó, vovô e etc. As crianças reconheciam os parentes 

e se reconheciam nas fotos, foi uma atividade muito prazerosa. Foi um momento riquíssimo, as 

crianças adoraram. 

Para finalizar, cada agrupamento fez uma apresentação. A turma do AGI-C apresentou a 

música “Roda Roda – Galinha Pintadinha”. 
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SEMANA DO IDOSO 

Começamos a semana do Idoso mostrando em revistas fotos de avós para as crianças; 

sempre falando em carinho e respeito, os pequenos adoraram procurar nas revistas.  No 

encerramento da semana convidamos todos os avós para assistirem apresentações feitas 

pelas crianças para homenageá-los. 

 

SEMANA DA CRIANÇA 

Durante a semana da criança, realizamos atividades extraclasse, variadas e interessantes, 

visando dar à criança oportunidades de lazer e sociabilidade educativas, valorizando assim a 

criança, estimulando sua auto-estima, desenvolvendo o raciocínio-lógico, a expressão oral e 

corporal, a coordenação motora, a percepção auditiva e visual da criança. 

As crianças adoraram essa semana, brincaram no pula-pula, na piscina de bolinha, tomaram 

café da manhã no solário.... 
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PROJETO EU SOU O QUE COMO 

O projeto teve como objetivo abordar assuntos relacionados à alimentação saudável a partir 

dos primeiros anos de idade e de promover o trabalho de identidade e autonomia dos 

pequenos. 

Foi muito rico para as nossas crianças, pelas inúmeras possibilidades que tivemos em propiciar 

a elas a descoberta dos alimentos, promover a autonomia, Incentivar aos bons hábitos 

alimentares, Identificar às preferências alimentares das crianças. E o principal conscientizar as 

famílias sobre a importância da alimentação saudável. Continuamos com o trabalho 

relacionado a alimentação no decorrer do ano, paralelo aos projetos, pois é importante a 

criança se alimentar de forma saudável. 
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PROJETO ÁGUA QUE FALTA FAZ 

A educação ambiental é um processo de aprendizado que busca formar uma consciência sobre 

a postura do homem em relação ao meio ambiente. Tem como objetivo informar e sensibilizar 

as pessoas sobre os problemas ambientais e suas possíveis soluções, buscando transformar 

os indivíduos em participantes das decisões de sua comunidade.  Daí a importância de 

trabalhar desde cedo a Educação Ambiental. Neste projeto foi focada a falta de água, sendo 

integrado no dia a dia de forma a promover uma melhor aprendizagem e despertar a 

sensibilização das crianças e famílias, contextualizando com a sua realidade na formação do 

cidadão critico e participativo. 

 

PROJETO CANTANDO E DANÇANDO A GENTE APRENDE 

O projeto teve como objetivo dar as crianças do berçário o primeiro contato com a diversidade 

de sons e movimentos, além da oportunidade de viver a música, apreciando, cantando e 

criando sons. A música está presente na nossa vida desde cedo, e é importante dar ênfase a 

este tema, pois através dela conseguimos desenvolver aspectos sensíveis, afetivos, estéticos e 

cognitivos. Através da arte da musica e da dança as crianças ampliam suas relações com o 

espaço natural ou construído, até mesmo se expressando a partir de seu esquema corporal. 
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PROJETO MUNDINHO DE CIDADANIA 

O projeto teve como objetivo desenvolver a importância do bom convívio, criar valores e um 

ambiente favorável onde haja respeito ao outro, desenvolver a democracia a cidadania refletir 

numa sociedade mais justa. Além de desenvolver o primeiro contato com livros, incentivando o 

contato com a leitura, incentivando e proporcionando o prazer, a criatividade e a socialização.  

Neste projeto, trabalhamos um pouco de cada projeto anterior, focando estabelecer algumas 

relações entre o meio ambiente e as formas de vida, continuando a valorização e sua 

importância, utilizando diferentes linguagens (corporal, musical, artística, plástica, oral e 

gestual), abordando o respeito as diferenças. 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 2015 – AGRUPAMENTO II A E B 

A educação infantil tem passado por um grande crescimento nos últimos anos. Os profissionais 

da educação passam a desempenhar um importante papel na formação do individuo enquanto 

criança. Nesta perspectiva, educar significa englobar situações de cuidados, brincadeiras e 

aprendizagens sempre de forma integrada e que possam contribuir para o desenvolvimento da 

capacidade da criança enquanto pessoa que vive em grupo com realidades culturais, sociais, 

emocionais, diferenciadas e auxiliar na ampliação do conhecimento no campo afetivo, 

cognitivo, éticas, motor, emocional, entre outros.  

O principal objetivo do Projeto Político Pedagógico é trazer uma proposta disciplinar dinâmica e 

lúdica para o ambiente da educação infantil, transformando o processo pedagógico em um 

aprendizado constante para educadores e educandos.   

Para a composição do agrupamento II a direção fez uso da aleatoriedade. São crianças na 

faixa etária de um ano e oito meses até três anos. A turma possui aproximadamente 35 

crianças e a maioria delas já estava na unidade educacional e as demais chegaram ao 

decorrer do ano; sendo formada por 70% de meninos e 30% de meninas, alguns com bastante 

autonomia para guardar seus pertences, comerem sozinhas, etc. Entre os alunos temos um 

portador de Síndrome de Down. A criança com Síndrome de Down tem um perfil de 

aprendizagem especifico e precisam ser consideradas. Temos feito abordagem introduzindo 

atividades de rotina diferenciada para ela, ensinando-a novas habilidades requeridas e usando 
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outras crianças como incentivo, respeitando o seu próprio ritmo, encorajando-a a tornar-se o 

mais independente possível desde cedo.  

A inclusão se constitui em uma pratica constante de acolhimento por meio da qual respeitamos 

e integrandos a diversidade dos alunos.  

   

“A educação Especial tem sido atualmente definida no Brasil 

segundo uma perspectiva mais ampla, que ultrapassa a simples 

concepção de atendimentos especializados tal como vinha tendo a 

sua marca nos últimos tempos, conforme define a nova L.D.B., 

trata-se de uma proposta  de educação escolar, voltada para a 

formação do individuo com vistas ao exercício da cidadania como 

elemento integrante e indistinto do sistema educacional, realiza-se 

transversalmente, em todos os níveis de ensino, nas instituições 

escolares, cujo projeto organizacional e prática pedagógica devem 

respeitar a diversidade dos alunos a exigir diferenciações nos atos 

pedagógicos que contemplem as necessidades educacionais de 

todos. Os serviços educacionais específicos, embora diferenciados 

não possam desenvolver-se isoladamente, mas devem fazer parte 

de uma estratégia global de educação e visar suas finalidades 

gerais. A análise de diversas pesquisas brasileiras identifica 

tendências que evitam considerar a educação especial como um 

subsistema à parte  e reforçam o seu caráter interativo na educação 

geral sua ação transversal permeia todos os níveis – Educação 

infantil, ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, bem 

como as demais modalidades – educação de jovens e adultos e 

educação profissionalizante”. (Parâmetros Curriculares).  

Nossa pratica pedagógica vem desenvolvendo projetos cujas propostas são planejadas 

semanalmente e anualmente. Neste ano desenvolvemos o seguinte projeto: - Sou o que como. 

Água que falta faz. Cantando e dançando agente aprende. Mundinho de cidadania. 
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Paralelamente foram trabalhadas as semanas educativas, Monteiro Lobato, meio ambiente, 

pipa sem cerol, idoso, crianças, família e Antonio Carlos Gomes. 

Portanto entendemos a infância como período de desenvolvimento emocional, cognitivo, 

afetivo, social, e psicomotor, onde a criança pode realizar trocas de experiências e interação 

com os pare, onde o brincar favorece a aprendizagem e a compreensão do  saber. 

``Respeitando a fase de desenvolvimento pessoal de cada criança e 

as especificidades da infância, há de se considerar que nem só o 

adulto ensina a criança, mas também as crianças ensinam umas as 

outras. (Currículo em Construção). 

Através da vivencia, observação, relatórios, registros diários, fotografias, reunião de pais, 

entrevistas com as famílias é possível analisar e refletir a prática pedagógica, compreendendo 

que a qualidade da educação é um conceito amplo, que envolve muitos aspectos, desde as 

condições de prédio e das salas, até as relações entre as crianças, dos adultos com as 

crianças, e da instituição com as famílias. 

Para que o momento da adaptação ocorresse de forma agradável e tranqüila, preparamos o 

ambiente escolar, bem higienizado, bonito e acolhedor, enfeitamos as salas com bexigas 

coloridas, painéis de boas vindas, calendários com motivos específicos, tapetes, almofadas e 

brinquedos ao alcance de todos eles, bastante música e DVD´s infantis. Durante esse período 

utilizamos crachá personalizado, passeios em ambiente internos e externos da creche para 

apresentar todos os espaços disponíveis que eles puderam utilizar e brincar à vontade. 

Estendemos as visitas também à área da cozinha, as salas de coordenação e direção, 

identificando os locais e os profissionais de cada área. Diariamente fazemos a roda de 

conversa, cantando músicas, fazendo brincadeiras, chamadinhas, etc. As crianças têm a 

oportunidade de falar e se expressar, contar sobre seu final de semana, um passeio na casa 

dos avós, um brinquedo novo, seu animal de estimação, etc.  

   

Durante o ano letivo proporcionamos manipulação e exploração de objetos, para massa de 

modelar e brinquedos para que as crianças pudessem descobrir as suas características, 
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aptidões e possibilidades associativas: empilhar, rolar encaixar, modelar, montar, pular, 

organizar espaços e cantinhos através das cantigas de roda antigas e atuais.  

 

 

No processo de aprendizagem o professor tem como principal objetivo ser o mediador. A 

criança necessita se sentir segura, acreditar que ela é capaz de fazer e aprender a seu tempo. 

    

(...) ``as crianças deveriam aprender a pesquisar, a ter confiança em 

si mesmas e a ter coragem de se pôr a trabalhar em coisas novas. As 
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crianças não deveriam preparadas para um tipo determinado de vida: 

deveriam sim receber ilimitadas oportunidade de crescimento. 

Aprendendo que uma tarefa pode ter várias soluções, adquirindo 

força e coragem.   

(Ostelto, 2012 p. 66,  Apuld. Holm 2004 p. 48) 

Observamos, registramos e mediamos todo o processo da criança nas atividades cotidiana, 

contemplamos o CUIDAR como parte integrante e essencial da educação infantil. Fazemos 

diariamente a higienização das mãos com água, sabão líquido e álcool gel, antes de cada 

refeição. No refeitório apresentamos previamente o cardápio, conversamos sobre a importância 

dos alimentos, das vitaminas essenciais para o corpo e da necessidade de se degustar os 

alimentos, para saber se gosta ou não; explicando que não é possível comer e falar ao mesmo 

tempo, mostrando a importância da mastigação, também supervisionando a escovação bucal, 

acompanhamos no momento de deslocamento e uso do banheiro e o descanso.  

 

 

Iniciamos o primeiro trimestre com o projeto ``Sou o que como``. Nosso objetivo primordial foi 

despertar, desenvolver, e conscientizar as crianças da necessidade de uma alimentação 

balanceada rica e saudável em valores nutricionais. Fizemos café da manhã, piquenique ao ar 

livre, e também no quiosque, é um espaço apropriado para realizar culinária.  
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Trabalhamos com confecção de maquetes, pinturas com técnicas diversificadas (esponjas, 

pincéis, carimbos de frutas) e também com material reciclável. Levamos para a sala vários 

alimentos onde eles puderam sentir texturas, cheiros e sabores, diferenciando os legumes, 

frutas e verduras, compreendendo o valor nutritivo dos alimentos. Contamos histórias com 

ilustrações e fantoches possibilitando o cuidado e higienização dos alimentos.  

Visitamos a sala de matemática onde eles tiveram acesso ao mercadinho com diversos tipos 

de alimentos industrializados. Houve integração da turma do AG III com a nossa turma.  
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No pátio que é um espaço onde se pode trabalhar a psicomotricidade, orientação de espaço, 

lateralidade, brincadeiras e apresentação de teatro, fizeram a apresentação da historia de 

chapeuzinho vermelho enfatizando o cuidado que a família deve ter com a alimentação dos 

idosos, também trabalhamos a socialização e a arte cênica. 

   

O tanque de areia é um recurso fundamental na educação infantil, nele as crianças constroem 

castelos, cidades, bolo, muros, e tudo o que a imaginação delas permite. A água e areia são 

elementos que estimulam os sentidos, ajudam no crescimento e desenvolvimento, alem de 

trabalhar a coordenação motora. O tanque de areia é o local que permite a interação com 

outras crianças através da linguagem. Tornando as crianças mais criativas e promovendo a 

socialização. A areia é um elemento natural que auxilia ainda no trabalho com as crianças 

agitadas, pois tranqüiliza e fazem com que elas se concentrem na atividade. Ajuda a 

desenvolver e trabalhar os sentidos das crianças: tato (textura e temperatura), olfato (aromas 

diferente), audição (escutar o outro). Brincar na areia torna a criança mais resistente a alergias 

e doenças, uma vez que o contato com a natureza estimula o sistema imunológico dos 

pequenos.  
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Na semana educativa: Monteiro Lobato, a equipe docente recebeu as crianças com bastante 

alegria e entusiasmo, nos caracterizamos com os principais personagens do Sitio do Pica-pau 

Amarelo, as crianças tiveram a oportunidade de conhecer e reconhecer os personagens do 

grande escritor brasileiro José Bento Monteiro Lobato. 

Através de filmes, teatro, histórias, cartazes e cenário de bonecos feito de pano; Emilia, 

Visconde, Narizinho... Realizamos oficina de mascaras, onde as crianças puderam escolher o 

personagem de sua preferência, também houve desfile das crianças e professores fantasiados.  

Foi uma semana rica com amplo vocabulário infantil.  
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Finalizando o projeto com a semana educativa do Meio Ambiente com a plantação de diversos 

tipos de verduras: almeirão, rúcula, alface, na área externa da nave, oportunizando a 

manipulação da terra pelas crianças, também fizemos passeios pela nave para observamos à 

conservação do meio ambiente, oficinas de brinquedos com material reciclável.  
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No segundo trimestre desenvolvemos o projeto: Água que falta faz. Tomando como ponto de 

partida o momento atual em que vivemos com bastante período de seca e falta de chuva, 

coube a nós educadores traçar novos caminhos no que diz respeito a essa temática água. Com 

esse projeto trabalhamos de forma interdisciplinar, informando e sensibilizando nossas 

crianças com situações reais do nosso dia-a-dia e também de como nos comportamos em 

relação à água, por isso a importância de trabalharmos desde cedo com as crianças à forma 

correta de utilizarmos e reutilizarmos a água, construindo assim cidadãos responsáveis, 

conscientes e participativos para sociedade. Utilizamos o espaço da sala para momentos de 

socialização, onde as crianças tiveram acesso a brinquedos, objetos, favorecendo uma 

aprendizagem prazerosa e tranqüila. No momento da roda contamos a historia da ``Gotinha de 

água que cai em de chuva para encher os rios e regar a terra. Realizamos atividades de 

carimbos dos pés para confecção de cartazes e exposição. 
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Houve vários momentos onde fizemos pescaria, confeccionamos peixinhos de material 

reciclável, despertando o consumo consciente de água, pois é necessária para a sobrevivência 
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própria, das outras pessoas, das plantas, animais e do planeta. Realizamos uma atividade 

onde eles observaram um rio bastante poluído e outro com água cristalina, é possível 

identificar peixes mortos e as águas contaminadas sem condições de utilização.  

    

Realizamos um plantio onde cada criança era responsável pelo crescimento da plantinha. Eles 

manusearam a terra e colocaram a semente. Esse experimento ficou em um lugar acessível e 

acompanharam o seu crescimento.  

Quando as plantinhas começaram a dar folhinhas, as crianças passaram a regar apenas 

alguns potinhos e somente foi reservado, onde não recebeu água com essa experiência as 

crianças observaram a grande importância da água para as plantas, pois a que não recebeu 

água não sobreviveu. Proporcionamos vídeos, filmes infantis que estimulassem a fala, 

concentração, imaginação, apreciação visual e auditiva e também a expressão corporal, 

realizamos a dramatização do banho de uma boneca, conscientizando sobre a economia de 

água.  
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Na semana educativa Pipa sem cerol`` tivemos como principal objetivo a conscientização 

quanto ao modo correto de soltar pipa, identificando os perigos e riscos para a saúde de uma 

forma lúdica e divertida proporcionamos outros conhecimentos a respeito do que e cerol. 

Vivenciamos um período de lazer ao ar livre, empinando diversos tipos de pipas, ampliando a 

participação social e o desenvolvimento físico, emocional e mental, as crianças confeccionaram 

capucheta, rabiola, pipas de revistas de papel e papel de seda. 

Inicial o 3 trimestre com o projeto: ``Brincando e dançando a gente aprende”. Tivemos  como 

objetivo proporcionar momentos de atividades lúdicas que desenvolvessem a linguagem 

musical e oral, juntamente com habilidades rítmicas, visuais, motoras, físicas e psicológicas, 

com esse projeto trabalhamos danças, músicas diversificadas, apresentação de bandinhas, 

integração e interação entre os agrupamentos de modo que aproveitassem cada fase da 

infância. Desenvolvemos atividades rítmicas, proporcionando conhecimentos de alguns 

instrumentos sonoro, agudo, grave, alto, baixo. Através da expressão corporal e coordenação 

motora grossa promovemos atividades de educação física, antes e relaxamento nas 

brincadeiras diárias. Realizamos em sala uma técnica de relaxamento onde as crianças 

deitadas no chão ao som de uma musica realizaram exercício de percepção do corpo e da 

respiração. Realizamos também a técnica da afetividade, terapia do abraço, dança coletiva e 

individual, da sexta-feira em cena. Construímos instrumentos musicais com material reciclável, 

de modo que produzissem  qualquer tipo de som. Exploramos também os sons produzidos com 

o corpo, palmas, assovios, estalar dos dedos a língua, bater os pés. Confeccionamos com a 

participação das crianças cartazes com letras de musicas e cantigas infantis ( Acorda coelho, A 

dona aranha e O sapo não lava o pé). 
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Tivemos a bandinho da creche para a sala, deixamos as crianças manipularem manusearem e 

batucaram instrumentos, para que ouvíssemos sons e barulhos diferenciados (flauta, pandeiro, 

tambores, prato, chocalho, etc.). 

Também permitimos que eles cantassem e experimentassem o microfone através de show de 

calouros.  

   

Como fechamento do projeto “Dançando e brincando a gente aprende”, fizemos a 

apresentação de um musical, enfatizando a vida de Antonio Carlos Gomes, o mais importante 

compositor de ópera brasileiro. Destacou-se pelo seu estilo romântico com o qual obteve uma 

carreira de sucesso. É autor da ópera O Guarani.  
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Na semana educativa do idoso, foi possível trabalharmos através de conversa na roda, 

historias e contos sensibilizaram nossas crianças para as questões do envelhecimento e da 

necessidade de proteger e cuidar dos idosos nos quais convivemos diariamente os avós e 

mailto:diretorianavemae@nazareno.com.br


CEI NAVE MÃE PROF° PIERRE WEIL 
ANA - Associação Nazarena Assistencial Beneficente 

Rua: Monica Silveira Pisani, 185 Jd. Vista Alegre – Campinas SP 
Fone: (19) 32269645 – diretorianavemae@nazareno.com.br 

 
 

52 
 

bisavós. Fizemos apresentação de teatro, com abordagem temática sobre os direitos dos 

idosos, incentivando a convivência harmoniosa, com pessoas da terceira idade, o amor e o 

respeito por todos os membros da família.  

 

 

A festa da família foi um dia especial, cheio de alegria, diversão e socialização entre os 

funcionários as crianças e seus familiares. Tivemos barracas com salgados, doces, 

refrigerantes, sucos, brinquedos infláveis, apresentações de teatros e musicais, e coreografias 

para os parentes e amigos.  
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Durante o período da semana da criança a creche comemorou com grande alegria a infância 

proporcionando a todos os momentos especiais. Promovemos gincana, jogos, corrida de 

motocas, pular pneus. Foi gratificante vê-los pulando na cama elástica, subindo e descendo 

tobogã, mergulhando na piscina de bolinha. Foi um ambiente farto de alegria, interação e 

confraternização entre os agrupamentos.  

Houve um momento onde eles podiam escolher onde brincar. 

Finalizamos a semana da criança com um sentimento de imensa gratidão a Deus por tudo.  
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Iniciamos o 4º trimestre com o projeto “mundinho de cidadania”, nosso objetivo: Despertar 

nas crianças valores e ideais de preservação da natureza e senso de responsabilidade para 

com as gerações futuras, sensibilizar de forma lúdica sobre o uso sustentável dos recursos 

naturais através de suas próprias ações. Trabalhamos com as crianças temáticas relacionada a 

identidade, auto estima, higiene, palavras cordiais, levando-as a valorização do ser humano, 

ajudando-os na reflexão, quanto as semelhanças, diferenças, étnicas, sociais e relações 

familiares. 

Estimulamos os alunos através de teatro de fantoche a praticarem as boas maneira e palavras 

mágicas cordialmente, tais como: bom dia, boa tarde, boa noite, por favor, desculpe, com 

licença e obrigado, reconhecendo-as como valor necessário para a harmonia na sociedade 
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refletindo e construindo o conceito de convivência social. Diariamente temos a “hora da beleza” 

onde as crianças colocaram em pratica os hábitos de higiene que aprenderam. 

Incentivamos a educação no trânsito com as crianças, através de teatro no pátio, foi abordada 

situações na cidade, onde eles teriam que respeitar as leis e sinalizações do transito, afinal ir 

de casa para a escola, seja a pé, de carro com os pais, na van escolar, todos fazem parte dele. 

Confeccionando cartazes com material reciclável, rolo de papel higiênico e CD.  

 

Painéis alusivos a preservação das matas e flores conscientizando que o mundinho é um 

planeta especial, e que devemos reciclar o lixo, Reutilizamos de maneira correta e cada vez 

mais necessária para que tenhamos uma sociedade mais igualitária. Contamos histórias. 

Assistimos a uma peça teatral do grupo TÉSPIS, abordando a preservação do meio ambiente.  

 

A escola aberta foi uma oportunidade de fazermos a exposição de todas as atividades 

realizadas pelas crianças nos projetos desenvolvidos no ano letivo. Foi um momento festivo 
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onde os pais e familiares participaram na confecção de maquetes, brinquedos, instrumentos 

musicais produzidos com materiais recicláveis. Trazendo brilho e beleza a nossa festa. Todos 

tiveram a oportunidade de integrar socialmente, escola, família e educadores.  

 

 

O encerramento do ano letivo foi com um musical apresentado pelas crianças do agrupamento 

III que irão para o primeiro ano. 
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Quando a escola assume a responsabilidade de atuar na transformação do individuo e na 

busca do seu desenvolvimento social, construindo cidadãos conscientes, capazes de 

compreender e criticar a realidade buscando superação das desigualdades e do respeito ao ser 

humano. Nessa expectativa, o desenvolvimento dos projetos educativos, foi a nossa reflexão 

sobre a prática pedagógica no planejamento de nossas atividades. 

 De esta maneira percebemos que o projeto político-pedagógico é indispensável como 

ferramenta em todo o processo educacional, pois a partir dele ramificam-se e aproximam-se 

outras ações a serem desenvolvidas no âmbito escolar: projetos, reuniões, processo 

avaliativos, registro das crianças, caderno de recados, registro sobre orientação da equipe 

gestora e NAED. 
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 2015 – AGRUPAMENTO II C 

De acordo com o Currículo em Construção da Rede Municipal de Educação infantil de 

Campinas, a escola de Educação Infantil é o espaço de direito da criança de 0 a 06 anos e 

possui caráter de cuidar e de educar. 

Segundo Arroyo (1998), 

A educação Infantil é tempo de direito, tempo de brincar e a escola 
precisa ser redefinida e adaptada ao tempo real da infância, 
preocupando-se com o presente e entendendo a infância com um 
tempo em si mesmo e não como preparação para o futuro. 

 

Ou seja, há que se pensar na criança concreta, real, que traz para a escola a sua história, seus 

sentimentos, emoções, medos, sonhos. Se a criança, através das interações, é construtora de 

seu próprio conhecimento e desenvolvimento cognitivo, social, físico e afetivo, então 

cuidar/educar estão interligados, são faces de uma mesma ação.  

Partindo deste pressuposto, tinha como Objetivo desenvolver com as crianças uma 

aprendizagem significativa através da valorização do que elas já sabem, tornando este saber 

inicial a base fundamental para estabelecer novas aprendizagens e interações, propondo 

também a criança como protagonista do seu próprio conhecimento. 

Ser protagonista do processo educativo não significa estar sozinha em seu desenvolvimento, e 

sim, em diálogo com o professor (mediador). O professor tem por objetivo se esforçar para 

estimular a criança a “andar por si só”, com diálogo constante e recíproco. Sendo assim, o 

trabalho realizado nesse ano de 2015, só foi possível ser concluído pela Harmonia, amizade e 

companheirismo da equipe, que proporcionou a todas as crianças esse ambiente acolhedor.   

 

O agrupamento II C está constituído por crianças de 2 A 4 anos de idade, sendo 17 meninas e 

16 meninos. Algumas crianças já haviam freqüentado as turmas do agrupamento I e do 

agrupamento II nos anos anteriores, assim como tivemos crianças que estão entrando na 

educação Infantil pela primeira vez. São crianças que residem em bairro da creche ou em 

bairros adjacentes a este.  
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Minha proposta para este ano de 2015, foi desenvolver e propiciar as crianças diferentes 

linguagens infantis, tais como a música, a literatura, o teatro, a dança, as brincadeiras, os 

jogos, as artes plásticas, a cognição. Onde foi possível, abordar  aspectos pedagógicos que 

proporcionaram o contato musical, desde a subjetividade da criança a objetividade da música, 

também a pulsação rítmica que forma trabalhada dentro de um conjunto de brincadeiras 

musicais, ao invés da instrução metódica do professor.  
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Desde o começo do ano, valorizei o momento da roda da conversa, onde decidimos a nossa 

rotina do dia, retomamos conversas anteriores, valores, regras e combinados. Onde foi uma 

importante ferramenta de trabalho, pois as crianças participaram e transmitiram o que 

pensavam, com isso, surgiram assuntos diversos para trocas de idéias e opiniões. 

 

 

 

 

 

 

 

Com um olhar atento as necessidades da nossa comunidade, realizamos projetos que constam 

no Projeto Político Pedagógico, como: “Projeto Sou o que como”, “Projeto Água que falta faz”, 

“Projeto Brincando e dançando a gente aprende” e “Projeto Mundinho de cidadania” e junto aos 

projetos, desenvolvemos as semanas educativas: “Semana Meio Ambiente”, “Semana Monteiro 

Lobato”, “Semana pipa sem cerol”, “Semana da família”, “Semana  do idoso”, “Semana  da 

criança” e “Semana Carlos Gomes”. Que motivaram na formação de cidadãos críticos que 

elaboram perguntas e buscaram respostas, que se expressaram nas diferentes linguagens: 

linguagem oral, verbal, musical, artística, gestual e plástica, estímulo ao raciocínio lógico 

matemático, letramento, aspectos culturais, entre outros; permitindo o conhecimento de forma 

integrada. 

Os projetos foram desenvolvidos de formas bem diversificadas, dando a oportunidade das 

crianças vivenciarem diversas situações. As mesmas foram realizadas individualmente, grupos 

e pares mudando constantemente, propiciando troca de conhecimento, visando o 

desenvolvimento das crianças. 
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“Projeto Sou o que como”  

Partindo do pressuposto de que a escola é um espaço propício para promover a saúde, a 

formação de valores e hábitos saudáveis (e entre eles o da alimentação), o projeto surgiu como 

um artifício para contribuir para conscientização de nossas crianças nas escolhas que 

envolvem sua alimentação.  Dessa maneira, o projeto incentivou a criação de bons hábitos de 

alimentação pelas crianças.  Onde foi possível também, trabalhar a higiene pessoal, mostrando 

as crianças, a importância da nossa saúde bucal para uma adequada mastigação dos 

alimentos.  
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 “Projeto Água que falta faz” 

Este projeto ajudou as crianças a se conscientizarem em relação à cultura de preservação da 

água, mostrando suas múltiplas formas de uso, os ciclos da mesma, sua importância para a 

vida e para a história dos povos. Foi apresentada a eles, uma visão ampla que envolve 

inúmeros problemas que o mundo atual vem enfrentando com relação à falta de água. A 

responsabilidade é indispensável para o ser humano, o saber cuidar do que é de todos e até 

mesmo saber compartilhar, são fundamentais para a formação humana, assim confeccionamos 

um mascote para desenvolvermos estes aspectos e contribuir para esta formação. 

 

 

 

 

 

. 
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 “Projeto Brincando e dançando a gente aprende”  

A brincadeira e o faz de conta têm fundamental importância no desenvolvimento das crianças. 
Por meio de atividades lúdicas, prazerosas e que explorem a imaginação e a criatividade, elas 
crescem, aprendem e passam a compreender o meio que as cerca. 

De acordo com o pensamento da pedagoga e especialista em música para crianças, Maria 
Lúcia Cruz Suzigan, “a música estimula áreas do cérebro não desenvolvidas por outras 
linguagens, como a escrita e a oral”. Ao desenvolver esse Projeto, ajudamos a melhorar a 
sensibilidade das crianças, a capacidade de concentração e a memória e outros benefícios. 

 

 “Projeto Mundinho de cidadania” 

Na infância é importante que a criança conheça a si mesma, seu corpo e o espaço que ela 

ocupa no ambiente e dessa forma reconhecer o outro, envolvendo-se no grupo, sendo 

sociável. 

Nesse projeto, as crianças reconheceram sua individualidade e adquiriram atitudes de respeito, 

aprenderam a valorizar a vida, o meio onde vive e as pessoas que fazem parte desta história.  

Conhecendo-se de maneira global, a criança  não só vivenciou situações reais, mas integrar-se 

como ser crítico, autônomo, questionando mudanças, atitudes e valores. 
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Semana Meio Ambiente” 

 O projeto foi desenvolvido visando proporcionar as crianças uma grande diversidade de 

experiências, com participação ativa, para que possam ampliar a consciência sobre as 

questões relativas à água no meio ambiente, e assumir de forma independente e autônoma 

atitudes e valores voltados à sua proteção e conservação. Confeccionamos uma maquete para 

as crianças compreenderem da diferença da cidade, onde as pessoas jogam lixos nos rios e a 

outra que conservam o meio ambiente. Demos o exemplo do rio Tiete que na cidade de são 

Paulo é poluído e na cidade de Jose Bonifacio é possível o banho na água cristalina.  

 

 

 

 

 

 

“Semana Monteiro Lobato” 

Realizamos cartazes do saci e de outros personagens do sítio do pica pau amarelo. Através de 

filmes, teatro, dramatização das professoras as crianças puderam conhecer as histórias dos 

personagens do sítio e do Monteiro Lobato. 

Durante essa semana nos empenhamos na execução do nosso trabalho com o cartaz de 

músicas e de brincadeiras folclóricas em sala. Por ser um trabalho prazeroso e valioso, 

pudemos explorar as músicas de contexto popular. Sendo essas bem tradicionais e folclóricas. 

As crianças ficaram muitos motivados e assimilaram bem os objetivos que foram: Resgatar 

tradições, brincadeiras, músicas e valorizar o folclore brasileiro.   
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“Semana pipa sem cerol” 

As crianças compreenderam o perigo que o cerol pode representar em nossas vidas. 

Realizamos uma encenação de um motoqueiro atingido por linha com cerol, que proporcionou 

o interesse e a curiosidade das crianças, alem de ter mostrado o cuidado no transito, com a 

natureza e os meios em que vivemos. 
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“Semana da família” e “Semana  do idoso” 

Na “Semana da família e do idoso”, procurei trabalhar o objetivo de promover uma interação 

escola/família, a fim de estimular o desenvolvimento de sentimento como carinho, amor e 

respeito ao próximo como na escola. Buscando na interação de ambas as partes uma 

formação das crianças como seres cidadãos. Nessa semana a escola proporcionou as famílias 

uma linda festa com direitos a brinquedos, barracas de alimentos e apresentações. 

 

“Semana  da criança” 

E a nossa Maravilhosa programação para a Semana da Criança, cheia de atividades 

divertidas como: pula-pula, escorregador, piscina de bolinhas, tiro ao alvo, dia da beleza, 

oficinas de desenho e massa de modelar. Trabalhamos também a importância das crianças 

saberem sobre seus direitos e deveres com a confecção de um belo cartaz. 
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Ainda na semana das Crianças, tivemos a inauguração da Casa de Boneca, que ficou Incrível 

e um maravilhoso piquenique! 

 

 

“Semana Carlos Gomes” 

Na semana educativa “Carlos Gomes”, pudemos conhecer a curiosa obras e história do 

maestro, presenteado com sua estatua no centro da cidade de Campinas. 
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Entre um trabalho manual e outro, não deixamos de lado nossos momentos de brincadeiras 

direcionadas ou livres. 

No parque trabalhamos a psicomotricidade, estimulando a organização do esquema corporal, o 

controle respiratório, a formação e o domínio do equilíbrio, a orientação no espaço, a 

conscientização do próprio corpo, o ritmo, a postura e a lateralidade, proporcionando 

brincadeiras e jogos diversificados. 

 

O sono é importante para a aprendizagem, para a regulação da emoção e para o crescimento. 

O hormônio somatotrópico, também conhecido hormônio do crescimento é liberado durante o 

dia todo, mais ou menos, a cada duas horas e somente é liberado no sono mais profundo. Para 

o bem estar dos nossos pequenos proporcionamos um ambiente calmo e muito tranqüilo. 

 

 

 

No momento das refeições, procuramos incentivar as crianças a terem uns hábitos saudáveis 

de alimentação, explicando a importância dos alimentos e que não podemos falar e comer ao 

mesmo tempo, mostrando a importância da mastigação. Tínhamos como objetivo nesse 

espaço trabalhar o respeito, amizade e sociabilidade, transformando o refeitório num espaço de 

aprendizagem. 
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Encerramos as nossas atividades com a semana educativa “Escola Aberta”, momento no qual 

a creche é aberta, para que a família visualize, os trabalhos realizados pelos seus filhos e o 

vídeo com os melhores momentos na creche. 

 

 

 

No início do ano letivo, o quadro de funcionários da nossa sala, era composta também por 

essas duas mulheres que tiveram por pouco tempo conosco, mas conseguiram conquistar e 

transmitir muito conhecimentos aos nossos pequenos. 
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O Teatro busca mostrar o comportamento social e moral, por meio do aprendizado de valores e 

pelo bom relacionamento com as pessoas. A criança também  aprende a improvisar, 

desenvolve a socialização, criatividade, coordenação, memorização, oralidade, leitura 

pesquisa,  criatividade, expressão corporal, a impostação de voz, vocabulário,  habilidades 

para  as  artes  plásticas  (pintura  corporal,  confecção  de  figurino  e  montagem  de  cenário), 

trabalha o  emocional, cidadania,  religiosidade,  ética, sentimentos, interdisciplinaridade, 

propicia o contato com obras clássicas, fábulas e reportagens. 
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Exploramos bastante neste ano, a leitura para desenvolver nas crianças o habito de ouvir, 

sendo essa a ferramenta imprescindível para desenvolver a forma de linguagem (trazendo as 

primeiras noções de vocabulário e formação de palavras) enriquecendo as experiências dos 

nossos pequenos. 

 

 

E assim foi o nosso ano, com bastante alegria e troca de aprendizado!  

Valeu AGIIC!!!!! 
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 2015 – AG II D 

A criança é um sujeito social e histórico que está inserido em uma sociedade na qual partilha 

de uma determinada cultura. É profundamente marcada pelo meio social em que se 

desenvolve, mas também contribui com ele (BRASIL, 1994a). A criança, assim, não é uma 

abstração, mas um ser produtor e produto da história e da cultura (FARIA, 1999).  

Desta forma temos na Educação Infantil a fase mais importante no desenvolvimento de uma 

criança, é onde ela adquirirá a base fundamental para a sua vida.  

Esta turma é formada por crianças na faixa de 1 ano e 4 meses até 4 anos completos, sendo 

58% de meninos e 42% de meninas. Algumas crianças já haviam freqüentado as turmas do 

agrupamento I e do agrupamento II nos anos anteriores, assim como tivemos crianças novas 

que entraram na educação infantil pela primeira vez. 

Iniciamos o ano letivo com a recepção das crianças que estavam em fase de adaptação, sendo 

necessário despertar a confiança da criança de modo que este período fosse tranquilo, desta 

forma preparamos um ambiente acolhedor e lúdico, com brinquedos sempre ao alcance deles 

e com músicas infantis.  

Pois, segundo Wallon podemos despertar o interesse da criança em seus conhecimentos 

prévios, exterioridades da afetividade, da motricidade e da inteligência, desenvolvendo com as 

crianças experiências que agucem o seu desejo pelo aprendizado de forma lúdica, 

intensificando o aprender brincando, de modo que elas se apropriem de si enquanto indivíduos, 

dos aspectos físicos do espaço, das pessoas próximas a elas, envolvendo-se nos aspectos da 

linguagem, da cultura e nas estruturas de cada estágio que a criança vive em seu processo de 

desenvolvimento, enfatizando nele dois elementos importantes, a imitação e o brinquedo. 

Sendo assim preparamos o ambiente para recebê-los de forma que fossem bem acolhidos, 

deixamos os brinquedos ao alcance deles, enfeitamos a sala com bexigas, decoramos com 

painéis de boas-vindas, cantamos bastante músicas infantis e deixamos tudo muito acessível 

às crianças do grupamento. Durante a semana fizemos passeios pela creche afim de 

apresentar todos os espaços disponíveis onde eles poderiam utilizar e brincar a vontade.  

Durante o período de adaptação, fizemos integração com outras turmas, afim de que as 

crianças iniciassem o ano letivo revendo seus amigos do ano anterior, e que agora fazem parte 

de outras turmas. Fizemos sessão de cinema, atividades com confecção de massa de modelar, 

teatro com fantoches, confecção de petecas e foi tudo muito divertido. 
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Nossa rotina diária começou sempre com a Roda da Conversa, momento no qual, além de 

conversar sobre o dia a dia, combinados sobre o comportamento, as atividades que serão 

realizadas no dia, também cantaram bastante, além das orientações de como devem se 

comportar nos ambientes do CEI, como refeitório, parque, quiosque, pátio, higiene e atividades 

realizadas na instituição.  

 

 

Após a chegada e da roda da conversa, seguimos com café da manhã e brincadeiras no 

parque onde é estimulado o convívio social, troca, estimulação motora global, no pátio é onde 

trabalhamos circuitos, atividades motoras, interação social, no tanque de areia, onde 

desenvolvemos atividades que estão relacionas aos sentidos e convivência com o meio, 

atividades e brincadeiras pedagógicas dirigidas baseadas sempre nos projetos e nas semanas 

temáticas, almoço, escovação dos dentes e o momento do sono. A tarde iniciamos com um 

lanche, seguida de brincadeiras juntamente com as monitoras, jantar e saída das crianças. 
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Trabalhamos também a importância de compartilhar, por isso, temos toda sexta-feira o dia do 

brinquedo que as crianças trazem de casa. 

E ainda trabalhamos o lúdico e as contações de história, para estimular a criatividade e o faz 

de conta, as rodas musicais para estimulação auditiva, coordenação e oralidade, nas sextas-

feiras em cena, onde cada turma faz uma apresentação para todos os amiguinhos das outras 

turmas e após as encenações, dançamos!!! 
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E ao final de todo mês, comemoramos os aniversariantes com muita alegria!!! 

 

Durante os trimestres trabalhamos com Projetos e com as Semanas Educativas. No primeiro 

trimestre trabalhamos o Projeto “Eu sou o que como”, com esse projeto, trabalhamos de 

forma interdisciplinar, informando e sensibilizando nossas crianças com situações reais do 

nosso dia a dia e também de como nos comportamos em relação ao que comemos, por isso a 

importância de trabalharmos desde cedo com as crianças formas saudáveis de uma boa 

alimentação. As crianças conheceram novos alimentos e seus valores nutritivos, higienização e 

preparação dos alimentos, conscientização sobre o desperdício de alimentos, identificar 

diferentes tipos de alimentos, estimular a criatividade e imaginação através de brincadeiras de 

faz de conta, conhecer as cores, formas, texturas, aromas e sabores por meio dos alimentos, 

desenvolver a consciência da necessidade de comer legumes, verduras e frutas como opção 

de saúde.  

 

mailto:diretorianavemae@nazareno.com.br


CEI NAVE MÃE PROF° PIERRE WEIL 
ANA - Associação Nazarena Assistencial Beneficente 

Rua: Monica Silveira Pisani, 185 Jd. Vista Alegre – Campinas SP 
Fone: (19) 32269645 – diretorianavemae@nazareno.com.br 

 
 

76 
 

 

Ainda neste primeiro trimestre, tivemos a Semana Educativa “Monteiro Lobato”,que visa 

transmitir as crianças quem foi Carlos Gomes e suas magníficas histórias, que nos fez 

mergulhar em fantástico mundo de faz de conta cheio de histórias, atividades, teatros e 

desfiles. 

 

No segundo trimestre, trabalhamos o Projeto “Água, que falta faz”, onde trabalhamos nosso 

comportamento em ralações a água, e a importância de trabalharmos desde cedo com as 

crianças o uso devido e correto da água, gerando assim, crianças que serão cidadãos críticos e 

participativos para com a sociedade. Despertando para o consumo consciente da água, a 

reconhecer a importância da água para a sobrevivência própria, das outras pessoas, das 

plantas, dos animais e do planeta, ampliando o conhecimento das crianças de forma lúdica em 

mailto:diretorianavemae@nazareno.com.br


CEI NAVE MÃE PROF° PIERRE WEIL 
ANA - Associação Nazarena Assistencial Beneficente 

Rua: Monica Silveira Pisani, 185 Jd. Vista Alegre – Campinas SP 
Fone: (19) 32269645 – diretorianavemae@nazareno.com.br 

 
 

77 
 

relação os problemas atuais da água, adotando uma postura participativa, crítica e criativa por 

parte das crianças no que diz respeito ao tratamento e ciclo da água. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainda neste segundo trimestre, tivemos a Semana Educativa “Meio Ambiente”,onde 

aprendemos muito manter limpo o meio onde vivemos, a preservação do meio ambiente, a 

reciclagem de materiais, ensinando nossas crianças a serem honestos cidadãos que cuidam e 

preservam o mio em que vivem. 
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Tivemos também a Semana Educativa “Pipa sem Cerol”,que ensinou às nossas crianças a 

importância de brincar e se divertir respeitando a vida! Confeccionamos pipas, capuchetas e 

fomos soltar pipas em uma bela manhã no campo ao lado do CEI. As crianças amaram esse 

dia!!! Tivemos também um dia aberto à família para visitação ao projeto Pipa sem Cerol com 

trabalhos lindos e belíssimas apresentações. 

 

 

Festejamos também a Festa da Família, que foi um sucesso!!! Realizamos a confecção de 

painéis lindos com as crianças e tivemos um dia para receber as famílias e comemorar junto 

com eles a importância da família na vida e no desenvolvimento das nossas crianças. Foi uma 

festa linda com direito a apresentações, brinquedos e barracas de alimentação. 
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No terceiro trimestre, trabalhamos com o Projeto “Cantando e dançando a gente aprende”, 

onde trabalhamos com atividades lúdicas, e as crianças aprenderão brincando e vivenciando 

através de atividades desenvolvidas nos âmbitos da linguagem oral, meios artísticos, 

quantitativos e memorização, auxiliando no aumento de seu vocabulário, criatividade e 

participação. Serão desenvolvidas atividades como a confecção de instrumentos musicais e 

fantasias, criação de coreografias e peças teatrais, expressão corporal, canto, ritmos e gêneros 

musicais, linguagem musical, o Eu e o outro, exploração do espaço, comunicação e expressão: 

oral e corporal, família, nome (identidade e autonomia), corpo humano, expressividade, 

percepção de ritmo, equilíbrio, Coordenação motora: ampla e fina, controle muscular: encaixar, 

enfiar, pegar e soltar, subir e descer, empilhar, chutar, escorregar, engatinhar, sentar, levantar, 

dançar, correr, andar, saltar, manusear, entre outros (corpo e movimento). Recebemos a visita 

do Papai da nossa monitora Helene, para cantar e apresentar alguns instrumentos musicais. 

Pudemos confeccionar nossos próprios instrumentos e levá-los para casa. 
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Ainda neste terceiro trimestre, tivemos a Semana Educativa sobre “O dia do Idoso”, onde 

trabalhamos o respeito e as diferenças da idade e dos conhecimentos e também os diferentes 

tipos de avós que temos hoje. Confeccionamos um cartaz com avós, um painel com a 

diferença de tamanho e de sinais que a velhice traz ao nosso corpo e também fizemos uma 

belíssima apresentação para os avôs e avós que puderam vir nos visitar. 

 

 

 

 

 

 

 

E a nossa Maravilhosa programação para a Semana da Criança, cheia de atividades 

divertidas como: pula-pula, escorregador, piscina de bolinhas, tiro ao alvo, dia da beleza, 

oficinas de desenho e massa de modelar. Trabalhamos também a importância das crianças 

saberem sobre seus direitos e deveres com a confecção de um belo cartaz. 
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Ainda na semana das Crianças, tivemos a inauguração da Casa de Boneca, que ficou Incrível 

e um maravilhoso piquenique!!! Aqui as crianças poderão ler e contar histórias, brincar de faz 

de conta e mergulhar num universo mágico!!! 
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E também a Semana Educativa “Carlos Gomes”, conhecemos esse importante maestro, 

presenteado pela nossa cidade. Conhecemos sua história e suas belas músicas, encerrando 

com chave de ouro o projeto cantando e dançando a gente aprende. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No último trimestre desse ano letivo, encerramos com o Projeto “Mundinho de Cidadania”, 

onde trabalhamos de modo a promover a partir da construção e formação de valores morais e 

éticos dos dias atuais, ou seja, que as crianças aprendam seus deveres e limites, ser 

respeitado e respeitar o próximo, ser gentil e empático, para uma maior interação entre as 

crianças de modo que aproveitem cada fase de sua infância, aprendendo brincando e 

ampliando seus conhecimentos de modo a se tornarem mais criativos e participativos, 

promovendo o devido cuidado e preservação do meio ambiente. Criaremos nosso mundinho 

através de maravilhosas histórias!!! 
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Durante este ano letivo ainda tivemos um desfile com as roupas das estações do ano, 

participação especial no teatro do AG II – C, momento de leitura, show de talentos e muitas 

atividades psicomotoras. 
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Recebemos a visita das Dentistas do Posto de Saúde, para orientarem e avaliarem a saúde 

bucal das nossas crianças. 

 

Tivemos a visita do pessoal da Vigilância Sanitária da Prefeitura Municipal de Campinas, 

apresentando o Teatro “Xô dengue!” 
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 2015 – AGRUPAMENTO II E 

O momento da roda de conversa aconteceu diariamente na hora da chamada que foram feitas 

através de crachás de identificação, tivemos momentos  onde discutimos nossas rotinas e 

conversamos com as crianças as regras e combinados , fizemos orações de agradecimento, 

perguntamos  como foi o final de semana de cada criança,cantamos diversas cantigas de roda 

,contamos historias com fantoches ,ouvimos CD de contos,falamos sobre o tempo, cantamos 

parabéns para o aniversariante do mês e concretizamos brincadeiras de roda. 
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Antes de cada refeição foi levado as crianças ao banheiro para podemos fazer higienização e 

ao entrarem no refeitório colocamos álcool gel em suas mãos. Momento da alimentação as 

crianças foram servido diariamente às refeições café da manhã, almoço, sobremesa, lanche da 

tarde e jantar procuramos estimular as crianças se alimentarem oferecendo novos alimentos e 

explicando a importância de uma boa alimentação. Não tivemos dificuldade em fazer as 

crianças se alimentarem bem, na maioria das vezes algumas crianças pediram repetição elas 

tiveram total liberdade de escolha respeitamos cada criança em seu momento de 

experimentação. 

 

 

Higienização; antes a cada refeição as crianças foram levadas para lavarem as mãos no 

banheiro e antes de entrar no refeitório foi passado álcool gel, após as refeições foram feitas as 

escovações diárias. 
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Momentos do sono ocorreram diariamente, as monitoras organizarão os colchonetes enquanto 

as crianças ainda estavam no refeitório após a escovação cada um já sabia o seu lugar do 

soninho 

 

Integração cinema com pipoca com agrupamento II C: 

 

Apresentações sexta em sena no palco foram convidadas as crianças para fazerem um ensaio 

para apresentação. Na dança do pato as crianças ensaiaram na sala depois apresentaram no 

palco a linda rosa juvenil também    
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Semana educativo monteiro lobato; trabalhamos no pátio e em sala através de teatro com as 

professoras, desfile na abertura da semana e no fechamento as crianças e professores vierem 

a caráter, cineminha do sitio do pica-pau amarelo com pipoca e suco, história do sitio do pica-

pau amarelo. Confecção de cartazes, confecção de mascaras no pátio de alguns personagens, 

maquete e pesquisa com as famílias. 

 

Semana Educativa Meio Ambiente  

Esta semana foi feito a plantação da horta no pneu as crianças plantaram chicória, almeirão, 

rúcula, couve e repolho. As crianças se interessaram, recolhemos as sujeiras do parque e 

separamos os resido, latas, plásticos papeis entre outros. 
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.  

 

Projeto sou o que como foi trabalhado com paladar olfato experimento de doce e salgado e 

azedo, confecção de fantoches dos alimentos, produção de desenhos com interferência e sem 

interferência, disponibilizamos frutas para manipulação livre, confecção de massa de modelar, 

confecção de cartazes e culinárias. Recebemos uma visita da nutricionista com filme educativo 

sobre alimentos saudáveis.  

 

Brincadeira livre no parque as crianças foram brincar no espaço externo todos os dias esse 

momento elas correram brincaram com bolinhas. 
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O projeto água que falta faz trabalhamos com as crianças uma grande diversidade de 

experiências, com participação ativa, fizemos experimento da água doce e salgada, confecção 

de aquário com garrafa pet, água parada e em movimento, bolinha de sabão, bexiga com água, 

o uso adequado das torneias na hora da higiene pessoal, no quiosque confeccionamos um 

filtro com garrafa pet. 

 

No quiosque com pia foi trabalhada confecção de massinha, confecção de rabo de gato, 

brincadeira com bolinhas de sabão, confecção do filtro com garrafas pet, jogos de montagens, 

brinquedo de faz- de conta confecção de petecas, confecção de bolinha de papel, brincadeira 

roda e cotação de história. 
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Integração com agrupamento II A, confeccionamos petecas com revistas e TNT, primeiro 

momento organizamos as crianças em pequenos grupos onde cada monitora e professora 

ficasse com um grupo para essa atividade, depois convidamos elas para brincarem na sala e 

no pátio. Essa interação teve como objetivo socializar as crianças e troca de experiências. 

 

Semana Educativa  Pipa sem Ceroltrabllhamos confecção de cartaz  coletivo, confeção de 

lembrancinha ,trabalhamos essa semana com atividade ludica como teatro,cinema com 

pimpoca,confecção de capucheta,soltamos pipas no campo no espaço fora da escola  entre 

outros. 
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Trabalhamos o projeto cantando e dançando a gente aprende, desenvolvemos atividades 

rítmicas proporcionando conhecimento de si com instrumento sonoro agudo, grave, alto e 

baixo, expressão corporal e coordenação motora grossa e fina, promovemos atividade de 

educação física, artes e relaxamentos, através de brincadeiras diárias. Apresentamos para as 

crianças diversas cantigas de roda, mostramos instrumentos musicais circulamos ao arredor da 

creche tocando a bandinha , confeccionamos cartazes, fizemos brincadeira de roda, integração 

com outro agrupamento, ouvimos musica, diversas apresentação no palco sexta em cena, 

assistimos DVD musical. 

 

Semana educativa visita dos idosos; junto com as crinças convidamos os avós de cada  

turma, para assistir com as crianças apresentatação de teatro feito pelas professoras 

abordando o respeito com os idosos como; fila de banco, ônibus, mercado e vivencia em casa, 

e para fechar apresentamos um lindo coral com as crianças cantando e destribuimos 

lembracinhas. 
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Na semana educativa da família; trabalhamos com diversas atividades atrativa pesquisa de 

campo com as famílias, apresentação de teatro para as famílias, exposições, apresentações de 

danças, confeção de lembraninhas,confeccionamos com as crianças cartazes para exposições 

para festa da familia. Trabalhamos com registro da caixa de tesouro onde pedimos uma foto de 

cada familia para montar essa linda caixa. 

 

Semana Educativa das crianças um espaço para diversas atividades e diversão como 

apresentação de teatro com varios palhaços. Exposições, salas ambientes com pintura de 

rosto, confecção de massinha e confecção de petecas dinâmica de grupo, gincanas, cineminha 

com pipocas, piquenique. Apresentação de danças, confecção de brinquedo e brinquedos 

locado cama elastica,piscina de bolinhas pula-pula. 
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Semana Educativa Carlos Gomes trabalhamos essa semana atravéis de confecção de 

intrumento musical,confecção do livro das cores, apresentação musical, cantigas de roda, 

pesquisa sobre a obra de Carlos Gomes e teatro. 
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Projeto Um mundinho com cidadania  

Trabalhamos esse projeto através de, contação de história menina bonita do laço de fita, 

historia do menino marron, história com fantoches, terminamos a confecção do livro das cores 

com as cores secundarias, assistimos DVD, fizemos dinâmica no pátio sobre regras de 

trânsitos, recorte e colagem propocionamos momentos de atividades lúdicas, fizemos 

integração com outros agrupamentos onde discutimos as diferenças, confeccionamos cartazes 

coletivos sobre tudo bem ser diferentes. Na escola aberta as familias prestigiaram o trabalho do 

ano letivo e gostaram de rever os trabalhos feitos pela crianças. Para finalizar esse projeto 

preparamos uma linda festa de encerramento com um coral e entrega de lembrancinhas para 

todas as crianças, onde as crianças e familiares tiveram momentos de pura alegria. 
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RELATÓRIO DE ATIVIDADADES DESENVOLVIDAS 2015 – AGRUPAMENTO III A 

O contexto da Educação Infantil é extremamente dinâmico, por isso não podemos esquecer 

que o "educador desempenha um papel muito importante na vida das crianças. E é com este 

que elas passam grande parte do seu tempo."(Esteves, 2005 p.11). Cabe ao educador torná-lo 

num tempo de qualidade. 

Durante esse tempo, o educador um profissional munido de saberes científicos, deve estar 

atento e promover o desenvolvimento global da criança. Para Portugal (1998) O educador tem 

também um importante papel ao nível da estimulação da curiosidade, da criança de novas 

capacidades e impulsos de autonomia e independência."(p.207) 

O processo de adaptação da turma se deu de forma tranqüila, devido muitos estarem já 

adaptados ao ambiente, porém essa "separação" entre a criança e a família, leva a criança a 

inúmeros comportamentos ansiosos como choro e até mesmo a resistência de permanecer na 

sala.  Em várias situações pude observar crianças que não apresentavam nenhuma resistência 

ao novo ambiente e outras que aparentemente pareciam ter se adaptado, mas que 

posteriormente apresentaram retrocessos. 

Sendo assim toda minha prática vivenciada durante o ano com essa turma, demandou muita 

energia e disposição, o desafio de fazer parte atuante do cotidiano dessas crianças me trouxe 

uma grande satisfação pessoal, que ao mesmo tempo em que me provocou mudanças no 

sentido de buscar cada vez mais conhecimentos e manejos para lidar diretamente com a 

realidade. Para que as crianças possam exercer sua capacidade de criar é imprescindível que 

haja riqueza e diversidade nas experiências que lhes são oferecidas, sejam elas mais voltadas 

as brincadeiras ou as aprendizagens que ocorram por meio de uma intervenção direta. Para 

brincar é preciso apropriar-se de elementos da realidade imediata de tal forma a atribuir-lhes 

novos significados. Essa peculiaridade da brincadeira ocorre por meio da articulação entre a 

imaginação e a imitação da realidade. Por isso diariamente nosso lema era brincar, brincar na 

sala, no pátio no parque, transformar a leitura numa brincadeira, porque toda brincadeira é uma 

imitação transformada, no plano das emoções e das idéias, de uma realidade anteriormente 

vivenciada. No ato da brincadeira, os sinais, gestos, os objetos e os espaços valem e 

significam outra coisa daquilo que aparentam ser. 

Neste ano de 2015 o planejamento anual foi baseado em projetos propostos pela coordenação, 

e professoras cuja organização e dinâmica atendeu aos anseios e necessidades das crianças. 

Os trabalhos tiveram resultados positivos no que se refere a participação, aceitação e 

integração dos alunos. 
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PROJETO SOU O QUE COMO 

O presente Projeto e suas respectivas abordagens tiveram por objetivo fazer com que as 

crianças identificassem os diferentes tipos de alimentos e reconhecessem a importância de 

uma boa alimentação. Foi cantadas e exploradas as seguintes músicas: Meu lanchinho, 

pipoca, o que é que tem na sopa do neném, um dois, feijão com arroz. Essas entre outras 

sempre eram cantadas na hora da Roda e ida ao refeitório. Assim trabalhamos de forma 

conjunta com Contação de Histórias, bem como o Faz de Conta sobre as mesmas 

(encenação), reproduzimos frutas e legumes com massinha de modelar, fizemos uma horta 

utilizando pneus, sendo que durante o processo de crescimento das plantas, os alunos iam 

registrando as observações em forma de desenhos, bem como todos os dias faziam visitas à 

horta e todo o processo de regar e cuidar das mesmas era estimulado. Também 

desenvolvemos trabalhos através do uso de imagens de revistas que envolviam o tema, 

fizemos alinhavo e pinturas. Uma das atividades desenvolvidas que foi muito bem vinda pelos 

alunos foi da Caixa de Sensações, onde as frutas e legumes eram colocados e através do tato, 

olfato e paladar faziam o reconhecimento desses alimentos.  
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PROJETO “ÁGUA, QUE FALTA FAZ” 

O trabalho com o tema “Água que falta faz” teve por objetivo apresentar de uma forma mais 

ampla a respeito dos problemas que o mundo vem enfrentando com relação à falta de água. 

Vale ressaltar que todo o trabalho de sensibilização envolvendo a água na vida do ser humano 

não se encerrou com o fechamento do Projeto, pois o trabalho de sensibilização perdurou por 

todo o ano. Realizamos várias atividades com a temática do Projeto: Roda da Conversa, 

Maquetes representando localidades com água e situação de seca, trabalhou-se utilizando o 

livro “A gotinha viajante”, músicas com o a letra explorando o tema água, trabalhamos 

dobradura de barquinho, experiências envolvendo água, sendo que dentre estas se destacou a 

experiência que mostrava a densidade de objetos (flutua ou afunda). Tivemos a apresentação 

de Teatro produzido pela SANASA, ensinando sobre a Dengue. 
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PROJETO “Cantando e dançando aprendemos” 

Este Projeto teve por finalidade trabalhar a Música e o Movimento. Para Bréscia, 2003 a 

musicalização é um processo de construção de conhecimento, que tem por objetivo despertar 

e desenvolver o gosto musical, bem como favorecer a sensibilidade, criatividade, concentração, 

memória, auto-estima, socialização entre outros. Durante todo o Projeto a música esteve 

presente com muita freqüência, principalmente na hora da roda, brincadeiras e diversas 

atividades. A cada semana um novo CD foi introduzido na rotina das crianças, com repertório 

variado: sertanejo, forró, clássicas, MPB, samba, instrumentais. Algumas crianças conseguiram 

exteriorizar suas preferências por alguns ritmos, levantando e dançando em vários momentos. 

Várias atividades foram propostas e realizadas ao ar livre, principalmente no espaço do parque, 

para que assim prestassem atenção aos sons da natureza: a presença de pássaros, o som do 

vento... muita percepção envolvida. Foram apresentados também alguns instrumentos 

musicais e até mesmo reproduzidos com materiais reciclados. Algo de muito interessante 

ocorreu ao falarmos sobre o som do silêncio, importante em vários momentos de nossa vida 

cotidiana; um aluno em especial destacou que ficava incomodado durante o lanche, pois havia 

muito barulho e na sua casa era mais gostoso, porque tinha tudo quieto, o silêncio! A atividade 
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“quem sabe canta”, foi muito atrativa aos alunos, que tinham que continuar uma música 

iniciada pela professora, usando seu repertório de músicas aprendidas. A dança das cadeiras 

foi destaque, pois além de divertida, desenvolveu vários aspectos importantes como o 

equilíbrio, coordenação viso motora, e conceitos de perto, longe, parar, sentar, posições 

corporais diferenciadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJETO “UM MUNDINHO COM MAIS CIDADANIA” 

O objetivo deste projeto foi apresentar às crianças a importância e a valorização de todo ser 

humano, assim como seus direitos e deveres como cidadão. Durante todo o projeto dialogamos 

muito na hora da roda, destacando que no decorrer de nosso dia a dia podemos praticar muitas 

ações de cidadania, resgatando a todo o momento a importância dos combinados da sala para 

uma convivência harmoniosa com todas as pessoas da escola. Utilizamos o conto “Cachinhos 

Dourados” para trabalhar sobre a boa educação não pegando objetos sem permissão, nem 

invadindo os espaços alheios. Produzimos um cartaz sobre as diferenças, utilizando as mãos 

dos alunos, também desenvolvemos recorte e colagem buscando destacar as diferenças entre 

os seres humanos. Confeccionamos maquetes destacando locais limpos e organizados e o 

contrário também. Bons exemplos e muito diálogo foi o foco deste trabalho. 
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Semana de Monteiro Lobato 

Atividade promovida pela creche, com o objetivo de Homenagear e conhecer algumas obras de 

Monteiro Lobato. Nesta semana as crianças tiveram várias atividades voltadas para o 

conhecimento da figura de Monteiro Lobato, como Teatro do sítio do Pica pau Amarelo, 

confecção de cartazes e máscaras, contação de histórias, onde cada professora se 

caracterizou de personagens do autor. 

     

Semana do Meio ambiente 

Nesta semana organizamos e realizamos um passeio no entorno da Creche, com objetivo de 

conscientizar sobre a limpeza do meio ambiente, principalmente naquele no qual estamos 

inseridos. Assistimos filme da Turma da Mônica com a temática sobre o Meio ambiente. 
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Semana da pipa 

Nesta semana fomos ao campinho perto da Creche, levando Pipas que os alunos soltaram 

com muita alegria, sendo que anteriormente foi realizada atividade de confecção destas pipas. 

Assistimos filme sobre conscientização do uso ilegal de Cerol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semana do Idoso (família) 

Nesta semana dialogamos muito sobre os idosos, destacamos o papel das avós nas famílias, 

alguns até visitaram e interagiram com os alunos. Culminamos este tema com a Festa da 

Família, em que a Comunidade foi convidada a estar na Creche, com barracas de alimentos, 

brincadeiras e apresentações temáticas de nossos alunos. 
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Para finalização de nosso ano letivo de 2015, tivemos o evento “Escola Aberta”, com 

apresentações de nossos alunos, das professoras e equipe escolar em geral. 

Conclusão 

Analisando os trabalhos propostos e desenvolvidos neste ano, podemos avaliar positivamente 

nossas ações, pois nossos alunos apresentaram de forma significativa boa aprendizagem e 

prazer em estar inseridos no ambiente escolar. 

Destacamos a importância de valorizar o tempo em que alguns alunos estiveram em nossa 

creche e agora seguirão a caminho do Ensino Fundamental, em outro ambiente escolar, desta 

forma proporcionaremos um momento especial para estas crianças, uma despedida simbólica 

uma perspectiva de nova fase.   

 

mailto:diretorianavemae@nazareno.com.br


CEI NAVE MÃE PROF° PIERRE WEIL 
ANA - Associação Nazarena Assistencial Beneficente 

Rua: Monica Silveira Pisani, 185 Jd. Vista Alegre – Campinas SP 
Fone: (19) 32269645 – diretorianavemae@nazareno.com.br 

 
 

104 
 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 2015 – AGRUPAMENTO III B E III F 

Em docência nas turmas AGIII B e AGIII F, sendo turmas com mesma faixa etária dividida por agrupamento, 

sendo AG III B com 30 alunos freqüentes, sendo um portador de deficiência múltipla, no qual necessita de 

cuidados com trocas de fraldas, onde a escola disponibiliza uma motora para esses cuidados de higiene do 

aluno, durante o ano letivo o aluno adquiriu autonomia, não necessitando de auxilio na locomoção com a 

cadeira de rodas pelos os espaços escolares. No AG III F possuem 31 alunos freqüentes. Todos são 

crianças gentis, criativas e que se desenvolveram bem de acordo com sua maturação. As crianças 

apresentaram-se espontaneamente curiosidades sobre o contexto de trabalho, participaram com constância 

das atividades que foram apresentadas por meio do contexto lúdico. Friso que realmente o lúdico encanta, 

aflora e contextualiza o conhecimento de mundo, tornando a aprendizagem verdadeiramente significativa e 

concreta ao contexto infantil. 

                   AGIII-B                                                               AGIII-F               
 

 

 

 

 

“A atividade lúdica é o berço obrigatório das atividades intelectuais da criança, sendo, por isso, 

indispensável à prática educativa”.  

(Jean Piaget) 

Com relação à linguagem oral os alunos apresentaram um ótimo desenvolvimento na dicção e também não 

tiveram dificuldade para expressar suas vontades, necessidades e desejos. Outro aspecto que foi bastante 

relevante no desenvolvimento dos alunos foi o desenvolvimento das habilidades gráficas (escrita, desenho e 

pintura). As crianças usam os lápis de cores, Giz de cera, canetinha e pinceis com autonomia e criatividade. 

E aprimoraram a coordenação motora fina. Reconhecem seus nomes, assim como os numerais até a casa 

dos 30, onde são estimulados através do trabalho com o calendário, sendo realizado diariamente.  

Nas atividades de artes percebe-se que os alunos, já exploram, com habilidade, manipulam e utilizam 

materiais e variados, suportes gráficos como pincel, tinta e massa para modelar. Criam desenhos e pinturas 

livres ou dirigidos. Percebe-se que muitos já apresentam garatujas ordenadas, demonstrando cuidado com 

os materiais, trabalhos e objetos de uso individual ou em grupo, onde foi conquista atingida dentro de um 

trabalho de autonomia. 

Conseguem observar elementos da linguagem visual: formas, cores, volumes e texturas, com precisão. 

Com relação à psicomotricidade que engloba a faixa etária, a música e o movimento, foram fatores 

relevantes no desenvolvimento da coordenação global dos alunos, presentes em todos os projetos e sendo 

aprofundado dentro do projeto “Cantando e dançando aprendemos”. É possível, perceber que os alunos, já 

fazem uso do equilíbrio, o que vem ampliando progressivamente a destreza para deslocarem-se no espaço 

em atividades que exijam movimentos como, correr, pular, arrastar, rolar e etc. Os educando apresentam 

concentração normal em atividades de percepção auditiva, visual e oral. Gostam de ouvir histórias, assistir 

filmes educativos, teatros e manipulação de fantoches, além de dançar, cantar e dramatizar. 
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A nossa rotina dá-se através do cronograma em espaços sendo divididas em 30 minutos em cada espaço, 

com salas ambiente, sendo matemática, ciências, linguagem, artes, parques, quiosques com pia e sem pia, 

pátio, tanque de areia e o gramado. Inicia-se na sala referencia que seria onde recebo as crianças no 

caso é a sala de artes, fazemos a roda de bom dia/ boa tarde, antes de ir para o refeitório, logo que 

voltamos iniciamos a chamadinha, com plaquinhas de identificação do nome em letras bastão e 

maiúscula e com um desenho feito pela criança e o calendário, onde vemos o dia, mês, ano, estação 

do ano e o tempo. 

Chamadinha 

 

 

Calendário  

 

Sexta-feira em cena 

Todas as sextas-feiras realizamos o projeto “sexta-feira em cena”, onde uma turma por semana é 

responsável por apresentar uma cena de teatro ou musical, para todos os amigos da escola, é um momento 

de integração muito importante para as crianças, pois eles estão convivendo com faixas etárias diferentes 

do seu agrupamento, após a apresentação dramatizada, foi colocado musica para todos dançarem juntos 

proporcionando um momento de divertimento.Para as crianças que estão apresentando é muito importante, 

pois incentiva que fiquem desinibidas e favorece a linguagem oral ampliando o vocabulário e permitem que 

estejam mais próximos ao mundo da escrita e da literatura. 
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Apresentação AG III B - Apresentação AG III F 

Aniversariantes do mês: Toda ultima sexta-feira do mês comemoramos os aniversariantes do mês, 

decoramos as mesas do refeitório e cantamos parabéns aos alunos que fazem aniversario no mês.  

 

Integração: Faz parte da nossa rotina também integração com outros agrupamentos onde permite que as 

crianças tenham contato com diversas faixas etárias, assim respeitando as limitações dos menores e 

ajudando nos cuidados. 
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Piquenique com integração com os agrupamentos Ag III A, B e C. 

 

Integração com os agrupamentos Ag III F e D. 

Sala ambiente de matemática: Na sala de matemática trabalhamos com aprimoramento do raciocínio lógico, 

em jogos de estratégia e atividades com números, formas, cores e quantidades, essas atividades dá-se 

através de jogos como jogo da velha, jogo da memória, tangran, topologia, boliche, jogos de tabuleiros, 

bingos e pecas de encaixar. 
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Jogo de dominó com o intuito da cooperação: 

 

 

Bingo das cores: Onde um aluno é responsável por cantar o bingo e os demais jogam. 

Ciências: 

Em ciências realizamos experiências, culinárias e rodas de conversas.  
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Artes: 

Na sala de artes realizamos atividades artísticas, esses conteúdos são trabalhados através do caderno 

de desenhos individual, onde trabalhamos coordenação motora fina, linguagem escrita com desenhos, 

confecção e manipulação de massinha e também trabalhos coletivos e individuais realizado em diversos 

materiais como massinha, cartazes, confecção de objetos com reciclagem e rodas de música com 

instrumentos. 

 

Ag III F, pintando toalhinha para auxiliar na escovação de dentes no projeto “Eu sou o que eu como”. 
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AG III B na confecção de cartaz do projeto “Água que falta faz”. 

Sala ambiente de linguagens: 

Na sala de linguagens a crianças se expressaram de diversas maneiras com contos e fantoches, 

ludicamente em nosso espaço, como a casinha, onde brincaram livremente de casinha de boneca, e 

assistimos filmes com retroprojetor de imagens como apoio pedagógico, para concretizar conteúdos. 

 

 

Turma AG III B Em pecas de encaixar                                             Turma AG III F com fantasia. 
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Pátio: 

No pátio temos os brinquedos como bicicletas, onde pedalam respeitando leis de trânsito, temos 

escorregadores, túneis onde são utilizados para fazer circuito, para aprimorar a coordenação motora. 

Amarelinha e o caracol onde através da brincadeira tem contatos com os números e sua seqüência, são 

feitas também brincadeiras de roda e todas as sextas o utilizamos com o projeto “sexta-feira em cena”, onde 

uma turma por vez apresentam uma peça de teatro ou um musical para toda a creche prestigiar. 

 

 AG III B trabalho de coordenação motora.                                                   Brincadeira Livre AG III F 

Os parques: 

A creche é rodeada de parques de uso diário, que possui escorregador, balança, trepa-trepa, gangorra, gira-

gira e pneus alinhados para se trabalhar o equilíbrio. 
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Tanque de areia 

No tanque de arreia todos brincam e é sempre proposto brincadeiras lúdicas. 

 

 

Nosso trabalho deu-se através da pedagogia de projetos, onde foram realizado quatro projetos e 

paralelamente tivemos as semanas educativas. 
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Projeto:Eu sou o que eu como 

Demos inicio ao nosso ano letivo com o projeto “eu sou o que eu como”, já que sendo visto que a escola é 

um espaço educativo e formador onde tem como objetivo formar cidadãos capazes de viver nesta 

sociedade repleta de novas tecnologias e consumismo exagerado. Então, uma das metas a serem atingidas 

pela escola é a formação de valores e hábitos e entre eles está à consolidação dos hábitos de higiene e 

alimentação. Cabendo a escola, introduzir e firmar estes hábitos sendo que, para isto é preciso começar 

pela própria alimentação oferecida aos alunos na escola, a qual permitiu a eles o contato com uma 

alimentação diversificada e saudável, uma vez que toda a alimentação é equilibrada e elabora por 

nutricionista do CEASA. 

As crianças durante o projeto esteve em contato com informações, de preferência de forma lúdica, sobre os 

alimentos, a higiene com o corpo e com o ambiente, foram orientadas a sobre o que a mídia transmite 

através de propagandas, desenhos e programas de televisão para aumentar o consumo de muitos 

alimentos que não são saudáveis e podem prejudicar a saúde. 

O projeto surgiu com o objetivo de incentivar ao consumo de alimentos saudáveis, manter hábitos de 

higiene e o desperdício de alimentos de forma lúdica e educativa.  

Em linguagens ao decorrer do projeto foi trabalhando roda de conversa sobre uma alimentação saudável, 

contação e recontação de histórias, músicas sobre alimentos, conversar sobre higiene, teatros, piqueniques, 

pesquisa sobre alimentos, filmes e brincadeiras de faz de conta. 

Em artes o trabalho deu-se através de desenhos livre e direcionado, as cores e suas misturas, reprodução 

de frutas e verduras com massinha, teatros, e confecção do livro da sementinha. 

Em matemática foi feito jogo da memória, peças de encaixe de frutas e verduras, em roda de conversas 

questionamos sobre os alimentos, brincamos de fazer compras no mercadinho, atividades de incentivar a 

contagem, pesquisamos sobre tamanho, forma, peso e cores das frutas e realizamos um gráfico de 

alimentos preferidos por turma. 

Já em ciências conhecemos sobre a origem de alguns alimentos e pratos típicos por regiões do pais, 

prenderam sobre a importância dos bons hábitos alimentares, observamos os alimentos crus, fizemos roda 

conversa sobre o cardápio da escola, prenderam a lavar as mãos e escovar os dentes da forma adequada, 

realizamos culinária, experiências e experimentos. 
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AGIII B em atividade de reprodução em cartaz da fruta banana e conhecendo a cor amarelo, 
culinária no refeitório e plantio do feijão. 

 

 

AG III F em orientação sobre escovação, piquenique com alimentos saldavéis e grafico pronto com a 

fruta favorita, onde de maneira autonoma cada um escolheu a sua fruta predileta. 

Semana educativa do Monteiro Lobato: 

Na semana educativa do Monteiro Lobato, iniciamos recebendo as crianças caracterizadas como 

personagens do sítio do Pica-pau-amarelo, fizeram rodas e eu estava vestida de Emília e contei 

historias. 

Tivemos o momento cinema com pipoca com os episodio do Sitio do pica-pau amarelo. 

Realizamos gincanas com o objetivo de resgatar o passado, com jogos e brincadeiras antigas.  

Realizamos uma oficina com todas as crianças do agrupamento III, confeccionamos mascaras da Emília 

e do Visconde, sendo realizada com diversos materiais, como: lápis de cor, canetinha, giz de cera, cola e 

picotes de papel. 

No período da manha tivemos um desfile dos alunos que vieram de casa fantasiada dos personagens do 

sitio e finalizamos o desfile com um teatro realizado pelas professoras, finalizamos com muita dança e 

divertimento no pátio, no momento sexta-feira em cena. 

No período da tarde como tivemos poucas crianças fantasiadas, tivemos que mudar a atividade para um 

baile, foi muito divertido e também finalizamos com teatro realizado pelas professoras. 

Foi uma semana muito proveitosa, pois todos brincaram e se divertiram bastante, é de muita importância 

que valorizem a literatura brasileira, pois gostam muito do Sitio do pica-pau-amarelo devido ao trabalho 

que a escola vêm realizando ao decorrer dos anos. 
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Projeto: Água que falta faz 

Uma das maneiras de auxiliar as crianças a enfrentarem as dificuldades de suas vidas, é proporcionar 

experiências que incentivam habilidades e atitudes essenciais para o desenvolvimento intelectual e social, 

levando-a a descobrir a alegria de viver em um ambiente rodeado de bem estar. Para isso é necessários 

que tenham consciência de como cuidar do nosso planeta. 

Hoje a falta de água tem nos preocupado e então conscientizamos as crianças a cuidar da água. 

O trabalho com o tema “água que falta faz”, pudemos apresentar as crianças uma visão ampla que envolve 

inúmeros problemas que o mundo atual vem enfrentando com relação à falta de água. O projeto foi 

desenvolvido visando proporcionar aos alunos uma grande diversidade de experiências, com participação 

ativa, para que possam ampliar a consciência sobre as questões relativas à água no meio ambiente, e 

assumir de forma independente e autônoma atitudes e valores voltados à sua proteção e conservação. 

O objetivo do projeto foi favorecer a compreensão e aprendizagem dos alunos deixando-os conscientes dos 

cuidados que devemos ter com a água e de como preservá-la. 

Em linguagens assistimos vídeosde conscientização, tivemos rodas de conversa, realizamos dramatização 

e contação de histórias. 

Em artes criamos cartazes, desenhos livres e direcionados, desenhos coletivos e individuais, reproduzimos 

o fundo do mar e o rio, realizamos pesquisa em revistas e colagem. 

Em matemática conversamos sobre os problemas da falta de água e onde os questionei sobre o que 

podemos fazer para resolver e fizeram alinhavo de animais. 

Em ciências realizamos o ciclo da água através de cartaz, conversamos sobre o desperdício da água nas 

diversas situações cotidianas, experiências diversas com a água nos estados: sólido/líquido/gasoso, a 

experiência filtro de água, pesquisaram em revistas figuras que mostrem as diferenças entre a água limpa e 

a água poluída e falamos muito sobre a dengue. 
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AG III B Confeccionando o ciclo da água em forma de cartaz 

 

 

 

 

 

 

AG III F os bonecos de neve foram para casa, após uma experiência na sala de ciências onde 
foi trabalhado os estágios da água, assim todos tinha consciência que o boneco era feito de 
água e então juntamente com o caderno de registro da importância da água para a família, o 
caderno foi enviado a casa de todos os alunos das duas turmas. A outra imagem é confecção 
da gota de água e colagens. 

Semana educativa do meio ambiente 

Iniciamos a semana retirando os lixos pela escola, essa atividade foi realizada juntamente com 
os outros agrupamentos III, tanto no período da manhã, como no período da tarde, andamos 
pelo parque e recolhemos todos os lixos da escola, com o lixo realizamos um cartaz de uma 
gota de água suja com lixo e outra com água limpa. 
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A turma Ag III B teve uma integração com a turma Ag II C, onde realizamos um brinquedo com 
sucatas, foi ótimo e as crianças mesmo com a diferença de idade se envolveram na 
brincadeira. 

A turma Ag III F tivemos uma integração com Ag II E, onde também realizamos um brinquedo 
com sucata, foi divertido e de devido a sobra de tempo também teve um momento com roda de 
musicas, tornando a atividade ainda mais produtiva. 

Realizamos o plantio da horta, onde plantamos mudas de alface, couve e chicória junto com os 
educandos, tivemos um grande envolvimento de todos. 

 

Plantio da mudas de verdura                                 Integração com o AG II na confecção 

do brinquedo de sucata.     

Semana educativa da pipa sem cerol: 

Na semana da Pipa sem cerol trabalhamos a conscientização do não uso do cerol e a importância do 

brincar, iniciamos a semana com muita brincadeira e gincanas, assistiram um teatro apresentado pelas 

professoras, todos gostaram muito e entenderam o conteúdo a ponto de contar e falar com entusiasmo 

na roda de conversa em sala. 

Tivemos oficinas de pipa, de massinha e pintura no rosto em um momento de integração com outras 

turmas no pátio da escola.  

Finalizamos a semana com a visita ao campo de futebol, onde cada aluno levou a sua pipa de casa e 

assim puderam empinar com os amigos, tornando a semana ainda mais divertida. 

 

Imagem do campo 
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Projeto: Cantando e dançamos aprendemos: 

Hoje a música é um forte aliado na Educação Infantil, por sua forte ligação com o brincar a 
música é um dos grandes atrativos para as crianças, desde muito cedo esta relacionada a 
momentos de alegria e prazer, é uma linguagem, feita de ritmos e sons, capaz de despertar e 
expor sentimentos. As crianças sentem-se feliz cantando, desde pequenas e até mesmo 
sozinhas, em suas brincadeiras espontâneas, elas cantam com entusiasmo, sacudindo ao 
máximo seu corpo, pernas e braços. E por essa razão que se associa música ao movimento. 
Na educação infantil a música deve proporcionar as crianças às mesmas alegrias que sentem 
ao brincar fora da escola.  

A música tem sua contribuição para o desenvolvimento cognitivo e motor despertando a 
criatividade. No dia a dia das crianças, ela vem atendendo a diversos propósitos como suporte 
para a formação de hábitos, atitudes, disciplina, condicionamento da rotina.  

O projeto teve como objetivo perceber e expressar sensações, sentimentos e pensamentos por 
meio de composições, improvisações e interpretações musicais, despertando assim a 
linguagem oral e escrita, ritmo, movimento, agilidades, concentração, percepção, atenção e 
coordenação motora. Onde foi desenvolvida a memória musical, a percepção auditiva, a 
capacidade de se concentrar e imitar, o respeitar a seqüência da brincadeira e o outro quando 
escolhido, puderam explorar alguns instrumentos de pequena percussão como, guizos, 
chocalhos, tambores, livremente e foram tarde orientados, além de cantar canções curtas e de 
fácil memorização com temas sobre o corpo, como: bater palmas, bater pés, gestos com os 
dedos, tornozelos, etc. onde garantiram às crianças os benefícios e alegrias que a atividade 
lúdica proporciona e que, ao mesmo tempo, desenvolveu habilidades, atitudes e conceitos 
referentes à linguagem musica. 

Na sala de linguagens, foi trabalhada a produção musical, observaram diferença de sons 
através da conversação musical e contação de histórias e roda de canto. 

Em artes puderam tocar instrumentos da bandinha Desenhar ouvindo músicas de diversos 
ritmos, foram feito desenhos coletivos, desenhos livres e direcionados, reprodução artística, 
massinha, confecção instrumentos com sucata, teatros e confecções de cartazes. 

Em matemática, participaram de roda de música com números, quebra-cabeças brincadeiras 
musicais. 

Em ciência puderam experimentar a mistura das cores. 
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Atividades do AGIII B de contato com as cores e ritmos com trilha sonora do Palavra Cantada 
com a música “Pé com pé”, desenhando de acordo com a musica e dança da cadeira em 
integração no pátio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividade do AG IIIF de contato com as cores e ritmos com trilha sonora do Palavra Cantada na música 

“Pé com pé”, apresentação de dança e sentindo a musica fazendo massagem um ao outro. 

Semana educativa da família: 

Realizamos atividades e rodas de conversa sobre as suas famílias e pudemos perceber a diferença das 

famílias e respeitar a vida de cada um, observamos em revistas diferentes tipos de família. 
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Apresentação do AG IIIB para a família da musica “Como é grande meu amor por você” de Roberto Carlos. 

 

Apresentação do AG III B para os pais na festa da família com a música “Amiguinho” do Carrossel. 
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Semana do idoso 

A nossa semana do idoso foi finalizada uma apresentação de teatro realizada pelas professoras para os 

alunos e seus avos que foram convidados a participar. 

 

Semana educativa da criança 

A semana educativa da criança foi uma semana voltada apenas ao laser das crianças, onde foi feito um 

joga da velha para entregar como lembrancinha do projeto. 
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Semana educativa de Carlos Gomes 

Encerramos a semana com brinquedos como balão pula-pula, piscina de bolinha e cama elástica. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Apresentação do AG II para toda a escola com representação da obre Guarani de Carlos 
Gomes. 

 
Projeto: Um mundinho com mais cidadania 
 
Na Constituição Federal de 1988, encontramos especificações de nossos direitos e deveres 

individuais e para vida em sociedade. A principal missão da educação para a cidadania é 

formar pessoas politicamente e moralmente, ativas, consciente de seus direitos e obrigações, 

responsáveis e respeitosas, comprometidas com a defesa da democracia e dos direitos 

humanos, sensíveis e solidários com as circunstâncias dos demais e com o meio em que 

vivemos. Por motivos necessários a boa convivência e nutrir valores que transformam 

constantemente as escolhas humanas que cheguem as ideias de certo ou errado, de bem ou 

mal, etc. Toda criança tem seu próprio mundo, por isso cabe a escola estar facilitando a 

“Leitura desse Mundo”, fazendo com que a criança estabeleça relações com sua própria 

história de vida, formando assim sua identidade e valores morais. Desenvolvimento da 

identidade, autonomia, boa convivência, criar valores, e um Ambiente favorável onde haja 

respeito ao outro, desenvolver a democracia a cidadania refletindo numa sociedade mais justa. 

O objetivo de desenvolver o projeto foi, levar ao aluno à valorização do ser humano, ajudando-

o na reflexão, quanto às semelhanças, diferenças étnicas e sociais e relações familiares 

levando o aluno a conhecer os direitos e deveres de forma lúdica. 

Onde foi possível construir progressivamente a boa convivência, a tolerância, o respeito, 

construir limites, direitos e deveres, valores, respeito ao próximo e ética, onde puderam 

relembra o que já foi trabalhando em projetos anteriores, estabelecendo algumas relações 

entre o Meio Ambiente e as formas de vida, onde foi Incentivado a reciclagem e respeito as leis 

de trânsito. 

Em linguagens foi realizado roda de conversa levando e aumentando a bagagem de 

conhecimento e refletindo sobre o assunto, leram a história sobre o tema abordado, 

brincadeiras de roda, foi feito pesquisas: revistas, jornais, etc, apresentações de teatros, 

desenvolveram o pensamento crítico e a tomada de decisão em um grupo social através de 
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músicas, danças e dramatizações sobre o tema, enriquecendo a oralidade e opinião crítica do 

aluno. 

Em matemática, participaram de jogos, memórias, dominó, bingo e encaixe, competições 
promovendo a socialização, desenvolvendo o raciocínio e despertando o espírito de 
companheirismo e a cooperação;  
Em artes foi trabalhou-se desenho, pintura, modelagem, recorte, colagem, confecções de 

carros com materiais recicláveis, confecções de painéis e pinturas com materiais diversos. 

Em ciências relembramos sobre os cuidados com a higiene, e o ambiente ao seu redor, 

experiências individuais e coletiva e mistura de cores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AG III B em atividades com leituras com objetivo de ampliar a linguagem oral através de 

imagens, em artes reproduzindo os sinais de trânsito e em confecção de carrinho na terceira 

imagem. 
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AG III B em explicação do dentista do SUS com os cuidados com a higiene bucal, confecção 

do carrinho e jogo simbólico de transito realizado no pátio da escola. 

Projeto integração ao ensino fundamental 

O projeto foi realizado com os alunos que irão para o ensino fundamental 

Com o objetivo que integrá-los a nova vivencia, os alunos conheceram as salas de aula, pátio e 

observaram a rotina da Escola Estadual Conceição Ribeiro, localizada próximo ao CEI. 

Depois da observação os alunos foram a biblioteca da escola para historias e manusear livros.

 

Observação a horta da E.E. Conceição Ribeiro 

 

 

 

 

 

 

 

Integração no pátio e na sala de aula. 

Escola aberta: Como encerramento foi realizado a escola aberta, onde os trabalhos de todo o ano e 

exposto para os pais. 
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Imagens da sala decorada com atividades realizadas ao longo de 2015. 
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Como lembrancinha de final de projeto foi entregue a cada criança um calendário de 2016 com a 

imagem da turma. 

Considerações finais: 

No ano letivo de 2015, o ensinar não se limitou apenas a repassar conhecimentos ou mostrar 

caminhos que o educador considera o mais correto, mas ajudamos as crianças a tomarem 

consciência de si e dos outros. Foi oferecido várias ferramentas para que o aluno pudesse 

encontrar outros caminhos, respeitando sua cultura, seus valores e seu conhecimento de 

mundo, mediante a prática com o intuito de formar cidadãos críticos e conscientes na 

sociedade, através de uma pedagogia de projetos. 

 Assim por meio da mediação os preparamos para os desafios que possam encontrar na sociedade. 
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 2015 – AGRUPAMENTO III C 

A rotina é um elemento importante da Educação Infantil, por proporcionar à criança 

sentimentos de estabilidade e segurança. Também proporciona à criança maior facilidade de 

organização espaço-temporal, e a liberta do sentimento de estresse, a rotina não precisa ser 

rígida, sem espaço para invenção (por parte dos professores e das crianças). Pelo contrário a 

rotina pode ser rica, alegre e prazerosa, proporcionado espaço para a construção diária do 

projeto político-pedagógico da instituição de Educação Infantil. A nossa rotina teve inicio com o 

acolhimento das crianças que foram recepcionadas pela a professora todos os dias em suas 

respectivas salas. Após a entrada das crianças, íamos ao refeitório para o café da manhã. “Ao 

retornarmos para a sala dávamos inicio a roda da conversa, a professora recebia as crianças, 

proporcionando sensações como acolhimento e segurança de pertencer àquele grupo. Para 

tornarmos isso possível, pode utilizar jogos de mímica, músicas e mesmo brincadeiras 

tradicionais, como “adoleta” e “corre-cotia”, promovendo um verdadeiro “ritual” de chegada. Na 

roda da conversa, foi onde as crianças poderiam trocar idéias e falar sobre suas vivências, 

sendo organizado pela professora para que todos os que desejaram pudessem falar. A roda 

era feita com todos sentados de forma que pudessem ver-se uns aos outros, além de fomentar 

as conversas, estimulando as crianças a falarem, e promovendo o respeito pela fala de cada 

um. Através das falas, a professora pôde conhecer cada um de seus alunos, e observar quais 

são os temas e assuntos de interesse deles. Na roda, a professora pôde desenvolver 

atividades que estimularam a construção do conhecimento acerca de diversos códigos e 

linguagens, como, por exemplo, marcação do dia no calendário, brincadeiras com crachás 

contendo os nomes das crianças, jogos dos mais diversos tipos (visando apresentá-los às 

crianças para que, depois, pudessem brincar sozinhas) e outras. Também na roda foram feitas 

discussões acerca dos projetos que estão sendo trabalhados pela turma, além de se 

apresentar às crianças as atividades do dia, abrindo, também, um espaço para que elas 

possam participar do planejamento diário. O tempo de duração da roda era de acordo com 

interesse das crianças. Dentro da nossa rotina foi trabalhada diariamente a autonomia da 

criança para que pudessem executar tarefas sozinhas como: trocar de roupas, fazer a higiene 

oral e corporal e também se servirem sozinhas durante as refeições, para isso disponibilizamos 

o auto serviço no refeitório, ainda no refeitório, todas as ultimas sexta- feira do mês  

comemoramos o aniversário de todos os aniversariantes do mês. Ainda falando da higiene 

bucal, recebemos a visita de dentistas, para avaliação e orientação sobre higiene bucal, 

também distribuíram escovas e creme dental. 
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Brincar é a linguagem natural da criança, e mais importante delas. Em todas as culturas e 

momentos históricos as crianças brincam (mesmo contra a vontade dos adultos). Todos os 

mamíferos, por serem os animais no topo da escala evolutiva, brincam, demonstrando a sua 

inteligência. Acreditamos que a brincadeira é uma atividade essencial na Educação Infantil, 

onde a criança pode expressar suas idéias, sentimentos e conflitos, mostrando ao educador e 

aos seus colegas como é o seu mundo, o seu dia-a-dia. A brincadeira é, para a criança, a mais 

valiosa oportunidade de aprender a conviver com pessoas muito diferentes entre si; de 

compartilhar idéias, regras, objetos e brinquedos, superando progressivamente o seu 

egocentrismo característico; de solucionar os conflitos que surgem, tornando-se autônoma; de 

experimentar papéis, desenvolvendo as bases da sua personalidade. Cabe a nós professores, 

fomentar as brincadeiras, que podem ser de diversos tipos e em todos os ambientes da creche. 

As brincadeiras podem ser diversas, pinturas de rosto, fantasias, máscaras e sucatas para os 

brinquedos de faz-de-conta: casinha, escolinha, etc. Por isso foi proposta o resgate de jogos e 

brincadeiras de regra tradicionais: queimada, amarelinha, futebol, pular cordas, etc. foram 

confeccionados vários brinquedos tradicionais com as crianças, ensinando a reciclar o que 

seria lixo, e despertando o prazer de confeccionar o próprio brinquedo: bola de meia, peteca, 

carrinhos, fantoches, bonecas, casinhas de papelão etc. além de, é claro, realizar diversas 

brincadeiras fora da sala de aula, como: bicicletas, bolas, areia, corridas etc, todas estas 

atividades foram realizadas nos parques, quiosques e tanques e casinha das bonecas,pois 

sabemos que o aprendizado na educação infantil se dá durante as brincadeiras, seja ela 

direcionada ou livre. 
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No agrupamento III trabalhamos com as salas ambientes, com o objetivo de proporcionar as 

crianças espaços favoráveis para e com materiais adequados para atividades de linguagens, 

Artes, matemáticas e ciências que foi trabalhado em vários ambientes de acordo com a 

atividade proposta. Na sala de linguagem trabalhamos as diversas linguagens, entre elas 

corporal, simbólicas, musicais etc., e utilizamos vários recursos exemplo, com fantasias, filmes, 

fantoches, histórias, roda musica, dança da cadeira, produção de texto, brincadeira de faz de 

conta com brinquedos diversos, baladinhas com músicas dançantes e cineminha com a 

integração dos agrupamentos.Além das brincadeiras e historias livres criadas pelas as próprias 

crianças e discussões sobre assuntos que surgiram ao longo do ano letivo. 
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Na sala de artes, trabalhamos com o objetivo de ampliar o repertório de imagens das crianças, 

estimulando a capacidade destas de realizar a apreciação artística e de leitura dos diversos 

tipos de artes plásticas (escultura, pintura, construção). Para tal, nós pesquisamos e 

trouxemos, para a sala de aula, diversas técnicas e materiais, a fim de que as crianças 

pudessem experimentá-las, interagindo com elas a seu modo, e produzindo as suas próprias 

obras, expressando-se através das artes e desenvolvendo suas habilidades motoras. Assim, 
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elas aumentaram suas possibilidades de comunicação e compreensão acerca das artes. 

Também puderam conhecer obras e histórias de artistas que fazem parte da historia, 

apreciando-as e emitindo suas idéias sobre estas produções, estimulando o senso estético e 

crítico. Dentro desta proposta de artes, fizemos lembrancinhas relacionadas aos projetos e as 

semanas educativas, painéis, maquetes, brinquedos etc, sempre utilizando materiais 

recicláveis, para que as crianças tenham consciência ambiental e busquem cada vez mais a 

reutilização de materiais que era considerado lixo. 
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Sala de ciências: sabemos que a ciência, nos primeiros anos de vida, deve provocar um 

encontro com o desconhecido, convidando as crianças a navegar nesse mundo utilizando as 

ferramentas com as quais poderão enfrentar a ciência com um olhar mais aguçado. Nestas 

perspectivas de alcançar nossos objetivos foram propostas, experiências utilizando os 

sentidos, misturas de tintas, misturas de materiais diversos, texturas, receitas, massinhas de 

modelar, além de trabalharmos partes do corpo humano, os animais, elementos da natureza, 

folhas, frutos, água, terra, ar e também a reciclagem etc. com objetivo de desenvolver a 

capacidade da criança de observar a natureza, experimentar, expressar, descobrir novas 

possibilitas, levantar hipóteses e trocar experiências com o grupo, valorizando a natureza como 

parte importante e fonte principal da nossa alimentação. 
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Na sala de matemática: um dos objetivos da matemática na educação infantil deve ser o de 

desenvolver a capacidade de dedução (raciocínio lógico) e não a habilidade para calcular 

mecanicamente. Embora a contagem seja importante para a compreensão do próprio conceito 

de número, aprender números é mais do que contar. Por isso, o conhecimento matemático não 

pode ser visto como uma simples memorização de fatos. Foi trabalhado com várias 

brincadeiras e jogos, entre elas bingos, dominó, seqüência lógica, mercadinho, quebra cabeça, 

jogo dos 7 erros, jogo da memória, jogo da velha, brincadeiras e músicas de contagem, peso, 

medidas das crianças etc. Também utilizamos de materiais recicláveis como um recurso para 

trabalhar a matemática, exemplo: tampinhas de garrafas pet, jogos de palitos de garrafas, 

jogos feitos de papelão etc. 
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A nossa proposta pedagógica foi baseado em projetos, pois acreditamos que trabalhar com 

projetos é um processo criativo para os alunos e professores, o qual permite ricas relações 

entre ensino e aprendizagem e, sobretudo uma concepção de aprendizagens globalizada, que 

certamente não passa por superposição de atividades. O primeiro projeto a ser trabalhado foi o 

“Sou o que como”. Então, uma das metas a serem atingidas pela creche durante este projeto  

foi  a formação de valores e hábitos e entre eles está à consolidação dos hábitos de higiene e 

alimentação .Cabendo a  nós introduzir e firmar estes hábitos sendo que, para isto é preciso 

começar pela própria alimentação oferecida aos alunos na escola, a qual deve permitir a eles o 

contato com uma alimentação diversificada e saudável, uma vez que toda a alimentação é 

equilibrada e elabora por nutricionista. As crianças tiveram informações,  de forma lúdica, 

sobre os alimentos, a higiene com o corpo e com o ambiente, também   orientamos os alunos 
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sobre o que a mídia transmite através de propagandas, desenhos e programas de televisão 

para aumentar o consumo de muitos alimentos que não são saudáveis e podem prejudicar a 

saúde. Fizemos receitas de vitaminas, sucos e bolos, pesquisamos em revistas sobre 

alimentos saudáveis, foram feitas degustação de frutas, elaboramos um caderno de receitas, 

confeccionamos painéis e frutas e legumes com massinha de modelar, fizemos apresentações 

de  teatro e musicas sobre alimentação, plantamos mudinhas de verduras. etc. Ainda dentro do 

projeto recebemos a visita de nutricionistas que deram orientações sobre alimentos e exibiram 

um filme de animação sobre o tema.  
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Projeto “Água que falta faz” o projeto com o tema “água que falta faz”, foi desenvolvido e 

apresentou para as crianças uma visão ampla que envolve inúmeros problemas que o mundo 

atual vem enfrentando com relação à falta de água, inclusive algumas crianças vivenciaram a 

falta de água dentro de suas próprias casas e fizeram relatos importantes, enriquecendo ainda 

mais a discussão sobre o tema. O projeto foi desenvolvido visando proporcionar aos alunos 

uma grande diversidade de experiências, com participação ativa,ampliando ainda mais  a 

consciência sobre as questões relativas à água no meio ambiente, afim de que as crianças  

assumam de forma independente e autônoma atitudes e valores voltados à sua proteção e 

conservação. Além de levar o aprendizado para por em pratica em suas rotinas diárias junto os 

familiares. Fizemos dramatização; Musicas; Desenhos livres e direcionados; Observação do 

ciclo da água; Conversa sobre o desperdício da água nas diversas situações cotidianas e 

montamos um painel com temas trabalhados. Pesquisamos figuras que mostraram as 

diferenças entre a água limpa e a água poluída; Falamos sobre a dengue, recebemos a visita 

de um pessoal da prefeitura que apresentaram para as crianças um teatro sobre 

conscientização e como evitar a dengue. 

mailto:diretorianavemae@nazareno.com.br


CEI NAVE MÃE PROF° PIERRE WEIL 
ANA - Associação Nazarena Assistencial Beneficente 

Rua: Monica Silveira Pisani, 185 Jd. Vista Alegre – Campinas SP 
Fone: (19) 32269645 – diretorianavemae@nazareno.com.br 

 
 

144 
 

 

 

 

mailto:diretorianavemae@nazareno.com.br


CEI NAVE MÃE PROF° PIERRE WEIL 
ANA - Associação Nazarena Assistencial Beneficente 

Rua: Monica Silveira Pisani, 185 Jd. Vista Alegre – Campinas SP 
Fone: (19) 32269645 – diretorianavemae@nazareno.com.br 

 
 

145 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projeto “Cantando e dançando a gente aprende” sabe-seque música é um forte aliado na 

Educação Infantil, por sua forte ligação com o brincar a música é um dos grandes atrativos 

para as crianças, desde muito cedo esta relacionada a momentos de alegria e prazer, é uma 

linguagem, feita de ritmos e sons, capaz de despertar e expor sentimentos. As crianças 

sentem-se feliz cantando, desde pequenas e até mesmo sozinhas, em suas brincadeiras 

espontâneas, elas cantam com entusiasmo, sacudindo ao máximo seu corpo, pernas e braços. 

E por essa razão que se associa música ao movimento. Na educação infantil a música 

proporciona as crianças às mesmas alegrias que sentem ao brincar fora da escola. A música 

tem sua contribuição para o desenvolvimento cognitivo e motor despertando a criatividade. No 

dia a dia das crianças, ela vem atendendo a diversos propósitos como suporte para a formação 

de hábitos, atitudes, disciplina, condicionamento da rotina. O projeto teve como objetivo 

perceber e expressar sensações, sentimentos e pensamentos por meio de composições, 

improvisações e interpretações musicais, despertando assim a linguagem oral e escrita, ritmo, 

movimento, agilidades, concentração, percepção, atenção e coordenação motora. Fizemos 

varias brincadeiras musicalizada, desenhos ouvindo músicas de diversos ritmos, desenhos 

coletivos, desenhos livres e direcionados, produção artística, Confeccionaram instrumentos 

com sucata, ouvimos diferentes sons,ilustramos musicas,fizemos apresentações musicais, etc. 

 

SEMANA EDUCATIVA CARLOS GOMES 

Esta semana coincidiu com o projeto que já estavamos trabalhando que era o projeto cantando 

e dançando a gente aprende, como já falava de musicas apena incluimos as óperas do Carlos 

Gomes ao nosso repertorio falamos sobre orquetra e confccionamos intrumentos musicais com 

sucata. Também promovemos conversas para falarmos sobre quem era carlos Gomes e sua 

obra mais famosa o guarani. 
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Projeto “Mundinho com mais cidadania”, A principal missão da educação para a cidadania é 

formar pessoas politicamente e moralmente, ativas, consciente de seus direitos e obrigações, 

responsáveis e respeitosas, comprometidas com a defesa da democracia e dos direitos 

humanos, sensíveis e solidários com as circunstâncias dos demais e com o meio em que 

vivemos. Por motivos necessários a boa convivência e nutrir valores que transformam 

constantemente as escolhas humanas que cheguem as idéias de certo ou errado, de bem ou 

mal, etc. Toda criança tem seu próprio mundo, por isso cabe a escola estar facilitando a 

“Leitura desse Mundo”, fazendo com que a criança estabeleça relações com sua própria 

história de vida, formando assim sua identidade e valores morais. Desenvolvimento da 

identidade, autonomia, boa convivência, criar valores, e um Ambiente favorável onde haja 

respeito ao outro, desenvolver a democracia a cidadania refletindo numa sociedade mais justa. 

Levar a criança à valorização do ser humano, ajudando-o na reflexão, quanto às semelhanças, 

diferenças étnicas e sociais e relações familiares levando  a  criança conhecer os direitos e 

deveres seja onde estiverem nas ruas como pedestre ou condutores , no ambiente de 

trabalho , na escola , ou seja devemos praticar a cidadania em todos os mementos da nossa 

mailto:diretorianavemae@nazareno.com.br


CEI NAVE MÃE PROF° PIERRE WEIL 
ANA - Associação Nazarena Assistencial Beneficente 

Rua: Monica Silveira Pisani, 185 Jd. Vista Alegre – Campinas SP 
Fone: (19) 32269645 – diretorianavemae@nazareno.com.br 

 
 

148 
 

vida. Tudo isso foi trabalhado durante todo o ano dentro da nossa rotina, porém este projeto 

veio com uma forma de sintetizar esse aprendizado de uma forma mais focada e lúdica. Por 

isso trabalhamos no inicio com discussões com as crianças sobre o que é ser cidadão e 

principalmente onde e como praticamos a cidadania, no segundo momento, as crianças deram 

a idéia de confeccionar uma maquete representando lugares que podemos praticar a 

cidadania, então sugeriram que fizéssemos uma escola, igreja, casas, ruas, árvores, hospital, 

fábrica, carros, ônibus etc, ou seja, resolvemos montar uma maquete de cidade. Também 

conversamos sobre inclusão de pessoas com necessidades especiais, idosos, diferenças 

raciais, social, meio ambiente etc. sobre transito, as crianças fizeram, passeios com bicicletas 

utilizando placas de trânsito, brincaram de carrinhos, fizeram um teatro abordando o tema 

respeito no trânsito e cantamos musicas relacionadas.  

 

 

Semana Monteiro Lobato: Ainda paralelos a esses projetos tivemos alguns eventos semanais, 

como a semana do monteiro lobato, foi possível trabalhar com a literatura infantil, porém 

focamos no sitio do pica pau amarelo, assistimos filmes, fizemos teatros desfiles, painéis e 

caracterização dos personagens do sitio envolvendo professores e alunos. Também 

promovemos uma integração dos agrupamentos III para confecção de máscaras dos 

personagens do sitio, para que as crianças levassem como lembrancinha da semana. 
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SEMANA DO MEIO AMBIENTE 

Nesta semana trabalhamos com a conscientização ambiental, falamos sobre a importância da 

reciclagem do lixo, quais os impacto que o lixo causa na natureza, fizemos um passeio nos 

espaços externos da creche para recolher lixos que as pessoas jogam no entorno da creche, 

foi muito legal ver o empenho das crianças para o recolhimento de lixo, fizeram 

questionamentos sobre o porquê as pessoas jogam lixos nas ruas e para onde vai esse lixo. 

Também fizemos um painel que simulava um rio limpo e um rio sujo, e com algumas 

embalagens que recolhemos e outras que as crianças trouxeram de casa , confeccionamos 

vários brinquedos. Também plantamos sementes de alpiste em embalagem de suco e fizemos 

lindos vasinhos que as crianças levaram para suas casas como lembrancinhas da semana. 
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SEMANA EDUCATIVA PIPA SEM CEROL 

Na semana Educativa pipa sem cerol, trabalhamos o tema durante toda a semana, com o 

objetivo de conscientizar as crianças que soltar pipa é uma brincadeira divertida e saudável se 

for conduzida de maneira correta sem acidentes e sem uso de cerol. Fizemos orientações 

através de roda da conversa, relatos das próprias crianças, desenhos, falamos sobre diferentes 

nomes a qual é chamado a pipa de acordo com a região e contamos histórias, confeccionamos 

pipas, painéis, teatros e ao final da semana fomos soltar pipa no campo de futebol, tudo para 

reforçar a importância de soltar pipa em local adequado e seguro, além de promover um dia 

divertido para as crianças. Ainda ao final do projeto nos abrimos a creche para receber os pais 

e familiares para participar de uma oficina de pipas com seus filhos e também assistir um teatro 

sobre o tema abordado. 
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SEMANA DA FAMÍLIA 

Na semana da família foi muito legal, conversamos sobre a importância da família na nossa 

vida, as crianças puderam falar mais sobre suas famílias, pais mães, irmãos, avós, tios etc. 

também pedimos para que cada criança trouxesse uma foto de sua família para fazermos um 

lindo painel para a festa da família que ocorreu com muito sucesso. FESTA DA FAMÍLIA teve 

como principal objetivo, aproximar às famílias dos alunos a creche e promover um dia de 

diversão para as nossas crianças. Por isso organizamos uma linda festa com teatros e 

apresentações das crianças para as famílias, com direito a músicas, brinquedos, barracas de 

comidas e bebidas, proporcionando um dia de alegria, lazer e integração das crianças e suas 

famílias dentro do ambiente escolar. 
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SEMANA DO IDOSO 

Trabalhamos com o objetivo de valorizar os idosos, seus conhecimentos e  resgatar as 

vivências e experiências adquiridas pelos os mais velhos. Conversamos sobre respeito ao 

idoso , em casa, nas ruas nos transportes públicos, em hospitais etc., as crianças desenharam 

brincadeiras da época dos avós e ate brincamos com algumas. Ao final da semana, 

convidamos os avós das crianças para assistir a um teatro feito pelas professoras na creche. 
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SEMANA DA CRIANÇA 

Na semana da criança, planejamos atividades diferenciadas, para promover uma semana de 

integração e diversão, tivemos brinquedos e brincadeiras diversas, gincanas, pinturas faciais, 

oficinas, painéis, desenhos, teatros, cinemas, danças, músicas. Todas essas atividades foram 

divididas durante toda a semana. Foi feito também integrações dos agrupamentos durante as 

atividades, desta forma trabalhamos o direitos da criança, onde cada turma pegou um tema pra 

representas. 
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VISITA DO TEATRO DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE A DENGUE DA PREFEITURA 

 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 2015 – AGRUPAMENTO III D 

As rodas da conversas foram exelentes oportunidades para se trabalhar no nosso dia a dia 

principalmente trabalhando a oralidade e interação entre as crianças. Foi um momento de 

vozes a elas para poderem se expressar, colocando suas ideias e troca de informações. 

Podemos ouvir poder ampliar suas idéias possibilitando uma discussão da rotina diaria ,ou seja 

trazer novidades como história, musicalização, trabalhamos as regras e combinados, os 

projetos trabalhados um momento de aprendizado e escuta. 
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Na sala de ciência foi trabalhado com as crianças a importancia de uma boa alimentação,em 

roda da conversa foram feitas perguntas  para as crianças quais frutas poderiam comer com 

cascas e quais frutas que teriam sementes,foi apresentado algumas frutas para as crianças 

apalparem, sentiram o cheiro,o peso e o tamanho. Essa atividade teve como objetivo 

concientizar as crianças sobre como a boa alimentação pode melhorar a qualidade de vida. 

 

Hora da alimentação no refeitório; foram servido diariamente para as crianças o lanche da 

tarde e o jantar onde cada criança fez sua refeição através do auto servimento, ou seja cada 

criança auto se serviu experimentado novos alimentos. No final de cada mês foi comemorado 

os aniversarintes, foram servido bolo e suco . 
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Brincadeira no tanque com areia molhada, essa brincadeira teve como objetivo levar as 

crianças a interagirem com grupo, nesse momento podemos observa que as crianças 

socializaram emprestando os brinquedos e brincando juntos, usaram a criatividade  com areia 

fizeram bolo, castelo, cavaram procurando tesouro entre outros. 

 

Sala de artes: pintura com modo vasado individual, as crianças foram separados em pequenos 

grupos onde cada um escolheu qual seria seu desenho recorte. Registro no caderno 

trabalhando através da pintura, cada criança escolheu uma cor de tinta guache e registrou no 

caderno de desenho, atravéis da sala de artes trabalhamosrecorte e colagens, cores e formas 

geométricas. 
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O projeto água que falta faz: trabalhamos com as crianças uma grande diversidade de 

experiências, com participação ativa, fizemos experimento da água doce e salgada, confecção 

de aquário com garrafa pet, água parada e em movimento, bolinha de sabão, bexiga com água, 

pesquisa de quantas torneira tem na creche, o uso adequado das torneias na hora da higiene 

pessoal.Na sala de ciência fizemos uma experiência, o filtro com garrafa pet 

 

Trabalhamos o projeto sou o que como através de materiais recicláveis, confecção de 

fantoches dos alimentos, produção de desenhos com interferência e sem interferência, 

disponibilizamos frutas para manipulação livre, confecção de massa de modelar, confecção de 

cartazes e culinárias. Recebemos uma visita da nutricionista com filme educativo sobre 

alimentos saudáveis. 
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Nossa visita no berçário I A; integração cotação de história de fantoche para os bebês. 

Fizemos confecção de brinquedo através de recicláveis logo após da confecção fomos para o 

pátio brincar com as crianças.  

 

Semana educativo monteiro lobato; trabalhamos no pátio e em sala através de teatro com as 

professoras, desfile na abertura da semana e no fechamento as crianças e professores vierem 

a caráter, cineminha do sitio do pica-pau amarelo com pipoca e suco, história do sitio do pica-

pau amarelo. Confecção de cartazes, confecção de mascaras no pátio de alguns personagens, 

maquete e pesquisa com as famílias. 

 

Semana Educativa Meio Ambiente: Esta semana foi feito a plantação da horta no pneu as 

crianças plantaram chicória, almeirão, rúcula,couve e repolho. As crianças se interessaram 

bastante. 
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Semana Educativa  Pipa sem Cerol; Registro coletivo, dobradura no caderno confeção de 

lembrancinha, trabalhamos essa semana com atividade ludica como teatro, cinema com 

pimpoca, confecção de capucheta, soltamos pipas no campo no espaço fora da escola  entre 

outros. 

 

Na semana educativa da família; trabalhamos com diversas atividades atrativa pesquisa de 

campo com as famílias, apresentação de teatro para as famílias,exposições,apresentações de 

danças,confeção de lembraninhas,confeccionamos com as crianças cartazes para exposições 

para festa da familia. Trabalhamos com registro da caixa de tesouro  onde pedimos uma foto 

de cada familia para montar essa linda caixa. 
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Semana educativa visita dos idosos; junto com as crinças convidamos os avós de cada  

turma, para assistir  com as crianças apresentatação de teatro feito pelas  professoras 

abordando o respeito com os idosos como ; fila de banco, ônibus, mercado e vivencia em casa, 

e para fechar apresentamos um lindo coral com as crianças cantando e destribuimos 

lembracinhas. 

 

Trabalhamos o projeto cantando e dançando a gente aprende: desenvolvemos atividades 

rítmicas proporcionando conhecimento de si com instrumento sonoro agudo, grave, alto e 

baixo, expressão corporal e coordenação motora grossa e fina, promovemos atividade de 

educação física, artes e relaxamentos, através de brincadeiras diárias. Apresentamos para as 

crianças diversas cantigas de roda, mostramos instrumento musical , confeccionamos cartazes 

,fizemos brincadeira de roda,momentos com fansias e musica, diversas apresentação no palco 

sexta em cena, assistimos DVD musical. 
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Semana Educativa das crianças um espaço para diversas atividades  e diversão como 

apresentação de teatro com varios palhaços   . exposições , salas ambientes com pintura de 

rosto , confecção de massinha e confecção de petecas dinâmica de grupo, gincanas 

,cineminha com pipocas, piquenique. Apresentação de danças,confecção de brinquedo e 

brinquedos locado cama elastica,piscina de bolinhas pula-pula. 

 

Sala de matemática foi tabalhado com jogo de dominó sequencia lógica,  brincadeira de 

mercadinho,  cantigas de roda, brincadeira nunca três, amarelinha jogo da memória, bingo de 

imagem, bingo das cores, calendario, quebra-cabeça, alinhavo, peso, medida,formas 

geométricas , contagem das crianças. 
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Sala de Linguagem foi trabalhado com roda da conversa, contação de hisória, teatro com 

fantoches,leitura livre, brincadeira de faz- de- conta, musicas, danças e dramatização sobre os 

temas abordados,fantasias,ouvimos varios tipos e volume de sons,brincadeira de expressão 

corporal, assistimos data show. 

Projeto Cantando e dançando a gente aprende 

Atividades que foram desenvolvidas, ritmos e gêneros musicais, linguagem musical, expressão 

oral e corporal, interpretação e dramatização musical, linguagem musical (música), exploração 

do espaço, comunicação e expressão: oral e corporal, família, nome (identidade e autonomia); 

Fechamos o projeto coma semana  Educativa Carlos Gomes Trabalhamos na  roda da 

conversa sobre o compositor Antonio Carlos Gomes da importancia que ele era para ópera 

,confeccionamos cartazes , instrumento musical, ouvimos óperas,assistimos teatro feito pela as 

crianças  sexta em sena. 
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Nesse espaço externo no pátio as crianças se divertiram através das dinâmica de grupo, 

bicicleta, brincadeiras livre, brincadeiras dirigidas, assistiram apresentação toda   sexta-feira em 

sena, teatros, desfiles, brincadeira com fantasias e músicas. 

 

Quiosque com pia e sem pia  trabalhamos integração com agrupamento III F   propocionamos 

piquenique , confecção de massa de modelar, brincadeira de roda.Também fizemos integração 

com agrupamento II A com história  joão e o pé de feijão em seguida o  plantil  de feijão no 

copinho com algodão.  
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Projeto Um mundinho com cidadania  

Trabalhamos esse projetoatravés de, contação de historia menina bonita do laço de fita, 

historia do menino marron , historia com fantoches,assistimos DVD, fizemso dinâmica no pátio 

sobre regras de trânsitos, recorte e colagem propocionamos  momentos de atividades ludicas, 

fizemos integração com outros agrupamentos onde discutimos as diferenças, confeccionamos 

cartazes coletivos  sobre tudo bem ser diferentes.Na escola aberta as familias prestigiaram o 

trabalho do ano letivo e gostaram de rever os trabalhos feitos pela as crianças. Para finalizar 

esse  projeto preparamos uma linda festa de encerramento com um coral e entrega de 

lembrancinhas para todas as crianças, onde as crianças e   familiares  tiveram  momentos de 

pura alegria. 
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Relatório Final do Ano de 2015 do agrupamento III – E 

Professora: Gláucia Vaz  

A nossa rotina dá-se através do cronograma em espaços sendo dividido em 30 minutos em 

cada espaço, com salas ambiente, sendo matemática, linguagem, artes, parques, quiosques 

com pia e sem pia, pátio e o gramado. Inicia-se na sala referencia que seria onde recebo as 

crianças no caso é a sala de Linguagem, logo que chegam, as crianças vão lanchar no 

refeitório, voltamos e iniciamos a chamadinha, com plaquinhas de identificação do nome em 

letras bastão e maiúscula e com um desenho feito pela criança e o calendário, onde vemos o 

dia, mês, ano, estação do ano e o tempo 

 

 

SEXTA-FEIRA EM CENA 

Todas as sextas-feiras realizamos o projeto “sexta-feira em cena”, onde uma turma por semana 

é responsável por apresentar uma cena de teatro ou musical, para todos os amigos da escola, 

é um momento de integração muito importante para as crianças, pois eles estão convivendo 

com outras faixas etárias diferentes do seu agrupamento.Para as crianças que estão 

apresentando é muito importante, pois, incentiva que fiquem desinibidas e favorece a 

linguagem oral ampliando o vocabulário e permitem que estejam mais próximos ao mundo da 

escrita e da literatura 
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Na ultima sexta-feira do mês comemoramos os aniversariantes do mês, decoramos as mesas 

do refeitório e cantamos parabéns aos alunos que fazem aniversario no mês.  

 

Faz parte da nossa rotina também integração com outros agrupamentos onde permite que as 

crianças tenham contato com diversas faixas etárias, assim respeitando as limitações dos 

menores e ajudando nos cuidados. 

INTEGRAÇÃO COM A TURMA DO AGII  

 

INTEGRAÇÃO COM OS AGIII D E F 
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Na sala de matemática trabalhamos com aprimoramento do raciocínio lógico e atividades com 

números, essas atividades dá-se através de jogos como jogo da velha, jogo da memória, 

dominó, boliche, jogos de tabuleiros, bingos e pecas de encaixar. 

 

Em ciências realizamos experiências, culinárias e rodas de conversas. Confecção de bolinhas 

de sabão e massinha e plantio de mudas, como por exemplo, o boneco de alpiste e feijão e a 

horta. 
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Na sala de artes realizamos atividades artísticas, esses conteúdos são trabalhados através do 

caderno de desenho individual, onde trabalhamos coordenação motora fina, linguagem escrita 

com desenhos e também trabalhos coletivos e individuais realizado em diversos materiais 

como argila, massinha, cartazes, confecção de objetos com reciclagem e rodas de música com 

instrumentos. 

 

 

Na sala de linguagens a crianças se expressaram de diversas maneiras com contos e 

fantoches, ludicamente em nosso espaço, como a casinha, onde brincam livremente de 

casinha, nesta sala, também usamos retroprojetor de imagens como apoio pedagógico, para 

concretizar conteúdo. 
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No pátio temos os brinquedos como escorregadores, túneis onde são utilizados para fazer 

circuito, para aprimorar a coordenação motora. Amarelinha e o caracol onde através da 

brincadeira tem contatos com os números e sua seqüência, são feitas também brincadeiras de 

roda e todas as sexta o utilizamos com o projeto “sexta-feira em cena”, onde uma turma por 

vez apresenta uma peça de teatro ou um musical para toda a creche prestigiar. 
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A creche é rodeada de parques e tanques de areia de uso diário, que possui escorregador, 

balança, trepa-trepa, gangorra, gira-gira e pneus alinhados para se trabalhar o equilíbrio. 

 

Trabalhamos através da pedagogia de projetos, onde foram realizados quatro projetos e 

paralelamente tivemos as semanas educativas. 

SEMANA MONTEIRO LOBATO 

Na semana educativa do Monteiro Lobato, iniciamos a semana contando para as crianças 

histórias do Sitio. Tivemos um desfile de fantasias com o tema Sitio do Pica Pau Amarelo. Foi 

confeccionado o cartaz da Emilia e do Viscondi. Uma semana muito proveitosa, pois todos 

brincaram e se divertiram bastante, é de muita importância que as crianças valorizem a 

literatura brasileira, pois gostam muito do Sitio do pica-pau-amarelo devido ao trabalho que a 

escola vêm realizando ao decorrer dos anos. 
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SEMANA DO MEIO AMBIENTE 

Uma das maneiras de auxiliar as crianças a enfrentarem as dificuldades de suas vidas, é 

proporcionar experiências que incentivam habilidades e atitudes essenciais para o 

desenvolvimento intelectual e social da criança, levando-a a descobrir a alegria de viver em um 

ambiente rodeado de bem estar. Para isso é necessários que tenham consciência de como 

cuidar do nosso planeta e a semana do Meio Ambiente, trouxe exatamente isso, 

conscientização de como cuidar e ajudar nosso planeta. 
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SEMANA PIPA SEM CEROL 

Na semana da Pipa sem cerol, trabalhamos a conscientização do não uso do cerol e a 

importância do brincar, iniciamos a semana com cinema, onde as crianças assistiram filmes 

que descreveram os riscos ao usar o cerol. 

Para finalizar tivemos um passeio ao campo de futebol próximo a escola, cada aluno trouxe a 

sua pipa e empinamos pipa, esse foi um momento muito divertido onde todos participaram e se 

envolveram. 
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SEMANA DA FAMILIA 

Na semana da família fizemos atividades e rodas de conversa sobre as suas famílias e 

pudemos perceber a diferença das famílias e respeitar a vida de cada um, observamos em 

revistas diferentes tipos de família. Confeccionamos um lindo cartaz com fotos da Família. A 

nossa semana da família foi finalizada com a festa da família, onde a creche recebeu os alunos 

com suas famílias, onde tiveram apresentações, brinquedos e barracas de alimentação. 

 

 

 

 

SEMANA CARLOS GOMES 

A semana Carlos Gomes foi trabalhada junto com o Projeto Cantando e Dançando a gente 

aprende que teve como perceber e expressar sensações, sentimentos e pensamentos por 

meio de composições, improvisações e interpretações musicais, despertando assim a 

linguagem oral e escrita, ritmo, movimento, agilidades, concentração, percepção, 

atenção e coordenação motora. 
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SEMANA DO IDOSO 

Começamos a semana do Idoso mostrando em revistas fotos de avós para as crianças; 

sempre falando em carinho e respeito, as crianças adoraram procurar nas revistas.  No 

encerramento da semana convidamos todos os avós para assistirem apresentações feitas 

pelas crianças para homenageá-los. 

 

 

 

SEMANA DA CRIANÇA 

Durante a semana da criança, realizamos atividades variadas e interessantes, visando dar à 

criança oportunidades de lazer e sociabilidade educativas, valorizando assim a criança, 

estimulando sua auto-estima, desenvolvendo o raciocínio-lógico, a expressão oral e corporal, a 

coordenação motora, a percepção auditiva e visual da criança. 
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As crianças adoraram essa semana, brincaram no pula pula, na piscina de bolinha, tomaram 

lanche no pátio... 

 

 

 

 

PROJETO EU SOU O QUE COMO 

Demos inicio ao nosso ano letivo com o projeto “Eu sou o que como”, onde nosso objetivo foi 

incentivar o consumo de alimentos saudáveis, manter hábitos de higiene e o desperdício de 

alimentos de forma lúdica e educativa.  

 

Em Linguagem foi feito por diversas vezes a roda de conversa sobre uma alimentação 

saudável e sobre a higiene, além de musicas sobre alimentos. 
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Em artes foi realizado no caderno de desenho a confecção do livro da sementinha e recorte e 

colagem de alimentos saudáveis ou não. 

 

 

 

Em Matemática foi criado o gráfico alimentar coletivo, onde cada criança disse a fruta que mais 

gostava; Brincadeiras lúdicas no mercadinho e tamanho, forma, peso e cores das frutas. 
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Em Ciências foi destacado sobre a importância dos bons hábitos alimentares e observação dos 

alimentos crus que serão servidos no dia. 

 

 

PROJETO ÁGUA QUE FALTA FAZ 

Hoje a falta de água tem nos preocupado e então devemos conscientizar nossos pequenos a 

cuidar da água. O Projeto “água que falta faz”, apresentou para as crianças uma visão ampla 

que envolve inúmeros problemas que o mundo atual vem enfrentando com relação à falta de 

água. O projeto foi desenvolvido visando proporcionando as crianças uma grande diversidade 

de experiências, com participação ativa, para que possam ampliar a consciência sobre as 

questões relativas à água no meio ambiente, e assumir de forma independente e autônoma 

atitudes e valores voltados à sua proteção e conservação. O objetivo do projeto foi favorecer a 

compreensão e aprendizagem dos alunos deixando-os conscientes dos cuidados que devemos 

ter com a água e de como preservá-la. 
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Relatório de Educação Especial de 2015 

 

O CEI Nave Mãe Pierry Wiel no ano de 2015 juntamente com o profissional especifico da área 

de educação especial e professores da educação infantil promoveram o desenvolvimento na 

área de educação especial com o objetivo de complementar e auxiliar a aprendizagem das 

crianças com alguma necessidade educacional especial, sendo a educação especial infantil 

uma área do conhecimento que visa o desenvolvimento das potencialidades da criança com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, 

proporcionando a educação inclusiva. Realizamos atividades no ambiente escolar, com o 

propósito de ajudar no desenvolvimento das crianças com necessidades educacionais 

especiais, podemos citar algumas dessas atividades que foram inseridas no dia-a-dia das 

crianças complementando outras atividades e projetos já realizados pela turma; 

 

Proporcionamos momentos que favoreceram as crianças com deficiência ou até mesmo com 

alguma dificuldade, o reconhecimento do seu corpo e a motricidade do mesmo, com atividades 

visuais motoras e de orientação espacial e temporal Exemplo: acolhida (mostrar para a criança 

que ela está segura); assimilação de espaço e tempo, por meio do calendário e chamada (a 

criança se reconhece como parte do universo); músicalização (roda da música). 

  

              

 

 

 

 

 

                           foto 
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Atividades de agrupamento, em que a criança com alguma dificuldade motora fina possa 

desenvolver sua coordenação, agrupando peças, enfileirando, encaixando objetos e 

construindo empilhamento de forma divertida com jogos de lego, quebra-cabeça, blocos de 

montar e livros de encaixe.  

                    

     

                                      foto 

 

 

 

 

Sensorial-motora em as crianças tiveram a oportunidade de manipular livremente materiais 

com texturas, peças de um jogo ou movimentaram o próprio corpo através de ações sensório 

motoras. Exemplo: brincadeiras de corte e colagem; massa de modelar, andar batendo palmas 

e cantando; pular corda; pular amarelinha; brincadeiras de roda e brincadeiras na areia. 
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Atividades com o objetivo de desenvolver ou ajudar as crianças com dificuldade de 

concentração, como por exemplo: formar conjunto por livre escolha, categorizando objetos por 

critérios. Exemplo: empilhar peças por cores, separar objetos de acordo com seu grupo (frutas, 

legumes, animais, letras, números). Atividades de sequencialização em que as crianças 

puderam  organizar-se com uma seqüência de objetos ou cores utilizando um critério 

estabelecido. Exemplo: ordenar peças ou bolinhas variadas mantendo a ordem das cores ou 

formato. 

 

                       

 

 

 

 

                         Foto 

 

 

Trabalhamos também com a funcionalidade, usando espontaneamente objetos durante a 

brincadeira. Exemplo: sentar - se na cadeira com a cadeira, pentear o cabelo com pente, tomar 

água com o copo; funcionalidade com exemplo (repetir uma ação); funcionalidade com a 

linguagem e/ou usando música.  
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Tivemos Momentos de interação com as ações compartilhadas, em que às crianças 

interagiram-se com as outras crianças no momento da brincadeira ou apresentações que 

permitiram às crianças representarem ações da vida real (jogo simbólico) 

                                                

 

 

 

 

 

 

Foram feitas também atividades de atenção e memória visual e auditiva com contagem e 

recontagem de histórias; visualização das imagens; trabalho com músicas infantis e de 

atenção, atribuindo tarefas as crianças de ordem simples e composta. Exemplo: pedir para que 

a criança pegue determinado objeto em outro ambiente ou até mesmo em uma caixa que 

contenha vários outros objetos. Todas essas atividades tiveram funções executivas, que 

permitiram que as crianças desenvolvessem o raciocínio lógico, estratégias e tomada de 

decisões, necessárias para seu cotidiano. 
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Além de todas essas atividades tivemos a participação das crianças com necessidades 

educacionais especiais nas apresentações de dança e teatro, a participação efetiva nos 

projetos desenvolvidos na escola, o convívio diário com as demais crianças da turma, 

realizando verdadeiramente uma educação inclusiva em que todos se desenvolvem, não 

somente as crianças portadoras de necessidades, mas todas as crianças aprendem ao aceitar 

o outro com suas diferenças, a ajudar, e principalmente a transmitir aos seus familiares esses 

conhecimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

“...Elas têm possibilidades de conviver, interagir, trocar, aprender, brincar e serem felizes, 

embora, algumas vezes, de forma diferente. Essa forma diferente de ser e agir é que as torna 

seres únicos, singulares. Elas devem ser olhadas não como defeitos, incompletude, mas como 

pessoas com possibilidades diferentes, com algumas dificuldades, que, muitas vezes, se 

tornam desafios com os quais podemos aprender e crescer, como pessoas e profissionais que 

buscam ajudar o outro.” (Bruno, Marilda Garcia 2006.) Saberes e prática da inclusão 

 

mailto:diretorianavemae@nazareno.com.br

