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Indaiatuba, 30 de junho de 2021. 

 

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE JANEIRO A JUNHO DE 2021. 

 

JANEIRO 

          Berçários/Maternais 

1. Formação integral das crianças: Promover o desenvolvimento da autonomia e 

identidade, do movimento e a possibilidade de escolha. 

 Mês de férias dos alunos. 

 

2. Promoção da Aprendizagem: Utilizar a metodologia de trabalho por Projetos Didáticos, 

sequências de atividades e atividades permanentes, registro da prática pedagógica e 

relatórios de aprendizagem. 

 Mês de férias dos alunos. 

 

3. Garantia da Infância: Planejar situações orientadas para que as crianças se expressem por 

meio de diferentes linguagens plásticas, simbólicas, musicais e corporais, e o 

desenvolvimento das linguagens escrita, oral e leitura. 

 Mês de férias dos alunos. 

 

4. Formação em Serviço: Planejar os momentos semanais de trabalho pedagógico entre os 

pares. 

 12/01/2021: A partir dessa data os funcionários deram início às atividades presenciais, 

somente funcionários do grupo de risco continuarão em atividade remota. 

 Planejamento e organização das atividades de retorno presencial. 

 Reuniões Pedagógica e Administrativa com as coordenadoras e equipe gestora, sobre 

informações e orientações a fim de alinhar o trabalho para o Volta às aulas presenciais. 

 Reuniões com funcionários sobre informações e orientações sobre o trabalho presencial e 

Protocolos sanitários. 

 Curso on-line com todos os funcionários – Tema: Protocolo de Segurança Volta as aulas – 

Ead FPCS – Faculdade Paulista de Ciência da Saúde. 

 Projeto Um olhar para pais e filhos com a psicóloga Tamara Ferrari – Acolhimento e 

Adaptação escolar em tempos de pandemia. 

 Atendimento presencial com grupos de educadores. 

 Atendimento on line individual com pais de alunos. 

 

5.  Cooperação e troca com as famílias: Realizar reuniões com as famílias no decorrer do 

ano letivo. 

 Contatos e informações com famílias por telefone e watssap.  

 Mensagens de início e fim de semana as famílias dos alunos e colaboradores. 

 Entrega das cestas básicas de alimentação aos familiares de alunos nas residências e 

creche. 

 

6.  Garantia do acesso: Realizar o atendimento das crianças de acordo com o Termo de 

Colaboração com a Secretaria de Educação. 
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 Mês de férias dos alunos 

 

7. Parceria com a Secretaria de Educação: Participar das reuniões de assessoramento e de 

orientações agendadas pela Secretaria de Educação. 

 15/01/2021: Reunião online sobre os Procedimentos administrativos pedagógicos para o 

ano letivo de 2021 e Protocolos para o retorno presencial. 

 Inscrições de alunos novos ao acesso creche. 

 Matriz escolar. 

 Teste sorológico com os profissionais da Educação (docente e não docente).  

 Prática dos Protocolos sanitários: tapete sanitante, álcool gel 70, aferição de temperatura, 

demarcação do espaço, Pulverização dos espaços etc. 

 Relatório circunstanciado de Janeiro e etc. 

 99% da contração de funcionários operando legalmente. 

 

FEVEREIRO 

           

1. Formação integral das crianças: Promover o desenvolvimento da autonomia e 

identidade, do movimento e a possibilidade de escolha. 

           Atividades enviadas por meio eletrônico para famílias desenvolverem em casa 

           Berçários/Maternais 

 Campo de experiência: O eu, o outro e nós/Corpo, gestos e movimentos. 

 Atividades de rotina - Incentivos sobre bons hábitos de higiene corporal e bucal. 

 Vídeo - Uma mão lava a outra Palavra cantada, incentivando o hábito de lavar as mãos. 

 Acolhimento e boas-vindas ao trabalho remoto. 

 Chamadinha  

           Atividades presenciais 

           Maternais II 

 Campo de experiência: O eu, o outro e nós/Corpo, gestos e movimentos. 

 Adaptação e acolhimento das crianças com músicas que envolvam o nome.  

 Maneiras diferentes de cumprimentar. 

 Sentimentos – trabalhar as emoções e sentimentos com placas de expressões. 

 Dinâmica Lata das emoções. 

 Foto moldura – Primeiro dia de aula. 

 Escuta, fala, pensamento e imaginação. 

 Roda de conversa sobre Volta as aulas. 

 Protocolos de segurança e higiene – A importância de uma boa higienização, em forma de 

teatro afim da criança adaptar-se a nova rotina seguindo todos os protocolos. 

 Dança na sala com uso de fantasias, as crianças vieram fantasiadas de casa. 

 Organização do espaçamento seguindo as marcações no piso, cada criança na sua seta. 

 Higienização das mãos - Experiência com água mágica – Desenhar bichinhos em um lado 

do papel toalha e do outro o desenho de uma mão, ao colocar a folha dobrada na água o 

desenho da mão limpa ficará cheia de bichinhos, após a criança irá higienizar as mãos no 

lavatório com água e sabonete líquido, reforçando a importância de lavar bem as mãos e 

usar álcool gel. 

 História com Palitoche - Primeiro dia de aula na floresta, trabalhando o acolhimento. 
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 Regras com figuras plastificadas sobre distanciamento, higienização e autocuidado    tomar 

banho, escovar os dentes, higienizar as mãos. 

 Cartaz das palavras mágicas: desculpe, obrigado, com licença, por favor.  

 Campo de experiência: Corpo, gesto e movimento. 

Maternal II 

 Caixa labirinto ou cama de gato 

 Circuito com fita crepe 

 Dança da cadeira 

 Garrafinhas sensoriais 

 Amarelinha dos pezinhos 

 Caixa da alegria 

 Brincadeiras com sombras 

 Siga o mestre 

 Jogo da memória dos alimentos 

 Plaquinhas dos combinados 

 Corrida dos números 

 Estatua. 

 Jogo das adivinhações 

           Berçários/Maternais 

 Atividades livres enviadas pelas famílias. 

           Maternais II  

 Visita a horta  

 Desenho livre no mural de giz. 

 

2. Promoção da Aprendizagem: Utilizar a metodologia de trabalho por Projetos Didáticos, 

sequências de atividades e atividades permanentes, registro da prática pedagógica e 

relatórios de aprendizagem. 

            Berçários/maternais 

 Aulas remotas dos berçários e maternais I, devido a pandemia (Covid- 19). 

 Atividades enviadas por meio eletrônico para famílias desenvolverem em casa 

 Campo de experiência: O eu, o outro e nós/ Corpo, gesto e movimento/ Traços, sons, cores 

e formas. 

 Projeto Brincando e Aprendendo através da música  

 Boas vindas, acolhimento através da música Abraço de longe. 

 Rotina Alimentação e higienização – Conscientizar por meio da música, compreender 

sobre a importância do hábito da higienização das mãos através da música “Tem que lavar 

as mãos” utilizando as próprias mãos como instrumento musical. 

 Dia do mágico – Explorar cognição, criatividade e musicalidade da criança, por meio da 

canção “Varinha mágica” 

 Dia do surdo e mudo: Uso da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), trabalhando as 

diferenças. 

 Apresentando algumas partes do corpo humano e suas possibilidades, de forma lúdica. 

Aprendendo e brincando com a canção “Vamos dançar com o corpo humano – Turminha 

da Liberdade”. 

 Conscientizando de forma lúdica, ensinando a importância de manter o ambiente em que 

vivemos, limpo e organizado, como por exemplo: os brinquedos, que estão sempre 
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presentes no cotidiano das crianças. Canção “Cada coisa em seu lugar – Marcelo 

Serralva”. 

 Atividades presenciais 

 Projeto Higienização mudando o futuro: Roda de conversa, respeitando o distanciamento 

social – Tema: A importância de uma boa higienização, tomar banho escovar os dentes, 

higienizar as mãos. 

 Projeto Laços de Afeto e Carinho: Apresentação dos espaços da creche e colaboradores 

(mantendo o distanciamento), desenvolvendo vínculos. 

 Projeto comemorar e aprender: 19/02/2021 – Baile de carnaval na sala com músicas 

típicas (respeitando o distanciamento) – Solicitar ás famílias que as crianças venham de 

fantasias (sem acessórios). 

 Saquinho dos adivinhas com objetos do carnaval e Musicalização: O Carnaval do mundo 

Bita. 

 Projeto comemorar e aprender: 22/02/2021 - Dia do Apoio, Contação da história “A limpeza 

de Tereza e Super tias da limpeza” e Cartaz em homenagem as funcionárias da limpeza. 

 Campo de experiência: Espaço, tempo, quantidade, relações e transformações. 

 Estação do ano Verão: Roda de conversa sobre temperatura, roupas e alimentos do verão 

-  Jogo do sorvetinho. 

 Campo de experiência: O eu, o outro e o nós 

 Reconhecer a estação do ano Verão através de cartaz; Montagem do mural de identidade 

com a foto de cada criança; Órgãos dos sentidos: Tato - Reconhecer a importância do 

sentido: tato e com os olhos vendados sentir vários tipos de texturas. 

 Aulas online: Maternais II/MI e Berçários 

 Vídeo aula: Acolhimento/Apresentação das professoras. 

 Vídeo aula: Higiene pessoal e coletiva seguindo os protocolos sanitários - O que pode e o 

que não pode. 

 Vídeo aula: Tatá volta as aulas. 

 Vídeo aula: História do dentinho. 

 O que tem dentro dessa caixa: Sobre os sentimentos. 

 Os relatórios não se aplicam para esse mês. 

 

3. Garantia da Infância: Planejar situações orientadas para que as crianças se expressem 

por meio de diferentes linguagens plásticas, simbólicas, musicais e corporais, e o 

desenvolvimento das linguagens escrita, oral e leitura. 

            Berçários/Maternais 

 Atividades realizadas nos diferentes espaços da casa, sugestões enviadas pela família. 

 Desenho livre. 
 Regar as plantas. 
 Brincadeiras de faz de conta. 
 Campo de experiência: Campo de experiência: Traços, sons, cores e formas/ espaço, 

tempos, relações e transformações/ Corpo, gestos e movimentos/ Escuta, fala, 
pensamento e imaginação. 

           Maternais II 

 Brincadeiras de casinha e cuidados com o boneco, cada criança com seus brinquedos. 
 Construir torres com blocos lógicos. 
 Desenho livre. 
 Decorar desenho de máscara. 
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 Pintura livre. 
 Escultura com massa de modelar. 
 Canção de boas-vindas – Olá amiguinho. 
  Caixa musical – A criança canta uma música de acordo com a figura. 
 Música Abraço de longe de Marcelo Serralva – Estimulando a criança ao auto abraço e 

cumprimentar os amigos de maneira diferente mantendo o distanciamento. 
 Circuito dos pés – Arrastar a inicial do nome até a marcação utilizando os pés. 
 Bandinha musical – Estimular a identificação de sons forte e fraco seguindo o ritmo. 
 Alinhavo plastificado de frutas e vogais. 
 Brincadeiras de imitação – imitar sons de animais. 
 Pintura com gelo 

           Maternais II 

 Escuta, fala pensamento e imaginação. 

 Histórias contadas pela versão da criança a partir de figuras com a lata de advinhas. 

 História – Quem mora na casinha com participação ativa da criança identificando através 

de figuras os moradores da casa. 

 História cantada – Patinho colorido e A linda Rosa Juvenil. 

 Dramatização de histórias – Juca Machuca, De onde vem os sentimentos e Monstro das 

cores. 

 Contação de histórias como: 

 Bom dia todas as cores – Varal de histórias. 

 A limpeza de Tereza de Sílvia Orthof. 

 Teatro - Corona vírus e a torneira mágica. 

 Contação de história no Palitoche sobre as emoções. 

 Cesta da dona Maricota: conversa sobre os alimentos que mais gostam. 

 História: Olha o que sei fazer e O menino que não gostava de comer. 

 

4. Formação em Serviço: Planejar os momentos semanais de trabalho pedagógico entre os 

pares. 

 Reunião pedagógica – Protocolos de Segurança e higiene. 

  03/02/2021 - Capacitação online com psicóloga Tamara do Projeto Um olhar para Pais e 

Filhos com o tema – Acolhimento e Adaptação escolar na pandemia, saúde emocional dos 

profissionais da educação.  

 Reunião pedagógica e capacitação de funcionárias com atividades adaptadas para período 

de pandemia, divisão em pequenos grupos. 

 Capacitação - Atividades e recreações para realizar com a criança seguindo os protocolos. 

 Oficinas de recursos pedagógicos individuais com reciclados nas salas no período da tarde 

– Contação de história, Jogos Pedagógicos, Percepção auditiva(bandinha) e Jogos de 

rotina.  

 Colaboradores afastados – realização de cursos - Educação ambiental - 90 horas e Boas 

práticas do atendimento farmacêutico - 60 horas. 

 Treinamento de boas práticas de contenção ao Covid -19 e boas práticas para 

manipuladores de alimentos. Palestra ministrada pela nutricionista Silvana Martelo Ming. 

 Treinamento com a equipe de limpeza ressaltando os protocolos de segurança e higiene, 

sanando dúvidas e esclarecimentos sobre higienização e desinfecção. 

 Organização e higienização das salas de aulas, tatames, armários, brinquedos 
diariamente. 
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 22/02/2021 – Início do curso de aperfeiçoamento em Tecnologia na educação, Ensino 
Híbrido e Inovação Pedagógica para professoras e auxiliares de classe. 
 

5. Cooperação e troca com as famílias: Realizar reuniões com as famílias no decorrer do 

ano letivo. 

           Berçários/Maternais 

 Mensagens de início e fim de semana as famílias dos alunos. 

 Pesquisa de retorno as aulas presenciais com os Maternais II. 

 Reunião de pais e integração com as famílias de Maternais II  

 Pauta 

 Orientações e procedimentos a serem seguidos no retorno as aulas; 

 Integração, conhecer as salas e monitoras. 

 Preenchimento dos termos. 

 Atualização da ficha de dados da criança. 

 As reuniões foram agendadas por período, respeitando os protocolos.  

 Encontro semanais com psicóloga Tamara do Projeto Um olhar para Pais e Filhos com o 

tema Acolhimento e Adaptação escolar na pandemia e Reunião individual com alguns pais. 

 

6. Garantia do acesso: Realizar o atendimento das crianças de acordo com o Termo de 

Colaboração com a Secretaria de Educação. 

           Berçários/Maternais I 

 Aulas remotas devido à pandemia. 

           Maternal II 

 Relatório individual de alguns alunos conforme comportamento observado. 

 

7. Parceria com a Secretaria de Educação: Participar das reuniões de assessoramento e 

de orientações agendadas pela Secretaria de Educação. 

 Orientações à equipe gestora em hora remota por e-mails e grupo WhatsApp e reunião 

online. 

 Reunião on line com Supervisora da educação tratando de assuntos diversos relacionados 

a volta ás aulas com orientações e sanando dúvidas correlacionada. 

 Realizar pesquisa de retorno as aulas presenciais com os Maternais II. 

 15/02/2021 – Reunião online com Supervisora e Secretaria de Educação – Orientações 

sobre procedimentos adotados no retorno as aulas e sanando dúvidas correlacionadas. 

  22/02, 23/02 e 25/02/2021 - Formação online dos Primeiros Cuidados Psicológicos com 

equipe do NIAPE. 

 11/02/2021 - Orientações quanto às crianças NEE com representantes da Secretária de 

Saúde no CIAEI. 

 

MARÇO 

1. Formação integral das crianças: Promover o desenvolvimento da autonomia e 

identidade, do movimento e a possibilidade de escolha. 

Berçários e Maternais 

 Acolhimento das crianças, chamando-as pelo nome, de forma lúdica, com a canção 

“Barquinho dos nomes”. 
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 O que tem dentro da caixa: Adivinhas com musicalização e figuras que representam a 

afetividade. 

 Higienização: Canção “Uma mão lava a outra – Palavra cantada” 

 Vídeos: meu filho não me deixa escovar os dentes e agora? E escovar os dentes de 

Jacarelvis e amigos. 

 

2. Promoção da Aprendizagem: Utilizar a metodologia de trabalho por Projetos Didáticos, 

sequências de atividades e atividades permanentes, registro da prática pedagógica e 

relatórios de aprendizagem. 

           Berçários/Maternais I e II 

 Atividades presenciais suspensas 

 Professoras em planejamento das aulas online e gravação dos vídeos aulas. 

           Maternais II 

 Distribuir creme e escova dental para as turmas de MII e atividade impressa. 

           Berçários/Maternais 

 Campo de experiência: Corpo, gesto e movimento. 

 Copo da calma – trabalhar a calma, silêncio, atenção e concentração – Taise Agostini 

 Identidade: caixa da percepção visual, tirar tiras da caixa e visualizar a imagem da criança 

no espelho. 

 Brincadeiras com pelúcias: pegar com os pés, passar embaixo das pernas, saltar, evitar o 

contato, arremessar as pelúcias no cesto e passar pelos obstáculos com os peluces. 

 Atividade presencial de 01 a 12/03/2021 

           Maternal II 

 Atividade on line 

 Esconde objetos pela sala e pelo corpo; Jogo da memória escondido embaixo de tecidos; 

Lúdico: brincadeiras com sombras na parede. 

 Projeto Comemorar e aprende - Dia da mulher: homenagem com camiseta rosa, fotos e 

lembrancinha com mensagens. 

 Recreações presenciais Caixa musical; Cavalinhos gangorra (de balanço); Blocos lógicos; 

Brincando com as letrinhas dos nomes; Amarelinha dos pés; Trajeto pé e mão; Dominó 

das frutas; Leitura visual; Boliche; Cola bolinha; Trajeto com blocos lógicos; Mesa de 

ferramentas de manutenção; Hamburgueria; Enrola a aranha; História com fantoches; 

Trajeto com mini carrinhos. 

 Todas as atividades realizadas seguiram os protocolos de segurança, utilizando materiais 

de uso individual e devidamente higienizados. 

           Berçários/Maternais 

 Atividades livres enviadas pelas famílias: Pintura livre de desenhos; Desenho livre; 

Brincadeiras no Tapete sensorial; Escovação dos dentes; Degustação de frutas; Jogo da 

memória e quantidade (animais); Dobradura do barquinho. 

 Atividades enviadas por meio eletrônico para famílias desenvolverem em casa 

 Campo de experiência: O eu, o outro e nós/ Corpo, gesto e movimento/ Traços, sons, cores 

e formas. 

 Projeto Comemorar e aprender – Inicio do Outono: Alimentação saudável: Conhecendo os 

legumes, verduras e frutas e envio de uma foto da fruta preferida do aluno. 
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 Projeto Criança saudável: Início do outono, estação das frutas – Receita de salada de 

frutas. 

 Projeto Comemorar e aprender - Dia do circo: Lá no circo tem e Jogos e brincadeiras com 

o tema circo: malabarismo com bolinhas sem deixa lás cair no chão, equilibrista com linhas 

retas e objetos, cambalhota no lençol e pintura do palhaço. 

 Projeto Comemorar e aprender -  Páscoa: Galinha Pintadinha – canção Coelhinho da 

Páscoa e Desafio da Páscoa: Cartão de páscoa, continuação da música e Pintura da casca 

de ovo de galinha. 

 Projeto Aprender brincando através da música. 

 Vídeo aula: Acolhimento das crianças, chamando-as pelo nome, de forma lúdica, com a 

canção “Barquinho dos nomes”. 

 Vídeo aula: Homenagem ao dia das mulheres - canção “Simplesmente Mulher – Marcelo 

Serralva”. 

 Vídeo aula/Projeto higiene mudando o futuro: canção “Uma mão lava a outra – Palavra 

cantada”. 

 Vídeo aula: Dia da Água - canção "Acabou a água - Marcelo Serralva". 

 Vídeo aula: Aniversariante do mês - Festejar a vida em família com a canção popular 

“Parabéns pra você”. 

 As atividades realizadas com cada turma são registradas em semanários, realizados pelas 

monitoras. 

 A professora registra as atividades que são realizadas com suas turmas no plano de aula. 

 Estas são entregues a coordenação, as devolutivas técnicas pedagógicas são realizadas 

semanalmente através do cronograma de atividades, reuniões mensais apontando os 

aspectos positivos a serem melhorados. 

 As atividades desenvolvidas com os educandos são registradas nos semanários. 

 Aulas online: Maternais II/MI e Berçários 

 Vídeo aula: Alimentação saudável: Conhecendo os legumes, verduras e frutas e envio de 

uma foto da fruta preferida do aluno. 

 Vídeo aula/ Projeto Laços de afeto e carinho: História dos sentimentos de Maria com 

Palitoche. 

 Vídeo aula/ Projeto Laços de afeto e carinho: História dos dez dedinhos de Ziraldo com 

luvas descartáveis sobre a amizade. 

 Vídeo aula/lúdico: Brincadeira que bicho sou, através de mimicas. 

Berçários/Maternais 

 Os relatórios não se aplicam para esse mês. 

 Aulas remotas dos berçários e maternais I, devido a pandemia (Covid- 19). 

 

3. Garantia da Infância: Planejar situações orientadas para que as crianças se expressem 

por meio de diferentes linguagens plásticas, simbólicas, musicais e corporais, e o 

desenvolvimento das linguagens escrita, oral e leitura. 

           Berçários/Maternais 

 Atividades realizadas nos diferentes espaços da casa, sugestões enviadas pela família. 

 Campo de experiência: Campo de experiência: Traços, sons, cores e formas/ espaço, 

tempos, relações e transformações/ Corpo, gestos e movimentos/ Escuta, fala, 

pensamento e imaginação. 

 Acolhimento das crianças, chamando-as pelo nome, de forma lúdica, com a canção 

“Barquinho dos nomes”. 
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 Homenagem ao dia das mulheres - canção “Simplesmente Mulher – Marcelo Serralva”. 

 Canção “Uma mão lava a outra – Palavra cantada”. 

 Canção "Acabou a água - Marcelo Serralva". 

Canção popular “Parabéns pra você”. 

           Berçários/Maternais 

 Campo de experiência: Escuta, fala pensamento e imaginação. 

 Palitoches: História dos sentimentos de Maria. 

 Leitura visual com livros. 

Teatro de fantoches: A família de todas as cores. 

 

4. Formação em Serviço: Planejar os momentos semanais de trabalho pedagógico entre os 

pares. 

 05/03/2021:Palestrante Enfermeira -  Vanessa Aparecida Cunha sobre a importância do 

uso da máscara, do distanciamento social e da higienização sobre tudo do álcool em gel. 

 Curso de Psicomotricidade pela plataforma Só educador. 

 Curso para professores: Tecnologia na Educação, Ensino hibrido e Inovação Pedagógica 

de Fevereiro a Julho de 2021. 

 Projeto Um olhar para pais e filhos com a psicóloga Tamara. Encontros semanais 

 

5. Cooperação e troca com as famílias: Realizar reuniões com as famílias no decorrer do 

ano letivo. 

            Berçários/Maternais 

 Mensagens de início e fim de semana as famílias dos alunos. 

 Informações e orientações ás familias de alunos. 

 Projeto Um olhar para pais e filhos com a psicóloga Tamara – Encontros mensais com 

grupos de famílias dos alunos sobre assuntos específicos que envolvam as crianças como 

Birras na infância. 

 

6. Garantia do acesso: Realizar o atendimento das crianças de acordo com o Termo de 

Colaboração com a Secretaria de Educação. 

            Berçários/Maternais I 

 Aulas remotas devido à pandemia. 

            Maternal II 

 Relatório individual de alguns alunos conforme comportamento observado. 

 

7. Parceria com a Secretaria de Educação: Participar das reuniões de assessoramento e 

de orientações agendadas pela Secretaria de Educação. 

 Orientações à equipe gestora por e-mails e grupo WhatsApp. 

 Reunião on line com Supervisora da educação tratando de assuntos diversos relacionados 

a volta ás aulas com orientações e sanando dúvidas correlacionada na data de 25 de 

março às 9h00 com assuntos específicos:  Espaço Avançar, Rotina Escolar, CAP e 

fechamento de lista piloto.  

 Matriz escolar. 

 Lista piloto 2021 
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 Pesquisa sobre acesso à internet das familias dos alunos. 

 Pesquisa Volta as aulas para os Maternais II. 

 Realização de matrículas. 

 Inscrições. 

 Relatório circunstanciado. 

 Envio de levantamento de dados da semana, quantidades de crianças presentes por 

semana. 

 Monitoramento de alunos (contactantes). 

 Envio de lista controle de funcionários casos suspeitos de COVID – 19. 

 100% da contratação de funcionários operando legalmente. 

 

ABRIL 

1. Formação integral das crianças: Promover o desenvolvimento da autonomia e 

identidade, do movimento e a possibilidade de escolhas. 

           Berçários e Maternais 

 Vídeo Coisas de criança – Música dos dentinhos. 

 Vídeo interativo – O Jacaré com dor de dente. 

 Campo de experiência: Corpo, gesto e movimento. 

 Vídeo interativo – conhecendo o corpo – Brincadeiras: Alongamento e dança. 

 Atividades livres enviadas pelas famílias/Atividades sugeridas pela creche. 

 Brincadeiras no espelho; Explorando a caixa de papelão;  

Esconde, esconde com fraldas; Arrastar a criança com o tapete ou tecido; brincar com potes 

plásticos; Rasgadura; Garrafas sensoriais, Brincadeiras com faroletes no escuro; Pega objetos 

com a concha; Abre e fecha diferentes garrafas de plástico; Descascar ovos sozinhos. 

 

2. Promoção da Aprendizagem: Utilizar a metodologia de trabalho por Projetos Didáticos, 

sequências de atividades e atividades permanentes, registro da prática pedagógica e 

relatórios de aprendizagem. 

 Atividades enviadas por meio eletrônico para famílias desenvolverem em casa 

 Campo de experiência: O eu, o outro e nós/ Corpo, gesto e movimento. 

 Projeto-Laços de afeto e carinho 

 Birras na infância - Contação de história e músicas com vídeo informativo para as famílias. 

 Projeto Criança saudável 

 Vídeo de culinária com a nutricionista Silvana – Receita Salada Tropical. 

 Projeto Aprender brincando através da música/Projeto Comemorar e aprender - Datas 

comemorativas. 

 Vídeo aula interativo: Trabalhar a Páscoa com História cantada – Canção “Um coelho 

diferente.” 

 Vídeo aula interativo: Comemorar o Dia do índio através da canção “Indiozinho – Esquindô 

Lelê com baldes plásticos para batucar. 

 Vídeo aula interativo: Expressar os sentimentos através de figuras expressivas e canção 

“Emoções no comando”. 

 Projeto comemorar e aprender – Datas comemorativas. 

 Vídeo interativo – Dia do livro - Sitio do Pica Pau Amarelo – Os mistérios da noite. 
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Berçários/Maternais 

 Os relatórios não se aplicam para esse mês. 

 CAP: Conselho Avaliativo Pedagógico conforme decreto 369/2021 e LDB nº 9.394/96, 

artigo 31. 

 Aulas remotas dos berçários e maternais I, maternais II devido a pandemia (Covid- 19). 

 Aulas online com Maternais II 

 Escuta, fala, pensamento e imaginação/ Espaço, tempos, relações e transformações/ O eu, 

o outro e nós. 

 Obs.: Uso de apostila em todas as aulas para MII. 

 Vídeo aula: retorno das aulas online com orientações a respeito das atividades. 

 Vídeo aula: História com fantoches sobre as Dicas da Juju sobre o Corona vírus. 

 Vídeo aula: História das vogais; Escolher uma cor que começa com a letra A e fazer o 

contorno da letra A, seguindo as orientações quanto à sentar na cadeirinha, a forma de 

pegar no giz de cera no momento das atividades e cuidados com a apostila. 

 Vídeo aula: Círculo – História Jardim das Formas geométricas; Cobrir o pontilhado; Pintar, 

decorar o círculo e enviar uma foto de um objeto circular. 

 Vídeo aula: Número 1 – Canção, colagem e foto de um brinquedo. 

Vídeo aula: Conhecendo a cultura indígena através de sua história, artes, culinária, 

tradições e curiosidades; Pintura e montagem de um cocar e foto de uma fruta ou alimento 

indígena. 

 

3. Garantia da Infância: Planejar situações orientadas para que as crianças se expressem 

por meio de diferentes linguagens plásticas, simbólicas, musicais e corporais, e o 

desenvolvimento das linguagens escrita, oral e leitura. 

Berçários/Maternais 

 Atividades realizadas nos diferentes espaços da casa dos alunos. 

 Campo de experiência: Espaço, tempos, relações e transformações/ Corpo, gestos e 

movimentos/ Escuta, fala, pensamento e imaginação. 

 Vídeo sobre Birras de Zeca Baleiro 

 Vídeo Sapinho não aceita o NÃO. 

 Vídeo Palavra cantada Ciranda dos bichos. 

 Confecção de atividade a ser entregue aos alunos 

 Saquinho musical para Berçários; Jogo da memória para Maternais; Dobraduras: sapinho 

saltador; Dobradura: Marcador de agenda Sítio do Pica Pau para comemorar o dia do livro. 

Berçários/Maternais I 

 Aulas remotas devido a pandemia de Covid-19 

 Atividades enviadas por meio eletrônico  

 Campo de experiência: Escuta, fala pensamento e imaginação: 

 Dramatização: Sitio do Pica Pau Amarelo – Os mistérios da noite – Os alunos continuarão 

a história através de vídeo. 

 História com fantoches: Dicas da Juju sobre os cuidados com o Corona vírus. 

 Peça teatral: O pequeno Dom Quixote (sugestão da SEME). 

 Campo de experiência Traços, sons, cores e formas: 
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 Carimbo com rolinhos de papel higiênico; Desenho livre e desenho livre com água na 

parede; Colagem livre com papeis, folhas secas e grãos; Texturas tátil: caixas de ovos, 

grãos e algodão; Meleca com farinha e água de beterraba. 

 

4.  Formação em Serviço: Planejar os momentos semanais de trabalho pedagógico entre os 

pares. 

 Capacitação: Protocolos sanitários e Planejamento escolar. 

 Oficinas pedagógicas: Atividades com reciclagem e dobraduras. 

 Curso on line com os colaboradores do grupo de risco: Só educador – Educação especial. 

 Curso para professores: Tecnologia na Educação, Ensino hibrido e Inovação Pedagógica 

de Fevereiro a Julho de 2021. 

 Projeto Um olhar para pais e filhos com a psicóloga Tamara. Encontros semanais com 

tema Oficinas de Contação de histórias “A arte de ouvir e contar histórias”. 

 

5. Cooperação e troca com as famílias: Realizar reuniões com as famílias no decorrer do 

ano letivo. 

            Berçários/Maternais 

 Mensagens de início e fim de semana as famílias dos alunos. 

 Entrega de cesta alimentícia e leite/fórmula para Berçário I. 

 Doação de ovos de Páscoa para as turmas de MII. 

 Informações e orientações ás familias de alunos. 

 Entrega de atividades: Dobradura do Peixe articulado e Apostila do MII. 

 Projeto Um olhar para pais e filhos com a psicóloga Tamara – Encontros mensais com 

grupos de famílias dos alunos sobre assunto especifico, nesse mês foi sobre o desfralde. 

 Vídeo sobre Birras: Conversa de criança. Dicas para sanar a birra na infância. 

 

6. Garantia do acesso: Realizar o atendimento das crianças de acordo com o Termo de 

Colaboração com a Secretaria de Educação. 

           Berçários/Maternais I 

 Aulas remotas devido à pandemia. 

 Relatório individual suspensos. 

 Segue anexo controle de frequência. 

 

7. Parceria com a Secretaria de Educação: Participar das reuniões de assessoramento e 

de orientações agendadas pela Secretaria de Educação. 

 Orientações à equipe gestora por e-mails e grupo WhatsApp. 

 Reunião on line com Supervisora da educação tratando de assuntos diversos relacionados 

ao decreto 369/2021 na data de 29 de Abril e Formação com as orientadoras pedagógicas 

da SEME com o tema: Desenvolvimento infantil. 

 Matriz escolar. 

 Diário de classe 

 Censo/Educacenso: Situação do aluno movimentação e situação final; Lista de 

equipamentos, Questionário Covid 19 e outras orientações. 



 

13 
 

 Inscrições. 

 Relatório circunstanciado de Abril de 2021 

 Monitoramento de controle de funcionários casos suspeitos de Covid – 19. 

 100% da contratação de funcionários operando legalmente. 

 

MAIO 

1. Formação integral das crianças: Promover o desenvolvimento da autonomia e 

identidade, do movimento e a possibilidade de escolha. 

 Contação da história “Dentinho” de Dany Danielle + canção “Tem que escovar os dentes”, 

estimulando a escovação em casa; 

 Higiene corporal – “Canção do Banho”; estimulando a higiene através do banho. 

 Contação de história com a mascote Juju – As famílias do mundinho de Ingrid Biesemeyer, 

estimulando os cuidados com a Covid; 

Contação de história: Marina aventura na horta e Dicas para montar uma horta em casa, 

estimulando a alimentação saudável em família. 

Berçários 

 Campo de experiência: Corpo, gesto e movimento. 

 Bandeja sensorial com frutas ou legumes – Degustação e movimento de pinça. 

 Brincadeiras com papelão para a criança atravessar com brinquedos ou entrar dentro. 

 Atividade a ser entregue aos alunos 

 Saquinho musical para Berçários. 

 Jogo da memória para Maternais 

 Dobraduras: sapinho saltador, Escultura com papel microondulado, marcador, marcador de 

agenda. 

 Dobradura: Marcador de livros Sítio do Pica Pau. 

Berçários/Maternais 

 Atividades livres enviadas pelas famílias. 

 Brincadeiras livres no espaço da casa da criança. 

 

2. Promoção da Aprendizagem: Utilizar a metodologia de trabalho por Projetos Didáticos, 

sequências de atividades e atividades permanentes, registro da prática pedagógica e 

relatórios de aprendizagem. 

 Campo de experiência: O eu, o outro e nós/ Corpo, gesto e movimento. 

 Projeto-Laços de afeto e carinho 

 Valores – Canção das palavras mágicas; 

 Campanha Maio amarelo – Segurança no trânsito. 

 Projeto Higienização Mudando o futuro 

Contação da história “Dentinho” de Dany Danielle + canção “Tem que escovar os dentes; 

 Datas comemorativas – Comemorar e aprender 

 Dia do trabalho - canção “Profissões – Serelepe” 

 História Coração de mãe de Taise Augustini e música: Dentro do meu coração; 

 Dia da família – Contação de história com a mascote Juju – As famílias do mundinho de 

Ingrid Biesemeyer; 

 Projeto Criança saudável 

 Contação de história: Marina aventura na horta e Dicas para montar uma horta em casa; 
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 Criança saudável: Receita de sorvete de banana 

 Projeto Aprender brincando através da música. 

 Vídeo aula: Dia do trabalho - canção “Profissões – Serelepe”; 

 Vídeo aula: Higiene corporal – “Canção do Banho”; 

 Vídeo aula: Valores – Canção das palavras mágicas; 

 Vídeo aula Contação da história “Dentinho” de Dany Danielle + canção “Tem que escovar 

os dentes; 

 Vídeo aula: Contação de história: Cecília e os meios de comunicação + canção “Ligue pra 

mim”. 

 As atividades realizadas com cada turma são registradas em semanários, realizados pelas 

monitoras. 

 A professora registra as atividades que são realizadas com suas turmas no plano de aula. 

 Estas são entregues a coordenação, as devolutivas técnicas pedagógicas são realizadas 

semanalmente através do cronograma de atividades, reuniões mensais apontando os 

aspectos positivos a serem melhorados. 

 As atividades desenvolvidas com os educandos são registradas nos semanários. 

 

3. Garantia da Infância: Planejar situações orientadas para que as crianças se expressem 

por meio de diferentes linguagens plásticas, simbólicas, musicais e corporais, e o 

desenvolvimento das linguagens escrita, oral e leitura. 

Berçários/Maternais 

 Os relatórios não se aplicam para esse mês. 

 Aulas remotas dos berçários e maternais I, maternais II devido a pandemia (Covid- 19). 

 Campos de experiência: Traços, cores e formas; Escuta, fala, pensamento e imaginação, 

Corpo, gestos e movimentos, Espaço, tempos, relações e transformações.  

 Vídeo aula: Atividade Dia das mães – Pintura de balões em forma de coração para os 

alunos pintarem; 

 Vídeo aula História Coração de mãe de Taise Augustini e música: Dentro do meu coração; 

 Vídeo: Gincana das mães (Prova da selfie, Vídeo de dança, fazer um desenho, ler um livro 

e fazer uma receita); 

 Vídeo aula: Dia da família – Contação de história com a mascote Juju – As famílias do 

mundinho de Ingrid Biesemeyer; 

 Vídeo aula: Poema As formas geométricas de Isabel Cristina, Procurar formas do quadrado 

em casa, percepção tátil e colagem com palitos ou canudinhos; 

 Vídeo aula: Letra E, figuras que começam com a letra E; música, percepção visual e tátil e 

colagem; 

 Vídeo aula: Noções de tempo – Dia e noite com dramatizações da divisão da rotina de 

nosso dia a dia; 

 Vídeo aula: número 2 – Quantidade, percepção tátil, colagem e brincadeiras com cartões e 

prendedores de roupa; 

 Vídeo aula: Os sentidos – percepção visual através de figuras, música e caixa tátil. 

Berçários/Maternais 

 Campo de experiência: Traços, sons, cores e formas/ Espaço, tempos, relações e 

transformações/ Corpo, gestos e movimentos/ Escuta, fala, pensamento e imaginação. 



 

15 
 

 Vídeo interativo com os monitores: 

 Vídeo Festa da massinha com receita caseira; 

 Vídeo Contação de história: Marina aventura na horta e Dicas para montar uma horta em 

casa; 

 Vídeo Brincadeira: Elefante colorido. 

Berçários/Maternais 

 Escuta, fala pensamento e imaginação. 

 Vídeo aula: História no livro – Cecília e os meios de comunicação com figuras coladas no 

livro gigante. 

 Vídeo aula: História cantada – A lagarta comilona. 

 

4. Formação em Serviço: Planejar os momentos semanais de trabalho pedagógico entre os 

pares. 

 Capacitação: Planejamento escolar, Volta às aulas - Protocolos sanitários, regulamento 

interno e prevenção de ocorrências. 

 Oficinas pedagógicas: Atividades com reciclagem e dobraduras, Pintura dos cantinhos e 

Feltro. 

 Curso on line com os colaboradores do grupo de risco: Só educador – Educação infantil e 

psicopedagogia. 

 Curso para professores: Tecnologia na Educação, Ensino hibrido e Inovação Pedagógica 

de Fevereiro a Julho de 2021. 

 Projeto Um olhar para pais e filhos com a psicóloga Tamara. Encontros semanais com 

tema Oficinas de Contação de histórias. 

 Projeto Criança saudável: Vídeo de culinária com a nutricionista Silvana – Receita Sorvete 

de banana. 

 

5. Cooperação e troca com as famílias: Realizar reuniões com as famílias no decorrer do 

ano letivo. 

           Berçários/Maternais 

 Mensagens de início e fim de semana as famílias dos alunos. 

 Informações e orientações ás familias de alunos. 

 Entrega de cesta de alimento, Kit Agricultura familiar, Kit higiene (berçários e maternais I) e 

Kit escolar (maternais II) 

 Projeto Um olhar para pais e filhos com a psicóloga Tamara – Encontros mensais com 

grupos de famílias dos alunos sobre o tema: Brincadeira é coisa séria e entrega de kit 

lanche as famílias 

 

6. Garantia do acesso: Realizar o atendimento das crianças de acordo com o Termo de 

Colaboração com a Secretaria de Educação. 

            Berçários/Maternais I 

 Aulas remotas devido à pandemia. 

 Relatório individual de suspensos. 

 

7. Parceria com a Secretaria de Educação: Participar das reuniões de assessoramento e 

de orientações agendadas pela Secretaria de Educação. 
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 Orientações à equipe gestora por e-mails e grupo whatsApp. 

 Reunião presencial no CIAEI com a SEME: Volta às aulas para MI e MII 

 Reunião on line com Supervisora da educação tratando de assuntos diversos relacionados 

a Volta as aulas e questões administrativas e Formação com Bárbara Cristini M. Corá do 

Espaço Avançar com o tema: Autismo – Conhecer, aceitar e incluir. 

 Matriz escolar. 

 Diário de classe 

 Censo escolar 

 Inscrições. 

 Vacinas: 2ª dose da Coronavac (educadores de 47 anos a mais) e Influenza (gripe) – 

Crianças e Educadores. 

 Relatório circunstanciado de Maio de 2021 

 Monitoramento de controle de funcionários casos suspeitos de COVID – 19. 

 100% da contratação de funcionários operando legalmente. 

 

JUNHO  

1. Formação integral das crianças: Promover o desenvolvimento da autonomia e 

identidade, do movimento e a possibilidade de escolha. 

Berçários 

 Campo de experiência: o eu o outro e o nós 

 Identidade: Brincadeiras em frente ao espelho. 

 

Maternais I e Maternais II 

 Vídeo: cara de quê! Brincadeiras os sentimentos com expressões faciais. 

 Vídeo: Higiene Bucal – História Meu dentinho. 

            Berçários 

 Campo de experiência: Corpo, gestos e movimentos: 

 Banho de sol: passeio ao sol, massagem com bolinha, cama de gato no corredor e 

brincadeiras com potes e tampas para encaixe e empilhamento. 

 Campo de experiência - Traços, sons, cores e formas: 

 Cesto dos tesouros: com tampas de panela, colher de pau, rolo de papel toalha ou papel 

higiênico, brinquedos, tecidos, potes plásticos, chocalhos entre outros materiais. 

 Campo de experiência: O eu, o outro e o nós. 

  Brincadeiras com tecidos: Cadê achou, Arrastar o bebê, Cabaninhas e Futebol com tecido. 

            Maternais 

 Campo de experiência: Corpo, Gesto e Movimento. 

 Vídeo interativo: Brincadeiras com confecção de uma Raquete com material reciclado, 

Malabarismo de sacolas plásticas, Acerte a caneta na garrafa pet e Carregar um objeto na 

costas engatinhando. 

 Vídeo interativo: Festa Junina com brincadeiras típicas. 

Vídeo interativo: Festa do Pijama com brincadeiras e guloseimas: Lanterna com rolinho de 

papel higiênico, Jogar balões coloridos com raquete (confeccionado com pratinhos de 

plástico e palito de sorvete) e receita de espetinho com frutas. 

           Berçários/Maternais 
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 Atividades livres enviadas pelas famílias. 

 Brincadeiras livres no espaço da casa da criança. 

 

2. Promoção da Aprendizagem: Utilizar a metodologia de trabalho por Projetos Didáticos, 

sequências de atividades e atividades permanentes, registro da prática pedagógica e 

relatórios de aprendizagem. 

           Maternais II 

 Campo de experiência: Escuta, fala, pensamento e imaginação 

 Vídeo aula: Letra I – atividade de percepção visual, Brincadeiras dos comandos, Pintura e 

colagem, Brincadeiras com palitos e desenho da letra na farinha. 

 Campo de experiência: Traços. Sons, Cores e Formas. 

 Vídeo aula: Forma Geométrica – Triângulo – História das Formas geométricas, 

Identificando o triângulo, Cobrir o trajetado, Pintar e colar bolinhas de papel nas pontas do 

triângulo. 

 Vídeo aula: Número 3 – História da Lista da Dona Girafa, Revisão dos números, Pintura e 

carimbo dos dedinhos e brincadeiras com identificação e quantidade com objetos na 

garrafa pet. 

 Vídeo aula: Desenho livre - Conceito de espaço, coordenação, imaginação e criatividade. 

 Projeto Laços de afeto e carinho 

 Vídeo aula: Afetividade - O que tem dentro dessa caixa. 

 Vídeo aula: cara de quê! Brincadeiras com expressões faciais e musicalização. 

 Datas comemorativas – Comemorar e aprender: 

 Vídeo aula: Comemorando a Festa Junina com uma canção lúdica para as crianças se 

divertirem e confeccionando um boneco de colher de pau; salientando a importância de 

ficar em casa, se cuidar e cuidar daqueles que amamos com a “Festa Junina em Casa”. 

 Desafio junino: Fotos, caracterizações, brincadeiras e culinária, etc. 

 Vídeo aula: Comemorando o Dia do Meio Ambiente – História Meu amigo mundão de Taise 

Augustini, estimulando a coleta seletiva e a reciclagem. 

 Vídeo aula: As quatro estações – Musicalização com dramatização. 

 Projeto Higiene Mudando o Mundo 

 Vídeo aula: Higiene Bucal – História Meu dentinho, Colagem e Pintura na Apostila. 

 Vídeo aula: Juntos contra o Corona vírus – Dramatização sobre cuidados com o corona 

vírus. 

 Projeto Aprender brincando através da música. 

 Brincando de encontrar as cores com a canção: “vamos brincar de cor”. Desenvolvendo a 

capacidade de cognição, devido ao tempo e associação das cores. 

 Vídeo aula: Afetividade - O que tem dentro dessa caixa. 

 Vídeo aula: As quatro estações – Musicalização com dramatização. 

 Vídeo aula com a professora de música - Mostrar, por meio da canção “o que tem na 

feira?”, algumas variedades de frutas, verduras e legumes e a importância de consumi-las 

em nosso dia-a-dia, para o bem da nossa saúde. 

 Vídeo interativo: Festa Junina com brincadeiras típicas. 

 Projeto Criança saudável/Alimentação saudável: 

 Vídeo de culinária com a nutricionista Silvana – Receitas sobre Pasta de grão de bico, 

Lentilha  
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 Vídeo interativo com as monitoras – Musicalização com o passo a passo para plantar 

temperos. 

           Berçários/Maternais 

 Relatórios de CAP 

 Aulas remotas dos berçários e maternais I, maternais II devido a pandemia (Covid- 19). 

 

3. Garantia da Infância: Planejar situações orientadas para que as crianças se expressem 

por meio de diferentes linguagens plásticas, simbólicas, musicais e corporais, e o 

desenvolvimento das linguagens escrita, oral e leitura. 

Berçários/Maternais 

 Campo de experiência: Corpo, gestos e movimentos – Musicalização: 

 Vídeo aula com a professora de música - Mostrar, por meio da canção “o que tem na 

feira?”, algumas variedades de frutas, verduras e legumes e a importância de consumi-las 

em nosso dia-a-dia, para o bem da nossa saúde. 

 Vídeo aula: Musicalização com a música Cara de quê! Brincadeiras com expressões 

faciais. 

 Vídeo aula: Desenho livre - Conceito de espaço, coordenação, imaginação e criatividade. 

Atividade a ser entregue aos alunos 

 Confecção de jogo da velha (Maternais) com tema junino. 

Confecção de uma sanfona de papel e dobradura - Atividade de Percepção visual ou 

auditiva (Berçários) com tema junino. 

Berçários/Maternais 

 Campo de experiência: Escuta, fala pensamento e imaginação. 

 História cantada: Chapeuzinho Vermelho com música e dramatizações. 

 História Meu dentinho. 

Maternais  

 Desenho livre 

 

4.  Formação em Serviço: Planejar os momentos semanais de trabalho pedagógico entre os 

pares. 

 Oficinas pedagógicas: Lembrancinha de Volta as aula, lápis decorado, Aventais de 

Contação de histórias e Artes, Brincadeiras juninas, Confecção de sanfona de papel e jogo 

da velha com temas juninos. 

 Momento junino: com Jogos interativos e prendas, Apresentações de duplas e comidas 

típicas junina, seguindo os protocolos sanitários. 

 Curso on line com os colaboradores do grupo de risco: Só educador – Aperfeiçoamento de 

nutrição escolar e Acompanhamento nutricional no ambiente educacional. 

 Curso para professores: Tecnologia na Educação, Ensino hibrido e Inovação Pedagógica 

de Fevereiro a Julho de 2021. 

 Projeto Um olhar para pais e filhos com a psicóloga Tamara com Encontros semanais 

individuais.  

 Capacitação com a nutricionista Silvana Martelo: Orientações dos Novos Protocolos da 

Alimentação escolar, Alergias e restrições... 

 Capacitação com a Coordenadora: Desenvolvimento infantil (Sugestão da SEME). 
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5. Cooperação e troca com as famílias: Realizar reuniões com as famílias no decorrer do 

ano letivo. 

           Berçários/Maternais 

 Mensagens de início e fim de semana as famílias dos alunos. 

 Informações e orientações ás familias de alunos. 

 Entrega das cestas de alimentos, Kit Agricultura familiar, Kit Atividade escolar. 

 Projeto Um olhar para pais e filhos com a psicóloga Tamara – Encontros mensais com 

grupos de famílias dos alunos sobre o tema: sobre Parentalidade, e sua importância no 

desenvolvimento infantil. 

 

6. Garantia do acesso: Realizar o atendimento das crianças de acordo com o Termo de 

Colaboração com a Secretaria de Educação. 

           Berçários/Maternais I 

 Aulas remotas devido à pandemia. 

 Relatório individual suspensos. 

 

7. Parceria com a Secretaria de Educação: Participar das reuniões de assessoramento e 

de orientações agendadas pela Secretaria de Educação. 

 Orientações à equipe gestora por e-mails e grupo WhatsApp. 

 Formação on line com Supervisora da educação tratando de assuntos Administrativos e 

Palestra sobre Estimulação da fala e da linguagem... 

 Matriz escolar. 

 Diário de classe 

 Inscrições. 

 Relatório circunstanciado de Junho de 2021 

 Monitoramento de controle de funcionários casos suspeitos de COVID – 19. 

 Contratação de funcionários operando legalmente. 

 

 

______________________                                                   _______________________ 

Rosely Ferreira Celestino                                                       Rosana Rodrigues de Souza 

           Coordenadora pedagógica                                                             Diretora pedagógica 


