
ASSOCIAÇÃO NAZARENA ASSISTENCIAL BENEFICENTE – ANA 
Rua: Ana Arruda de Camargo, 344 - Jd.Nilópolis – 13088-820 - Campinas-SP - Fone (19)3236-

2240 CNPJ 54.150.339/0001-01 www.anabrasil.org adm@anabrasil.org 

 

 
 

   

    

 

RELATÓRIO 1°TRIMESTRE  

2020 

CEI ROGÉRIO LEANDRO 

PORTELA SANTANA 

 

 

 

 

Campinas,  16 de  Abril de 2020. 

 

 

 

 

http://www.anabrasil.org/
mailto:adm@anabrasil.org


ASSOCIAÇÃO NAZARENA ASSISTENCIAL BENEFICENTE – ANA 
Rua: Ana Arruda de Camargo, 344 - Jd.Nilópolis – 13088-820 - Campinas-SP - Fone (19)3236-

2240 CNPJ 54.150.339/0001-01 www.anabrasil.org adm@anabrasil.org 

 

 
 

 

1) Identificação da Unidade Educacional 

Razão Social: Associação Nazarena Assistencial Beneficente - ANA  

Nome Fantasia: CEI Rogério Leandro Portela Santana 

Diretoria: Osvaldo Aparecido Bueno da Silva 

Endereço: Rua Ana Arruda de Camargo, 344 – Jd. Nilópolis – Campinas/SP CNPJ: 

54.150.339/0002-84 

Identificação da Unidade 

Unidade Educacional: Centro de Educação Infantil – CEI Bem Querer CEI Pastor Rogério Leandro 

Portela Santana  

Endereço: Rua João da Rocha, nº14 Bairro: Residencial São José – Campinas/SP 

CNPJ do CEI: 54.150.339/0007-99 

Telefone: (19) 3291-1767 

E-mail: diretoriasaojose@anabrasil.org 

2- Relatório de atendimento 

a) Proposta de atendimento 

 

b) Frequencia 

 

Agrupamento 

Frequência constante do trimestre em 

porcentagem 

I 78,5 

II 81,3 

III 78,3 

 

c) Ordens Judiciais 

Agrupamento Quantidade de alunos previsto 
Alunos 

matriculados 
(em 

31/03/2020) 

Agrupamento I De 71 a 83 65 

Agrupamento II De 150 a 168 122 

Agrupamento III De 90 a 107 104 

Total De 311 a 358 291 
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Agrupamento Matrículas por ordem judicial no 
trimestre 

I 0 

II 0 

III 0 

Total 0 
 

Obs.: Não houve solicitações de ordens judiciais. 

3-  Recursos humanos 

a) Equipe Gestora: 

 

 
b) Equipe de Apoio administrativo 

 

NOME FUNÇÃO HORÁRIO 
DATA DE 

ADMISSÃO 
ALMOÇO FORMAÇÃO 

JESSICA PEDROSO 
REOLON 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

08:00 as 17:00 14/102019 12:00 as 13:00 SUPERIOR COMPLETO 

VICTORIA CASTILHO 
BELINI 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO I 

08:00 as 17:00 14/102019 12:00 as 13:00 MÉDIO COMPLETO 

FABIANA APARECIDA 
DOS SANTOS MARTINS 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

08:30 as 17:30 02/03/2017 12:00 as 13:00 MÉDIO COMPLETO 

JOÃO PEDRO 
EUSTAQUIO 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

08:00 as 17:00 12/11/2018 12:00 as 13:00 MÉDIO COMPLETO 

 
 

c) Equipe de Apoio operacional 

 

 

NOME FUNÇÃO HORÁRIO 
DATA DE 

ADMISSÃO 
ALMOÇO FORMAÇÃO 

LÚCIA TEREZA 
MAGALHÃES GRANA 

DIRETORA 
EDUCACIONAL 

 
07:00 as 17:00 

 
01/02/2019 

 
13:00 as 15:00 

SUPERIOR COMPLETO 

 
RAQUEL BIAZON 

VICE-DIRETORA 
EDUCACIONAL 

 
09:00 as 18:00 

 
      01/08/2019 

     
   13:00 as 14:00 

SUPERIOR COMPLETO 

 
ANA PAULA DA SIVA 

COORDENADORA 
PEDAGÓGICA 

 
08:00 as 18:00 

 
21/11/2018 

 
11:00 as 13:00 

SUPERIOR COMPLETO 

NOME FUNÇÃO HORÁRIO 
DATA DE 

ADMISSÃO 
ALMOÇO       FORMAÇÃO 

SANDRA BIANCHI 
RODRIGUES 

AUXILIAR DE 
COZINHA 

 
07:00 as 16:48 

25/06/2018  
12:00 as 13:00 

FUNDAMENTAL COMPLETO 

NEYDE SOARES FARIA AUXILIAR DE 
COZINHA 

 
07:00 as 16:48 

03/07/2018 
 

12:00 as 13:00 
FUNDAMENTAL COMPLETO 
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d) Equipe Docente  

PROFESSORA: ANDREIA APARECIDA TIUBA  SOARES – AG III B 
JORNADA SEMANAL DE TRABALHO DOCENTE: 22H 

 
Horários 

Tempos 
Pedagógico

s 

 
Segunda 

Feira 

 
Terça Feira 

 
Quarta 
Feira 

 
Quinta 
Feira 

 
Sexta Feira 

 
Total 

13:00h às 
17:00h 

 
TDA 

 
04h 

 
04h 

 
04h 

 
04h 

 
04h 

 
20h 

11:00h às 
13:00 

 
TDC 

    
02h 

  
02h 

 
 
TOTAL 

  
 
04h/a 

 

04h/a 

 

04h/a 

 

06h/a 

 

04h/a 

 
 
22h/a 

 

 
PROFESSORA: BRUNA VENGRES SANTOS CAMACHO – AG II B 
JORNADA SEMANAL DE TRABALHO DOCENTE: 22H 

 
Horários 

Tempos 
Pedagógico

s 

 
Segunda 

Feira 

 
Terça Feira 

 
Quarta 
Feira 

 
Quinta 
Feira 

 
Sexta Feira 

 
Total 

07:00h às 
11:00h 

 
TDA 

 
04h 

 
04h 

 
04h 

 
04h 

 
04h 

 
20h 

11:00h às 
13:00 

 
TDC 

    
02h 

  
02h 

 
 
TOTAL 

  
 
04h/a 

 

04h/a 

 

04h/a 

 

06h/a 

 

04h/a 

 
 
22h/a 

 
 

 PROFESSORA: CLEUMA BARBOSA PEREIRA –  EDUCAÇÃO ESPECIAL 
JORNADA SEMANAL DE TRABALHO DOCENTE: 22H 

 
Horários 

Tempos 
Pedagógico

s 

 
Segunda 

Feira 

 
Terça Feira 

 
Quarta 
Feira 

 
Quinta 
Feira 

 
Sexta Feira 

 
Total 

BRUNA DOS SANTOS 
 

COZINHEIRA 
 

07:00 as 16:48 

01/02/2019  
11:00as 12:00 

MÉDIO COMPLETO 

ANA SILVINA ALVES  
COZINHEIRA 

 
07:00 as 16:48 

03/07/2018 
 

12:00 as 13:00 
FUNDAMENTAL COMPLETO 

JOSUE MOREIRA DA 
SILVA 

 
PORTEIRO 

 
08:00 as 18:00 

25/06/2018 
 

11:30 as 12:42 
MÉDIO COMPLETO 

DANILO APARECIDO 
MENEZES 

SERVIÇOS GERAIS 08:00 as 17:00 11/11/2016 12:00 as 13:00  

ANDREIA APARECIDA 
ZAMUER 

SERVENTE DE 
LIMPEZA 

 

07:00 as 17:00 
25/06/2018 

 

12:00 as 13:12 
FUNDAMENTAL COMPLETO 

CARMEN DE SOUZA 

SILVA 

   

SERVENTE DE 
LIMPEZA 

 
07:00 as 17:00 

03/02/2020 
 

12:00 as 13:12 
FUNDAMENTAL COMPLETO 

DILSSA DA 
CONSOLAÇÃO 
RODRIGUES 

SERVENTE DE 
LIMPEZA 

 
07:00 as 17:00 

 
06/05/2019 

 
12:00 as 13:12 

FUNDAMENTAL COMPLETO 

QUÉCIA TEIXEIRA 
DE ALMEIDA SERVENTE DE 

LIMPEZA 

 
07:00 as 17:00 

 
23/05/2019 

 
12:00 as 13:12 

FUNDAMENTAL COMPLETO 

VALDENÉIA DE JESUS 
SILVA 

SERVENTE DE 
LIMPEZA 

 
09:00 as 18:00 

 
09/05/2017 

 
12:00 as 13:12 

FUNDAMENTAL COMPLETO 
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07:00h às 
11:00h 

 
TDA 

 
 

 
04h 

 
 

 
04h 

 
 

 
08h 

11:00h às 
13:00 

 
TDC 

    
02h 

  
02h 

13:00h às 
17:00h 

 

 
TDA 

 

04h 

 
 

 

  

04h 

 
  

 

04h 
 

12h 

 

 
 
TOTAL 

  
 
04h/a 

 

04h/a 

 

04h/a 

 

06h/a 

 

04h/a 

 
 
22h/a 

 
 
 

PROFESSORA: DANIELA SMANIOTTO MARQUES –  AG II D 
JORNADA SEMANAL DE TRABALHO DOCENTE: 22H 

 
Horários 

Tempos 
Pedagógico

s 

 
Segunda 

Feira 

 
Terça Feira 

 
Quarta 
Feira 

 
Quinta 
Feira 

 
Sexta Feira 

 
Total 

07:00h às 
11:00h 

 
TDA 

 
04h 

 
04h 

 
04h 

 
04h 

 
04h 

 
20h 

11:00h às 
13:00 

 
TDC 

    
02h 

  
02h 

 
 
TOTAL 

  
 
04h/a 

 

04h/a 

 

04h/a 

 

06h/a 

 

04h/a 

 
 
22h/a 

 
 
 

PROFESSORA: DENISE CRISTINA PEREIRA RAMOS - AG III A 
JORNADA SEMANAL DE TRABALHO DOCENTE: 22H 

 
Horários 

Tempos 
Pedagógico

s 

 
Segunda 

Feira 

 
Terça Feira 

 
Quarta 
Feira 

 
Quinta 
Feira 

 
Sexta Feira 

 
Total 

07:00h às 
11:00h 

 
TDA 

 
04h 

 
04h 

 
04h 

 
04h 

 
04h 

 
20h 

11:00h às 
13:00 

 
TDC 

    
02h 

  
02h 

 
 
TOTAL 

  
 
04h/a 

 

04h/a 

 

04h/a 

 

06h/a 

 

04h/a 

 
 
22h/a 

 
 

PROFESSORA: EDIVANIA BATISTA DE SOUSA DOS SANTOS 
MANHÃ – SUBSTIT. AG. I B EM CARÁTER DE APOIO 
JORNADA SEMANAL DE TRABALHO DOCENTE: 44h 

 
Horários 

Tempos 
Pedagógico

s 

 
Segunda 

Feira 

 
Terça Feira 

 
Quarta 
Feira 

 
Quinta 
Feira 

 
Sexta Feira 

 
Total 

07:00h às 
11:00h 

 
TDA 

 
04h 

 
04h 

 
04h 

 
04h 

 
04h 

 
20h 

11:00h às 
12:00h 

 
TDI 

 
01h 

 
01h 

    
02h 

11:00h às 
13:00 

 
TDC 

    
02h 

  
02h 

13:00h às 
17:00h 

 
TDA 

 
04h 

 
04h 

 
04h 

 
04h 

 
04h 
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TOTAL 

  
 
09h/a 

 

09h/a 

 

08h/a 

 

10h/a 

 

08h/a 

 
 
44h/a 

OBS. Almoço:2ª, 3ª, 4ªe 6,ª feira - 12h às 13:12h 
e 5ª feira – 13h às 14:12h 

 

PROFESSORA: GISELE FERNANDA PEREIRA – AG II/III E - TARDE 
JORNADA SEMANAL DE TRABALHO DOCENTE: 22H 

 
Horários 

Tempos 
Pedagógico

s 

 
Segunda 

Feira 

 
Terça Feira 

 
Quarta 
Feira 

 
Quinta 
Feira 

 
Sexta Feira 

 
Total 

13:00h às 
17:00h 

 
TDA 

 
04h 

 
04h 

 
04h 

 
04h 

 
04h 

 
20h 

11:00h às 
13:00 

 
TDC 

    
02h 

  
02h 

 
TOTAL 

  
04h/a 

 

04h/a 

 

04h/a 

 

06h/a 

 

04h/a 

 
22h/a 

 
 

PROFESSORA: JUCIELE CAROLINA BARCELOS SILVA  –  AG II C 
JORNADA SEMANAL DE TRABALHO DOCENTE: 22H 

 
Horários 

Tempos 
Pedagógico

s 

 
Segunda 

Feira 

 
Terça Feira 

 
Quarta 
Feira 

 
Quinta 
Feira 

 
Sexta Feira 

 
Total 

07:00h às 
11:00h 

 
TDA 

 
04h 

 
04h 

 
04h 

 
04h 

 
04h 

 
20h 

11:00h às 
13:00 

 
TDC 

    
02h 

  
02h 

 
 
TOTAL 

  
 
04h/a 

 

04h/a 

 

04h/a 

 

06h/a 

 

04h/a 

 
 
22h/a 

 
 

PROFESSORA: JULIANA POLLI – AG II/III E MANHÃ 
JORNADA SEMANAL DE TRABALHO DOCENTE: 22H 

 
Horários 

Tempos 
Pedagógico

s 

 
Segunda 

Feira 

 
Terça Feira 

 
Quarta 
Feira 

 
Quinta 
Feira 

 
Sexta Feira 

 
Total 

07:00h às 
11:00h 

 
TDA 

 
04h 

 
04h 

 
04h 

 
04h 

 
04h 

 
20h 

11:00h às 
13:00 

 
TDC 

    
02h 

  
02h 

 
 
TOTAL 

  
 
04h/a 

 

04h/a 

 

04h/a 

 

06h/a 

 

04h/a 

 
 
22h/a 

 
 

PROFESSORA: MICHELLY SILVIA DE OLIVEIRA – AG II A 
JORNADA SEMANAL DE TRABALHO DOCENTE: 22H 

 
Horários 

Tempos 
Pedagógico

s 

 
Segunda 

Feira 

 
Terça Feira 

 
Quarta 
Feira 

 
Quinta 
Feira 

 
Sexta Feira 

 
Total 

07:00h às 
11:00h 

 
TDA 

 
04h 

 
04h 

 
04h 

 
04h 

 
04h 

 
20h 

11:00h às 
13:00 

 
TDC 

    
02h 

  
02h 
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TOTAL 

  
 
04h/a 

 

04h/a 

 

04h/a 

 

06h/a 

 

04h/a 

 
 
22h/a 

 
 

PROFESSORA: TATIANA LUMA NOGUEIRA – AGI/II C 
JORNADA SEMANAL DE TRABALHO DOCENTE: 22H 

 
Horários 

Tempos 
Pedagógico

s 

 
Segunda 

Feira 

 
Terça Feira 

 
Quarta 
Feira 

 
Quinta 
Feira 

 
Sexta Feira 

 
Total 

07:00h às 
11:00h 

 
TDA 

 
04h 

 
04h 

 
04h 

 
04h 

 
04h 

 
20h 

11:00h às 
13:00 

 
TDC 

    
02h 

  
02h 

 
 
TOTAL 

  
 
04h/a 

 

04h/a 

 

04h/a 

 

06h/a 

 

04h/a 

 
 
22h/a 

 
 

PROFESSORA: TATIANE TARELLO CINACK DOS SANTOS– AG I A 
JORNADA SEMANAL DE TRABALHO DOCENTE: 22H 

 
Horários 

Tempos 
Pedagógico

s 

 
Segunda 

Feira 

 
Terça Feira 

 
Quarta 
Feira 

 
Quinta 
Feira 

 
Sexta Feira 

 
Total 

07:00h às 
11:00h 

 
TDA 

 
04h 

 
04h 

 
04h 

 
04h 

 
04h 

 
20h 

11:00h às 
13:00 

 
TDC 

    
02h 

  
02h 

 
 
TOTAL 

  
 
04h/a 

 

04h/a 

 

04h/a 

 

06h/a 

 

04h/a 

 
 
22h/a 

 
 

PROFESSORA: TATIANE TARELLO CINACK DOS SANTOS– AG I A 
JORNADA SEMANAL DE TRABALHO DOCENTE: 22H 

 
Horários 

Tempos 
Pedagógico

s 

 
Segunda 

Feira 

 
Terça Feira 

 
Quarta 
Feira 

 
Quinta 
Feira 

 
Sexta Feira 

 
Total 

07:00h às 
11:00h 

 
TDA 

 
04h 

 
04h 

 
04h 

 
04h 

 
04h 

 
20h 

11:00h às 
13:00 

 
TDC 

    
02h 

  
02h 

 
 
TOTAL 

  
 
04h/a 

 

04h/a 

 

04h/a 

 

06h/a 

 

04h/a 

 
   
22h/a 

 
 

e) Equipe de Agente de Ed. Infantil 
 

Ana Paula Sabino – Jornada Semanal 44h AG I B   

Horário Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira 

Trabalho com a 
Turma 

07h às 17h 07h às 17h 07h às 17h 09h às 17h30 07h às 17h 

Horário de almoço 11h às 12h12 11h às 12h12 11h às 12h12 11h às 12h12 11h às 12h12 

Formação    07h às 09h  
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  Gislaine Andreia Barbosa Bertaglia Jornada 
Semanal 44h 

AG I A   

Horário Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira 

Trabalho com a 
Turma 

07h30 às 17h30 07h30 às 17h30 07h30 às 17h30 09h às 17h30 07h30 às 
17h30 

Horário de almoço 12h12 às 13h24 12h12 às 13h24 12h12 às 13h24 12h12 às 13h54 12h12 às 
13h24 

Formação    07h às 09h  

 

Leticia Pereira da Silva  Jornada Semanal 44h APOIO   

Horário Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira 

Trabalho com a 
Turma 

07h  às 17h 07h  às 17h 07h  às 17h 09h às 17h30 07h  às 17h 

Horário de almoço 11h às 12h12 11h às 12h12 11h às 12h12 12h12 às 13h54 11h às 12h12 

Formação    07h às 09h  

 

  Susana Raquel Carnielo – Jornada Semanal 44h AG I A   

Horário Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira 

Trabalho com a 
Turma 

07h  às 17h 09h às 17h 07h  às 17h 07h  às 17h 07h  às 17h 

Horário de almoço 11h às 12h12 11h às 12h12 11h às 12h12 11h às 12h12 11h às 12h12 

Formação  07h às 09h    

 

Claudilene Privado Alves  – Jornada Semanal 44h AG II D   

Horário Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira 

Trabalho com a 
Turma 

07h30 às17h30 07h30 às17h30 07h30 às 17h30 09h às 17h30 07h30 às 
17h30 

Horário de almoço 12h12 às13h24 12h12 às13h24 12h12 às 13h24 12h12 às 13h54 12h12 às 
13h24 

Formação    07h às 09h  

 

Cintia da Silva Mazzoncini – Jornada Semanal 44h AG I B   

Horário Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira 

Trabalho com a 
Turma 

07h30 às17h30 09h às 17h 07h30 às17h30 09h às 17h30 07h30 
às17h30 

Horário de almoço 12h12 às13h24 11h às 12h12 12h12 às13h24 12h12 às 13h54 12h12 
às13h24 

Formação  07h às 09h  07h às 09h  

 

Ediluzia Lima da Silva – Jornada Semanal 44h AG II C   

Horário Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira 

Trabalho com a 
Turma 

07h30 às17h30 09h às 17h30 07h30 às17h30 07h30 às17h30 07h30 
às17h30 
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Horário de almoço 12h12 às13h24 12h às 13h54 12h12 às13h24 12h12 às13h24 12h12 
às13h24 

Formação  07h às 09h    

 

Tayna  Leandro Portes– Jornada Semanal 44h AG I B   

Horário Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira 

Trabalho com a 
Turma 

07h  às 17h 09h às 17h 07h às 17h 07h às 17h 07h às 17h 

Horário de almoço 11h às 12h12 11h às 12h12 11h às 12h12 11h às 12h12 11h às 12h12 

Formação  07h às 09h    

 

Elizandra Gomes Correa – Jornada Semanal 44h AG IIB   

Horário Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira 

Trabalho com a 
Turma 

07h  às 17h 09h às 17h 07h às 17h 07h às 17h 07h às 17h 

Horário de almoço 11h às 12h12 11h às 12h12 11h às 12h12 11h às 12h12 11h às 12h12 

Formação  07h às 09h    

 

Gabriela Fernanda N. de L.  da C. Tavares  – Jornada Semanal 
44h 

AG II D   

Horário Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira 

Trabalho com a 
Turma 

07h  às 17h 09h às 17h 07h  às 17h 07h  às 17h 07h  às 17h 

Horário de almoço 11h às 12h12 11h às 12h12 11h às 12h12 11h às 12h12 11h às 
12h12 

Formação  07h às 09h    

 

Gilmara dos Santos Cavalheiro – Jornada Semanal 44h AG I A   

Horário Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira 

Trabalho com a 
Turma 

08h  às 18h 09h às 17h30 08h  às 18h 08h  às 18h 08h  às 18h 

Horário de almoço 12h12 às 13h24 12h12 às 13h54 12h12 às 13h24 12h12 às 13h24 12h12 às 
13h24 

Formação  07h às 09h    

 
 

Flávia Ribeiro– Jornada Semanal 44h AG I/II C   

Horário Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira 

Trabalho com a 
Turma 

07h  às 17h 07h às 17h 07h às 17h 09h às 17h 07h às 17h 

Horário de almoço 11h às 12h12 11h às 12h12 11h às 12h12 11h às 12h12 11h às 12h12 

Formação    07h às 09h  
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Kellen  Cristina Lima Ferreira– Jornada Semanal 44h AG I B   

Horário Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira 

Trabalho com a 
Turma 

08h às 18h 08h às 18h 08h às 18h 09h às 17h30 08h às 18h 

Horário de almoço 12h12 às 13h24 12h12 às 13h24 12h12 às 13h24 12h12 às 13h54 12h12 às 
13h24 

Formação    07h às 09h  

 

Marlene Rios da Silva – Jornada Semanal 44h APOIO   

Horário Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira 

Trabalho com a 
Turma 

07h30 às 17h30 09h às 17h30 07h30 às 17h30 07h30 às 17h30 07h30 às 
17h30 

Horário de almoço 12h12 às 13h24 12h12 às 13h54 12h12 às 13h24 12h12 às 13h24 12h12 às 
13h24 

Formação  07h às 09h    

 

 Michele Orsoli – Jornada Semanal 44h AGI B   

Horário Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira 

Trabalho com a Turma 07h30 às 17h30 09h às 17h30 07h30 às 17h30 07h30 às 17h30 07h30 às 17h30 

Horário de almoço 12h12 às 13h24 12h12 às 13h54 12h12 às 13h24 12h12 às 13h24 12h12 às 13h24 

Formação  07h às 09h    

 

Nathália Santos Martins  – Jornada Semanal 44h AG IA   

Horário Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira 

Trabalho com a Turma 07h  às 17h 07h  às 17h 07h  às 17h 09h às 17h 07h  às 17h 

Horário de almoço 11h às 12h12 11h às 12h12 11h às 12h12 11h às 12h12 11h às 12h12 

Formação    07h às 09h  

 

Rosangela de Rios Soares – Jornada Semanal 44h AG I/II C   

Horário Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira 

Trabalho com a Turma 07h30 às 17h30 07h30 às 17h30 07h30 às 17h30 09h às 17h30 07h30 às 
17h30 

Horário de almoço 12h12 às 13h24 12h12 às 13h24 12h12 às 13h24 12h12 às 13h54 12h12 às 
13h24 

Formação    07h às 09h  

 

Vanessa Calixto Souza – Jornada Semanal 44h AG II/III E   

Horário Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira 

Trabalho com a Turma 07h às 17 09h às 17h 07h às 17h 07h às 17h 07h às 17h 

Horário de almoço 11h às 12h12 11h às 12h12 11h às 12h12 11h às 12h12 11h às 12h12 

Formação  07h às 09h    
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Vanessa Celia Luna – Jornada Semanal 44h AG II D   

Horário Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira 

Trabalho com a Turma 07h30 às 17h30 09h às 17h 07h às 17h 09h às 17h 07h às 17h 

Horário de almoço 11h às 12h12 11h às 12h12 11h às 12h12 11h às 12h12 11h às 12h12 

Formação  07h às 09h  07h às 09h  

 

Vanessa Muniz Baptistella – Jornada Semanal  44h AG II B   

Horário Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira 

Trabalho com a 
Turma 

07h30 às 17h30 07h30 às 17h30 07h30 às 
17h30 

09h às 17h30 07h30 às 17h30 

Horário de almoço 12h12 às 13h24 12h12 às 13h24 12h12 às 
13h24 

12h12 às 13h54 12h12 às 13h24 

Formação    07h às 09h  

 

 Vanusa Correa da Silva – Jornada Semanal 44h AG II C   

Horário Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira 

Trabalho com a 
Turma 

07h00 às 17h00 09h às 17h00 07h00 às 17h00 07h00 às 17h00 07h00 às 17h00 

Horário de almoço 11h às 12h12 11h às 12h12 11h às 12h12 11h às 12h12 11h às 12h12 

Formação  07h às 09h    

 

Vitoria Rita da Mata Borges – Jornada Semanal 44h AG I/II C   

Horário Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira 

Trabalho com a Turma 07h às 17h 09h às 17h00 07h às 17h 09h às 17h 07h às 17h 

Horário de almoço 11h às 12h12 11h às 12h12 11h às 12h12 11h às 12h12 11h às 12h12 

Formação  07h às 09h  07h às 09h  

  

Vivileide Zelia Tavares – Jornada Semanal 44h AG II A   

Horário Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira 

Trabalho com a Turma 07h às 17h 07h às 17h 07h às 17h 09h às 17h 07h às 17h 

Horário de almoço 11h às 12h12 11h às 12h12 11h às 12h12 11h às 12h12 11h às 12h12 

Formação    07h às 09h  

 
 
f) Educação Especial 

 

     

 Obs. Não possui público alvo com diagnóstico específico. 

 

AGRUPAMENTO NOME DO ALUNO DEFICIÊNCIA CUIDADOR 
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4) Acompanhamento do Projeto Pedagógico 

a) Cumprimento das metas no trimestre de acordo com o Plano de Ação do Projeto Pedagógico 

(Item 3.2) e o Contrato de gestão – Edital 03/2015 (Anexo I - Termo de Referência Técnica - Item 

V, 1.1, E). 

 

INDICADORES 
PRIORIDADE 

IDENTIFICADA 
META(S) 

DEFINIDADA(S) 

AÇÕES PARA 
CUMPRIMENTO 

DAS METAS RESPONSÁVEL PRAZO 

Proposta 

Pedagógica 

Consolidada 

Proposta Pedagógica em 

forma de documento para 

conhecimento de toda 

comunidade escolar. 

Socializar, 

Divulgar a 

Proposta 

Pedagógica 

desenvolvida 

pela Unidade. 

Apresentar a 

Proposta 

Pedagógica a 

toda equipe e 

comunidade, 

através de: 

Reunião como 

RPAI, TDC, 

Conselho de 

Escola, para 

tornar conhecido 

por todos. 

Equipe Docentes e 

Gestora. 

Durante o ano 

letivo 

Crianças 
construindo sua 

autonomia. 

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

Desenvolver 
autonomia   nas 

crianças, 
possibilitando 

tomada de 
decisão 

considerando seu 
interesse. 

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

Equipe Docentes. 
Monitoras 

Durante o ano 

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

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

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

Aprimorar as 
estratégias 
utilizadas para o 
desenvolvimento 
do interesse da 
criança pela 
linguagem oral e 
escrita. 

Equipe gestora, 
equipe docentes e 
monitoras. 

Durante o ano 
letivo. 

Respeito às 
ideias, 

conquistas e 
produções das 

crianças. 

Professoras e demais 
profissionais acolhem as 
propostas, invenções e 
descobertas das crianças. 

Planejar 
produções 
infantis. 
 
 

 
 
 
 

Organizar junto 
com as crianças 
exposições abertas 
aos familiares e á 
comunidade. 
Incentivar e 
reconhecer as 
produções das 
crianças. 

Equipe gestora, 
equipe docentes e 
monitoras. 

Durante o ano 
letivo. 

Respeito ao 
ritmo das 
crianças. 
 

Promover o conhecimento 
de si e do mundo por meio 
da ampliação de 
experiências sensórias, 
expressivas corporais que 
possibilitam a 
movimentação ampla, da 
expressão da 
individualidade e respeito 
pelos ritmos e desejos das 
crianças 
   
   

 

Planejar atividades 
relacionadas 
com a descoberta 
do corpo como 
altura, traçado do 
corpo, tipo de 
cabelo, diferentes 
etnias, entre 
outros. 

Equipe docentes 
, monitoras. 

Durante o ano 
letivo 

      

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

As metas estão interligadas entre si, respeitando os objetivos propostos com respaldo do nosso projeto pedagógico. 

 
 

Avaliação da UE: 

( X ) Atingiu Plenamente  (  ) Atingiu Parcialmente  (   ) Não atingiu 
Considerações: 

 

Avaliação da Supervisão Educacional: 

(  ) Atingiu Plenamente  (  ) Atingiu Parcialmente  (   ) Não atingiu 
Considerações: 
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Acompanhamento do Projeto Pedagógico 
 
 

PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM 

 

O currículo da Educação Infantil é concebido como um conjunto de práticas que buscam 

articular as experiências e os saberes das crianças com os conhecimentos que fazem parte do 

patrimônio cultural, artístico, ambiental, científico e tecnológico, de modo a promover o 

desenvolvimento integral de crianças de 0 a 5 anos e 11 meses de idade. 

Em conformidade com a Resolução CNE/CEB N° 5, de 17 de Dezembro de 2009 a 

proposta pedagógica do CEI se adequa ao Art.4°, cujo mesmo trata a questão de que as 

propostas pedagógicas da Educação Infantil deverão considerar a criança, como centro do 

planejamento curricular, uma vez que a mesma é sujeito histórico e de direitos que, nas 

interações, relações e práticas cotidianas que vivência, constrói sua identidade pessoal e 

coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e 

constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura. 

Pautamos nosso trabalho pedagógico, embasados dentro da proposta de que as 

instituições de Educação Infantil devem ter como objetivo garantir à criança acesso a processos 

de apropriação, renovação e articulação de conhecimentos e aprendizagens de diferentes 

linguagens, assim como o direito à proteção, à saúde, à liberdade, à confiança, ao respeito, à 

dignidade, à brincadeira, à convivência e à interação com outras crianças. 

Importante ressaltar que a “consequência” do processo de aprendizagem é o 

estabelecimento de habilidades que serão imprescindíveis para as etapas futuras da vida das 

crianças. Ao longo do desenvolvimento das mesmas, nota-se que elas perpassam por diferentes 

fases, são elas: o estágio sensório-motor, o estágio pré-operatório, o estágio operatório concreto 

e o estágio operatório formal. Todos eles acompanham uma determinada faixa etária e marcam 

importantes aquisições, tais como a percepção, o aspecto cognitivo, a psicomotricidade, o 

pensamento lógico, a compreensão com a experiência vivenciada por outra pessoa, entre outros. 

O ambiente escolar é essencial para possibilitar essas competências. Por meio de 

estratégias, a equipe pedagógica estabelece técnicas que visam trabalhar todos os aspectos que 

são responsáveis por constituir a aprendizagem da criança, onde as mesmas são estimuladas a 

práticas que valorizem cada ação. Com isso, as crianças conquistam habilidades que vão, 
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gradativamente, possibilitando os degraus de sua autonomia diante das situações e dos desafios 

que surgem em suas vidas. A educação infantil consiste no desenvolvimento de um trabalho na 

formação de crianças, cujo objetivo é que elas se tornem aptas para viver numa sociedade 

democrática, multidiversificada e em constante mudança. 

A educação infantil ao longo dos anos vem passando por mudanças desde que se 

descobriu que a criança merece um estudo de qualidade; a creche antes vista como um lugar de 

depósito de crianças, apenas para serem tratadas fisicamente enquanto suas mães trabalhavam, 

como um ambiente assistencialista que só dava assistência na alimentação, vestuário e higiene, 

passou a ser vista como um ambiente de educação, onde a criança desenvolve seu potencial 

motor, cognitivo, simbólico, afetivo e expressivo; mudou de método, hoje, crianças aprendem e 

interagem com as outras. 

E para que seu desenvolvimento global seja feito da melhor forma possível é preciso que 

os educadores estejam bem preparados com metodologias atualizadas onde essas crianças 

tenham interesse em aprender, portanto o principal meio de aprendizagem na primeira infância 

é por meio de brincadeiras, músicas e jogos. Cabe salientar que a brincadeira é entendida como 

atividade social da criança, cuja natureza e origem específicas são elementos essenciais para a 

construção de sua personalidade e compreensão da realidade na qual se insere. 

Na U.E consideramos desafiador conseguir adaptar uma prática pedagógica que atenda 

essas necessidades, dessa forma, buscamos a todo o momento diversificar as atividades 

visando proporcionar um trabalho mais adequado possível. Cabe ressaltar que as histórias 

infantis são atividades presentes em todo o currículo da infância. Ao contar uma história à criança 

no seu mundo imaginário, aprenderá sua estrutura e aos poucos, passará a atribuir significado à 

mesma; por isso a história deve ser envolvente e despertar interesse, para ajudá-la a se 

desenvolver intelectualmente. 

A recreação torna-se a preferida entre as atividades educativas, pois por ser lúdica e 

prazerosa pela agitação que é sua característica principal; bem como, por envolver maior 

quantidade de pessoas permite a integração e socialização. Os ensinamentos em atividades 

recreativas como esperar a vez de jogar, ou aceitar o perder e o ganhar, são valores que se 

levam para a vida. Através do desenho e da pintura a criatividade toma forma e colorido, além 

de serem determinantes para que se desenvolva a imaginação e possibilitem as crianças as 

mesmas constituírem aprendizados significativos. 
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O brincar é uma forma de comunicação é por meio das brincadeiras que as crianças 

desenvolvem atos do seu dia a dia, seja ela com dramatizações que imitam o mundo dos adultos, 

jogos, o faz de conta, com palavras, ou seja, não importa o tipo da brincadeira, a criança sempre 

adquirirá habilidades criativas, sociais, intelectuais e físicas. Piaget (1998), diz que a atividade 

lúdica é o berço obrigatório das atividades intelectuais da criança, sendo, por isso, indispensável 

à prática educativa. Valorizar o lúdico durante os processos de ensino significa considerá-lo na 

perspectiva das crianças, sendo vivido na sala de aula como algo espontâneo, permitindo-lhes 

sonhar, fantasiar, realizar desejos e viver como crianças de verdade. A criança que brinca pode 

ser mais feliz, realizada, espontânea, alegre, comunicativa, entre outras características positivas 

que auxiliam no desenvolvimento infantil, podendo torná-la assim um ser mais humano, 

cooperativo e sociável. 

O momento da brincadeira é uma oportunidade de desenvolvimento para a criança. 

Através do brincar ela aprende, experimenta o mundo, possibilidades, relações sociais, elabora 

sua autonomia de ação e organiza suas emoções. O principal objetivo da brincadeira é explorar 

e para uma criança pequena, tudo é experimento, até jogar e brincar com o prato de comida. A 

brincadeira é um espaço para explorar sentimentos e valores, assim como para desenvolver suas 

habilidades. 

A brincadeira surge de objetos estruturados e não estruturados, disponibilizados para as 

crianças, onde através do brincar e a partir do sentimento que aflora em cada brincadeira, a 

criança faz a leitura do mundo e aprende a lidar com ele, recria, repensa, imita, desenvolvendo, 

além de aspectos físicos e motores; aspectos cognitivos, bem como valores sociais, morais, 

tornando-se cooperativo, sociável e capaz de escolher seu papel na sociedade. 

Quando a criança tem a oportunidade de escolha, que inicia com o brincar, ela exercita a 

sua liberdade e assim se torna uma criança mais observadora e crítica, não aceitando com 

facilidade que seja comandada. Para enfrentar o mundo, temos que ser sociáveis, manifestar 

desejos e expressar opiniões, assim, a criança precisa saber o seu papel, seja na sua casa, na 

escola, na rua, no seu bairro, por fim, na sociedade para, a partir desse conhecimento, apropriar-

se de suas escolhas. 

No brincar a criança explora, coleta, seleciona, coleciona e constrói conforme a sua 

vontade e/ou através de observações de experiências anteriores. Assim, ela aprende a elaborar 

suas reflexões, estratégias, independência e criatividade, permitindo que aumente a sua 

experiência e do grupo na qual está inserida. As brincadeiras contribuem no desenvolvimento 
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infantil de forma decisiva, construindo um adulto que acredita em seu potencial transformador, 

cultivando dentro de si uma forte vontade de viver em um mundo melhor. O importante é garantir 

que o brincar aconteça em vários momentos durante o dia da criança e que ela seja sempre 

protagonista da brincadeira. 

Relatório 1° Trimestre do ano 2020 – Agrupamento I A 

O ano se iniciou com a adaptação (crianças novas), bem como, a readaptação (crianças 

que já eram da U.E no ano anterior), das crianças em sua nova rotina diária, sendo desenvolvido 

pela professora e monitoras um trabalho de acolhimento e afetividade com as crianças, 

objetivando dessa forma, com que as mesmas se sentissem confortáveis, tranquilas e seguras. 

Todo o ambiente tanto da sala; quanto os demais ambientes externos, foram pensados e 

planejados de forma a acolher as crianças de maneira bem alegre e amorosa, com a 

intencionalidade de promover a interação e socialização das mesmas com seus novos colegas, 

a professora e as monitoras. 

O primeiro projeto a ser realizado pela professora foi “Conhecendo os Animais”, tendo 

como objetivo apresentar os animais domésticos e silvestres para as crianças, através de suas 

características físicas e sonoras, o desenvolvimento do projeto proporcionou a escolha da 

mascote da sala, onde a professora apresentou dois animais para turma a girafa e a baleia, a 

girafa foi apresentada através de uma escultura de madeira vinda diretamente da África, já a 

baleia foi apresentada ás crianças através de um fantoche grande.  

Durante a apresentação desses dois objetos, foi possível identificar através das reações 

das crianças, qual dos dois causou maior interesse nelas e sem sombra de dúvidas, foi notória 

a empolgação, entusiasmo, apreciação e curiosidade dos pequeninos com relação á girafa. 

Dessa forma, a mesma foi eleita como mascote da turma para representar a sala durante o ano 

vigente. 

Para conhecimento das características do animal escolhido pela turma a professora 

desenvolveu a atividade de pintura das manchas marrons da girafa, a professora desenhou a 

girafa no papel Kraft e pintou de amarelo, em seguida confeccionou a tinta natural marrom onde 

foi realizado o carimbo das mãos das crianças de forma individualizada, onde a professora 

realizou a atividade com uma criança de cada vez (tendo o suporte das monitoras da sala durante 

o momento de realização da pintura na girafa com as demais crianças em outros momentos).  

O carimbo das mãos das crianças na girafa teve como proposta a de representar as manchas 

do corpo da mesma, ao final da atividade a professora colocou a girafa em exposição para que 
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a turma realiza-se a observação da atividade concluída, cabe ressaltar que o que foi observado 

nesse momento foi surpreendente, pois as crianças ficaram surpresas com o resultado final 

passando as mãozinhas na atividade em forma de carinho. 

Além da girafa, foram apresentados outros animais às crianças através de rodas de 

músicas e contações de histórias, dentre eles destacamos: o cachorro, o grilo, a galinha, o 

passarinho; tendo sido todos eles apresentados ás crianças através de visuais impressos, 

bichinhos de pelúcias, e apresentações dos sons que os animais fazem utilizando como recurso 

a caixa de som. 

Dentro do projeto foi trabalhado pela professora o corpo em movimento com atividades 

estimulatórias confeccionadas pela professora como o túnel de TNT, centro de atividades feito 

com cano de PVC, bambolês customizados, sendo de extrema importância para o 

desenvolvimento integral das crianças. Outra atividade realizada pela turma muito significativa 

foi à apresentação da música “Sopa do neném”, dentro do projeto – Sexta em Cena, onde a 

professora apresentou para as crianças a música, ritmo musical e seus pertences, foram 

realizados alguns ensaios com a turma para realização da apresentação, a mesma culminou na 

apresentação para todos os agrupamentos da unidade, o resultado foi satisfatório (pois as 

crianças não choraram e se divertiram). 

Tendo em vista a epidemia de Dengue em nosso Município foi desenvolvido o “Projeto 

Dengue”, onde o mesmo foi trabalhado paralelo ao projeto “Conhecendo os Animais”, durante 

uma semana. Cabe ressaltar que se tratando da sala de berçário o projeto se desenvolveu de 

forma visual e lúdica, onde a professora confeccionou o mosquito Aedes Egypti com materiais 

recicláveis e os apresentou para as crianças através da roda de conversa. 

A professora também demonstrou para a turma as características do mosquito 

confeccionado por ela, como ele se prolifera com visual em garrafa com água e larvas de EVA, 

e quais os cuidados devemos tomar para prevenção, não deixando água parada, onde as 

crianças jogaram as águas dos potinhos fora deixando tudo limpinho. A atividade foi desenvolvida 

de forma lúdica através de dramatizações e contações de histórias, tendo sido todas as mesmas 

apreciadas pela turma e tendo total envolvimento e participação de todas as crianças, no 

desenvolvimento das atividades. 

Estava planejado para realizarmos inúmeras outras atividades dentro desse primeiro 

trimestre, relacionadas ao nosso projeto e demais projetos e eventos previamente agendados e 

planejados; porém, diante do ocorrido referente a Pandemia do “COVID 19” e devido à 
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necessidade do distanciamento social, a escola foi fechada por determinação da Prefeitura 

Municipal de Campinas, seguindo uma ordem do Governo do Estado de São Paulo, no dia 20 de 

março de 2020 e desde então foi dado uma pausa no atendimento das crianças, bem como, na 

continuidade do desenvolvimento dos trabalhos a serem realizados com as crianças; não tendo 

sido possível dessa forma, dar continuidade ao nosso planejamento. 

Anexo dos Registros das Atividades realizadas: 

Mascote da sala – Girafa 

 

Atividades corpo em movimento 
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Atividade carimbo das mãos corpo da Girafa. 

 

Apresentação da música: “Sopa do neném” – Projeto “Sexta em Cena” 
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Semana Educativa: Projeto “Dengue” 

 

Centro de atividades com cano de PVC. 
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Relatório 1° Trimestre do ano 2020 – Agrupamento I B 

Iniciamos o ano letivo com atenção voltada para a adaptação das crianças do 

agrupamento I, já que se trata de bebês, e precisam de cuidados não só na parte física, mas 

também na parte emocional, uma vez que a criança está se afastando da família para o convívio 

com pessoas que nunca tiveram contato antes; desta forma seguimos uma regra de adaptação 

com o apoio e supervisão da equipe gestora, que implica em informar a família sobre os horários 

da permanência da criança neste período que deverá se seguido regulamente pela mesma com 

o objetivo de favorecer a adaptação de forma tranquila sem sofrimento para os pequenos. 

Cabe ressaltar que o período de adaptação de nossas crianças é de duas semanas, onde 

na primeira a criança fica dois dias das sete horas às nove horas, depois na sequência, as 

mesmas permanecessem na escola por mais dois dias das sete horas até as onze horas e, por 

fim, finalizam essa semana em questão ficando um dia das sete horas as quatorze horas. A partir 

desse primeiro momento, na segunda semana todas as crianças serão observadas momento a 

momento dentro da dinâmica de nossa rotina, para assegurarmos que as mesmas fiquem bem. 

Nesse período e avaliado se as mesmas se alimentam; se não choram excessivamente, 

visando dessa forma, proporcionarmos as nossas crianças um momento bem tranquilo, para não 

corrermos o risco de causarmos nelas um momento traumático e de sofrimento. Caso as mesmas 
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apresentem indícios de que não estão bem, como por exemplo, não aceitam nada de 

alimentação, chora sem parar durante um período muito longo, a gestão liga pras famílias 

comunicando como a criança está e informada da necessidade de estender período até que as 

crianças fiquem totalmente bem e seguras no ambiente escolar. 

Em nossa turma, apesar das crianças serem muito bebes e ser a primeira vez que a 

grande maioria deles passa a frequentar outro ambiente que não a casa deles, o processo de 

adaptação foi em geral tranquila a maioria da turma se adaptou na primeira semana, pois toda a 

equipe acolheu os pequenos com muita atenção e carinho para que todos os alunos ficassem 

bem e se sentissem seguros. 

Passado o período de adaptação, demos início ao desenvolvimento de nosso primeiro 

projeto: “Conhecendo os Animais”, cujo mesmo possibilitou às crianças a oportunidade de 

conhecerem, bem como, observarem os animais, já que este tema desperta o interesse natural 

das crianças desta faixa etária, uma vez q a maioria das mesmas convive com a presença de 

alguns animais domésticos em suas casas, cabe ressaltar também que os mesmos têm um papel 

importante no desenvolvimento das crianças.  

Começamos este projeto escolhendo o mascote da turma, como no agrupamento I as 

crianças ainda são bebes e não falam, fizemos uma brincadeira dentro da sala, onde 

apresentamos algumas pelúcias de animais durante alguns dias, deixamos que as crianças 

manipulassem todos, e observamos que houve um interesse maior por uma pelúcia de 

cachorrinho, desta forma o tornamos a mascote da turma, este então passou a fazer  parte do 

dia a dia da turma. 

Nesta atividade também foi proposta uma brincadeira interativa entre as crianças, onde 

mostramos para elas figuras de animais e gravuras em formato de plaquinhas para que todas 

visualizassem e enfatizamos a todo o momento, de qual animal se tratada, estimulando-as dessa 

forma a conhecer e reconhecer alguns animais do nosso cotidiano, tais como: gatos, cachorros, 

pássaros, peixes, e outros que as crianças normalmente não convivem, mas estão presentes em 

músicas, desenhos animados, brinquedos e objetos infantis, como por exemplo, o leão, girafa, 

urso, sapo, baleia, tubarão, pato e pintinho e galinha; deixamos as crianças à vontade para pegar 

e explorar da forma que quisessem, sempre respeitando o interesse e o tempo de cada uma.  

Ainda dentro do desenvolvimento do projeto, foram propiciados momentos de brincadeiras 

livres com diversos brinquedos para que as crianças explorassem aqueles que mais chamaram 

a atenção das mesmas, tendo também estes momentos por objetivo o de promover a interação 
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entre todas elas. Além de também promovermos outros momentos de interações entre as 

crianças e adultos, principalmente com os bebês que ainda não andam.  

Também fizemos atividades para trabalhar a audição, colocamos sons de alguns animais 

no rádio, optamos por animais que são mais fáceis de serem identificados através dos sons que 

emitem; o cachorro, o gato, o passarinho, o pato, o lobo e a vaca; na medida em que as crianças 

ouviam os sons, nós os repetíamos e falávamos às crianças quais os nomes do animal referente 

ao som às mesmas ficavam bastante atentas e algumas até tentaram imitar o que falávamos.  

Disponibilizados ao longo dos dias trabalhados referentes ao projeto, alguns brinquedos 

e chocalhos feitos com materiais reciclados, dentre eles destacamos: garrafas pet contendo 

pedrinhas, feijões e figuras de animais; canudos de papelão para que as crianças colocassem 

bolinhas; pneus customizados para estimular a coordenação motora dos bebes, bem como, 

auxiliar os menores a sentarem; caixas de papelão com figuras para que as crianças 

manipulassem e entrassem dentro utilizando de várias maneiras, já que os bebês costumam 

fazer uso desses objetos aleatoriamente.  

Alguns objetos ficaram fixos na parede da sala, entre eles um espelho e canudos de 

papelão, cujo objetivo foi propiciar um ambiente atrativo para estimular o desenvolvimento dos 

pequenos, como por exemplo, sentar, gatinhar, andar e se movimentar durante toda a rotina. 
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As atividades do nosso projeto foram além da sala de aula, pois sabemos o quanto é 

importante para estimular o desenvolvimento saudável dos bebês, que os mesmos tenham a 

oportunidade de aproveitarem e explorarem vários ambientes de forma prazerosa e segura.  

Desta forma, foram propostas atividades de pintura com água na parede da casinha de 

bonecas, tendo em vista o grande interesse dos pequenos por pinceis. Já no espaço do 

quiosque, foi proposto um piquenique para observarmos alguns pássaros que voam sobre a 

nossa escola e também conhecer, manipular, cheirar e degustar algumas frutas, tendo como 

objetivo durante esse momento, o de estimulamos nos bebes os sentidos da visão, do tato, do 

olfato e do paladar.  

Nesse momento, mostrei e falei o nome de cada fruta para as crianças, logo disponibilizei 

para que as mesmas pegassem e explorassem todas as frutas claro que a maioria já foi logo 

levando a boca, já que estão na faze oral, após essa vivência das crianças em tocarem as frutas 

e sentirem formas e texturas, finalizamos o momento com a degustação de uma deliciosa salada 

de frutas preparada previamente pela equipe da cozinha. 

http://www.anabrasil.org/
mailto:adm@anabrasil.org


ASSOCIAÇÃO NAZARENA ASSISTENCIAL BENEFICENTE – ANA 
Rua: Ana Arruda de Camargo, 344 - Jd.Nilópolis – 13088-820 - Campinas-SP - Fone (19)3236-

2240 CNPJ 54.150.339/0001-01 www.anabrasil.org adm@anabrasil.org 

 

 
 

 

 

No pátio também promovemos algumas atividades de integração com outros 

agrupamentos entre elas foram realizadas gincanas/circuito, onde os bebes puderam participar 

de algumas atividades propostas; os mesmos também participaram de todos os momentos do 

projeto sexta em cena, cujo mesmo consiste em apresentações semanais de teatros, musicais, 

contação de histórias, dentre outras propostas apresentados por professores e crianças. Ainda 

o pátio é cenário de festas de comemoração dos aniversariantes do mês, onde todas as crianças 

da creche participam da festa cantando parabéns aos aniversariantes do mês com um delicioso 

bolo e suco para todas as crianças.  

  É de grande valia destacar que o pátio, foi utilizado pelo agrupamento IB para a realização 

de diversas atividades com os bebes já que os mesmos estão sempre em constate 

desenvolvimento de suas habilidades. Uma vez que o ambiente dispõe de muito espaço para 

andar, correr, passear com motocas, brincar com bambolês, peças de encaixe, exploração do 
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ambiente e reconhecimento dos objetos que existentes neste espaço, dentre a possibilidades de diversas 

outras vivências.  
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No Parque foram proporcionados momentos de muita diversão para as crianças que já 

andam, já que esse ambiente desperta grande curiosidade nas mesmas, elas tiveram a 

oportunidade de explorarem alguns brinquedos dispostos no espaço, o que possibilitou as 

crianças vários movimentos, além de certamente inúmeras sensações. Durante os períodos que 

oportunizamos as crianças nesse ambiente, cabe ressaltar que os bebes que ainda não andam 

não utilizam os brinquedos que tem no parque, mas oferecemos á eles um lugar bem gostoso e 

aconchegante no próprio espaço, onde disponibilizamos outros materiais adequados para 

promover uma interação de toda a turma no ambiente.  

                      

                       

 

No solário, além do banho de sol que é muito importante para o desenvolvimento dos 

bebês, também fizemos várias atividades para estimulação das crianças, brincadeiras com bolas, 
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boliche com garrafas, tapete sensorial com várias texturas túnel de colchões, roda da música de 

animais para a estimulação da linguagem, apresentação das plaquinhas da rotina com desenhos 

especificando cada momento dentro da nossa rotina, brincadeira de bolinhas de sabão e móbiles 

com brinquedos diversos para que as crianças manipulassem e interagissem com os colegas da 

turma. 
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Além das atividades do projeto “conhecendo os animais” o agrupamento I participou do 

projeto para conscientização e prevenção da “Dengue”, apesar dos bebês ainda não terem um 

entendimento sobre o tema, não os deixamos de fora desse projeto que envolveu toda a unidade 

escolar por se tratar de um problema de saúde pública, e do grande aumento de casos de dengue 

em nosso município; sendo assim confeccionei um mosquito feito de garrafa pet para simbolizar 

o Aedes Aegypti que é o mosquito transmissor da dengue, em seguida mostramos para as 

crianças e deixamos que as mesmas brincassem com o brinquedo. 

 

Relatório 1° Trimestre do ano 2020 – Agrupamento I/II C 

O início deste trimestre foi dedicado ao processo de adaptação das crianças ao ambiente 

escolar, novos adultos e rotina, tendo em vista que apenas 06 crianças já haviam frequentado a 

creche no ano anterior. A adaptação ocorreu de forma acolhedora e afetuosa, prezando o bem 

estar das crianças nessa nova fase. 
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A equipe teve como principal objetivo proporcionar momentos prazerosos para as 

crianças, fazendo atividades de recreação e acolhimento, como rodas de músicas, exploração 

dos ambientes externos e da sala de aula, além de, promover diariamente uma acolhida voltada 

a momentos diversos, tendo como recurso a utilização dos cantinhos pedagógicos para melhor 

organização e maior atenção com cada criança.  

Cabe destacar que esse período se deu de forma bem tranquila, com salvas exceções de 

algumas crianças que tiveram um pouco de dificuldade de se sentirem seguras em seu novo 

ambiente. O que se caracteriza totalmente dentro da normalidade em se tratando de crianças 

que nunca estiveram em uma escola antes. Mas com todo o trabalho afetivo da equipe, 

constatamos rapidamente a evidencia de que as crianças se sentiam seguras e acolhidas o que 

tornou possível que as mesmas se mostrassem bem na instituição. 

Ao sentir que as crianças estavam mais calmas, foi possível iniciar o trabalho de 

observação do interesse do grupo para então ser escolhido um mascote para representar nossa 

turma. Nos momentos de contação de histórias e rodas de música, foram apresentados 

diferentes animais como forma de sondagem do interesse, as crianças demonstraram muito 

entusiasmo ao ouvirem falar do jacaré, e então pudemos explorar o animal que tanto encantou 

o grupo, de forma mais profunda, com imagens, vídeos e músicas relacionadas, o animal passou 

a fazer parte da turma que então ganhou o nome de “Turma do Jacaré”. 

Foram realizadas atividades lúdicas relacionadas ao mascote, como a caça ao jacaré, 

pega-pega o jacaré, músicas específicas do animal, contação de histórias e também a 

construção e pintura do mascote com caixa de ovo reciclada e papelão, um jacaré de plástico foi 

levado para o a sala e todos os dias ele é utilizado na roda de conversa com as crianças. 

Com o objetivo de ampliar as vivências, conhecimento, desenvolver a coordenação 

motora fina, a oralidade, a imaginação e exploração das crianças do agrupamento I/II, foi 

desenvolvido o projeto “Arte por toda a parte”, onde através de atividades diversificadas, as 

crianças puderam desenvolver-se nos aspectos cognitivos e motores, conhecendo novas 

texturas, técnicas de pinturas e colagens. 

No decorrer do projeto, o objetivo foi proporcionar momentos diversificados para as 

crianças, que explorassem seus sentidos, trazendo uma nova forma de utilizar os ambientes e 

materiais, foram realizadas atividades como:  

Pintura com gelo colorido, onde as crianças participaram do processo de colorir a água e então 

http://www.anabrasil.org/
mailto:adm@anabrasil.org


ASSOCIAÇÃO NAZARENA ASSISTENCIAL BENEFICENTE – ANA 
Rua: Ana Arruda de Camargo, 344 - Jd.Nilópolis – 13088-820 - Campinas-SP - Fone (19)3236-

2240 CNPJ 54.150.339/0001-01 www.anabrasil.org adm@anabrasil.org 

 

 
 

acompanhar o processo de solidificação da água em gelo, utilizando-o no dia seguinte como um 

giz, observando suas cores ao derreter, textura e temperatura.  

Rasgadura e colagem de papel colorido, explorando a força das mãos, conhecendo a textura 

da cola, e coordenação motora fina. Esculturas de argila, as crianças conheceram a argila, sua 

textura e puderam dessa forma, desenvolverem sua criatividade, modelando-a da forma que 

desejaram, algumas crianças apresentaram resistência a textura mole, pedindo para lavar as 

mãos, enquanto outras gostaram muito de sujar-se.  

Cama de gato – salvando as bolinhas coloridas, outro aspecto trabalhado neste projeto foi o 

desenvolvimento psicomotor e a arte visual, e nesta atividade foi possível unir esses dois 

aspectos e torna-la um momento muito prazeroso para as crianças, onde em uma caixa com um 

elástico entrelaçado, as crianças deveriam pegar o máximo de bolinhas coloridas possível, 

trabalhando assim as cores dessas bolinhas e a coordenação motora fina, a atividade teve um 

resultado muito positivo, com grande participação das crianças, sendo assim foi repetida em 

outros momentos de recreação também. 

Pintura com rolinhos, as crianças puderam nesta atividade, fazer o uso de um material diferente 

para realizar a pintura, observando as possibilidades de arte com elementos recicláveis e 

diversificados, conhecendo também as cores através desta pintura.  

Culinária, ainda trabalhando os sentidos, as crianças participaram da culinária de gelatina, 

podendo acompanhar o passo a passo da receita, observando as cores, sentindo os aromas de 

cada fruta representada, e sua transformação de liquido para solido, degustando-a em um 

delicioso piquenique, no outro dia e sentindo seus sabores.  

Gruda- gruda bolinhas, nesta atividade, as crianças desenvolveram sua coordenação motora 

fina, atenção e concentração de forma desafiadora, sendo incentivados a colarem bolinhas 

coloridas em uma fita adesiva transparente. 

Outra atividade de bastante destaque realizada no projeto foi à ressignificação de espaços 

da escola utilizados pelas crianças, como o parque, a equipe montou uma cabana com tecido 

TNT embaixo da casinha do Tarzan, e as crianças foram levadas para lá para ouvir músicas e 

histórias com fantoches e explorar esse espaço dentro dessa “nova proposta”. 

Entre uma árvore e outra do parque, foi montada uma rede de balanço para que as 

crianças pudessem deitar e serem balançadas pela professora e monitoras, foi um momento 

muito rico, onde as crianças demonstraram grande interesse e alegria em participar, pedindo 

para brincar de novo enquanto aguardava a vez do amigo, na educação infantil. 
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Cabe ressaltar aqui que os espaços contribuem em grande parte do processo de 

desenvolvimento e descoberta para as crianças, que podem explorar de formas diferentes as 

possibilidades de cada um deles, nesta atividade foi possível notar a importância desses 

momentos observando o envolvimento e entusiasmo de cada criança. 

Foram realizadas também jogos como boliche, basquete e circuitos psicomotores com 

colchonetes e bambolês, trabalhando e ampliando assim a coordenação motora ampla, tendo 

em vista a necessidade de ser trabalhado este aspecto devido a faixa etária do grupo. 

Dentro da temática do projeto, promovemos uma integração com o agrupamento IID, foi 

montado um circuito com duas texturas onde as crianças exploraram pisando com os pés 

descalços, uma textura era farinha e na outra um mingau de maisena e água, a atividade teve 

grande participação e interesse com interação com o outro agrupamento. 

Outro projeto em execução é o “Sexta em Cena” onde todas as crianças são levadas ao 

pátio para assistirem apresentações realizadas por cada agrupamento divididos em um 

cronograma, o agrupamento I/II, foi o primeiro neste ano a apresentar para as demais crianças 

da creche, todas as crianças participaram dançando com muita alegria e empolgação a música 

“Jacaré Poio”, foi um momento de muita alegria e descontração e nenhuma criança apresentou 

choro durante a apresentação. 

Mais um tema abordado durante o trimestre foi a dengue, em um projeto trabalhado 

durante uma semana, as crianças puderam acompanhar de forma lúdica a evolução do mosquito, 

as formas de prevenção e os sintomas da doença, confeccionamos um mosquito de material 

reciclável e papel crepom, foram assistidos vídeos educativos sobre o tema e também 

brincadeiras lúdicas como a caça ao foco do mosquito. 

No final do mês de março, infelizmente o trimestre foi interrompido devido à suspensão 

das atividades em todo o estado de São Paulo por conta do novo COVID 19, foi iniciado então 

um distanciamento social como forma de prevenção ao contágio da doença, o que acabou 

prejudicando a finalização do projeto e atividades na unidade. Mesmo em meio a todo este 

cenário atual, é possível concluir que este foi um trimestre muito rico com vivências proveitosas 

para cada criança dentro de suas especificidades e interesses, que proporcionou grande 

desenvolvimento nos aspectos físicos e motores de cada um deles. 
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A seguir apresentamos o anexo de alguns registros das atividades realizadas com as 

crianças até o dia 20 de março de 2020, data onde foi determinado a pausa no atendimento as 

crianças devido a pandemia que tem atingido o mundo todo:  

Registro da atividade – Pintura com gelo 

 

Registro da atividade - Rasgadura de papel colorido. 

 

Culinária: Gelatina 
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Piquenique- Degustação de gelatina. 

 

Registro da Integração com o agrupamento IID - Explorando as texturas. 
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Registro da Apresentação sexta em cena “Jacaré Poio” 
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Registro da atividade: Gruda-gruda bolinhas. 

 

Registro da atividade - Pintura com rolinho 
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Exploração de argila.                  Recriando os espaços: rede no parque. 

Registro da atividade - Ressignificando os espaços: Cabana no parque. 
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Registro da atividade - Construindo o mascote de caixa de ovo. 
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Registro da atividade - Construindo o mosquito da dengue. 

 

Registro da atividade - Conhecendo o mosquito da dengue e seu ciclo de evolução. 

 

Relatório 1° Trimestre do ano 2020 – Agrupamento II A 

Com o ano que se inicia é fundamental tanto a readaptação das crianças que já 

frequentavam a escola; quanto à adaptação das crianças que estão chegando pela primeira vez 

à escola. Este início é muito marcante para as mesmas devido às novas rotinas, ambientes e 

pessoas diferentes como: a professora, as monitoras e os colegas que essas passarão a viver 

diariamente. Sendo assim, é necessário que as crianças sejam inseridas neste novo ambiente 

gradativamente para que a adaptação se torne um processo agradável, e para tal, procuramos 
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oferecer um ambiente acolhedor, seguro com muito aconchego, amor, carinho e acima de tudo 

dedicação. 

Ressaltamos que a turma foi muito presente e participativa desde os primeiros dias de 

aula; o que nos possibilitou também, realizarmos atividades com o intuito de trabalhar bem como, 

ampliar o desenvolvimento físico, emocional e social das crianças Enfatizamos que diariamente 

buscamos desenvolver um relacionamento saudável, procuramos interagir com a turma 

incentivando as crianças a conhecerem sua identidade, bem como, desenvolverem sua 

autonomia, além de estimular também os seus movimentos corporais os adaptando aos espaços 

e ambiente da sua nova rotina. 

De modo geral, a turma é muito entrosada; ajudam-se uns aos outros de maneira bastante 

colaborativa, opinam nas tarefas uns dos outros e gostam de realizar as atividades em grupo. 

Cabe salientar que as mesmas ainda encontram algumas dificuldades no que diz respeito à 

divisão ou uso comum de materiais e brinquedos, apesar de ser essa uma questão 

extremamente dentro da normalidade, levando em consideração que as crianças estão saindo 

de uma fase egocêntrica.  

Para auxiliá-los nessa questão, trabalhamos bastante a socialização e interação entre as 

crianças sempre com propostas de compartilhar e partilhar tudo entre si, promovendo assim, um 

melhor convívio entre todas; além disso, proporcionamos às mesmas condições de iniciarem a 

formação de seus hábitos de partilha e internalização de regras de convivência social.  

A linguagem oral das crianças está em desenvolvimento e a maior parte das mesmas 

ainda apresenta uma fala bastante infantilizada e para desenvolver a oralidade das mesmas, 

trabalhamos frequentemente em nossa rotina com as crianças de maneira a realizar diversas 

atividades como recontar histórias; cantar músicas; contar os numerais em voz alta e muito 

dialogo com a turma principalmente em nossas rodas de conversa, para dessa forma, 

ampliarmos o vocabulário das crianças.  

As mesmas são bastante participativas, todas já realizam as tarefas rotineiras, e já estão 

habituadas com as regras e combinados da sala, porém, os relembramos diariamente em roda 

de conversa e em todos os momentos que se fazem necessário ao longo do dia. Ressaltamos 

que nossas regras, combinados e rotina diária, são apresentados às crianças através de placas 

com figuras (uma vez que as mesmas internalizam seu aprendizado também através do visual); 

e a nossa rotina é construída diariamente em roda com as crianças.  
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Após o momento da adaptação das crianças, iniciamos com o projeto: “Artes por Toda 

Parte”, com o objetivo de ampliar os seus conhecimentos através de desenhos, pinturas, 

colagens, manuseio de objetos e materiais diversificados e de algumas obras dos artistas 

Romero Brito e Ivan Cruz. Também realizamos diversas brincadeiras dentre elas destacamos as 

de pular corda e soltar pipa, sempre de um modo lúdico. Foi possível observar através das 

atividades realizadas que algumas crianças já identificam as cores primárias e contam oralmente 

até cinco.  

De modo geral, todo o grupo gosta de ouvir e recontar histórias, passando com facilidade 

a imitar as personagens, através do jogo simbólico; todas as crianças são bastante ativas e 

enérgicas, o que também é típico da faixa etária. As atividades e jogos lúdicos têm sido de vital 

importância para melhorar a adaptação e socialização, os momentos de dramatização canto e 

reconto também, assim como a utilização de brinquedos ao ar livre.  

Friso que verdadeiramente o lúdico encanta, aflora e contextualiza o conhecimento de 

mundo, tornando o a aprendizagem significativa e concreta ao contexto infantil. Outro aspecto 

bastante relevante no desenvolvimento das crianças foi com relação as suas habilidades 

artísticas (desenho e pintura), pois as mesmas já usam tanto o lápis de cor; quanto o giz de cera 

com autonomia e criatividade, e já possuem uma ótima coordenação motora.  

Dentro do projeto de artes as crianças tiveram a oportunidade de conhecer algumas obras 

relacionadas à nossa rotina, mais especificamente as de Ivan cruz; com suas inúmeras obras 

riquíssimas o mesmo nos possibilitou vivenciar em nossa rotina momentos diferenciados, 

criativos e espontâneos. Cabe ressaltar que realizamos diversas atividades com bambolê, 

bolinhas de sabão e barquinhos com gravetos, suas obras nos admitiu um rumo de atividade 

lúdica e de muita imaginação. 

Dentro da proposta de ressignificar todos os espaços da escola; bem como, a de 

proporcionar as crianças novas experiências, realizamos algumas atividades em ambientes 

diversificados, dentre esses as mesmas tiveram a oportunidade de participarem de atividades 

fora da sala em lugares totalmente opostos da nossa realidade diária, por exemplo, no 

estacionamento da escola., onde reproduzimos a obra: “Soltar Pipa” de Ivan Cruz.  

Ressaltamos que usamos e abusamos desde o início das aulas de espaços 

completamente fora da nossa rotina, seguindo a uma proposta de ampliarmos as possibilidades 

que todo o espaço físico da escola oferece as crianças na questão de ampliação de 
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desenvolvimento. Cabe ressaltar que essa nova experiência aplicada nos permitiu ótimos 

resultados com relação a proporcionar momentos diferenciados para as crianças. 

As crianças dentro do projeto tiveram a oportunidade de manusear folhas, sementes e 

gravetos; através da imaginação as folhas, sementes e gravetos ganharam “vida” como foi 

incrível acompanhar a imaginação e criatividade das crianças ao apresentar um simples graveto, 

o que eles viam, o que poderíamos juntos criar, o mais importante desse projeto não foi o tema 

tratado, mas o tratamento dispensado a ele, como seria, pois, foi preciso saber estimular o 

trabalho nas crianças e na equipe, a fim de que se tornasse interessante ao grupo e não de um 

ou de outro, as atividades aplicadas envolveram todos de maneira ativa e participativa nas 

diferentes etapas (manuseio e lúdico). 

O uso de cores vibrantes estimulou o desenvolvimento das crianças ajudando-as em sua 

capacidade motora, cognitiva e raciocínio. Isso porque é através do uso de cores que chamamos 

a atenção das crianças para ações que gerarão todo esse desenvolvimento que foi pensado, as 

crianças tiveram a oportunidade de realizar atividades com muitas cores e objetos tais como: 

pincel, bexigas, rolinhos de papel higiênico, cartazes e imagens. Diante do projeto conseguimos 

observar e identificar como foi agradável ver o crescimento das crianças, seu desenvolvimento 

motor e curiosidade, as crianças apreciaram o momento com pintura, sempre demostrando um 

ar de felicidade gostaram do que estava acontecendo da sensação do momento vivido. 

Outro fato muito rico para todos foi o momento da escovação, como as crianças gostam 

de escovar seus dentes, separamos um momento para aprendermos junto como realizar a 

escovação de modo correto, e o porquê é importante esse momento, as crianças têm suas 

próprias escovas e creme dental, o uso do banheiro sempre foi utilizado com a presença das 

monitoras, me dando suporte enquanto eu orientava as crianças sobre a maneira correta de 

como realizar a escovação de dentes, bem como, a importância de cada um dos objetos 

utilizados para esse momento. 

Devido ao significativo aumento de casos de dengue no município de Campinas, 

trabalhamos com as crianças algumas atividades relacionadas ao tema: “Dengue”; com o intuito 

de advertir sobre a importância e necessidade de todos nós ajudamos no combate à dengue 

nesse momento, tendo em vista o perigo desse mosquito Aedes aegypti para nova rotina e vida. 

Pensando em nossa saúde e seguindo uma determinação da prefeitura em trabalharmos com 

esse tema, realizamos o projeto: “Xô Dengue”, com o intuito de levar as crianças a conhecer 
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sobre os cuidados que se deve ter para evitar o crescimento dos focos de mosquito, na rua, em 

casa, na comunidade e até mesmo na escola. 

As crianças são fundamentais na propagação das informações sobre o mosquito Aedes 

aegypti e as doenças por ele transmitidas, Dengue, Zika e Chikungunya, principalmente no 

âmbito familiar. Elas são peças chaves na mobilização, não só por levarem as informações que 

recebem e aprendem na escola para casa, mas também na formação de uma sociedade mais 

consciente no futuro. Por isso é extremamente importante e fundamental, conscientizar as 

crianças na questão de elas ajudarem no combate a esse mosquito tão perigoso. 

A professora iniciou as atividades perguntando para turma se eles já tinham ouvido falar 

sobre o mosquito da dengue, a mesma trouxe imagens e explicou para as crianças como ocorre 

o contagio da dengue em nosso corpo, falamos sobre a prevenção como podemos evitar a 

doença, e com a ajuda das monitoras na sala montamos alguns potinhos com a evolução da 

dengue, mostrando as crianças como o mosquito se transforma e como podemos fazer para 

evitar essa transformação.  

Foram mostradas as crianças os ovos de dengue em uma tampinha com água parada, 

dentro da mesma havia vários ovos em crescimento isso tudo devido à água parada na tampinha, 

em seguida puderam observar as larvas já em crescimento e no outro potinho o próprio mosquito 

da dengue em crescimento, as crianças ficaram muito concentrados e cheios de perguntas. Ao 

mostramos o mosquito na fase adulta, as crianças tiveram a chance de pegar a dengue nas 

mãos e conhecer um pouco melhor pelo contato; algumas ficaram com medo do mosquito outros 

já queriam jogar a dengue no lixo.  

Abaixo segue anexo dos registros de todos os momentos trabalhados com as crianças, 

com a professora e monitoras da sala.  
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Nossa primeira semana na adaptação. 

 

 

 

Passeando pela escola 
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Ressignificando - Brincando em espaços diferentes (estacionamento da escola). 
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Circuito na adaptação.  

 

Aprendendo a higienizar os dentes. 
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Brincando com lego montagem. 

 

Atividade com cores e lego. 

 

Arte com massinhas.  
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Arte com guache e bexiga.  

 

Arte recorte e colagem - mosaico arara.  
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Formas e cores.  

 

Aprendendo juntos – Cores e Formas.  

  

Projeto “Xô Dengue”.  
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Quem ela é.  

 

Conhecendo de perto o mosquito.  
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Todos contra a dengue.  

 

Equipe AGIIA – “Xô Dengue”!. 
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Relatório 1° Trimestre do ano 2020 – Agrupamento II B 

Iniciamos nosso ano letivo trabalhando a “adaptação”, devido à importância que esse período 

tem, pois as crianças passam a partir do primeiro dia que vem a escola a terem seu primeiro 

contato com outro ambiente completamente diferente ao que estão habituadas. E dessa forma, 

faz-se necessário e extremamente importante oferecermos a elas um ambiente tranquilo, alegre, 

seguro e acolhedor.  

Pois até o momento que antecedeu a chegada das crianças na escola, o lar das delas era o seu 

único convívio social e ao entrar na U.E elas passam a ter um mundo de possibilidades onde 

conviverão e interagir com outras pessoas em um ambiente novo e rico em conhecimento.  

Cabe ressaltar que o período de adaptação se deu durante as duas primeiras semanas com 

horários diferenciados, enfatizamos que este início é de extrema importância além de, muito 

marcante para as crianças e dessa maneira, se faz necessário que as mesmas sejam inseridas 

neste novo ambiente gradativamente; objetivando assim que a adaptação seja agradável; que 
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ofereça às crianças aconchego; amor; carinho e acima de tudo dedicação. Para que assim, as 

mesmas não tenham este, como um momento doloroso; traumático, nem tão pouco de 

sofrimento. 

Porém só fazemos a adaptação com horários diferenciados com as crianças novas que 

recebemos, as que já eram nossas no ano anterior não tem esse horário reduzido. Mas também, 

oferecemos a essas, momentos onde proporcionamos a elas uma “readaptação”, ao ambiente, 

bem como, à nossa rotina diária, levando em consideração que ficaram por um longo período de 

férias e é natural que retornem desabituadas à rotina da U.E. 

A adaptação das crianças aconteceu de maneira tranquila, onde respeitamos a necessidade de 

cada uma delas, bem como, seu próprio tempo para se adaptarem e se sentirem seguras em 

nossa escola. Isso também se deu devido ao fato da maioria das crianças já serem da unidade 

escolar do ano de 2019, e através da segurança que essas já sentem ao estarem conosco, foram 

passando essa mesma para as outras. 

Realizamos durante esse período, várias atividades e momentos diferenciados, dentre os quais 

destacamos as rodas da conversa, de músicas, histórias, diversas brincadeiras onde as crianças 

participaram com grande entusiasmo e alegria, e esse momento foi muito importante, pois as 

mesmas puderam se expressar tanto oralmente; quanto expressar seus sentimentos, nos 

mostrando a todo o momento, que estarem felizes por estarem na creche e principalmente por 

estarem se divertindo bastante.  

Após o período de adaptação, demos início ao projeto “Arte por Toda a Parte”, cujo mesmo tinha 

como objetivo ampliar os conhecimentos através de desenhos, pinturas, colagens, manuseio de 

objetos e materiais diversificados; bem como, desenvolver a coordenação motora, a oralidade e 

a forma das crianças expressarem seus pensamentos e sentimentos, sempre de um modo lúdico. 

As crianças também tiveram a oportunidade de vivenciarem diversos momentos diferenciados, 

tais como: interação com atividades lúdicas; pinturas com técnicas diversas como carimbos 

utilizando materiais recicláveis: carimbo com utensílios de cozinha; folhas de árvores; rolos de 

papel higiênico; dentre outras. Também realizamos colagens com diversos tipos de materiais: 

EVA, papel crepom, folha de seda.  

Paralelo ao projeto artes, trabalhamos com as crianças o “Projeto Dengue”, o mesmo foi 

realizado durante uma semana com a finalidade de conscientizarmos, bem como, orientarmos 
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as crianças sobre os principais meios de combater a doença de forma lúdica, sensibilizando-as 

da importância de todos juntos tomarmos as medidas à prevenção e ao combate na nossa 

escola, em nossas casas; para que assim, consigamos acabar com esse mosquito que transmite 

a dengue em nosso município. 

Realizamos rodas de conversa; contação de histórias relacionadas ao tema; confecção do 

mosquito transmissor da dengue com materiais recicláveis; além de, realizarmos diversas ações 

onde as crianças entenderam a necessidade de começarem a ajudar na luta contra essa 

mosquito que causa tanto mal a saúde das pessoas. As crianças mostraram-se bem 

participativas e atenciosas com cada proposta realizada. 

Estavam planejadas inúmeras outras atividades à serem realizadas com as crianças ainda dentro 

desse primeiro trimestre, porém, devido ao momento mundial que estamos vivendo de uma 

Pandemia por conta do COVID-19 e dada a orientação através do governo do estado de São 

Paulo de mantermos nesse momento o distanciamento social, foi decretado em nosso município 

o fechamento das escolas. Por essa razão, foi dado uma pausa no atendimento as crianças de 

nossa U.E. Tão logo seja possível o retorno as atividades, daremos continuidade ao que 

havíamos planejado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pintura com Giz de cera 
Conhecendo as cores 

 Pintura livre com tinta 

guache 

Conhecendo a laranja, 

sua cor, aroma e textura 
Sentindo a laranja, seu 

aroma e textura 

Degustação de Laranja 
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Aprendendo as cores da 

Borboleta 

Cada cor em seu lugar  

 

Pintura com carimbos 

recicláveis 

Pintura com Folhas 

(Carimbo) Pintura com barbante 

Pintura com rolo de papel 

higiênico (Carimbos) 

Pintura com utensílios de 

cozinha (Carimbo) 

Piquenique Cada ovo em sua Galinha 

Textura papel crepom e 

recorte Colagem  
Papel crepom com 

borrifador de água 
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Relatório 1° Trimestre do ano 2020 – Agrupamento II C 

Neste ano de 2020 o agrupamento II C iniciou um projeto muito interessante que é “Arte 

por Toda a Parte”, sabemos que nenhuma atividade na Educação é tão relevante como de criar 

desenhos, pinturas, montar colar, ir ainda mais longe a meio ao mundo da imaginação infantil. A 

criatividade é uma potencialidade do ser humano e sua realização é uma das suas necessidades, 

uma vez que, é através dessa habilidade que despertamos a imaginação, a concentração, a 

coordenação motora, a realização, o desenvolvimento cógnito e motor das crianças, além de 

estimular o gosto pelas artes. 

Criar é formar no sentido de dar vida a alguma coisa, é através desse contexto que criando 

a criança ordena, configura, amplia, e com isto desenvolve seus processos mentais, sua 

inteligência matemática, musical, intelectual e interpessoal. Manusear, amassar, transformar 

algo em uma coisa pessoal com uma interferência própria, é estabelecer para si mesma o sentido 

Confecção Mosquito com garrafa Pet 
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da forma, do limite, do equilíbrio, pode ser com um simples rabisco, mas que reflete aspectos 

expressivos de seu desenvolvimento tais como: Crescimento, maturação, mudanças de níveis. 

Objetivamos com esse projeto além da ampliação dos conhecimentos das crianças 

através de desenhos, pinturas, colagens, manuseio de objetos e materiais diversificados; 

buscamos também, desenvolver nas crianças, sua coordenação motora, a oralidade e a forma 

de expressar seus pensamentos e sentimentos, sempre de um modo lúdico. 

E para trabalhar em como expressar esses sentimentos com as crianças, o nome da sala 

nesse ano é TURMA DOS SENTIMENTOS, e o mascote da sala são duas almofadas 

confeccionadas pelas crianças dos emojis representando a felicidade e a tristeza. 

Para chegar a esse nome fizemos uma votação na sala com três temas (turma do gato, 

turma da alegria, turma dos sentimentos) através das rodas de conversa foi mostrado várias 

imagens representativas do tema e depois cada criança apontou a que mais gostou. 

 

Cartaz nome da sala                       Almofadas mascotes da sala 

Os primeiros dias na escola geram expectativas, ansiedades, inseguranças, angústias, 

medos e dúvidas, em pais, crianças, professores e demais funcionários da U.E. Considerando 

esse momento muito importante, é fundamental desenvolver um trabalho que facilite a transição 

do ambiente familiar ao escolar, pensando e planejando atividades que garantam uma inserção 

gradativa, envolvendo todos em um ambiente afetivo e acolhedor, transmitindo segurança aos 

pais e principalmente nas crianças. 

Neste contexto, organizamos o acolhimento das mesmas de uma maneira tranquila, 

segura e carinhosa, elaboramos um espaço atraente com cantos de brinquedos, a fim de a 
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criança já na sua chegada, escolhesse com o que queria brincar despedindo-se dessa maneira, 

mais facilmente de seu familiar. Dessa forma, propomos diariamente um espaço acolhedor com 

brinquedos e atividades divertidas e, com muito amor e carinho também das monitoras podemos 

passar por esse período de forma mais agradável possível, as crianças puderam conhecer, viver 

novas experiências, expressando seus pensamentos, sentimentos e emoções livremente. 

                                                    

      Roda de música                                                                             Peças de montar             

 

                             
  

                 Passeio pelo entorno da creche                                                           Almoço 
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Alongamento no solário                                                                       Aula de música no palco 

 

                                                           
História da serpente                                                          Imaginação “tocas e túnel”  

 

                                          

                                                       Hora do Parque 
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                                                         Faz de conta 

               Tivemos um momento de integração com a turma do agrupamento II B que oportunizou 

o reencontro de algumas crianças com suas antigas monitoras e coleguinhas do ano anterior, 

nessa integração realizamos com as crianças uma roda de música, propomos as crianças que 

dramatizassem juntas a música “Uma sementinha” e posteriormente deixamos um momento livre 

para a socialização das crianças com músicas infantis diversas.  

              Outro momento maravilhoso vivenciado pelas crianças foi a realização de um circuito 

no pátio da creche onde cada sala teve um tempo estipulado para trabalhar com as crianças. As 

crianças amaram pular, correr, girar, subir e descer, escorregar... Sem sombra de dúvidas, foi 

um momento de muita alegria, participação e entusiasmo das crianças. 

 

                                  

Roda de música                                                                       Momento de socialização 
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                                                       Circuito no pátio da creche 

 

Após as duas primeiras semanas de adaptação, demos início as atividades relacionadas ao 

nosso projeto: ‘Arte Por Toda a Parte”... 

 

                       

Montagem e colagem da foto                            Massa de modelar 
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Partes do corpo (desenhando o que falta no corpo desenhado) 

 

                           

     Forma geométricas                                                                                     Música meu barquinho 

 

                                              

Chamadinha com fotos 
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Conhecendo os sentimentos com o relógio das emoções 

 

                                          

Confeccionando os mascotes da sala 

 

                             

Trabalhando a música “Quem mora na casinha...” 
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Trabalhando as formas geométricas, cores, percepção, coordenação motora. 

Fizemos muitas atividades de concentração, coordenação motora fina e grossa e percepção... 

                        

     Atividade de pinça com bolinhas                   Cores, atenção e coordenação 

 

                           

Desenho livre                        Quebra cabeça                                    Ache a figura 
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         Devido ao aumento dos casos de Dengue em nosso município, trabalhamos paralelo ao 

projeto de artes com as crianças o projeto “Dengue”, dentre outras estratégias, utilizadas para 

abordar o tema com as crianças, usamos nossos momentos de roda de conversa para 

conscientizarmos as crianças da importância de todos nós combatermos o mosquito, bem como, 

realizarmos um levantamento sobre o que as mesmas já conheciam sobre o assunto. 

        Conversamos com as crianças sobre o porquê isso ocorre e o que podemos fazer para que 

essa doença não aumente; cabe ressaltar que além de todo dialogo realizado nas rodas, foi 

apresentado também às crianças através de imagens como é o mosquito da dengue, onde ele 

bota seus ovos e como os mesmos se proliferam. Também utilizamos como recurso para falar 

sobre a dengue com as crianças, a música, fantoche do mosquito e o término dos trabalhos 

realizados com as crianças, culminou na confecção de um cartaz, onde as crianças mandaram 

um grande recado ao mosquito da dengue; e este dizia: “Xô Dengue”... 
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          Diante de todo o cenário que estamos vivendo referente à pandemia do Corona vírus – 

COVID 19, por determinação da Prefeitura de Campinas, seguindo a ordem do Governo do 

Estado de São Paulo, foi dado uma pausa no atendimento as crianças, seguindo a orientação 

de mantermos o distanciamento social e por esse motivo não foi possível realizar as outras 

etapas planejadas dentro do projeto “Arte Por Toda a Parte”.  

          Cabe ressaltar aqui que até o dia 20 de março de 2020, último dia em que atendemos as 

crianças, pode-se afirmar que “finalizamos” esse primeiro período do trimestre com a sensação 

de que estamos atingindo o objetivo de desenvolver nossas crianças gradualmente de acordo 

com o tempo de cada uma. E aguardamos ansiosamente pelo fim de todo esse momento, para 

que possamos retornar com as crianças e retomarmos de onde paramos para assim seguirmos 

em tudo aquilo que planejamos para o ano vigente. 

Relatório 1° Trimestre do ano 2020 – Agrupamento II D 

Iniciamos o ano com a adaptação das crianças e procuramos durante esse momento 

realizar atividades onde as crianças pudessem (re) conhecer o espaço escolar, (re) conhecer 

uns aos outros e se (re) adaptar a nova rotina. Visto que a maioria das crianças já frequentava a 

escola no ano anterior, cabe ressaltar que a adaptação se deu de maneira bem tranquila.  

As crianças desse agrupamento vieram do AGI, por esse motivo tivermos que trabalhar a 

autonomia em questão do refeitório, onde eles passariam a tomar em copos e sentar nos bancos. 

As crianças se adaptaram bem a nova rotina, a nova professora e as monitoras. 

O projeto teve início do mês de fevereiro e foram abordados temas sobre diversos tipos 

de Artes, como técnicas de pinturas. Trabalhamos elementos da natureza como laranja e limão, 
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onde além de conhecer a fruta, a árvore, seu aroma e seu sabor, as crianças realizaram algumas 

técnicas de pinturas com estes elementos. Foi realizado também colagem de folhas, galhos e 

cascas. Exploramos diversos tipos de cascas, explorando suas texturas, cores e analisando o 

que elas podem trazer para a arte.  

Explorando os elementos da natureza, as crianças se interessaram pelas sementes, no 

que este interesse, ocasionou na escolha do nome da turma, passando a ser chamado de “Turma 

da Sementinha”. Com isso passamos a confeccionar o nosso mascote que é um boneco 

ecológico; onde realizamos para a confecção do mesmo, pinturas em potinhos de Danone e após 

os mesmos finalizados a pintura, cada criança pode plantar o seu mascote. 

Realizamos também diversas técnicas de pintura, como pintura no azulejo, pintura na lixa, 

pintura com giz de lousa, pintura com giz de cera e carimbo com frutas. E durante essas 

atividades foi realizado integrações com outras turmas, onde eles puderam se socializar, 

conhecer e interagir com outras crianças. Nessas ocasiões, além de ser realizada a roda de 

música, realizamos atividades como o circuito das sensações onde as crianças puderam sentir 

a sensação da farinha, e depois do amido de milho com água. E realizamos também a pintura 

com giz de lousa no estacionamento da escola. Estes momentos de integração são muito 

importantes, pois as crianças puderam compartilhar conhecimentos e saberes.  

Além de trabalhar o projeto “Arte por toda a Parte” realizamos o projeto “Xô Dengue” onde 

as crianças aprenderam as características do mosquito Aedes Aegypti; bem como, onde e como 

se reproduzem. Também as crianças tiveram a oportunidade de vivenciarem um momento muito 

importante, onde foi realizado o extermínio do mosquito. Para essa atividade, espalhamos 

diversas embalagens pelo parque, simbolizando dessa forma, o lixo; onde as crianças foram 

incentivadas a recolherem o mesmo, combatendo dessa forma, a proliferação do mosquito.  

E finalizamos o projeto com a realização da confecção de um cartaz, para 

conscientizarmos também as famílias, além de, mostrar às mesmas que estamos todos estão 

contra a dengue. E que eles também podem e devem ajudar nessa causa que é tão importante 

para assim, conseguirmos acabar com o mosquito transmissor dessa doença. 

Avalio o desenvolvimento dos projetos realizados até o presente momento como 

relevante, e, com certeza, as crianças se divertiram e conseguiram aprender um pouco mais 

sobre as técnicas de pintura, diferentes tipos de materiais utilizados, além de adquirirem um olhar 

diferente para a natureza que os rodeiam, levando assim um pouco de conhecimento para as 
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suas vivências futuras. Bem como, o que devemos fazer para não deixar a dengue chegar em 

nossa escola e em nossas casas! 

 

Pintura na Lixa 
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Circuito das sensações (Integração AGI /II – C) 

 

Pintura no pontinho de iogurte (Confecção Mascote) 
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Plantando Alpiste (Confecção Mascote) 

 

Carimbo com Laranja 

http://www.anabrasil.org/
mailto:adm@anabrasil.org


ASSOCIAÇÃO NAZARENA ASSISTENCIAL BENEFICENTE – ANA 
Rua: Ana Arruda de Camargo, 344 - Jd.Nilópolis – 13088-820 - Campinas-SP - Fone (19)3236-

2240 CNPJ 54.150.339/0001-01 www.anabrasil.org adm@anabrasil.org 

 

 
 

 

Colando Casca de árvore Grossa 

 

Colando Casca de árvore Rolha 

http://www.anabrasil.org/
mailto:adm@anabrasil.org


ASSOCIAÇÃO NAZARENA ASSISTENCIAL BENEFICENTE – ANA 
Rua: Ana Arruda de Camargo, 344 - Jd.Nilópolis – 13088-820 - Campinas-SP - Fone (19)3236-

2240 CNPJ 54.150.339/0001-01 www.anabrasil.org adm@anabrasil.org 

 

 
 

 

Pintura no Azulejo 

 

Pintura com Giz de Cera 
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Pintura com Giz de Lousa (Integração AGII-B) 

 

Experimentando o Limão 
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PROJETO DENGUE 
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Relatório 1° Trimestre do ano 2020 – Agrupamento III A 

No primeiro trimestre de atividades desenvolvidas no ano de 2020 as professoras do 

agrupamento III e II/III definiram o projeto a ser aplicado neste período de atividades 

pedagógicas, iniciando o ano letivo com propostas e explanações diante ao projeto “Quanto 

tempo o tempo tem” com a previsão de término no mês de Junho. 

O projeto tem como objetivo proporcionar aos alunos o desenvolvimento de múltiplas 

áreas de conhecimentos através do acesso a novas temáticas e participarem de propostas de 

atividades que explorem: horas, minutos, segundos, mudanças climáticas, estações do ano, 

características de cada clima e a sequência histórica de acontecimentos por meio de uma linha 

do tempo partindo dos dinossauros, pré-história, homens das cavernas, evoluções pessoais, 

contagem de tempo, fases da lua, considerando a antiguidade e a modernidade, chegando a 

atualidade com ao mundo digital do qual eles vivenciam. 

Vale ressaltar que, com o início de um novo ano letivo e o recomeço das atividades, os 

alunos necessitaram de um momento de adaptação, visto que, é necessário integra-los a uma 

nova rotina e contribuir para que estabeleçam novas relações entre colegas, professora e 

funcionários. Visando a adaptação e o reconhecimento da escola como um espaço aberto ao 
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seu desenvolvimento de forma integral, foram elaboradas atividades que pudessem possibilitar 

aos alunos novas descobertas. 

Neste período inicial de adaptação foram desenvolvidas atividades que abordaram a 

autonomia e integração dos alunos, utilizando como ferramentas o lúdico e a exploração. A 

realização destes momentos possibilitaram a observação por parte da professora das 

capacidades e dificuldades apresentadas pelos alunos, investigando e averiguando 

pontualidades importantes na rotina como: alimentação, utilização dos sanitários, escovação, 

interação e participação. 

Através da observação do desenvolvimento das atividades e a adaptação dos alunos 

ocorreu a necessidade ao reconhecimento e identificação da turma, surgindo a definição de 

mascotes para os agrupamentos. Neste momento de escolha do mascote, a professora buscou 

tornar este momento prazeroso e de participação ativa da turma, portanto, propôs uma roda de 

conversa para que os alunos pudessem apontar ideias de nomes, temáticas ou personagens que 

pudessem ser o mascote da turma considerando suas preferências. 

Dentre os mascotes de maior escolha entre os alunos pode-se destacar: Aventureiros, 

Olaf e Super-Heróis, após esta seleção de temáticas foi proporcionada uma votação de forma 

democrática na qual cada aluno escolheu individualmente o seu voto por meio de uma imagem 

e após sua escolha armazenou seu voto em uma urna disponibilizada pela professora. O 

mascote com mais votos foi o Olaf, contendo 17 votos no total, sendo determinado o 

agrupamento como TURMA DO OLAF. Um boneco de neve de pelúcia foi disponibilizado para 

que os alunos pudessem manusear e observar suas características, o mesmo será utilizado na 

proposta do “Mascote em minha casa” sendo enviado a cada família às sextas-feiras com o 

objetivo de fortalecer os vínculos entre a escola e a família proporcionando momentos e vivências 

com o mascote escolhido pela turma. 

 

Ao iniciar o projeto, no primeiro momento os alunos puderam conhecer, reconhecer e 

compreender informações sobre os Dinossauros, considerando suas características e 

individualidades, sua vida, alimentação, tamanho, espécies, extinção, vulcões e meteoros. As 

abordagens foram realizadas nas rodas de conversas, proporcionando aos alunos momentos de 

discussões e troca de experiências, possibilitando que as atividades pudessem ser 

desenvolvidas sem nenhuma dificuldade por parte dos alunos, novas informações foram sendo 

introduzidas diariamente e semanalmente nas rodas de conversa para que as discussões 

pudessem acontecer em torno do conhecimentos prévios e já adquiridos pela turma. 
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Os alunos exploraram alguns dinossauros de brinquedo com o objetivo de auxilia-los na 

identificação e seriação dos animais considerando sua alimentação como: herbívoros e 

carnívoros, ou seja, não utilizando apenas da aprendizagem abstrata como ferramenta. Quando 

proporcionado o caça aos dinossauros foi possível observar o quanto este momento de interação 

entre toda a turma os deixou alegres e contribuiu na socialização. 

Dando continuidade à linha do tempo e aos acontecimentos históricos descritos no projeto 

foi apresentada aos alunos a Idade da Pedra, contendo como o seu principal personagem o 

Homem das Cavernas. Quanto a esta temática os alunos mostram-se bastante confusos ao 

tratar-se dos conhecimentos prévios, não conseguindo transmitir de forma clara informações aos 

colegas e professora nas rodas de conversa, desta maneira, a professora buscou auxilia-los 

utilizando a ludicidade como principal ferramenta. Foram abordadas questões quanto a 

alimentação, habitat, moradia, vestimenta, caça e maneiras de comunicação na idade das pedras 

verbalmente e com a pintura rupestre. 

Neste período de aprendizado foram utilizados diferentes recursos e ferramentas que 

contribuíram para os conhecimentos e as riquezas a serem exploradas durante as atividades por 

meio de: recorte, colagem, pinturas coletivas, jogos e brincadeiras. 

As atividades foram aceitas e desenvolvidas com clareza e disposição, transmitindo 

conhecimentos nas rodas de conversa, dinâmicas e interações entre os alunos, os 

conhecimentos adquiridos foram primordiais para o bom desenvolvimento do grupo em geral. A 

turma participou de momentos de conversa, expondo os conhecimentos em torno da temática a 

ser explorada durante a semana, dando opiniões, debatendo com a professora e com os outros 

colegas da turma. 

 

A utilização de métodos alternativos fez com que os alunos reconheçam e assimilem o 

conteúdo de maneira sadia e lúdica, fazendo com que este contato com diferentes ferramentas 

tornem o resultados e aprendizados surpreendentes, foram utilizados vídeos educativos que 

exemplificaram as discussões por meio de ilustrações pertinentes a faixa etária. Além do que, a 

exploração de uma caverna confeccionada com papel kraft para a visitação dos alunos tornou a 

compreensão e o momento de aprendizado grandioso. 

Foram realizadas atividades individuais e coletivas semanalmente. Estas propostas são 

importantes para o desenvolvimento da coordenação motora fina, além do que, possibilita 

interação e socialização dos alunos. Com o objetivo de possibilitar a exploração de diferentes 
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materiais foram disponibilizados materiais similares aos utilizados na idade da pedra como: 

carvão, colorau, areia, tinta vermelha/laranja (representando o sangue), enquanto a temática 

dinossauro os alunos realizaram colagens de palitos (representando ossos do esqueleto), 

confecções de ovos com bexiga e representações individuais por meio de desenhos nos 

cadernos. 

Quanto as produções ocorreram de forma coletiva, percebeu-se a interação e troca de 

experiências entre os alunos, tornando este momento de aprendizado prazeroso. Vale salientar 

que, os cartazes confeccionados pela turma no decorrer do projeto são expostos na escola para 

que os pais e familiares possam compreender as temáticas que estão sendo abordadas na sala 

de aula e os conhecimentos que estão sendo adquiridos. 

Durante o desenvolvimento das atividades do projeto a professora observou e avaliou a 

participação dos alunos, ao tratar-se do interesse e disposição da turma diante as propostas, a 

absorção dos conhecimentos da temática abordada nas atividades individuais e em grupo 

ocorreu de forma integral, os conhecimentos estão sendo transmitidos à professora e aos 

colegas nos ricos momentos que foram oportunizados. As interações entre os agrupamentos tem 

auxiliado diretamente na construção de conhecimentos e no desenvolvimento da autonomia da 

individual e coletiva dos alunos, visando as inter-relações entre todos do ambiente escolar. 

Dentre os assunto discutidos neste trimestre, ocorreu o projeto com a abordagem 

Dengue, solicitada a abordagem pela Prefeitura Municipal de Campinas com os alunos 

considerando o aumento do número de casos de pessoas com a doença na região que localiza-

se a instituição. Este projeto buscou apresentar e conscientizar, os alunos sobre a importância 

de previr o mosquito da dengue e cuidados para que ele não se reproduza, foram planejadas 

atividades para que os alunos pudessem participar de teatros, atividades coletivas, atividades 

individuais, músicas e dinâmicas sobre a temática, porém, devido ao baixo número de alunos 

visando o isolamento social e a diminuição do contágio diante ao covid-19, apenas algumas 

propostas foram desenvolvidas como: Dramatização do mosquito da dengue, apresentação de 

vídeo educativo e desenho dirigido sobre a temática. 

 

O projeto encontra-se em desenvolvimento, havendo uma pausa devido a suspensão das 

aulas diante a pandemia do covid-19 e a solicitação do isolamento social como medida de 

prevenção dos alunos e profissionais. Diante a estes desafios enfrentados em todo o país e no 

mundo a professora segue avaliando e reorganizando as propostas planejadas para que o 

projeto seja retomado juntamente com o retorno das atividades na unidade escolar. 
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VOTAÇÃO – MASCOTE DA SALA SOCIALIZAÇÃO MASCOTE – OLAF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAÇA AOS DINOSSAUROS CONFECÇÃO DE OVOS COM BEXIGA 
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CONFECÇÃO VULCÃO COM ARGILA ATIVIDADE INDIV. – DINOSSAURO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARTAZ COLETIVO – ESQUELETO DINOSSAURO 
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CARTAZ – HOMEM DAS CAVERNAS FILME: “O HOMEM DAS CAVERNAS.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPLORANDO A CAVERNA – PINTURA RUPESTRE 
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RODA DE CONVERSA – DENGUE DRAMATIZAÇÃO – MOSQUITO 

Relatório 1° Trimestre do ano 2020 – Agrupamento III B 

O retorno das crianças à escola ocorreu de forma divertida, alegre e com muitos 

momentos diversificados principalmente durante a acolhida das crianças onde ao chegarem na 

U.E diariamente, e se depararem cada semana com uma personagem diferente dos contos os 

recebendo na porta.  

Esse é um recurso que utilizo bastante de me fantasiar e as crianças assim como as 

famílias amam também; a partir dessa minha prática e do envolvimento das crianças criamos um 

combinado nosso de toda sexta-feira virmos fantasiados nem que seja com um simples adereço 

e as crianças tanto quanto as famílias aderiram muito bem à proposta. 

Cabe ressaltar que minha proposta de trabalhar com fantasias se dá principalmente pela 

importância que as mesmas trazem por si só, pois segundo estudos o uso da mesma na infância, 

faz parte da construção da personalidade, do entendimento do mundo, separação do que é 

realidade e do que é imaginação. Além também de ajudar as crianças a entenderem seus 

sentimentos e desenvolverem a sua inteligência bem como a sua criatividade; também nos 

alegrarmos durante esse período de adaptação com várias músicas conhecidas por elas,  

As famílias em um primeiro momento puderam acompanhar os filhos até dentro da sala, 

passando para elas segurança, além de acreditarmos que quando as famílias são acolhidas com 

as crianças, elas se sentem seguras e automaticamente passam essa segurança aos seus filhos 

também. Pois mostram às crianças que elas confiam no lugar onde estão deixando seu bem 

mais precioso e sabem que seus filhos ficarão bem com o profissional que ali está. Esse processo 

de passarmos segurança, confiança e tranquilidade aos pais são de extrema importância para o 

desenvolvimento das crianças.  
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Nossa rotina já é de conhecimento de grande parte das crianças uma vez que quase todas 

já eram da escola no ano anterior, o que possibilitou darmos continuidade à mesma sem grandes 

dificuldades ou desafios, as crianças de maneira geral respeitam as regras e combinados. Temos 

um diálogo bem bacana e toda possível intercorrência e problema que possam vir a acontecer 

na sala entre as crianças é resolvido em roda de conversa, onde discutimos o ocorrido e 

chegamos a um consenso e resolução juntos. E assim dessa forma, estamos construindo 

também juntos o desenvolvimento da autonomia das crianças. 

Utilizo bastante também do recurso de jogos pedagógicos que construímos juntos em sala 

de aula com materiais recicláveis e um dos jogos que construímos juntos e as crianças amaram 

brincar foi o jogo do “Dado das Perguntas”, onde em roda de conversa as crianças jogavam o 

dado das perguntas de forma organizada uma a uma e respondiam: seu nome, idade, onde mora, 

comida que mais gostam, se as mesmas têm ou não animais de estimação, com quem mora.  

No espaço da casinha de boneca, realizamos diversas atividades explorando bem todo o 

ambiente, onde as crianças tiveram a oportunidade de vivenciarem distintas situações cotidianas 

vivenciadas ou não por elas diariamente em seu ambiente familiar, bem como, foi proporcionado 

a elas também a oportunidade de treinar relações sociais. Nesse ambiente em específico as 

crianças ao interagir com os objetos e com os outros, constrói relações e conhecimentos a 

respeito do mundo em que vive, e, aos poucos, esse conhecimento contribui para que a criança 

estabeleça relações de grupo.  

Aqui destacamos também que o desenvolvimento da linguagem oral nesse espaço, amplia 

as possibilidades de inserção e de participação nas diversas práticas sociais. Cabe ressaltar que 

na educação infantil, a linguagem se constitui um dos eixos básicos, dada sua importância para 

o desenvolvimento e formação da criança, a interação social, os momentos de orientações das 

ações intencionais, bem como a construção de conhecimentos e a troca de ideias. 

Outra questão trabalhada por nós com bastante afinco é a socialização entre as crianças, 

e ela se dá entre outros momentos nos dias de brinquedos, onde as crianças podem trazer seu 

brinquedo favorito de casa para brincar, esse dia tem um grande significado para as crianças, 

pois é nele que elas levam para a escola um pedacinho do seu lar. 

A ideia principal desse dia é fazer com que elas aprendam o valor de compartilhar. É nessa 

fase que as crianças têm dificuldades em partilhar, isso acontece por conta do egocentrismo. 

Durante esse momento temos a oportunidade de trabalhar com as crianças o sentido de dividir, 

ou seja, a importância de emprestar o seu brinquedo e pegar emprestado o do amiguinho. O 
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momento da brincadeira é ideal para ajudar a criança a se adaptar em ambientes diferentes e 

novas situações. 

Cabe ressaltar aqui que fazer o uso do brinquedo no aprendizado infantil ajuda explorar o 

potencial que as crianças têm e o desenvolvimento cognitivo delas. Por meio da brincadeira é 

possível alcançar diversos benefícios, dentre os quais destacamos: o trabalho em equipe; a 

autonomia das mesmas; a disciplina; bem como, o partilhar. 

Precisávamos também escolher o mascote que representaria nossa turma durante esse 

ano e para que esse momento fosse possível, em roda de conversa fiz uma pesquisa sobre o 

tipo de mascote que minha turma tinha mais interesse, através de fotos de vários personagens 

e desenhos elas escolheram o MCQUEEN. Dessa forma, esse personagem passou a fazer parte 

da nossa turma, e todos terão que se empenhar bastante em cuidar do mesmo, pois ele também 

fará parte do nosso projeto: “Mascote em minha Casa”; onde toda sexta-feira uma criança por 

meio de sorteio, levará o mascote para casa com a finalidade de que a criança com sua família 

cuide do mesmo e registrem em um caderno como foi esse momento em família. 

O primeiro projeto escolhido para iniciarmos nosso trabalho com as crianças foi o projeto 

“Quanto tempo o tempo tem”. Horas, minutos, segundos, estações do ano, caprichos do 

clima... Afinal, “Quanto tempo o tempo tem?” A resposta para essa difícil questão será 

conhecida ao longo do novo projeto que trabalharemos com nossas crianças ao longo desse 

primeiro semestre, cujo mesmo tem como eixo principal, o tempo! 

Será uma verdadeira viagem pelo passado, presente e futuro para que os pequenos 

aprendam não só as primeiras noções sobre o tempo, mas também desenvolvam múltiplas áreas 

do conhecimento por meio de atividades criativas, exploratórias, divertidas e motivadoras. Várias 

foram as atividades realizadas desde o início do projeto, dentre elas destacamos que priorizar o 

desenvolvimento do raciocínio lógico tem sido uma de nossas metas. 

Pois através dos jogos e quebra-cabeças próprios para essa área, propusemos diversos 

momentos no coletivo, onde um aprenderá a ver o outro e juntos as crianças têm condições de 

aprenderem mais. Cabe destacar que a percepção com o manuseio sensorial por intermédio de 

materiais diversos como, por exemplo, tintas e pinceis. Já na questão da coordenação motora 

fina e grossa estamos trabalhando bastante com o alinhavo; massinha de modelar; massinha de 

biscuit; argila; Além também de termos acrescentado diversas propostas que necessitem do 

movimento de pinça através de atividades com grãos variados dentro e fora de recipientes 

diferenciados; bem como, os jogos de encaixe. 
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  Através de uma pesquisa realizada com uma criança de cada vez, pude observar que a 

turma da mais preferência pelo brincar e brincadeiras e com essa observação trabalharei dentro 

das normas da BNCC, partindo do conhecimento prévio das crianças e tendo a ajuda delas para 

elaborar os semanários e os projetos.  

Diversas forma as brincadeiras que realizamos dentro da proposta do projeto e 

destacamos a brincadeira de bambolês que as crianças amaram, cuja mesma se deu da seguinte 

maneira: com dois pedaços grandes de barbantes e quatro bambolês pendurados de forma 

estratégica na horizontal, as crianças se equilibraram para passar em pé por dentro deles, sem 

se enroscar ou cair; com isso foi trabalhando nas crianças o equilíbrio e concentração.  

Outra brincadeira bastante significativa foi: “Seu mestre mandou”, essa é uma brincadeira 

que trabalha o desenvolvimento corporal, cognitivo, além de servir como um estímulo ao respeito 

eu e o outro, às coisas, aos animais, objetivando também a proporcionar as crianças um espaço 

para explorar sentimentos e valores, assim como para desenvolver relações sociais.  

Outro momento riquíssimo foi quando brincamos com o “Bambolê Sensorial Ciranda das 

Cores”, onde com o auxílio da musicalização o mesmo objetivou no desenvolvimento linguístico. 

Durante essa brincadeira, levei as crianças a explorarem as fitas e se movimentarem debaixo do 

bambolê, pegar o arco e sair correndo para ver as fitas balançarem e também brincarem de 

passar por dentro do bambolê.  

Podemos dizer que essa foi uma brincadeira divertida e colorida e que permitiu 

trabalharmos com as crianças o desenvolvimento corporal e a imaginação. Outro momento que 

ocorreu com bambolês ao término desse citado acima foi o de deixar as crianças livres para 

brincarem com os bambolês e nesse momento pude observar que as mesmas criaram várias 

brincadeiras entre elas, onde a observação, o companheirismo, amizade e o respeito um com o 

outro, se fez presente durante todo o tempo.  

Também trabalhamos com as Garrafas Sensoriais, onde nesta brincadeira as garrafas 

foram cheias dos mais diversos objetos colocados pelas crianças, as quais depois de colocados 

todos os objetos, as mesmas foram penduradas formando uma cortina para que as todas as 

crianças da escola pudessem explorar as mesmas, e dessa forma, sentirem diferentes texturas; 

pesos; e cores, essa atividade teve por objetivo aguçar a imaginação das crianças, bem como, 

o tempo espacial.  
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Realizamos também a Brincadeira: “Coletiva das tampinhas de Garrafas”, cuja mesma se 

deu da seguinte maneira – com letras em um tabuleiro onde estão ilustradas as letras do alfabeto, 

as crianças em pequenos grupos de no máximo 06 crianças, iam colocando a tampinha com a 

letra de acordo com a do tabuleiro. Cabe destacar que brincando as crianças foram aprendendo 

conceitos bem como, desenvolvendo seu raciocínio, sua atenção, suas noções de espaço, de 

tamanho, de tempo; além de trabalharmos também a questão do letramento, cujo mesmo é de 

extrema e fundamental importância para auxiliar as crianças quando as mesmas forem iniciar 

seu processo de alfabetização lá no primeiro ano do ensino regular.  

Dando continuidade ao desenvolvimento do nosso projeto, confeccionamos um relógio 

bem grande e o deixamos exposto na sala, num segundo momento em grupos as crianças 

olhavam para o relógio da sala e montavam o relógio na cartolina que estava colocada no chão. 

Para auxiliá-las a confeccionarem os demais relógios, foi disponibilizado a elas: ponteiros 

móveis, a palavra relógio, a escrita o nome do projeto - “Quanto tempo o tempo tem”. Essa 

atividade teve por objetivo levar as crianças a adquirirem a compreensão das horas, segundos e 

minutos. 

Ainda dentro da questão do tempo, fizemos no pátio a atividade do Relógio Humano: onde 

com o auxílio de dois pedaços de barbante as crianças formaram grupos de seis, sendo que 

duas dessas crianças eram os ponteiros do relógio e as demais em fila aguardavam para 

participarem da atividade; onde as primeiras crianças da fila seguravam as pontas dos barbantes 

e as demais falavam que horas queriam. Com essa atividade trabalhamos as horas, raciocínio 

lógico, atenção e percepção. 

Ainda em pequenos grupos as crianças fizeram a atividade de recorte e colagem na 

cartolina, sobre os diferentes tipos de relógios, a mesma por sua vez, objetivou trabalharmos o 

desenvolvimento da atenção, coordenação motora, percepção visual, promovendo o 

conhecimento e valorização da própria arte e do outro.  

Em outro momento tivemos a atividade de integração com o agrupamento II/IIIE, onde 

realizamos um circuito com diferentes obstáculos, cujo objetivo principal do mesmo foi o de 

proporcionar as crianças momentos de trocas de conhecimentos, além de reforçarem a questão 

da importância de se relacionarem uns com os outros de maneira harmoniosa, a partir da 

cooperação e do respeito. Bem como, auxiliá-las na questão de seu desenvolvimento motor, 

emocional, corporal, promovendo dessa forma, a percepção das crianças em relação à 
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capacidade delas de se movimentarem e sentirem todo o corpo e o tempo que cada uma leva 

para completar os exercícios do circuito. 

Outro tema abordado dentro do projeto foram os dinossauros, cabe ressaltar aqui que 

trabalhar esse tema com as crianças possibilitará as mesmas a compreensão da correlação entre 

os animais com seu ambiente em diferentes épocas e de alguns fenômenos naturais e seus 

efeitos. Com isso as mesmas terão a oportunidade de conhecer esses animais que viveram no 

nosso planeta a milhões de anos atrás.  

Para darmos inicio as atividades relacionadas aos dinossauros, contei as crianças como 

os mesmos nasciam; qual a forma como viviam; do que se alimentavam; bem como, quais as 

diversas espécies que existiram aqui. O recurso utilizado para contar a história dos dinossauros, 

as crianças, foi o livro: “Olhinhos Curiosos” da editora Ciranda Cultural, onde cada página foi 

uma surpresa diferente e envolveu de maneira geral todas as crianças durante a contação da 

história, cuja mesma se deu de maneira criativa e dinâmica. A espécie que as crianças mais 

gostaram foi o T-REX. 

Ainda dentro do tema dinossauros trabalhados com as crianças, fizemos a reconstrução do parque 

do Triceratópo, onde no quiosque as crianças com argila e tinta reproduzirão a história do mesmo, 

mostrando que o tempo do passado sempre estará presente no atual tempo em que vivemos. 

Realizamos várias brincadeiras relacionadas ao tema dos dinossauros, bem como, 

proporcionamos as crianças alguns experimentos científicos, entre os quais destacamos a construção de 

um vulcão feito com argila, e o momento de erupção do mesmo (para tal usamos de alguns produtos que 

possibilitariam que esse efeito ocorresse quase de forma muito semelhante ao real momento onde um 

vulcão entra em erupção, tais como: bicarbonato de sódio, vinagre e corante alimentício).  

De fato, esse foi um momento mágico e de grande ansiedade para as crianças, durante o 

momento que antecedeu ao experimento, expliquei às crianças o que iriamos fazer com aqueles 

produtos e materiais exposto na sala, e o tempo todo chamei a atenção das mesmas para o que 

estava prestes a acontecer com o vulcão que elas construíram com a argila. A experiência do 

vulcão foi um sucesso, no momento que o vulcão entrou em erupção, o que se era observado 

na sala entre as crianças eram olhares extremamente atentos e muito curiosos com o que tinham 

acabado de vivenciarem.  

E ao término da mesma, os pedidos foram unânimes para que repetíssemos a atividade; 

de fato esse foi um momento de muito aprendizado e conhecimento. Mas o mais impressionante 
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foi o retorno que tivemos das famílias no dia seguinte a esse experimento, onde vários pais nos 

pediram o passo a passo da experiência, pois elas queriam reproduzir o momento em casa. 

Também realizamos atividades onde as crianças confeccionaram Fósseis de Dinossauros 

com argila; e outro momento extremamente divertido foi quando fizemos a brincadeira de Pés de 

Dinossauros no espaço do Parque; onde em uma das tartarugas da escola, colocamos bastante 

tinta guache e as crianças colocavam os pés de dinossauros que confeccionaram com papelão 

e saiam pelo espaço carimbando os mesmos pelo chão deixando dessa forma, suas marcas, 

revivendo o passado no presente. Esse momento contou com a presença do homem das 

cavernas (onde a professora se fantasiou e participou da atividade vestida a caráter).  

Cabe ressaltar que este tema – “homem das cavernas”, foi outro assunto abordado e 

trabalhado com as crianças dentro do projeto, onde o mesmo teve como proposta, de entender 

como ocorreu a evolução da escrita; para tornar isso possível, realizamos diversas rodas de 

conversa com as crianças onde apresentamos a elas as diferentes formas de escrita que os 

homens do tempo antigo escreviam e como é a forma de escrever dos dias atuais. Esse momento 

culminou na construção de uma enorme caverna na casinha do Tarzan, cabe salientar que essa 

montagem gerou muitos estímulos para a aprendizagem. 

Nessa mesma, fizemos várias rodas de conversa e reflexões sobre os primeiros registros 

que os homens deixaram nas rochas: as pinturas e inscrições rupestres. O homem, na Pré-

História (antes de criar à escrita), pintava figuras humanas e animais nas paredes das cavernas. 

Alguns historiadores apontam que os desenhos poderiam ter o objetivo de criar a imagem do que 

viveriam: da caça que realizariam, por exemplo. As crianças também tiveram a oportunidade de 

deixar seus próprios registros nas paredes da caverna que construíram. 

A atividade proporcionou a reflexão sobre o registro do que viveram e ainda o registro do 

que pretendem viver. Através dos questionamentos feitos que ocorreram durante essas 

conversas, a turma também observou a capacidade de pensar e criar (que somente o homem 

tem) possibilitando adquirir conhecimentos e, assim, evoluir (externa e internamente). 

Paralelo ao projeto do tempo e diante do aumento de casos de dengue em nosso 

município fez-se necessário realizarmos um projeto da dengue com as crianças orientando-as 

bem como, conscientizando-as sobre nosso papel no combate a doença. Em roda de conversa, 

mostrei para as crianças através de um vídeo infantil a dengue e os cuidados que devemos ter 

para evitar com que a mesma ocorra em nossas casas e no ambiente da escola; promovendo 
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dessa forma, nas mesmas a se conscientizarem de que um simples mosquitinho pode fazer 

contra nós e nossos familiares. 

Também usamos do recurso de apresentar a temática da Dengue com a utilização de 

fantasia de um mosquito confeccionada com TNT pelas professoras da U.E. Após a 

dramatização fomos dialogar juntos com as crianças e identificar quais os conhecimentos que as 

crianças tinham sobre a dengue e seus males, bem como, se sabiam como o mosquito e a 

doença que é transmitida.  

O projeto se deu de forma muito proveitosa e com a participação total das crianças, cujas 

mesmas puderam aprender a realizarem algumas atitudes para ajudarem na prevenção ao 

mosquito da dengue AEDES AEGYPTI, bem como, participar ativamente de ações sendo estas 

diretamente relacionadas às práticas de higiene que podem prevenir a proliferação do mesmo, 

evitando dessa forma, a doença.  

Realizamos também, atividades com jogos de quebra-cabeça do mosquito da dengue, 

uma atividade simples, mas cheia de aprendizado, tendo essa mesma por objetivo trabalhar a 

atenção, percepção, raciocínio. Por fim, confeccionamos junto um cartaz explicativo para toda 

comunidade sobre os cuidados com a dengue e o que fazer para a preservação da saúde. 

Ainda tínhamos várias outras atividades a serem realizadas dentro do projeto do tempo, 

mais diante do atual cenário de pandemia em nosso país o COVID-19, foi decretado pela 

Prefeitura Municipal o fechamento de todas as escolas, diante da determinação do Governo do 

Estado de São Paulo, seguindo a ordem de mantermos o distanciamento social.  

Porém, como atendemos as crianças até o dia 20 de março de 2020, tivemos um tempo 

de abordar o assunto com as crianças em roda e tentarmos dialogar um pouco sobre a doença. 

Foram muitas as dúvidas, questionamentos e acontecimentos sobre o corona vírus, visto pelas 

crianças, nos canais de televisão e também nas redes sociais, cujos mesmos estavam deixando 

não somente as crianças, mais também seus familiares, bem como todos nós da escola de 

maneira geral, bastante apreensivos e preocupados.  

Através das poucas informações que também tínhamos sobre o assunto, propus para as crianças 

atividades direcionadas sobre o Vírus em questão, onde em roda de conversa fizemos um 

apanhado sobre o que as crianças sabiam com relação ao assunto, e o que devemos fazer para 

nos protegermos contra o mesmo; a partir daí dei as devidas orientações sobe os cuidados 
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constantes que devemos ter com a higienização de nossas mãos, bem como, alguns cuidados 

ao tossir e espirrar.  

Ao final desse momento confeccionamos e começamos o símbolo da bactéria que 

representa coronavírus (COVID-19), para isso utilizamos: bola de isopor, palito de churrasco sem 

ponta, massinha de biscuit. E com todas as informações que as crianças adquiriram, fizemos 

também um cartaz explicativo aos pais para divulgar aos mesmos os cuidados que todos 

devemos ter nesse momento tão difícil que estamos enfrentando. 

A seguir, o anexo de alguns registros dos momentos trabalhados com as crianças até o 

momento onde tivemos de pausar o atendimento das mesmas: 

Registro do início do projeto – Tendo conhecimento 

 

Registro da atividade – Construção do vulcão com argila 

 

 

 

 

 

 

 

Registro da atividade com pecinhas de montar – Fazendo os Dinossauros 
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Registro da atividade do – Quebra cabeça do tempo 

 

Registro da atividade – Reproduzindo o Livro sobre os dinossauros e vulcão 
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Registro da atividade – Diferentes tipos de relógio 
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Registro da atividade com o uso da ampulheta - “Quanto tempo o tempo tem” 

 

Registro da atividade – Relógio Humano 

 

Registro das atividades – Garrafas sensoriais 
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Registro da atividade – Carimbo dos Pés de Dinossauros 

 

Registro da atividade de “Escrita Rupestre” 

 

Registro da atividade – Eu o outro e o Dino 
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Registro do projeto: “Xô Dengue” 

 

 

Registro da atividade – “Xô Corona vírus”. 
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Registro do Trabalho concluído 

 

Relatório 1° Trimestre do ano 2020 – Agrupamento II/III E (manhã) 

Foi trabalhado inicialmente a readaptação e acolhimento das crianças na escola, visto que 

as mesmas retornaram do período de férias e na sua maioria ingressaram em turmas diferentes 

das do ano anterior, precisando assim de atenção e cuidados num primeiro momento. Após este 

momento, foi dado início ao projeto “Quanto tempo, o tempo tem”, que visou explorar horas, 

minutos, segundos, estações do ano, mudanças climáticas entre outros assuntos, a resposta 
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para essa difícil questão buscaremos todos juntos nas realizações e desenvolvimentos das 

atividades propostas.  

Nossa proposta durante todo o projeto é a de proporcionar as crianças uma verdadeira 

viagem pelo passado, presente e futuro para que as mesmas aprendam não só as primeiras 

noções sobre o tempo, mas também desenvolvam múltiplas áreas do conhecimento por meio de 

atividades criativas, exploratórias, divertidas e motivadoras. O projeto iniciou falando sobre os 

dinossauros, onde as crianças puderam conhecer e explorar de diferentes maneiras e vida 

destes animais, trabalhando através de registros em desenhos, pinturas, manuseio de 

brinquedos e diversos materiais para construções.  

Diante disso também surgiu o nome da sala e seu mascote. A professora sugeriu três 

mascotes relacionados ao tema trabalhado para que as crianças pudessem escolher juntas qual 

o preferido, a turma decidiu por turma do dinossauro, o que fez com que o aprendizado fosse 

mais eficaz e a interação da turma com as informações maiores.  Na sequência, foi trabalhado a 

pré-história, onde as crianças puderam conhecer os homens das cavernas, a forma com que 

viviam, como era a rotina, entre outras informações. Para isto, foram utilizados filmes educativos, 

atividades de exploração e registros utilizando materiais que lembravam os utilizados na época 

estudada, como por exemplo, carvão, colorau, entre outros elementos naturais. 

As crianças puderam vivenciar uma caverna, onde perceberam como era o ambiente em 

que as pessoas viviam. Foram trabalhados pontos como, pintura rupestre, linguagem e forma de 

fala, higiene, alimentação e moradia daquele povo. Paralelo ao projeto, desenvolvemos 

juntamente com as crianças o projeto da Dengue, que visava conscientizar, bem como, orientar 

as mesmas sobre a importância de todos auxiliarmos no combate ao mosquito que vem 

apresentando números crescentes de casos em nosso município. Em meio á realização do 

projeto, começaram a surgiram os alertas e aviso de emergência sobre a pandemia do novo 

corona vírus no Brasil; devido a isto, o número de frequência das crianças caiu bastante, fazendo 

com que as atividades planejadas tivessem que ser adaptadas.  

Foi possível, mediante a questão do número de crianças presentes na U.E na semana 

que antecedeu ao dia 20 de março de 2020 (dia em que foi decretado o fechamento da escola 

em virtude a seriedade da pandemia e a ordem do isolamento social dada pelo governador do 

estado de São Paulo), trabalhar somente a forma de criação do mosquito e como se dá a 

proliferação do mesmo, além de características, e sintomas de quando alguém contrai a doença.  
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Foram utilizados recursos como fantasia, mosquitos feitos em garrafa PET, vídeos e 

músicas educativas; bem como, registros em cadernos e folhas. Em paralelo, surgiram dúvidas 

sobre o tão falado vírus COVID-19, foi então passado ás crianças algumas orientações como 

lavagem das mãos, utilização do álcool gel, atitudes ao espirrar ou tossir e distância segura entre 

os colegas. Durante a realização das atividades do projeto, aconteceram também as integrações 

e as apresentações do projeto ‘sextas em Cena’, onde as crianças puderam interagir com 

crianças de turmas diferentes, fazendo assim com que não só a socialização, mas também a 

cooperação e trabalho em equipe fossem explorados durante as propostas. 

Diante dos fatos referentes à pandemia que estamos vivendo em nosso país; bem como, 

no mundo; o trimestre teve que ser pausado, e mediante a esse ocorrido, não foi possível realizar 

todas as atividades que estavam propostas para esse trimestre, devido a total e extrema 

necessidade para que as medidas de isolamento social determinadas pelo governo sejam 

cumpridas. Sendo assim, aguardamos ansiosos para que em momento oportuno possamos 

todos retornar à U.E e retomarmos, dando continuidade à todos os nossos projetos e 

planejamentos. Momento este que ocorrerá diante determinação dos superiores. 
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Relatório 1° Trimestre do ano 2020 – Agrupamento II/III E (tarde) 

Iniciamos o ano letivo com atividades de adaptação, onde todas as crianças tiveram 

oportunidade de se autoconhecerem e também conhecerem melhor os colegas de sala e a 

professora. Realizamos rodas de conversa, brincadeiras e atividades de registro como desenhos 

e pinturas para oportunizar a integração de todos.  

Fizemos uma votação na sala para escolher o mascote da turma e dar inicio ao projeto 

“mascote em minha casa”, projeto este que é realizado para incentivar as crianças a cuidar do 

mascote sendo que o mesmo é compartilhado por toda a turma, e também inserir a família nas 

atividades escolares dos filhos, tendo em vista que as crianças levam o mascote para casa e 

realizam todas as atividades do dia a dia com o mesmo, e precisam registrar esses momentos 

por meio de fotos, desenhos e textos explicativos sobre a passagem do mascote pela sua casa.  

Realizamos também uma atividade de integração com o AG III B, onde juntas eu e a 

professora da outra sala, organizamos um circuito onde as crianças tiveram que passar por vários 

obstáculos, objetivamos com essa integração, proporcionar a interação das crianças em  

momentos de muita diversão.   

Após esse momento de muita diversão e alegria, demos inicio as atividades relacionadas 

ao projeto: “Quanto Tempo o Tempo Tem”, com o objetivo de explorar as horas, minutos, 

segundos, estações do ano, mudanças climáticas entre outros assuntos, fazendo com que as 

crianças aprendam noções sobre o tempo, mas também desenvolvam diversas áreas do 

conhecimento por meio de atividades criativas, exploratórias, divertidas e motivadoras.  

Para as crianças a noção de tempo, dias da semana e os meses do ano é uma conquista 

possível através do trabalho realizado na roda de conversa. As crianças são estimuladas a 

entender a contagem do tempo através do calendário interativo existente na sala, onde as 

crianças atualizam o mesmo sinalizando com uma argolinha o dia que estamos, e também ao 

inicio de cada mês, alteram o mesmo. 

Essa prática diária é bem oportuna diante do projeto que trabalhamos, fazendo com que 

a criança entenda melhor a contagem do tempo e sua sistematização. Pensando no grande 

interesse que as crianças demonstram pelos dinossauros, o mesmo foi escolhido como tema 

inicial do projeto, juntamente com a pré- história onde possibilitou a compreensão da correlação 

entre os animais e o ambiente que viveram em uma época bem distante onde o planeta era 

diferente, e de alguns fenômenos naturais e seus efeitos oportunizando que as crianças 
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mergulhassem em um mundo de conhecimento sobre esses animais que viveram no nosso 

planeta a milhões de anos atrás e também relacionamos hábitos de vida no passado e no 

presente.   

Durante o trimestre realizamos rodas de conversa onde apresentei curiosidades sobre os 

dinossauros e as crianças falaram sobre os conhecimentos prévios sobre o assunto, conheceram 

as espécies através de imagens e também algumas versões do mesmo, de brinquedo que 

puderam manusear e reparar em detalhes e também verificar a diversidade de formas e cores 

dos animais.  

Conversamos também sobre o período da pré-história, e os hábitos de vida no período, 

incluindo o tipo de moradia, alimentação, utensílios da época, forma de escrita, vestimenta entre 

outros.  Realizamos atividades artísticas onde as crianças construíram ovos de dinossauros 

feitos com colagem de pedaços de jornais em bexigas, modelagem dos dinossauros, homem 

das cavernas e cavernas em massa de biscuit, para montar a nossa maquete. 

Realizamos também a confecção de um cartaz com carimbo das mãos transformadas em 

dinossauros, iniciamos a produção do animal em caixa de papelão, proporcionamos as crianças 

diversas brincadeiras relacionadas ao tema, como “pega-pega dino”, boliche do dinossauro, 

corrida do dinossauro, entre outras. 

Cantamos músicas relacionadas ao tema e realizamos uma apresentação no palco 

juntamente com a turma do AGIII B em outro momento de integração entre turmas. 

Confeccionamos também um cartaz onde as crianças representaram através de desenhos a 

pintura rupestre (forma de escrita na pré-história); as crianças que já conhecem e sabem fazer 

as letras do alfabeto, também fizeram as mesmas ao lado de seus desenhos, para assim 

representarem a escrita na atualidade demonstrando assim a evolução da escrita. 

Dando continuidade ao projeto, em outro momento foi proposto para as crianças à 

construção da nossa caverna, reproduzindo dessa forma, como eram as casas no tempo 

passado, e assim, pudéssemos dialogar num segundo momento como são as moradias 

atualmente; levando também, as crianças á valorizarem tudo o que as mesmas têm. Para isso 

as crianças fizeram diversos desenhos em folha de papel Kraft que juntamente com TNT marrom 

e outros materiais compuseram a mesma; após a caverna construída, tivemos um rico momento 

de roda de conversa sobre como era antes e como é nos dias atuais. Todas as crianças gostaram 

muito desse momento!  
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Realizamos também o projeto sobre a dengue, devido ao grande aumento de casos em 

nosso município, onde visamos através do mesmo conscientizar as crianças dos perigos 

relacionados á proliferação do mosquito; para isso utilizamos de diversos recursos como: 

músicas relacionadas ao tema, fantasias do mosquito da dengue, brincadeiras, confecção de 

cartazes, e também materiais que mostraram as crianças à evolução dos ovos até os mesmos 

chegarem ao mosquito adulto. 

Fizemos rodas de conversa para passar informações para as crianças de como cuidar da 

casa, sempre incentivando as mesmas a transmitir para a família os conhecimentos adquiridos 

para que possam ser agentes multiplicadores no combate contra o mosquito. Todas as atividades 

foram realizadas em ambiente lúdico, onde cada criança teve oportunidade de se expressar e 

falar sobre suas vivências e compartilhar com a turma conhecimentos. 

Registro da atividade de integração. 

 

Registro da atividade - Caixa musical. 
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Registro da atividade - Confecção do ovo de dinossauro. 
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Registro da atividade de circuito - Integração com o AGIII B. 

 

Registro da atividade - Pintura do dinossauro feito em caixa de papelão.
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Registro da atividade - Pintura da maquete. 
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Registro da atividade - Confecção do material para compor a maquete em biscuit.

 

http://www.anabrasil.org/
mailto:adm@anabrasil.org


ASSOCIAÇÃO NAZARENA ASSISTENCIAL BENEFICENTE – ANA 
Rua: Ana Arruda de Camargo, 344 - Jd.Nilópolis – 13088-820 - Campinas-SP - Fone (19)3236-

2240 CNPJ 54.150.339/0001-01 www.anabrasil.org adm@anabrasil.org 

 

 
 

 

http://www.anabrasil.org/
mailto:adm@anabrasil.org


ASSOCIAÇÃO NAZARENA ASSISTENCIAL BENEFICENTE – ANA 
Rua: Ana Arruda de Camargo, 344 - Jd.Nilópolis – 13088-820 - Campinas-SP - Fone (19)3236-

2240 CNPJ 54.150.339/0001-01 www.anabrasil.org adm@anabrasil.org 

 

 
 

Abaixo seguem os registros dos momentos trabalhados dentro do Projeto: “Xô Dengue”.

 

 

Relatório 1° Trimestre do ano 2020 – Educação Especial 

No primeiro trimestre do ano letivo de 2020, realizei a observação e acompanhamento das 

turmas na unidade escolar, com objetivo de conhecer as crianças e realizar um levantamento de 
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quais delas se enquadram no perfil do atendimento da educação especial, alternando entre 

período da manha e tarde conforme acordado anteriormente com a equipe gestora. 

Destaco que ainda estamos realizando um trabalho de investigação, pois não há na unidade 

crianças que possuam laudo com diagnóstico médico referente às Deficiências. No entanto, 

durante o período de observações pude notar que há 05 crianças que apresentam características 

que apontam para possíveis diagnósticos, dos quais destaco a seguir: 

 Criança de 05 anos - apresenta comportamento característico de Transtorno do 

espectro autista, com dificuldade na fala, pouca interação e interesse restrito. 

 Criança de 05 anos – apresenta relacionamento prejudicado com os colegas e adultos 

da sala, apontando para possível transtorno comportamental. 

 Criança de 05 anos - apresenta comportamento desafiador, resistência a comandos e 

irritabilidade, apontando para possível /transtorno opositor desafiador (TOD). 

 Criança de 04 anos - apresenta dificuldade na fala, apontando para uma possível 

apraxia na fala. 

 Criança de 03 anos - apresenta características que encaixam dentro do Transtorno do 

Espectro Autista, está em investigação. 

Mediante as observações que foram consideradas, entrarei com um plano de ação individual 

para cada uma dessas crianças citadas acima, considerando as especificidades de cada uma 

delas. Ressalto que as propostas a serem realizadas com as crianças, serão realizadas de forma 

individual e também em grupos. 

Serão elaboradas entrevistas com as famílias para compreender melhor o contexto social de 

cada criança, e sugestões com orientações que facilitem e ajudem as famílias na investigação e 

busca pelo diagnóstico, visando sempre à inclusão da criança na sociedade. 

d) Acompanhamento do Calendário escolar   

 

Dias letivos previstos no 1º 

Trimestre 

Dias letivos cumpridos no 1º Trimestre 

38 38 
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5- Estrutura física predial 

PLANILHA DE LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO ESCOLAR - LSE  

 
CEI BEM QUERER CEI ROGÉRIO LEANDRO PORTELA SANTANA 

  

Endereço: RUA: João da Rocha nº 14 - BAIRRO: RESIDENCIAL SÃO JOSÉ   

NAED: SUDOESTE   

 

Telhado: Material: Sala nº 2 Estado: Bom X Médio  Ruim  

Caixa D'água: Interna Externa  Estado: Bom X Médio  Ruim  

Pintura Externa do 
Prédio: 

   
Estado: Bom 

  
Médio 

X 
 
Ruim 

 

Fechamento da 
Unida- 
de: 

 
Material: 

  
Estado: Bom 

 
X 

 
Médio 

  
Ruim 

 

Sanitário de 
Funcioná- 
rios: 

   
Estado: Bom 

 
X 

 
Médio 

  
Ruim 

 

Copa de 
funcionários: 

  Estado: Bom X Médio  Ruim  
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Sanitário de Alunos   Estado: Bom X Médio  Ruim  

Direção  Piso: Estado: Bom X Médio  Ruim  

  Parede: Estado: Bom X Médio  Ruim  

  Forro: Estado: Bom X Médio  Ruim  

Salas de Aula: Nº: 1 Piso: Estado: Bom X Médio  Ruim  

  Parede: Estado: Bom X Médio  Ruim  

  Forro: Estado: Bom X Médio  Ruim  

 Possui Sanitário? SIM Estado: Bom X Médio  Ruim  

 Possui Circuito de Banho? SIM Estado: Bom  Médio X Ruim  

Salas de Aula: Nº: 2 Piso: Estado: Bom X Médio  Ruim  

  Parede: Estado: Bom X Médio  Ruim  

  Forro: Estado: Bom X Médio  Ruim  

 Possui Sanitário? SIM Estado: Bom X Médio  Ruim  

 Possui Circuito de Banho? SIM Estado: Bom  Médio X Ruim  

Salas de Aula: Nº: 3 Piso: Estado: Bom X Médio  Ruim  

  Parede: Estado: Bom X Médio  Ruim  

  Forro: Estado: Bom X Médio  Ruim  

 Possui Sanitário? SIM Estado: Bom  Médio  Ruim  

 Possui Circuito de Banho? SIM Estado: Bom  Médio X Ruim  

Salas de Aula: Nº: 4 Piso: Estado: Bom X Médio  Ruim  

  Parede: Estado: Bom X Médio  Ruim  

  Forro: Estado: Bom X Médio  Ruim  

 Possui Sanitário? SIM Estado: Bom X Médio  Ruim  

 Possui Circuito de Banho? SIM Estado: Bom  Médio X Ruim  

Salas de Aula: Nº: 5 Piso: Estado: Bom X Médio  Ruim  

  Parede: Estado: Bom X Médio  Ruim  

  Forro: Estado: Bom X Médio  Ruim  

 Possui Sanitário? NÃO Estado: Bom  Médio  Ruim  

 Possui Circuito de Banho? NÃO Estado: Bom  Médio  Ruim  

Salas de Aula: Nº: 6 Piso: Estado: Bom X Médio  Ruim  

  Parede: Estado: Bom X Médio  Ruim  

  Forro: Estado: Bom X Médio  Ruim  

 Possui Sanitário? NÃO Estado: Bom  Médio  Ruim  

 Possui Circuito de Banho? NÃO Estado: Bom  Médio  Ruim  

Salas de Aula: Nº: 7 Piso: Estado: Bom X Médio  Ruim  

  Parede: Estado: Bom X Médio  Ruim  

  Forro: Estado: Bom X Médio  Ruim  

 Possui Sanitário? NÃO Estado: Bom  Médio  Ruim  

 Possui Circuito de Banho? NÃO Estado: Bom  Médio  Ruim  
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6- Alimentação 

a) Informar tipo de cardápio 

 

 

 

 

b) Total de refeições servidas ao mês  

TOTAL DE REFEIÇÕES SERVIDAS -Janeiro 

AGRUPAMENTO  

I  Cardápio B – 31       refeições 

TIPO DE CARDÁPIO IDADE 

B 4 MESES A 1 ANO 

C 1 A 3 ANOS 

ES 3 A 5 ANOS E 11 

MESES 
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II Cardápio C –  612    refeições 

III Cardápio ES – 221    refeições 

TOTAL DE REFEIÇÕES SERVIDAS - Fevereiro 

AGRUPAMENTO  

I  Cardápio B –  152  refeições 

II Cardápio C –  1549  refeições 

III Cardápio ES –1505  refeições 

TOTAL DE REFEIÇÕES SERVIDAS - Março 

AGRUPAMENTO  

I  Cardápio B –  420   refeições 

II Cardápio C –  924   refeições 

III Cardápio ES – 704   refeições 

c) Horário das refeições 

HORÁRIO DAS REFEIÇÕES AG I- CARDÁPIO B 

MAMADEIRA 07:30 

SUCO NATURAL 09:00 

PAPINHA SALGADA 10:00 

MAMADEIRA 13:00 

PAPINHA DE FRUTA 14:00 

PAPINHA SALGADA 15:30 

 

HORÁRIO DAS REFEIÇÕES AG  I/II E II/III 

CARDÁPIO C 

CAFÉ DA MANHÃ 07:30 

ALMOÇO 10:00 

CAFÉ DA TARDE 14:00 

JANTAR 15:30 

 

 

HORÁRIO DAS REFEIÇÕES AG III CARDÁPIO ES 

CAFÉ DA MANHÃ 07:30 

ALMOÇO 10:30 

CAFÉ DA TARDE 13:30 

JANTAR 15:00 

 

d) Total de Alunos com Restrição Alimentar 
 

AGRUPAMENTO 
TIPO DE RESTRIÇÃO ALIMENTAR 

NÚMERO DE 
ALUNOS 

II 
APLV-Lactose (leite e derivados),banana, soja, 

trigo e amido CID – K52.2 
1 

         II Lactose (leite e derivados),CID – K52.2 1 
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e) Total de cozinheira por unidade 

 

NOME FUNÇÃO HORÁRIO DATA DE ADMISSÃO ALMOÇO 

ANA SILVINA ALVES  
COZINHEIRA 

 
07:00 - 16:48 

 
03/07/2018 

 
12:00 – 13:00 

 

BRUNA DOS SANTOS 

 

COZINHEIRA 

 

07:00 - 16:48 

 

01/02/2019 

 

11:00 – 12:00 

f) Necessidade de reposição de utensílios e/ou equipamentos 
 

NECESSIDADE DE REPOSIÇÃO DE UTENSÍLIOS 

EQUIPAMENTO/UTENSÍLIO QUANTIDADE 
SOLICITADA 

OBS. 

   

Obs. Não há necessidade de reposição de utensílios. 

       Conclusão 

Durante o primeiro trimestre de dois mil e vinte, realizamos o trabalho pedagógico com 

amor e dedicação, fazendo valer nossa crença, valores e planejamentos. Todos os projetos foram 

realizados de forma a compreender e estimular o universo lúdico, considerando a criança como 

ser ativo e inspirador. Buscamos criar oportunidade de contato da criança com objetos que 

visassem o contato com o outro, ou seja, uma interação com crianças da mesma faixa etária e 

também com adultos, momentos de desenvolvimento da oralidade, trocas de experiências, 

observação e manipulação de objetos diversos para concretização dos objetivos propostos. 

Dessa maneira entendemos ter atingido os objetivos propostos com eficácia e entendendo 

a infância como período de desenvolvimento emocional, cognitivo, e social, procurando valorizar 

o conhecimento prévio que cada criança já traz para que seu desenvolvimento seja integral. 

 

                                 

LÚCIA TEREZA MAGALHAES GRANA 

DIRETORA EDUCACIONAL 
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