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da conjugação de esforços entre entidade e o Município em consonância com o 
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Vigência: 01/02/2012 à 31/01/2013. 

 

RELATÓRIO ANUAL 

 

RELATÓRIO FINAL DO ANO DE 2012  DO AGRUPAMENTO AGI – A e B 
 
Professora: Isabel Amaral 
 
 
A roda que acontece diariamente nas salas obtive o objetivo através da música e 
da conversa informal um ambiente de afeto para promover os primeiros contatos 
com as linguagens oral e musical; preparar as crianças para uma ação importante 
para o crescimento e o bem estar; compartilhar sensações e histórias; estimular a 
imaginação, o contato com a natureza; estimular o desenvolvimento motor; 
trabalhar mobilidade ampla e expressividade; estimular movimentos livres e o 
desenvolvimento do esquema corporal. 
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RODA DA CONVERSA E DA MÚSICA. 
 

 
 
 
A hora do conto também faz parte da rotina da sala. O conto faz com que a 
fantasia se torne verdade, abrindo assim as portas para o mundo imaginário das 
crianças apesar de ainda serem muito pequenas. A função do contar historinhas 
para as crianças é distrair e instruir, é um valioso instrumento para auxiliar na 
educação e também para o desenvolvimento integral das crianças, Sendo assim 
meu objetivo com esta atividade foi trabalhar as histórias de forma lúdicas 
proporcionando ás crianças momentos de prazer, diversão e fantasia. 
 
HISTÒRIA NO FLANEGRÀFO. 
 

 
 
 



             NAVE MÃE PROFº PIERRE WEIL 
                         ANA – Associação Nazarena Assistencial Beneficente     

 

Rua: Mônica Silveira Pisani, 185   -   Parque Vista Alegre   -   Campinas   -   São Paulo 
CEP: 13056-510 

 
A hora de brincar é muito  importante para o desenvolvimento  da 
psicomotricidade  da criança, é muito mais do que o momento de recreação para 
as crianças, faz parte da rotina diária da sala. O objetivo é estimula o convívio e 
interação com outras crianças,  sugerir situações do dia-a-dia. Desenvolver 
brincadeiras específicas e que vão estimular a criança. Desenvolver aptidões 
físicas, mentais e emocionais. Isso feito em um ambiente adequado e motivador. 
Criar algumas brincadeiras que envolvem o meio ambiente tornando a criança 
ativa e criativa. A coordenação e o físico das crianças também foi  desenvolvido 
através do corre-corre, saltos e pulos. 
 
BRINCADEIRAS EM SALA. 

 
 
BRINCADEIRAS NO PARQUE.                            BRINCADEIRAS NO PÀTIO. 

 
 
Objetivos das atividades é estabelecer vínculos afetivos entre crianças e adultos, 
afim de construir uma imagem positiva de si mesma e dos outros respeitando a 
diversidade de cada um. Tornar-se, cada vez mais, capaz de desenvolver as 
atividades propostas com autonomia e com espírito de cooperação com as outras 
crianças e adultos. Interagir com seu meio ambiente ( social, cultural e natural). 
Apropriar-se dos vários tipos de linguagem ( oral, corporal, plástica, e musical ) 
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PINTURA NA PAREDE.                                       TAPETE DAS SENSAÇÔES. 

 
 
EXPERIMENTAÇÂO tem como objetivo desenvolver o paladar das crianças e 
conscientizar - los da importância de estar saboreando um alimento saudável e 
nutritivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROJETO HORTA: Tem como objetivo, Sensibilizar e conscientizar as crianças 
de que a vida depende do ambiente e o ambiente depende de cada cidadão 
deste planeta. 
Despertar o interesse das crianças para o cultivo de horta e conhecimento do 
processo de germinação. 
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RECICLAGEM.  O projeto foi realizado com as crianças dentro da sala de aula 
com um cantinho destinado a receber materiais que os alunos poderão trazer de 
casa como: revistas, jornais, garrafas plásticas, caixas etc., enfim materiais que 
foram aproveitados de alguma forma. 
 
CENTOPEIA DE CAIXA DE OVOS           TEATRO COM CAIXA DE PAPELÃO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CULINÀRIA: Ensinar e seguir algumas normas de segurança e higiene na 
preparação dos alimentos. Proporcionar atividades como misturar,bater, picar, 
enrolar, abrir embalagens, etc, desenvolvendo assim a coordenação motora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TEATRO: tem como objetivo ampliar e oportunizar a criança na construção do 
seu conhecimento progressivamente através do corpo, gestos e ritmos. 
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TEATRO DE FANTOCHES.                                         TEATRO NO PÀTIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTIMULAÇÂO: É o momento em dar-se a criança a oportunidade de construir 
conhecimentos de diferentes naturezas. 
 

 
 
 
 
A hora do faz de conta é onde a criança usa a capacidade como a observação, a 
imitação e a imaginação. Desenvolve a capacidade de interação e socialização. 
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REFEIÇÔES:  As horas do almoço, do jantar ou do café também usamos para 
compartilhar  prazer e afetividade. 
 

 
 
 
HORA DO SONO: Para repor as energias e voltar a brincar as crianças dormem 
em local tranqüilo e confortável. 
 

 
 
 
FESTA À FANTASIA: Tivemos na escola neste dia príncipes e princesas, super 
heróis,  personagens de histórias e desenhos... as crianças se divertiram muito 
na festa que foi pura diversão. 
 
Devemos viver com toda intensidade esta nobre existência, conduzindo uma vida 
digna. Assim finalizo este trabalho com a sensação do dever cumprido, pois 
conseguir alcançar uma boa parte dos objetivos proposto para este ano. 
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AGRUPAMENTO II A E II B 

PROFESSORA  MARIA DE LOURDES LOIOLA 

         A turma do AGII A,é caracterizada por 36 crianças,sendo 13 do 
sexo feminino e 23 do sexo masculino. 
    A turma do AGII B é caracterizada por  37 crianças,sendo 18 do sexo feminino 
e 19 do sexo masculino. 
Durante  o ano de 2012, trabalhamos alguns projetos: 
 
-Reciclagem  começa na Nave: 
   
 Fizemos colagens,demonstrações ,confeccionamos brinquedos de 
sucatas,estimulamos as crianças a reutilizarem embalagens e outros tipos de lixo. 
As crianças desenvolveram bastante quanto a não sujar o ambiente,jogar lixo 
sempre no lugar correto e aprenderam também que podemos fazer lindos 
brinquedos com sucatas.      
                                                         
 -Ler e escrever sem saber: 
   Incentivamos  as  crianças  a ler e ouvir histórias por meio de imagens onde 
pudemos perceber o enorme desenvolvimento da turma,contamos também 
histórias com fantoches,personagens feitas com e.v.a,as crianças já recontavam 
diversas historinhas para os coleguinhas. 
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-Meus  amigos da melhor idade: 
   Contamos histórias,aprendemos brincadeiras  antigas,confeccionamos iô 
iô,petecas ,sugerimos  que pedissem para uma pessoa de mais idade para 
ensiná-los algumas músicas,alguns até trouxeram alguns versinhos. 
Tivemos também ainda nesse projeto,a visita de uma bisavó muito divertida,que 
conversou com as crianças de como era o comportamento no tempo da sua 
infância,de que brincavam,como se vestiam e comparou alguns brinquedos de 
antigamente com os de agora,que ela brincava com bonecas de milho e não com 
Barbie.  
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-Trânsito Seguro: 
    Montamos na sala um pequeno semáforo com papel, montamos pista de 
carros,fizemos simulações  e pedimos para seus pais mostrar e explicar  aos 
filhos o semáforo nas ruas para que nos ajudar com o seguimento do projeto.E 
eles sabem direitinho. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Horta e Jardinagem: 
   Contamos historinhas sobre as sementinhas,as plantinhas,trouxemos uma 
plantinha para a sala,cuidamos dela durante uma semana,mas não a plantamos. 
   Através de dramatizações mostramos o cuidado e o respeito  que devemos ter 
pela natureza,brincamos em vários momentos de imitações relacionada ao tema:” 
a natureza fala”.           
    Além desses projetos fizemos uma rotina diária bastante diversificada,desde a 
entrada que foi feita sempre organizada com músicas,vídeos ou brinquedos para 
que as crianças se mantivessem sempre ocupadas e assim recebíamos as 
demais. 
    Fizemos durante todo o ano a “Roda da conversa” que foi um elemento muito 
importante na rotina das crianças,onde professora ,monitoras e crianças se 
interagiram,conheram uns aos outros e desenvolveram várias habilidades. 
   A Roda acontecia todos os dias. Mas na Segunda-Feira era o dia em que 
traziam mais novidades,falávamos de assuntos variados:sobre o animal que mais 
gostamos,sua cor preferida,o seu nome e o dos coleguinhas,sua idade,onde 
mora,nome do papai,da mamãe,quantas pessoas moram em sua casa,se tem 
algum animal de estimação...Pois assim adquirimos informações das 
crianças,vemos o seu conhecimento sobre  a própria vida,em que precisávamos 
ajuda-la a melhorar na fala,e ainda promovemos o conhecimento e o 
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entrosamento da turma. 
   
  Muitas vezes começamos com pequenas perguntas que permitiam respostas 
curtas onde as crianças desenvolveram a capacidade  de esperar a vez de falar e 
ouvir o que o outro está falando. 
   No decorrer do ano a Roda também serviu para resolvermos problemas 
disciplinares, levando as crianças a resolverem juntos com a professora 
,pequenos conflitos, desenvolvendo  senso de justiça, certo e errado,ação e 
reação,causa e consequência, adquirindo mais responsabilidade por suas ações. 
    A Roda também ajudou a dar início as atividades diárias,os projetos e 
avaliações,foi muito proveitoso e significativo,onde as crianças se envolveram 
expressando conhecimentos,desejos e sentimentos.Até aquelas crianças que 
eram mais tímidas,gostaram tanto e sempre sugeriam algum assunto.O gostoso 
do momento da Roda é  ver o crescimento e o desenvolvimento das crianças. 
 

 
 
   Também em nossa rotina oferecemos quatro refeições diárias:café da manhã, 
almoço, lanche da tarde e jantar e sobremesa. 
  A alimentação é bem diversificada e saudável. 
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    Antes  de iniciar  o ano letivo foi feita uma reunião geral, onde os pais ficaram 
sabendo a turma de seus filhos,conheceram a equipe de trabalho , normas e 
horários. 
   Demos início ao período de adaptação,sendo opcional para as famílias, pois a 
maioria das crianças já conheciam o ambiente e seus ocupantes.No período de  
adaptação fizemos um planejamento especial para recebermos as crianças e 
durante duas semanas fizemos o uso do crachá que era sempre entregue na 
chegada das crianças e recolhido na saída. As crianças foram recebidas na sala 
com vídeos  musicais e com alguns brinquedos expostos nas mesas,. 
proporcionando sensações como acolhimento e segurança de pertencer àquele 
grupo e para que o ambiente seja acolhedor e aconchegante . 
   Este período foi de duas semanas,sendo acrescentado algumas horas a cada 
dia. Em seguida vamos para o refeitório servir o café da manhã para as 
crianças,sempre incentivando a se alimentarem bem e a ter cuidado com o 
ambiente pois depois deles sempre terão outras turmas,quando eles terminam 
organizam as cadeirinhas em seus lugares . 
         Em seguida saíamos para o parque que é um momento muito divertido e 
que é feito diariamente ,as crianças brincam  livre e dirigido com as de outras 
turmas que quase sempre estamos juntas .As crianças gostam muito  desse 
momento de lazer; já escorregam,balançam,giram quase sempre sem precisar 
de ajuda. 
    Logo quando saímos do parque damos início a outras atividades:Segunda e 
Terça –Feira,temos  o tanque de areia de manhã,e á tarde  utilizamos a sala de 
multiuso para jogos,ginásticas ou outro tipo de atividades no espelho com 
duração de meia hora. 
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   Um local que vamos com muita freqüência é no parque móvel; lá brincamos de 
cavalinhos, pneus ,motoquinhas ,gira-gira e casinha.Utilizamos o pátio também 
para brincadeiras de rodas,circuito,gincanas,futebol, dentre outras.Na Sexta-
Feira, temos teatro de manhã e à tarde, seguido de danças,sendo todas as 
turmas juntas. 
 Em nosso dia a dia na creche trabalhamos com atividades diversificada no 
solário,,no quiosque,sala e demais locais. 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Além de trabalhar temas geradores, desde o início do ano trabalhamos também 
com o “projeto cantinhos”.Estamos trabalhando apenas com quatro cantinhos 
sendo espaços fixos,com passagem livre de um para o outro.Trabalhamos os 
cantinhos em um mesmo momento; sempre dividimos as crianças presentes 
naquele dia , pela quantidade de cantinhos,deixando que as crianças possam 
escolher em que cantinho quer ficar ,podendo mudar para outro,desde que tenha 
lugar livre ou algum coleguinha se disponha a trocar com o mesmo. No 
agrupamento II A e II B;  tem momentos em que trabalhamos com” cantinhos 
individual”, dependendo da necessidade das crianças. 
Farei um breve resumo dos “cantinhos trabalhados com as crianças do 
agrupamento II A e B. 
  Cantinho  da  leitura  não  é  o  mesmo  que  cantinho  da  pesquisa  e  é  de  
grande  importãncia  que  as  crianças  compreendam  a  diferença,  assim  como  
os  seus  responsáveis.Nesse  "cantinho"  deve  contem  livros  de  histórias  
infantis  diversas,  adequadas  à  faixa  etária  das crianças  é  montado  com  
mesinha  na  altura  das  crianças com  almofadas  coloridas  e  tapete  
emborrachado  para  a  hora   do  ouvir  e  contar  histórias.   
     Este tipo de atividade facilita para o desenvolvimento da linguagem,pois as 
crianças escolhem o livro que quer e recontavam histórias para os outros 
coleguinhas.    
     No cantinho da pesquisa,tivemos como objetivo manter as crianças em 
contato com diferentes materiais,formas de escrita e manusear corretamente 
revista ,jornais e outros. É uma   atividade  simples  e  de  suma  importância  
para  o  desenvolvimento  do vocabulário,do raciocínio    lógico da criatividade 
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   Também  trabalhamos com o cantinho das artes que foi de fácil  acesso,  com  
materiais  necessários  para  as  crianças  realizarem  atividades  de  artes,  
como  por  exemplo:  tinta  guache,  pintura  a  dedo,  massa  para  modelar,  
colas,  tesouras,  revistas  para  recorte,  folhas  brancas  para  desenho,  lápis  
de  cor,  giz  de  cera, canetinhas e  outros.Neste cantinho eles realizam diversas 
atividades. 
     Durante este ano ,o cantinho que mais trabalhamos foi o do faz de conta, pois 
está presente em qualquer ou todos os momentos da rotina e no 
desenvolvimento  dos projetos do AGII A e do AGIIB . O faz de conta é uma  
conduta  lúdica  da  criança  que  usa   a  representação  dramática  sem  as  
preocupações  que  a  palavra"REPRESENTAR"  tem  no  seu  sentido  usual.  È  
uma  atividade  psicológica  de   grande  complexidade,que  desencadeia  o  uso  
da  imaginação  e  satisfação  imediata  de  desejos  por  parte  da  criança.  
Enriquece  a  identidade  da  criança,  porque  ela  experimenta  outra  forma  de  
ser  e  de  pensar,  amplia  suas  concepções  sobre  as  coisas  e  as  pessoas,  
As crianças desempenharam  vários  papéis  sociais  ao  representar  diferentes  
personagens; usando  suas  capacidades:  como  a  observação,  a  imitação   e  
a  imaginação.No  faz  de  conta,  as  crianças  desenvolvem  a  sua  linguagem ,  
a  narrativa  e autonomia. pelo  faz  de  conta  a  crianças   puderam  reviver  
situações  que  lhe  causaram  excitação,  alegria,  medo,  tristeza,  raiva  e  
ansiedade.Elas  puderam  brincar nestes momentos  mágicos  expressar  e  
trabalhar  as  fortes  emoções  muitas vezes  difíceis  de  suportar. E  a  partir  do  
faz  de  conta, as crianças exploraram  as  diferentes  representações  que  tem  
destas  situações  difíceis,  podendo  melhor  compreendê-las  ou  reorganizá-
las.As crianças faziam chapinha, ligam para os pais dos amiguinhos, faziam 
comidinha ,vendiam e compravam sorvetes e dividiam entre eles, se fantasiam 
com tudo que há no cantinho. 
   Montamos também o cantinho da saudade, onde as crianças sempre visitava 
ao chegar e na hora da saída,pois nele tinha a foto da sua família e eles 
admiravam a família dos seus coleguinhas. 
   É um espaço muito  rico para as crianças. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
 
                  
È  fundamental  que  haja  um  cantinho  reservado   para  colchonetes,  pois  
nessa  fase  as  crianças  ainda  fazem  a  hora  do  soninho.  Os  "cantinhos"  
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devem  atender  as  necessidades das  crianças  em  suas  diferentes  fases  do  
desenvolvimento  com  proposta  pedagógicas  adequadas  que  contenham    
atividades  que  despertem  sua  imaginação,  contribuindo  para  o  processo  de  
construção  da  sua  autonomia  e  conhecimento. 
    Realizamos também com os pais nossa primeira reunião individual para que 
pudéssemos falar sobre os seus filhos e para que os pais tivessem oportunidade 
de ler e assinar a ficha individual de desenvolvimento da criança como também 
sanar as suas dúvidas, onde tivemos apenas 40% de  presença,a reunião teve 
duração das oito horas da manhã às 17:00horas. 
   Fizemos também uma linda festa da família, com várias atrações: 
apresentações de danças( a turma do A G II A,apresentou a música melo da 
abelhinha,o AGII B a música zum zumzum...) 
 

 
 
      Chega enfim a semana das crianças,proporcionamos uma semana diferente:  
 Pedimos que viessem vestidos de alguma fantasia e fizemos o desfile de 
fantasias,banho de esguicho,cineminha com pipocas, gincana com integração de 
turmas. 
 
  Além dessas diversas atividades e do café da manhã, temos outras refeições 
que são alimentações variada,com cardápio montado por uma nutricionista. Antes 
do almoço , fazemos a higienização das mãos que é feita de três por 
vez,seguimos para o almoço depois temos sobremesa,após terminarem vamos 
para a sala para fazer a escovação e  uso do banheiro,as crianças se deitam em 
seus colchonetes forrados com lençóis que trazem de casa,colocamos músicas 
de relaxamento e começamos com a hora do soninho. Algumas crianças ainda 
usam chupetas,mas todos dormem  tranqüilamente e vão acordando livremente 
onde já vamos organizando seus colchonetes, arrumamos cabelos e as crianças 



             NAVE MÃE PROFº PIERRE WEIL 
                         ANA – Associação Nazarena Assistencial Beneficente     

 

Rua: Mônica Silveira Pisani, 185   -   Parque Vista Alegre   -   Campinas   -   São Paulo 
CEP: 13056-510 

vão tomar o lanche da tarde.As trocas são feitas na parte da manhã  à tarde ou  
conforme necessidade das crianças. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antes de se prepararem para irem embora, as crianças tem o jantar que 
geralmente é uma deliciosa sopa,após jantarem fazemos uma higiene , trocamos 
suas roupas e penteamos os cabelos para que saiam arrumadinhos. Primeiro 
saem os que vão com perueiros e só mais tarde o restante da turminha vai 
embora.As crianças fazem atividades o tempo todo para que não fiquem ociosas, 
o nosso planejamento é flexível,pois podemos fazer mudanças a todo momento 
devido a variação do tempo,necessidade da turma etc. 
  As poucas atividades registradas no papel são expostas no pátio para que além 
deles, seus pai e outras famílias possam ver uma parte do trabalho feito pelas 
crianças. 
   Elas demonstram gostar de ficar na creche  e temos mães que dizem que no 
fim de semana pedem para vir.                         
   Um instrumento de trabalho que temos de grande valor é o caderno de recados 
”vai e volta”,nele podemos fazer solicitações,desejar boa semana etc.As crianças 
logo ao chegarem já tiram o caderninho da mochila,põem na mesa e geralmente 
guardam sozinhos depois de assinado,desenvolvendo além da autonomia a 
noção de abrir e fechar. 
  Temos também toda Sexta-Feira, o dia do brinquedo onde cada um traz o seu 
de casa, deixamos curtir bastante e incentivamos a trocar,dividir e ter cuidado 
com o seu e também com o do outro.Nesse dia costumamos não utilizar os 
brinquedos da sala ,exceto quando alguma criança  não trouxer. 
Fizemos um tão esperado passeio do AGII,fomos ao buffet,na parte da manhã,as 
crianças se comportaram muito bem e brincaram muito,tomaram 
lanchinho,comeram bolo e ao voltarmos,todos dormiram no ônibus e ainda 
quando chegaram dormiram mais um pouco aqui na creche. 
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      Neste ano  organizamos uma linda festa de encerramento com apresentações 
de cada turma do AGII,onde as crianças nos surpreenderam bastante, pois 
mesmo aqueles que choraram após abrir as cortinas,mantiveram a postura e 
apresentou até o final. 
 
 Conclusão: 
Percebemos que as crianças tem melhorado bastante quanto a 
integração,comportamento,respeito aos combinados , alimentação e higiene ,elas 
levam para casa o que aprendem aqui ex:lavar as mãos corretamente, a 
escovação,como se comportar em diferentes ambientes etc.Sempre avaliamos as 
crianças por meio de observação e atitudes diárias. 
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 RELATÓRIO DA ROTINA E PROJETOS DESENVOLVIDOS DO 
AGRUPAMENTO II C/D 
 
PROFESSORA EDIVÂNIA BATISTA DE SOUZA 
 

Todos os dias iniciaram a rotina com a roda da conversa,tendo como objetivos 

promover a socialização, fazer os combinados, investigar o conhecimento prévio 

e as característicasdas  crianças Informar e trocar ideias sobre diversos assuntos, 

como o  que as  crianças  fizeram  no final de semana ou assuntos que surgem 

durante a roda,costumo sugerir, indicar, comentar sobre músicas  culturas  e  

lazer  etc).  Assim durante a roda falamos sobre o que aprenderam nos projetos 

desenvolvidos na instituição, discutimos sobre o que cada criança mais gostou os 

resultados de uma produção individual ou coletiva. Participando de roda da 

conversa significativa as nossas crianças são estimuladas a aprender coisas 

novas, tomar decisões; escutar e valorizar a opinião das outras pessoas; 

argumentar a respeito de um assunto; respeitar o outro; trocar opiniões; relatar 

episódios cotidianos e explicar fatos e fenômenos sociais e/ou naturais; emitir 

opiniões pessoais sobre um determinado assunto; imaginar soluções para uma 

questão levantada e comunicá-las ao grupo; cooperar mutuamente enquanto 

discute fatos; resolver conflitos de forma harmônica; coordenar múltiplas 

perspectivas etc. Para oferecer às orientações para a apropriação dessas 

aprendizagens, costumo conduzir a conversa para que se torne interessante e 

produtiva. A alimentação também é um momento onde trabalhamos a autonomia 

das crianças. 
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 Sabemos que o Brincar é essencial para saúde física e mental das crianças; 

Brincar faz parte do processo da formação educativa do ser humano, brincar é 

fundamentalpara a vida familiar e comunitária, pois a criança precisa de tempo 

para brincar na sua rotina diária e em seulazer para um  desenvolvimento 

saudável. Durante a nossa rotina sempre priorizamos as brincadeiras, como uma 

forma lúdica de aprendizagem.Temos dois espaços fora da sala além dos 

parques que utilizamos dentro da nossa rotina ,que é a sala multiuso,onde 

fizemos cineminha e utilizamos os brinquedos para brincar de faz de conta e o 

quiosque que usamos para culinária e atividades diversificadas.Os brinquedos e 

brincadeiras disponíveis são  recursos importantes para  diversão e aprendizado, 

motocas, bambolê, o futebol, amarelinhas, danças soltar pipa, pinturas, rabiscos, 

massinha, etc. Dentro de todas   essas brincadeiras é trabalhados conceitos, 

regras, socialização, coordenação motora fina e grossa, além de outros 

aprendizados e hipóteses que surgem durante o desenvolvimento das 

brincadeiras.O objetivo das brincadeiras é propiciar momentos prazerosos que 

permitam à criança brincar interagindo com o próximo para criar vínculo de  

afetividade, respeitando regras direito pela igualdade e que permita desafios para 

o desenvolvimento cognitivo. 
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A contação de História Tem como objetivo despertar nas crianças a imaginação , 

um anseio mais profundo pela leitura e uma interação com a mesma, 

persuadindo-os a buscarem suas próprias leituras e criarem suas histórias.Dentro 

da rotina foi feito o projeto “Conto e Reconto”, onde as crianças recontavam as  

histórias que eram propostas, com isso possibilita aprender a respeito do 

funcionamento da linguagem escrita. Recontar não é mera reprodução, é 

recriação, pois ainda que o escritor tenha o compromisso de preservar o enredo, 

imprime à história seu estilo próprio. A proposta permite que as crianças ampliem 

seu repertório de contos, bem como aprendam a ajustar a linguagem às suas 

intenções comunicativas, isto é, despertar a imaginação para que a criança 

incorpore os personagens vivenciando-os a através do teatro que foi um dos  

projetos que trabalhamos o ano todo . A principio nós professoras que 

encenavam uma vez por semana uma peça teatral para as crianças assistirem, 

mas neste período percebi que a hora do conto era um momento mágico em sala 

as crianças adoravam, e pensei que este projeto poderia ir além da sala, ou seja, 

para o palco, e porque não as crianças serem os personagens e representar o 

teatro semanal, a ideia deu certo e o resultado foi surpreendente, 

confeccionamos fantasias simples de tnt e papel, fizemos teatro de caixa de 

papelão e outros materiais reciclados, para estimular ainda mais os pequenos a 

reciclar, pois trabalhamos com o projeto  reciclar começa na creche, mostrando 
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todos os dias materiais reaproveitado exposto na sala. Os ensaios para o teatro 

aconteciam em sala e todas as sextas uma turma encenavam um conto para 

todas as turmas da creche. Foi um sucesso! O interessadas crianças 

aumentaram tanto pra assistir quanto pra encenar, assim descobrimos vários 

talentos.Ainda dentro da arte trabalhei a musicalidade, utilizamos os instrumentos 

musicais disponível na creche,apresentamos  a nossa bandinha os para pais na 

festa de encerramento. 
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Projeto “Ler e escrever sem saber” 

Tem como objetivo desenvolver o hábito da leitura, desenvolvendo diferentes 

linguagens como oral, simbólica, corporal, e estimular a criatividade e autonomia 

da criança, preparando a criança para o mundo da alfabetização. Comecei o 

projeto na semana do Monteiro Lobato, trabalhamos dentro da literatura infantil, 

focamos na obra de Monteiro Lobato,em destaque o sítio do Pica pau 

Amarelo,fizemos o teatro com personagens caracterizado do sitio,utilizei vídeos 

como recursos para que as crianças conhecesse um pouco da história do sitio, 
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Fizemos os personagens do   de papel  dobradura, cada criança escolheu e 

pintou um personagem. Durante o projeto fizemos a exposição dos trabalhos 

desenvolvidos. 

Projeto melhor Idade  

Percebemos o quanto é importante resgatar e conhecer um pouco das vivencias 

e costumes antigos. O nosso projeto começou com o resgate de brincadeiras, 

brinquedos e músicas da época de nossos avós e ensinar para nossas crianças. 

Pesquisei sobre várias brincadeiras, amarelinha, brincadeira de roda, bola de 

meia, bambolê músicas entre outros, e durante a roda da conversa diária fiz 

relato de qual brincadeira iríamos aprender, as criança ficavam atentas e 

ansiosas com tantas novidades. Confeccionei uma bola de meia, junto com as 

crianças e depois fomos jogar boliche com a bola. Desenhamos amarelinha no 

pátio e ensinei como se pula e quais as regras, também cantamos varias músicas 

antigas e ensinei as crianças brincar de Adoleta é uma  brincadeira de mão que 

as crianças apreciaram muito, brincamos em duplas ou em roda. Ao final todas as 

crianças já sabiam cantar o repertório das musicas propostas, também convidei 

avos das crianças para nos ensinar alguma brincadeira ou música, mas não 

houve participação de nenhum por motivos pessoais. 

Projeto Trânsito Seguro 

Começamos a elaborar esta proposta com o objetivo de ensinar, educação 

eregras de transito seguro, para que as crianças aprendam desde pequeno a 

praticar o respeito e a cidadania no trânsito sendo condutor ou pedestre.No inicio 

foi desenhada uma pista que ocupava todas as extremidades do pátio com faixa 

de pedestre, assim utilizamos as motocas como um recurso para o principal 

aprendizado que era formar motoristas conscientes de seus direitos e deveres no 

trânsito. As crianças logo entenderam a proposta, teriam que andar somente na 

pista e respeitar a faixa de pedestre. Em sala fiz um semáforo de papel com as 

cores verde, vermelho e amarelo, falei sobre cada cor se seus significados depois 

praticaram esses significados com placas com as cores do semáforo. Durante 

passeio seu levei as placas e ao levantar as crianças teriam que representar cada 

uma delas Ex: levantei a placa vermelha gritando sinal vermelho, e as crianças 

paravam de andar imediatamente. Depois peguei um tapete com desenho de 

uma pista, e dei a cada criança um carrinho de brinquedo e alguns bonecos, 

simulando várias situações que pode ocorrer no trânsito das grandes cidades, 

fazendo perguntas as crianças, ex: Olha o menino está atravessando a rua o que 

o motorista deve fazer?   Foi muito legal as crianças levantaram várias hipóteses 

durante a simulação e  a discussão sobre o trânsito. 

Projeto Trânsito Seguro 
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Projeto Horta e jardinagem 

Nestes projetos trabalhamos os o cuidado com as plantas, e a importância das 
hortaliças em nossa alimentação. Em primeiro lugar, pesquisei sobre o que iria 
plantar e quis os cuidados, fiz uma investigação para saber se as crianças 
sabiam o que é uma horta ou jardim e o que plantamos nesses locais. Pensei no 
local, ou seja, onde plantaremos, então cortei um pequeno galão de água ao 
meio, peguei a terra, pá, regador e as sementes. Levei as crianças para uma área 
externa da creche, fiz uma roda e ao centro coloquei os objetos necessários para 
fazer a nossa horta. Antes de plantar as sementes mostrei para as crianças, 
então as coloquei a terra, em seguida semeei as sementes e com a pá joguei 
uma pequena quantidade de terra em cima e pedi para uma criança aguar a 
horta. A partir dai todos os dias íamos visitar a horta e uma criança aguava com o 
regador. Quando as sementes começaram a germinar, as crianças ficaram 
eufóricas, para eles era mágico, e a cada dia eles faziam comentários a respeito 
do quanto a verdura havia crescido. Com esse projeto percebi que algumas 
crianças que não comiam verduras começaram a experimentar, pois para eles 
era a mesma verdura que havíamos plantado na nossa horta. O jardim não foi 
possível executar, pois não de tempo neste ano.  
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Ainda durante todo o ano fizemos atividade extra como banho de esguicho, 

piquenique e a festa da fantasia e o passeio no buffet. 
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RELATÓRIO DOS PROJETOS DESENVOLVIDOS EM 2012 – TURMAS DOS 

AGRUPAMENTOS III  

Durante o ano de 2012, foram desenvolvidos projetos com os agrupamentos III, divididos 

por trimestre. 

Dentro da rotina desses agrupamentos algumas atividades foram realizadas. A Hora da 

roda, por exemplo, foram momentos de acolhimento das crianças, proporcionando 

sensações de segurança e de pertencer àquele grupo, aos pequenos que vão chegando. 

Para tal, utilizamos músicas, jogos de mímica, e mesmo brincadeiras tradicionais como 

“adoleta” promovendo um verdadeiro “ritual” de chegada. Além de conversas informais, e 

conversas sobre o que foi realizado em semana anterior, ou aquilo que seria realizado 

em semana posterior. Em muitas vezes dentro do momento da hora da roda, também 

acontecia a hora do conto, em algumas vezes sendo contada por mim e em outras 

dramatizadas pelas crianças. 

No primeiro trimestre a hora de brincar, de realizar as atividades aconteciam em forma 

de cantinhos, em que as crianças escolhiam o que fariam a partir de um leque de opções 

oferecidas e organizadas por mim em vários cantos da sala. Elas podiam escolher, por 

exemplo, entre desenhar, ler um gibi, aprender um novo jogo de tabuleiro, etc. Já nas  
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atividades diversificadas, as crianças ficavam em grupos de no máximo seis crianças, 

sendo mesclada a faixa etária. 

 

Ainda no primeiro trimestre, foi desenvolvido o projeto reciclagem, Com intuito de 

despertar nas crianças a importância de reciclar, desenvolvendo hábitos alternativos de 

substituir aquilo que é considerado lixo por depósito de reciclagem, através de atividades 

significativas e que fazem parte do cotidiano delas. Nesse projeto, elas puderam 

conhecer as cores condizente com cada material reciclável, como por exemplo que a cor 

amarela é referente ao vidro, e assim por diante. Também puderam produzir brinquedos 

de sucata, como binóculo, flor feita de palito de sorvete, telefone de embalagem plástica, 

entre outros.  

O projeto “meu amigo da melhor idade” teve como principal objetivo fazer um resgate de 

brincadeiras, costumes e culinária dos tempos dos avós, trazendo de alguma forma 

esses “amigo para escola”, fortalecendo assim a afetividade, e os laços entre as famílias, 

bem como o respeito ao próximo, principalmente o respeito aos mais velhos. Nesse 

projeto também foi possível trabalhar dentro do projeto “ler e escrever sem saber”, na 

medida em que foram trabalhadas receitas de culinária enviadas pelos avós, Após a 

maioria dos avós terem enviado as receitas, foi construído um mural com essas receitas. 

Também dentro do projeto ler e escrever sem saber, o foco esteve, sobretudo, na leitura 

de imagens que as crianças fazem desde muito pequenas. Com o livro acompanhado de 

um mascote, que era um travesseiro, as crianças levavam às sextas-feiras o livro 

“Quando me sinto amado” para que a família pudesse fazer a leitura durante o fim de  
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semana. Nesse projeto as famílias registraram em um caderno a parte, as impressões da 

família e da criança em específico. Vale lembrar que o projeto mascote, foi realizado 

durante todo o ano para que todas as crianças tivessem condições de levar. Ainda 

dentro de o projeto ler e escrever sem saber foi solicitado por mim, que cada família, 

produzisse com as crianças uma história de sua preferência e enviasse ilustrado de 

acordo com a história escolhida. Muitas famílias participaram enviando as histórias, e a 

cada dia, uma criança recontava para toda a turma aquilo que produziu em casa com 

sua família. 

Depois das férias de julho a escola retornou com uma mudança, sendo implantadas as 

salas ambientes, pois, a partir da compreensão e do reconhecimento que o aspecto fisco 

do ambiente exerce forte impacto sobre as ações das crianças e consequentemente 

sobre sua aprendizagem, construiu-se uma proposta de organização do ambiente que 

atenda as crianças em sua plenitude, ou pelo menos, que favoreça um melhor 

desenvolvimento infantil. Em geral a organização do espaço acaba por atender as 

necessidades dos adultos e não das crianças. Considerando que o planejamento do 

espaço ou ambiente deve promover segurança, confiança e provocar as diversas formas 

de expressão: plástica, motora, musical, entre outras, assim como possibilitar o trabalho 

com as diferentes linguagens, é fundamental que o espaço promova o desenvolvimento 

e a interação criança/criança; criança/adulto e criança/objeto, assim como os contatos 

sociais, a privacidade para o crescimento e por fim a promoção da identidade pessoal. 

Enfim, os espaços precisam encontrar-se organizados para uma pedagogia da educação 

infantil, onde as ações de cuidar e educar sejam indissociáveis, complementando as 

ações da família. Para garantir tudo isto, organização e rotina são necessários, 

entretanto é possível flexibilizar a organização dos diferentes espaços, criando diversos 

ambientes desafiadores e criativos para as crianças utilizarem com mediação, 

intervenção e participação do profissional da Educação Infantil. Diante desta outra 

possibilidade de trabalho percebemos a necessidade de mudanças de atitude, 

organização e planejamento por parte dos profissionais da Educação Infantil. 

No projeto Horta e jardinagem o objetivo foi de mostrar para as crianças a necessidade 

dos cuidados diários de um ser vivo, mostrando o que pode acontecer com a planta caso 

não receba água, por exemplo. Plantamos pé de feijão para que eles pudessem levar 

para casa e cuidar junto da família, bem como plantamos sementes de alimentos em 

recipientes. Diariamente, as crianças tinham como responsabilidade de aguar as 

sementes a fim de germiná-las.  
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 Nessa perspectiva foram criadas as salas de matemática em que nesse espaço a ideia 

é de encorajar a exploração de uma grande variedade de ideias matemáticas relativas a 

números, medidas, geometria e noções rudimentares de estatística, de forma que as 

crianças desenvolvam e conservem um prazer e uma curiosidade acerca da matemática.  

Já na sala de artes a intencionalidade foi de fazer com que predominasse um ambiente 

de imaginação e criatividade abrindo possibilidades de execução de diferentes artes 

plásticas: pintura, recorte, colagem, argila, massinha, construções com sucata, entre 

outros.  
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No espaço de ciências visou o estímulo do desenvolvimento das habilidades de 

observação, descrição oral ou através do desenho, da exploração do ambiente em que 

vive, ou seja, estabelecer relações entre os diversos elementos que compõem seu meio; 

enriquecer suas experiências, a fim de que as crianças adquirissem o gosto pelas 

pesquisas e descobertas, e também hábitos de uma vida sadia em relação à higiene, 

alimentação, eliminação e recreação, proporcionando o desenvolvimento de uma postura 

crítica e reflexiva frente às descobertas e os fatos do mundo real. 
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 No espaço de linguagem o objetivo foi trazer aspectos que traduzem as características 

da linguagem própria da criança: imaginação, ludicidade, simbolismo, representação. 

Para ela, a linguagem reveste-se de um caráter comunicativo que, ao mesmo tempo em 

que comunica algo, permite dizer alguma coisa também.   
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O projeto trânsito seguro na escola teve um forte apelo para que a partir das 

crianças, seus pais, suas famílias fossem atingidas com hábitos seguros, tendo 

como objetivo principal proporcionar momentos de aprendizagem que 

possibilitassem o envolvimento no trabalho preventivo sobre o trânsito, 

compreendendo sua utilidade, funcionamento e importância na coletividade. 

A melhor maneira de aprender as regras de trânsito é na prática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante todo o ano, antes e depois da implantação das salas ambientes, foram 

realizadas atividades de culinária, a fim de desenvolver o gosto pelo hábito saudável, ao 

fazermos saladas de frutas, ou despertar a consciência dos diferentes estados de um 

alimento ao fazer um pão e colocar para assar. Também fizemos brigadeiro e beijinho e 

as crianças puderam participar de todo o processo. 

 

 

 

 

 

Na semana das crianças, a unidade realizou uma série de atividades específicas para 

recreação das crianças de todos os agrupamentos. 
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O piquenique, por exemplo, aconteceu no pátio da escola, devido ao horário por conta da 

exposição solar, mas isso não diminuiu o entusiasmo da turma que se alimentou e se 

divertiu muito. 

Também no pátio aconteceram circuito e gincanas realizadas com as turma do 

agrupamento III, com corridas de saco, dança da bexiga e outros. 

 

 

 

 

 

O banho de esguicho, atividade muito esperada, foi realizada com bastante alegria pelas 

crianças e pelas professoras, essa atividade foi integrada a turma do agrupamento III E, 

e as crianças puderam extravasar suas vontades. 

 

 

 

 

 

 

Também nessa semana, as crianças puderam expressar suas habilidades artísticas ao 

pintarem um grande mural, fazendo suas próprias artes. 
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O projeto desenvolvido Sexta em Cena acontecia todas as sextas-feiras no pátio da 

escola. Num primeiro momento, as professoras e / ou monitoras eram quem produziam e 

realizavam peças teatrais. As histórias sempre foram pertinentes com aquilo que estava 

sendo desenvolvido no momento. As crianças sempre mostraram-se muito interessadas 

nas peças, histórias e personagens, tendo a curiosidade em chegar perto, falar ao 

microfone, por exemplo. Daí veio surgiu à ideia de realizar peças teatrais com as 

crianças, fazendo que eles fossem protagonistas e vivenciassem essa experiência. A 

cada sexta-feira uma turma apresentava uma peça. Com isso percebemos que o 

trabalho com Teatro teve uma importância fundamental as crianças  na medida em que 

dessa forma mostram-se com mais faciliade de improviso, desenvolvem a socialização, 

criatividade, coordenação, memorização, oralidade, leitura pesquisa, criatividade, 

expressão corporal, a impostação de voz, vocabulário, habilidades para as artes 

plásticas (pintura corporal, confecção de figurino e montagem de cenário), trabalham o 

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

contato com obras clássicas, fábulas, reportagens. Vale ressaltar que esse projeto não 

visa ter um aluno-autor, um aluno-pintor ou um aluno-compositor, mas sim dar 

oportunidades a cada um de descobrir o mundo, a si próprio e a importância da arte na 

vida humana. 

 

 

 

 

 

 

É no parque que as crianças expressam suas características e que usam sua 

imaginação. Esse espaço usado três vezes por essa turma, permitiu que as crianças 

pudessem desenvolver suas habilidades psicomotoras, bem como socializar-se com o 

outro, seja ele adulto ou criança. 

Ao longo do ano, as crianças do Agrupamento III conseguiram assimilar todas as 

mudanças ocorridas no decorrer do ano, exploraram com criatividade e curiosidade tudo 

aquilo que lhes foram oferecidos, além disso, tiveram muitos avanços em vários 

aspectos, entre eles o interesse e a descoberta do mundo das letras. Isso foi possível de 

observar à medida que passaram a perceber a letra do próprio nome bem como algumas 

letras dos seus colegas. Outro fator relevante foi o de socialização entre eles. Também é 

válido pontuar a questão do autosserviço, uma vez que algumas crianças que tinham 

dificuldade de se alimentar passaram a pelo menos se alimentar em uma das refeições, 

se servindo sozinhas. Também foi notória a diminuição do desperdício. Ao fim do ano, 

pude perceber uma turma entrosada e que se ajuda, nos diferentes momentos da nossa  
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rotina. Dessa forma entendo que esta turma mostra-se bastante madura com plenas 

capacidades cognitivas para o ano seguinte. 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
FORMAÇÃO CONTINUADA 
  
Conforme o Calendário 2012, homologado pela SME, realizamos duas 
Formações Continuadas. A primeira Formação foi no primeiro semestre 
visando o “Projeto Reciclando começa na Nave”, onde através da palestra nas 
dependências do Parque Ecológico Monsenhor Emílio José Salim, a 
palestrante Tereza Mirian pires Nunes, “Zamira”, coordenadora do projeto 
Ponto de Cultura espaço Brincar,  ministrou o curso de reciclagem de 
materiais para o uso de confecção de brinquedos, jogos e decorações. 
Proporcionamos, nesta formação, dar subsídios para nossa equipe de 
Professoras e Agentes Educacionais desenvolverem o projeto conforme 
nossa Proposta no Projeto Político Pedagógico. 

Já no segundo semestre a Formação Continuada foi realizada e organizada 
pelo Núcleo de Ação Educativa Descentralizada Sudoeste (Naed) com o tema 
“V Mostra de Trabalhos” onde os participantes escolheram um dos temas para 
participar  em salas com palestrantes convidados pelos organizadores. Todos 
os funcionários da Nave Mãe participaram desta formação, desde a direção 
até a equipe de apoio. 
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COMPRA DE MATERIAL DIDÁTICO-PEDAGÓGICO 
 
ANEXO 1 
 
NÃO HOUVE INVESTIMENTO COM VERBAS PRÓPRIAS ORIUNDAS DA 
CAPTAÇÃO DE RECURSOS DA PRÓPRIA ENTIDADE. TODOS OS 
INVESTIMENTOS FORAM REALIZADOS COM A VERBA ORIUNDA DO 
CONVÊVIO E APROVADA PELA COORDENADORIA DE CONVÊNIOS.  
 
COMPROVANTES DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS REPASSADOS PELO 
MUNÍCIPIO APLICADOS INTEGRALMENTE NAS DESPESAS COM A 
EDUCAÇÃO  
 
ANEXO 2 
 
Campinas, 05/02/2013. 
 
_______________________                    ______________________________ 
Osvaldo Aparecido Bueno          Elessandra B. Reolon das Neves 
Presidente da Entidade                                         Diretora Educacional 


