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Creche Lauro Fonseca de Souza 

R. Custódio Candido Carneiro, 1363 – Jardim Morada do Sol – CEP: 13348-260 
Contato: (19) 3936-4351 

E-mail: laurofonsecacreche@gmail.com 

 

Indaiatuba, 31 de Julho de 2021. 

 

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE JANEIRO A JULHO DE 2021. 

 

JANEIRO 

Berçários/Maternais 

 

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

movimento e a possibilidade de escolha. 

 

 Período de Férias 

 

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. 

 

 Período de Férias 

 

 

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. 

 

 Período de Férias 

 

 

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

pares. 

 Retorno de funcionários – Capacitação para orientação de normas de segurança a ser 

seguida na creche. 

 Reunião com as coordenadoras e diretora Rosana Rodrigues com informações e orientações 

afim de alinhar o trabalho. 

 Reunião de funcionários com informações e orientações para alinhar o trabalho. 

 Curso on-line com monitoras e auxiliares de coordenação – Tema: EaD Protocolo de 

Segurança para Volta ás Aulas, realizado pela Faculdade Paulista de Ciência da Saúde. 

 Treinamento de desenvolvimento de planejamento recreativos, utilizando como base o curso 

Protocolos de segurança para Volta as Aulas. 

 Capacitação do setor de nutrição. 

 Capacitação online com a Psicóloga Tamara. 

 

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

ano letivo. 

 Abertura de novos grupos de WhatsApp, para comunicação com as famílias. 



 

2 
Creche Lauro Fonseca de Souza 

R. Custódio Candido Carneiro, 1363 – Jardim Morada do Sol – CEP: 13348-260 
Contato: (19) 3936-4351 

E-mail: laurofonsecacreche@gmail.com 

 

 Entrega de cestas básicas de alimentação para as famílias, nas residências e na creche (Doação). 

 Pesquisa online via WhatsApp, com as famílias, sobre o retorno das crianças. 

 

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

Colaboração com a Secretaria de Educação. 

 Suspensão das aulas devido à pandemia. 

 

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. 

 Reunião online com Supervisora Rosangela Favotto, tratando de assuntos diversos 

relacionados a volta ás aulas, com orientações e sanando dúvidas correlacionadas. 

 Reunião Administrativa com a Equipe gestora Casa da Criança Jesus de Nazaré. 

 Matriz escolar. 

  Realização de matrículas antecipadas e Transferências 2021.  

  Inscrições. 

 Relatório circunstanciado. 

 Entrega de cesta de alimentação – Bolsa Família. 

 Abertura de salas 2021. 

 

FEVEREIRO 

Berçários/Maternais 

 

Aulas remontas – Berçários e Maternal I 

 

Retorno Presencial – Maternal II 

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

individual e devidamente higienizados. 

 

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

do movimento e a possibilidade de escolha. 

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

 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. 

 Adaptação dos ambientes e brinquedos. 

 Acolhimento das crianças e famílias (Trabalhando o carinho e afeto, respeitando o querer de 

cada criança). 

 Roda de conversa adaptada – Trabalhando o acolhimento e o sentimento de segurança.   

 Música do Bom dia – Socialização e identificação dos nomes para a turma. 

 Rotina diária – Chamadinha dos nomes das crianças. 

 Higienização – Demonstração de regrinhas de higienização diárias, utilizando como 

exemplos as monitoras. 
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 Orientação do distanciamento social na sala (com a música – Sem abraço, sem beijinho, 

sem aperto de mão). 

 Orientação sobre o espaço da sala (demonstrando que cada um tem o seu tatame). 

 Orientação da importância de seguir as setas demarcadas pelo chão da creche (Passeio pela 

creche). 

 Brincando de Amarelinha adaptada com bambolês. 

 Brincando com setas – Seguindo um percurso com seta trabalhando a lateralidade. 

 Demonstração dos kits de brinquedos individuais contendo o nome da criança. 

 Aprendendo a escolher brinquedos e utiliza-los de modo individual. 

 Lata de Música -  As monitoras sorteia a imagem e as crianças adivinha de qual é a música que 

pertence a imagem. 

 

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. 

 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 técnico pedagógicas são realizadas 

semanalmente através do cronograma de atividades reuniões mensais apontando os 

aspectos positivos e a serem melhorados. 

 As atividades desenvolvidas com os educandos são registradas nos semanários 

 

Projeto Aprendendo através da música. 

 Boas vindas, acolhimento através da música Abraço e alongamento. 

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

vivemos, limpo e organizado. 

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

(vamos dançar com a turminha da liberdade). 

Projeto Laços de afetividade. 

Momento da conversa: Conversamos com grupo da sala realizando algumas perguntas. 

 Qual a brincadeira preferida de cada criança? 

 Como foi ficar em casa? 

 Se sentiram falta da creche? 

 Como está sendo o retorno? 

 Lata das emoções – Atividade adaptadas as normas de segurança trabalhando Alegria, 

tristeza. 

Projeto – Alimentação Saudável 

 Jogo da memória de frutas. 

Projeto Higienização – Mudando o futuro. 

 Brincando de boneca – Aprendendo a higienizar as partes do corpo. 
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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. 

 

 Massinha de modelar – esculturas escolhidas pelas crianças. 

 Música – Borboletinhas (Pintura da linda borboleta). 

 Rotina Diária – Alongamento para começar o dia com a música “Cabeça, Joelho e Pé”. 

 Hora do relaxamento: Trabalhando a importância de permanecer calmo e tranquilo. 

 Jogo da memória com figuras de animais. 

 Desenhos livres no chão. 

 Imitando os sons dos animais. 

 Alongamento – Com a música Puxa – Puxa. 

 Observação de figuras em livros.- Após a observação cada criança conta a história da figura 

que escolheu. 

 Leitura da história – Chapeuzinho vermelho. 

 Leitura da história – O Leão e o Rato. 

 Leitura da história – Igual e diferente (Trabalhando o reconhecimento das cores). 

 Brincadeiras de Vivo ou morto. 

 

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

pares. 

 Capacitação – Protocolos de Segurança e Higiene. 

 Reunião  Pedagógica  - Reorganização de horários e turmas. 

 Curso online para os colaboradores afastados. 

 Educação ambiental -90 horas. 

 Boas práticas  de contenção 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 sanando 

duvidas do novo cronograma. 

22/02 – Início do curso de aperfeiçoamento em tecnologia na educação, Ensino Híbrido e 

Inovação Pedagógica pela professora e auxiliar de classe. 

 

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

ano letivo. 

 Pesquisa de retorno as aulas presenciais com os Maternais II. 

 Integração e reunião de pais. 

Pauta: 



 

5 
Creche Lauro Fonseca de Souza 

R. Custódio Candido Carneiro, 1363 – Jardim Morada do Sol – CEP: 13348-260 
Contato: (19) 3936-4351 

E-mail: laurofonsecacreche@gmail.com 

 

 Orientações e procedimentos a serem seguidos no retorno as aulas; 
 Apresentação do novo lanchinho a ser oferecido na creche. 
 Orientação sobre a escovação (procedimento a ser realizado em casa). 
 Apresentação dos Kits Escolar. 
 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. 

 

 24/02 – Encontro online com psicóloga Tamara do projeto Um olhar para Pais e Filho com o 

tema  

Acolhimento e adaptação escolar na pandemia. 

 

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

Colaboração com a Secretaria de Educação. 

Berçários/Maternais 

 Aulas remotas devido á pandemia. 

 

Maternais II 

 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. 

  Orientação á equipe gestora por e-mail, grupo de WhatsApp e reunião online. 

 Reunião online com a Supervisora da educação tratando de assuntos  

Diversos relacionados a volta às aulas com orientações e sanando dúvida correlacionada. 

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

 15/02 – Reunião com a supervisora e Secretaria de Educação – Orientações  sobre os 

procedimentos adotados no retorno às aulas e sanando dúvidas correlacionada. 

 11/02 – Orientação quanto as crianças NEE com representantes da Secretaria de Saúde no 

CIAEI 

 Matriz escolar 

 Realização de matrículas 

 Inscrições. 

 Relatório Circunstanciado. 

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

semana. 

 Troca de elementos filtrantes. 

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

 

 

MARÇO  

Berçários e Maternais  
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1. Formação integral das crianças: Promover o desenvolvimento da autonomia e identidade, 

do movimento e a possibilidade de escolha. 

 

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

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

Maternais II 

 Acolhimento das crianças ao chegar na creche com a música  - Como vai você. 

 Roda de conversa – A importância de manter  o distanciamento social. 

 Música do Bom dia – Socialização e identificação dos nomes para a turma. 

 Rotina diária – Chamadinha musical com os nomes das crianças. 

 Calendário – Tempo, quantidade e sequencia. 

 Quem sou eu? – Brincadeira com o espelho 

 Rotina diária de Higienização – Demonstração de como lavar as mãos e passar o álcool em 

gel sempre demostrado exemplos através das monitoras. 

 Circuito dos sentimentos – Durante o circuito as criança iam falando sobre os seus 

sentimentos. 

 Circuitos das formas e linhas: Formado por linhas retas e curvas, 

 Amarelinha com formas geométricas. 

 Movimento corporal- Brincadeira o mestre mandou. 

 Alongamento com a música – Cabeça, Ombro, Joelho e Pé. 

 Orientação do distanciamento social na sala (com a música – Sem abraço, sem beijinho, 

sem aperto de mão). 

 Orientação sobre o espaço da sala (demonstrando que cada um tem o seu tatame). 

 Orientação da importância de seguir as setas demarcadas pelo chão da creche (Passeio 

pela creche). 

 Festa das cores: As monitoras preparam a sala de aula deixando toda colorida para cada 

criança ao chegar na creche. 

 Leitura da história - Douglas, quer um abraço (Trabalhando o afeto e a importância do carinho 

e respeito com os amigos).  

 Leitura da história: Ninoca, quer brincar no Parque (trabalhamos através de perguntas o que 

mais eles gostam de brincar). 

 Historias com movimento: A fuga do palhaço. 

 Teatro com as crianças seguindo os protocolos. 

 Mercadinho: Através da brincadeira de ir ao mercado com seu carrinho de compra, as 

crianças tinham que respeitar o distanciamento entre os amigos e segue as demarcações no 

chão. 

 Leitura da história: Os dentinhos. 

 Aprendendo a escolher brinquedos e utiliza-los de modo individual. 

 Lata de Música -  As monitoras sorteia a imagem e as crianças adivinha de qual é a música 

que pertence a imagem. 
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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. 

 

Projeto Aprendendo através da música. 

 Homenagem a todos os aniversariantes. 

 Hora cívica: cantando o Hino Nacional e o Hino de Indaiatuba 

 Comemorando o dia da água. 

. 

Projeto Laços de afetividade. 

 Surpresa: Dia do Cinema com o Filme Divertidamente. 

Trabalhamos vários sentimentos através do filme ex: Tristeza, Alegria, Raiva e etc. 

 

Projeto – Alimentação Saudável 

 Sacola das frutas (As crianças foram questionadas sobre as cores das frutas e o sabor, 

doce e azedo. 

 Horta – Plantamos em vasos individuais mudas de cebolinha. 

 Cultivos de mudas de Almeirão e Alface.  

 

Projeto Higienização – Mudando o futuro. 

 Higiene Bucal: Trabalhamos a escova através de exemplos, criando uma boca plastificada 
para cada criança. Entregamos uma escova confeccionada por eles. 
Todos os dias eles escovavam a sua boquinha aprendendo para fazer em casa. 

 Enviamos um Kit escova para as famílias, juntamente com um informativos e atividade a 
ser realizada com seu filho. 

 Postamos vídeos educativos e informativos para as famílias nos grupos de WhatsApp, 
sobre higiene bucal. 
 

Projeto Datas comemorativas. 

 Dia da Internacional da mulher: Neste dia todos as monitoras estavam com a camiseta 

Rosa em comemoração, e durante todo dia foi passado para as crianças o respeito e 

carinho que devemos ter com as todas as mulheres, usando o exemplo de mãe, avó e tia. 

 Páscoa: Vídeo da música “ Coelhinho da Páscoa’. 

 Dia do Circo: Atividades e brincadeiras circense – Vídeo enviados nos grupos. 

 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 técnico pedagógicas são realizadas 

semanalmente através do cronograma de atividades reuniões mensais apontando os aspectos 

positivos e a serem melhorados. 

 As atividades desenvolvidas com os educandos são registradas nos semanários. 
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 Os relatórios não se aplicam para esse mês ( Adaptação e acolhimento). 

 

 

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. 

 

 Trabalhando o afeto através de gestos, ex: “Abraços, Beijos e Coração”, demostrando 

carinho aos amigos respeitando o distanciamento. 

 Imitando os Animais – Ex:  O sapo pulando e o passarinho voado, reproduzindo os sons dos 

animais com a boca. 

 Dramatização da história: O gatinho Pipo (As crianças realizaram os movimentos que a 

história solicitava, Ex – esticar o braço, pular em um pé).   

 Massinha de modelar – criando diversos personagens. 

 Teatro de sombras, usando tema animais. 

 Pintura com bexigas individualmente. 

 Hora do relaxamento: Trabalhando a importância de permanecer calmo e tranquilo. 

 Jogo da memória com figuras de animais. 

 Desenhos livres no chão. 

 Imitando os sons dos animais. 

 Alongamento – Com a música Puxa – Puxa. 

 Observação de figuras em livros. - Após a observação cada criança conta a história da figura 

que escolheu. 

 Criando historias: a monitora inicia com uma palavra e as crianças continua a história criando 

novas versões. 

 Leitura da história: CORES, utilizando várias entonações de voz para chamar atenção das 

crianças. 

 

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

pares. 

 

 Capacitações – Desenvolvimento do planejamento recreativo e pedagógico. 

 Palestra com a enfermeira – Vanessa (Orientações de prevenção ao Covid-19). 

 Curso online para os colaboradores afastados. 

 Educação Inclusiva -180 horas. 

 Curso Online para monitoras. 

 Aperfeiçoamento de Psicomotricidade – 100 horas. 

 Treinamento com a equipe de limpeza, ressaltando os protocolos de segurança e sanando 
duvidas do novo cronograma. 

 Continuação do curso de aperfeiçoamento em tecnologia na educação, Ensino Híbrido e 
Inovação Pedagógica pela professora e auxiliar de classe. 

 11/03/2021-Orientações Administrativas. 
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5. Cooperação e troca com as famílias: Realizar reuniões com as famílias no decorrer do ano 

letivo. 

 31/03 – Encontro online com psicóloga Tamara do projeto Um olhar para Pais e Filho com o tema  

Como lidar com as “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 

 Aulas remotas devido á pandemia. 

Maternais II 

 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. 

 

 Orientação á equipe gestora por e-mail, grupo de WhatsApp e reunião online. 

 Reunião online com a Supervisora da educação Rosangela Favotto, tratando de assuntos 

diversos relacionados: 

 Apresentação do Espaço Avançar. 

 Classificação e impressão da Lista Piloto. 

 Orientação sobre CAP. 

 Matriz escolar 

 Realização de matrículas 

 Inscrições. 

 Relatório Circunstanciado. 

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

semana. 

 Dedetização. 

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

 

 

ABRIL 

Berçários/Maternais 

 

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

do movimento e a possibilidade de escolha. 

 

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

Atividades enviadas por meio eletrônico para as famílias desenvolverem em casa. 
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Berçários / Maternais  

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

 Projeto – Higiene Mudando o futuro. 

Contação de histórias: O Piquenique na floresta, vídeo gravado pelas monitoras. 

Objetivo: Trabalhar a escuta, fala, pensamento, imaginação, percepção visual e o faz de conta. 

Reconhecer a importância da higienização bucal, após todas as refeições. 

 Vídeo de orientação e prevenção, reforçando os hábitos de cuidado com o Covid -19. 

Corpo gesto e movimento: 

Objetivo: Trabalhamos a escuta, imaginação, coordenação motora global, equilíbrio, movimento 

corporais, noção de espaço, autonomia e atenção através de um vídeo de dança desenvolvido 

pelas monitoras, focando nos movimentos corporais e muita diversão. 

 Vídeo de Brincadeiras: Estátua 

Desenvolvimento: O Vídeo iniciou com um alongamento e aquecimento do “Léo Meça”. 

O objetivo dessa brincadeira é fazer a interação da criança com a família durante as atividades. 

 Teatro: O Dentinho Sujo: 

Objetivo: Orientar as Crianças a importância da escovação, e uma boa alimentação saudável - 

trabalhando o eu, o outro e o nós a manipulação de objetos, a escuta, fala e pensamento. 

 Vídeo de música: A Fazendinha. 

 

 

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. 

 

Projeto Aprendendo através da música. 

 Tema: Páscoa. 

 Tema: Expressando os Sentimentos (Canção – Emoções no Comando). 

Objetivo: Ajudar a criança a reconhecer as diferentes emoções existentes, sejam elas positivas 

ou negativas, para assim saber identificá-las em si e no outro. 

A música demonstrou diferentes emoções por meio de imagem, motivando – as a se expressar e 

desenvolver as habilidades emocionais. 

 Tema: Dia do Índio 

Objetivo: Apresentar a cultura indígena e seus costumes através da música. 

 Tema: Profissões 

Objetivo: Aprendendo de forma lúdica com a canção “Profissões – Serelepe”. 
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Onde conta um pouco sobre algumas profissões e depois mistura todas elas para ficar mais divertido, 

estimulando o interesse da criança em saber qual a profissão de seus papais e famílias. 

 

Projeto Laços de afetividade. 

 Tema: Vínculo afetivo entre Professor e Aluno (vídeo de apresentação). 

Objetivo: Fortalecer o vínculo das crianças com as professoras, assim fazendo que a participação 

nas aulas online seja mais participativa entre as famílias. 

Projeto – Criança Saudável 

 Vídeo aula gravado pela Nutricionista Silvana Ming 

Objetivo: Apresentação das frutas e a importância delas na alimentação diária. 

Desenvolvimento da receita: Creme de banana com morangos, com o apoio da família e 

orientação da nutricionista. 

 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 técnico pedagógicas são realizadas 

semanalmente através do cronograma de atividades reuniões mensais apontando os 

aspectos positivos e a serem melhorados. 

 As atividades desenvolvidas com os educandos são registradas através de fotos e vídeos 

enviados pelas famílias semanalmente. 
Maternais II 

Escuta, fala, pensamento e imaginação 

 Vogal A 

Objetivo: Desenvolver de forma Lúdica e interativa a apresentação da vogal, criando um ambiente 

propicio para aprendizagem. 

Para apresentação da vogal A, foi utilizado alguns materiais de apoio. 

Atividade realizada na apostila com orientação da Professora. 

Traços, cores, sons e formas 

 Dia do Índio 

Desenvolvimento: Utilização da apostila para pintura do Índio e confecção do cocar do Índio. 

Atividade realizada com orientação da Professora.  

 Forma Geométrica – Circulo 

Objetivo: Desenvolver a coordenação motora fina, ampliando o raciocínio logico, desenvolvendo 

habilidades psicomotoras favorecendo a oralidade e criatividade individual. 

Desenvolvimento: Demonstração de objetos e desenhos em formato de círculo. 
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Atividade realizada na apostila com orientação da Professora. 

 Número 1 

Objetivos: Reconhecer e identificar o numeral nas atividades diárias, relacionar o número a 

quantidade significativa fazendo a contagem do mesmo. 

Desenvolvimento: Através do trenzinho dos números foi gravado a vídeo aula com demonstrativo 

do número e a sua quantidade. 

 Atividade realizada na apostila com a orientação da Professora 

 CAP – 29/04/2021 

 Registro realizado, seguindo as novas normas. (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. 

Escuta fala, pensamento e imaginação: 

 Vogal A 

Teatro musical de fantoche com o tema: Abelha, material de apoio utilizado para uma melhor 

fixação na aprendizagem. 

Traços, cores, sons e formas: 

  Dia do Índio 

Objetivo: Desenvolver o conhecimento infantil relatando aspectos históricos e cultural favorecendo 

a coordenação motora na execução da atividade despertando a criatividade individual no aluno. 

Escuta, fala, pensamento e imaginação. 

 Forma Geométrica – Circulo 

História o Redondo pode ser um Quadrado? 

Desenvolvimento: Durante a história, as crianças eram questionadas sempre com a pergunta o 

Redondo pode ser Quadrado?. 

 História – Sitio do Pica- Pau Amarelo. 

A História deu início com o vídeo gravado pelas monitoras e as crianças continuaram a história 

citando os nomes dos personagens. 

 

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

pares. 

 Capacitações – Desenvolvimento do planejamento para as aulas remotas. 

 Capacitação com as monitoras - Desenvolvimento dos Vídeos de estimulação. 

 Curso online para os colaboradores afastados. 

 Aperfeiçoamento de Educação Especial com carga horária de 150 horas. 



 

13 
Creche Lauro Fonseca de Souza 

R. Custódio Candido Carneiro, 1363 – Jardim Morada do Sol – CEP: 13348-260 
Contato: (19) 3936-4351 

E-mail: laurofonsecacreche@gmail.com 

 

 Continuação do curso de aperfeiçoamento em tecnologia na educação, Ensino Híbrido e 

Inovação Pedagógica pela professora e auxiliar de classe. 

 26/04/2021-Orientações Administrativas (Cadastro – Vacina Já). 

 

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

letivo. 

 28/04 – Encontro online com a psicóloga Tamara - Projeto Um olhar para Pais e Filhos, com o tema: 

Vamos falar sobre o desfralde infantil?  

 Como acontece e o que é importante saber a respeito? 

 Orientação ao Pais de Berçários: 

 Tema: 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 

 Aulas remotas devido á pandemia Covid-19. 

 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. 

 

 Orientação á equipe gestora por e-mail, grupo de WhatsApp e reunião online. 

 Reunião online com a Supervisora da educação Rosangela Favotto, tratando de assuntos diversos 

relacionados: 

 Desenvolvimento Infantil como foco pedagógico. 

 Orientações pedagógicas e sugestões de atividades. 

 Votação - Conselho municipal de educação. 

 Matriz escolar 

 Realização de matrículas 

 Inscrições. 

 Relatório Circunstanciado. 

 Preenchimento do censo – Covid -19. 

 Preenchimento do Censo – Equipamentos. 

 Fechamento do Censo Escolar 2020. 

 

 

MAIO 

Berçários/Maternais 

 

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

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

 Desenvolvemos para as famílias a sacola “Aprender Brincando”. 

O objetivo desta sacola é ajudar no desenvolvimento da criança através de brincadeiras e 

interação com a família. 

Jogo da memória das cores. 

 O objetivo do jogo da memória das cores, é memorizar as imagens rapidamente, de forma a 
desenvolver e aperfeiçoar o raciocínio, concentração e noção espacial. 

Fazendo deste momento especial de interação familiar. 
 

Jogo das Formas Geométricas. 

 O objetivo deste jogo é desenvolver a concentração e a observação da criança, trabalhando 

o dentro e fora. 

Estimulando a identificação das formas geométricas em outros objetos. 

 

Avental de História: Seu Lobato 

 

 O objetivo do avental que foi enviados, para famílias é desenvolver a escuta, fala, 

pensamento e imaginação. 

A contação de histórias é de extrema importância para o desenvolvimento oral das crianças. 

 Vídeo – Mundo Bita  

Massinha. 

 Cuidado com a Horta: 

Vídeo aula ensinando a importância do cultivo da Horta. 
Demonstração de como cultivar as mudas. 

 

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. 

Projeto Aprendendo através da música. 

 Tema: Higiene Corporal. 

 Tema: Palavrinhas Mágica. 

 Tema: Higiene Bucal. 

 Tema: Meios de Comunicação. 

Objetivo: Ajudar a criança a reconhecer as diferentes emoções existentes, sejam elas 

positivas ou negativas, para assim saber identificá-las em si e no outro. 

A música demonstrou diferentes emoções por meio de imagem, motivando – as a se expressar e 

desenvolver as habilidades emocionais. 

 

Projeto Laços de afetividade. 

 Mascote  
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O Mascote foi confeccionado com lã, para que as crianças possam cuidar e criar 

responsabilidade, além de incentivar a interação da família, pois passará a ser um novo membro. 

Desenvolvimento:  

 Criar um nome para o mascote. 

 Deixar toda a responsabilidade de cuidar com a criança. 

 Enviar para creche o nome e fotos do mascote. 

 

 Dia da Família: Quem cuida de mim. 

Objetivo: Aprender a valorizar a família no cuidado diário. 

 

Projeto – Criança Saudável 

 Vídeo aula gravado pela Nutricionista Silvana Ming 

Objetivo: Ensinar receitas para as famílias de como utilizar a lentilha e estimular a alimentação 

das crianças. 

 

Maternais II 

Escuta, fala, pensamento e imaginação 

 Vogal E 

Objetivo: Desenvolver a percepção visual, auditiva, coordenação  viso- motora, desenvolvendo 

habilidades psicomotoras favorecendo a oralidade e criatividade individual. 

Aula interativa utilizando leitura de histórias e caixa surpresa. 

Atividade desenvolvida na apostila, com orientações da Professora. 

 Conceito – Dia e Noite 

Objetivo: Demostrar a diferencia entre Dia e Noite. 

Foi criado diferentes espaços na gravação do vídeo,  para representar o dia e a noite. 

 

 Forma Geométrica – Quadrado 

Objetivo: Desenvolver a coordenação motora fina, ampliando o raciocínio logico, desenvolvendo 

habilidades psicomotoras favorecendo a oralidade e criatividade individual. 

Desenvolvimento: Demonstração de objetos e desenhos em formato de Quadrado. 

Atividade realizada na apostila com orientação da Professora. 

 Meios de Comunicação  

Objetivo: Demonstrar a importância dos meios de comunicação nos dias atuais (pandemia). 

Atividade: Jogo da memória com figuras de meios de comunicação. 
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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. 

 

Escuta fala, pensamento e imaginação: 

 Sacola Musical 

Objetivo: Desenvolver psicomotor, sócio afetivo, cognitivo e linguístico, construindo  o 

conhecimento e desenvolvendo a sensibilidade, criatividade, a memória e a imaginação. 

 A sacola Musical é composta por figuras de livros e um livro de música. 

 

 Livro Sensorial 

O Objetivo deste livro é fazer com que as crianças identifiquem, Traços, Sons, Cores e Formas 

diferentes. 

Desenvolvendo principalmente os órgãos do sentido “TATO, AUDIÇÃO E VISÃO”. 

 

 Massinha caseira 

Desenvolvimento da receita de massinha caseira em vídeo aula. 

Objetivo: Desenvolver a coordenação motora fina, através criações de esculturas e formas, 

utilizando a massinhas. 

 

Escuta, fala, pensamento e imaginação. 

 História cantada com o tema: “O Elefante assustado”. 

A história traz alguns questionamentos referente a vogal E. 

 Alinhavo – Coração 

Objetivo: Desenvolver a concentração e a coordenação motora fina da criança ajudando 

futuramente na escrita. 

 Jogo de Quebra - Cabeça das frutas. 

Objetivo: O objetivo do jogo é aumentar a criatividade e estimular uma boa alimentação. 

 

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

pares. 

 Capacitação com as monitoras - Desenvolvimento dos Vídeos de estimulação. 

 Curso online para os colaboradores afastados. 

  Aperfeiçoamento Educação Infantil. 

 Continuação do curso de aperfeiçoamento em tecnologia na educação, Ensino Híbrido e 

Inovação Pedagógica pela professora e auxiliar de classe. 
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5. Cooperação e troca com as famílias: Realizar reuniões com as famílias no decorrer do ano 

letivo. 

 Sugestões de atividades para as famílias desenvolverem com as crianças em casa. 

 Mensagens de início e fim de semana. 

 Entrega de kit Agricultura familiar e Cesta de alimentação – Bolsa Família. 

 

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

Colaboração com a Secretaria de Educação. 

 Matriz escolar 

 Realização de matrículas 

 Inscrições. 

 Relatório Circunstanciado. 

 

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

orientações agendadas pela Secretaria de Educação. 

 Reunião com os gestores das instituições para retorno da equipe gestora em hora remota. 

 100% da contração de funcionários operando legalmente. 

 

 

JUNHO  

Berçários/Maternais 

 

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

do movimento e a possibilidade de escolha. 

 

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

 Desenvolvemos para as famílias jogos. 

O objetivo dos jogos, é ajudar no desenvolvimento da criança através de brincadeiras e 

interação com a família. 

 

 Festa do Pijama 

Objetivo: Trazer as famílias momento de interação e alegria. Focando na imaginação de 

cada criança. 

 

 

 Festa a Fantasia 

Objetivo: Proporcionar para criança momento de felicidade, criando uma festa em casa com as 

monitoras da creche. 

 Jogo da Velha. 

Objetivo: Desenvolver a concentração. 

 Jogo das Formas Geométricas. 
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O objetivo deste jogo é desenvolver a concentração e a observação da criança, trabalhando o 

dentro e fora. 

Estimulando a identificação das formas geométricas em outros objetos. 

 

 Avental de História: Seu Lobato 

 O objetivo do avental que foram enviados, para famílias é desenvolver a escuta, fala, 

pensamento e imaginação. 

A contação de histórias é de extrema importância para o desenvolvimento oral das crianças. 

 

 Brincadeiras Típicas – Junina 

Vídeo gravado pelas monitoras, ensinado a brincar de Pescaria, Boca do palhaço, jogo de argola. 

 

 Cuidado com a Horta: 

Vídeo mostrando a horta da creche e como cultivar Morangos. 

 

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. 

 

Projeto Aprendendo através da música: 

 Tema: Alimentação 

 Tema: Festa Junina 

 Tema: Afeto e Carinho 

 Tema: Estação do Ano 

 Tema: Cores 

Objetivo: Ajudar a criança a reconhecer as diferentes emoções existentes, sejam elas positivas 

ou negativas, para assim saber identificá-las em si e no outro. 

A música demonstrou diferentes emoções por meio de imagem, motivando – as a se expressar e 

desenvolver as habilidades emocionais. 

Projeto Laços de afetividade. 

 Mascote  

O Mascote foi confeccionado com lã, para que as crianças possam cuidar e criar responsabilidade, 

além de incentivar a interação da família, pois passará a ser um novo membro. 

Desenvolvimento:  

 Criar um nome para o mascote. 

Projeto – Criança Saudável 

 Vídeo aula gravado pela Nutricionista Silvana Ming 

Objetivo: Ensinar receitas para as famílias de como utilizar a Mandioca e estimular a alimentação 

das crianças. 
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Receita: Caldo de Mandioca 

 

Maternais II 

 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 técnico pedagógicas são realizadas 

semanalmente através do cronograma de atividades reuniões mensais apontando os 

aspectos positivos e a serem melhorados. 

 As atividades desenvolvidas com os educandos são registradas através de fotos e vídeos 

enviados pelas famílias semanalmente 

 

Escuta, fala, pensamento e imaginação 

 Vogal I 

Objetivo: Desenvolver a percepção visual, auditiva e coordenação viso -motora. 

Atividade desenvolvida na apostila, com orientações da Professora. 

 Meio Ambiente 

Objetivo: Desenvolver a valorização do meio ambiente identificando, como parte integrante e 

agente do desenvolvimento sustentável. 

 Forma Geométrica – Triângulo 

Objetivo: Desenvolver a coordenação motora fina, ampliando o raciocínio logico, desenvolvendo 

habilidades psicomotoras favorecendo a oralidade e criatividade individual. 

Desenvolvimento: Desenvolver a percepção visual, nomear e distinguir as formas geométricas. 

Atividade realizada na apostila com orientação da Professora. 

 

 Número 3 

Objetivo: Estabelecer momentos de concentração e aprendizagem na contagem dos números e 

reconhecimento. 

 Técnica de Pintura 

Objetivo: Demonstrar algumas técnicas de pintura. 

 

 Conceitos Dentro e Fora 

Objetivo: Demonstrar exemplos de estar dentro e fora de algum lugar. 

 CAP – 29/06/2021 

 Registro realizado, seguindo as novas normas. (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. 
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 Sacola Musical 

Objetivo: Desenvolver psicomotor, sócio afetivo, cognitivo e linguístico, construindo o conhecimento 

e desenvolvendo a sensibilidade, criatividade, a memória e a imaginação. 

 A sacola Musical é composta por figuras de livros e um livro de música. 

 

 Livro Sensorial 

O Objetivo deste livro é fazer com que as crianças identifiquem, Traços, Sons, Cores e Formas 

diferentes. 

Desenvolvendo principalmente os órgãos do sentido “TATO, AUDIÇÃO E VISÃO”. 

 Alinhavo – Coração 

Objetivo: Desenvolver a concentração e a coordenação motora fina da criança ajudando 

futuramente na escrita. 

 Jogo de Quebra - Cabeça das frutas. 

Objetivo: O objetivo do jogo é aumentar a criatividade e estimular uma boa alimentação. 

 

 

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

pares. 

 

 Capacitação com as monitoras - Desenvolvimento dos Vídeos de estimulação. 

 Capacitação Desenvolvimento Infantil (Palestrante Amélia). 

 Curso online para os colaboradores afastados. 

 Aperfeiçoamento de Nutrição Escolar e o Acompanhamento nutricional. 

 

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

letivo. 

 

 30/06 – Encontro online com a psicóloga Tamara - Projeto Um olhar para Pais e Filhos, com 

o tema: 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 

 

 Aulas remotas devido á pandemia Covid-19. 

 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. 
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 Orientação á equipe gestora por e-mail, grupo de WhatsApp e reunião online. 

 Reunião online com a Supervisora da educação Rosangela Favotto, tratando de assuntos 

diversos relacionados: 

 Estimulação de fala e linguagem no autismo infantil (Patrícia Vicente Oliveira – 

Fonoaudiólogo). 

 Acomodação Sensorial no contexto escolar (Rúbia Ferreira do Carmo – Terapeuta 

Ocupacional). 

  Orientação sobre a importância da leitura do Manual de Secretaria Escolar. 

 Matriz escolar 

 Realização de matrículas 

 Inscrições. 

 Relatório Circunstanciado. 

 Entrega da Cesta básica. 

 Entrega do Kit – Agricultura Famíliar. 

 

 

 

Julho 

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

movimento e a possibilidade de escolha. 

Berçários / Maternais  

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

 Desenvolvemos para as famílias jogos. 

O objetivo dos jogos, é ajudar no desenvolvimento da criança através de brincadeiras e 

interação com a família. 

 Jogos Simbólicos de memória com figuras sobre higiene. 

 

 Higiene Bucal  

Obs: Interagir com as crianças, através de vídeos gravados pela monitora, desenvolvendo a 

importância de uma boa Alimentação. 

Música: Escovando os Dentinhos 

 Parte do Corpo: 

Objetivo: Reconhecer as partes do corpo com a música (Cabeça, Ombro, Joelho e Pé). 

 

 Boneco das articulações: 

Atividades enviadas para casa, para brincar com toda a família. 

 

 Volta as Aulas 

Vídeo enviado para as famílias, apresentando as salas, estimulando o retorno das crianças para 

creche. 
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 Amarelinha dos Animais: 
Objetivo: Mesmo à distância promover diversão através de brincadeiras, desenvolvendo a 
coordenação motora global, equilíbrio, atenção e a fala na imitação dos animais. 
 

 Estátua do Jornal: 

Objetivo: Desenvolver comandos através da música 

 

 Teatro de Sombras 

Os cinco Patinhos 

Objetivo: Desenvolver a imaginação interação e a criatividade de forma lúdica e divertida. 

 Leitura da História  

O Patinho Colorido. 

 Cuidado com a Horta: 

Vídeo mostrando os preparativos da horta para o retorno das crianças. 

 

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

sequências de atividades e atividades permanentes. 

Projeto Aprendendo através da música. 
 

 Tema: Brincadeiras. 

 Tema: Dia do Amigo. 

 Tema: Dia dos Avós. 

Objetivo: Ajudar a criança a reconhecer as diferentes emoções existentes, sejam elas positivas 

ou negativas. 

Projeto Laços de afetividade. 

 Dia do Amigo: 

Vídeo gravado em homenagem aos amigos, demonstração das fotos dos amigos da sala. 

 

Projeto – Criança Saudável 

 Brincando com as Panelas 

 Objetivo: Reconhecer frutas e legumes estimulando uma alimentação saudável. 

 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 técnico pedagógicas são realizadas 

semanalmente através do cronograma de atividades, reuniões mensais apontando os 

aspectos  e a serem melhorados. 

 As atividades desenvolvidas com os educandos são registradas através de fotos e vídeos 

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

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

Escuta, fala, pensamento e imaginação: 

 Bolha de Sabão 

Objetivo: Desenvolver à atenção, à percepção visual, coordenação motora e equilíbrio. 

 

 Dia do Amigo 

Desenho sobre o amigo da creche. 

 

 Alinhavo da Dona Aranha: 

Objetivo: Desenvolver a coordenação motora fina brincando. 

Atividades enviadas para casa, para brincar com toda a família. 

 

 Chocalho do Mar: 

Objetivo: Desenvolver a escuta da criança. 

Atividades enviadas para casa, para brincar com toda a família. 

 

4. Formação em Serviço: Orientações sobre novos procedimentos devido a pandemia. 

 Capacitação com as monitoras - Desenvolvimento dos Vídeos de estimulação. 

 Capacitação com a Nutricionista Silvana Ming – Orientações sobre procedimentos a serem 

realizados no refeitório ao servir as crianças.  

 Curso online para os colaboradores afastados. 

 Ensino de Braille e Libras. 

 

5.  Cooperação e troca com as famílias: Atividades enviadas por meio eletrônico. 

 28/07 – Encontro online com a psicóloga Tamara - Projeto Um olhar para Pais e Filhos, com 

o tema: Efeito da Pandemia nas crianças. 

 Reunião de Pais: Retorno presencial ás aulas (orientação ás famílias). 

 

6.  Garantia do acesso: Suspensão das aulas devido à pandemia. 

Berçários/Maternais 

 Aulas remotas devido à pandemia Covid-19. 

 Segue anexo controle de frequência. 

 Relatório Semestral. 

7. Parceria com a Secretaria de Educação 

 Orientação à equipe gestora por e-mail, grupo de WhatsApp e reunião online. 

 Reunião online com a Supervisora da educação Rosangela Favotto, tratando de assuntos 

diversos relacionados: 

 Orientações sobre o retorno às Aulas presenciais. 

 Protocolos para o retorno ás aulas presenciais. 



 

24 
Creche Lauro Fonseca de Souza 

R. Custódio Candido Carneiro, 1363 – Jardim Morada do Sol – CEP: 13348-260 
Contato: (19) 3936-4351 

E-mail: laurofonsecacreche@gmail.com 

 

 Matriz escolar 

 Realização de matrículas 

 Inscrições. 

 Relatório Circunstanciado. 

 Entrega da Cesta básica. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________                                                   _______________________ 

Ariana dos Santos Sterza                                                                Rosana Rodrigues 

           Coordenadora pedagógica                                                             Diretora pedagógica 

 


