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INTRODUCAO

A Creche e Centro dc Orienta9ao Familiar “Ana Maria Javouhcy” e nma 

insiitui^So Educaliva. Filantropica, Fundada em 1966, e orientada, desde entao pelas Irmas de Sao Jose 

de Cluny que , seguindo a linha do pensamenlo de sua fundadora ANA MARIA JAVOUHEY ( 1779- 

1851), fundamentam a sua aijao cducativa nos prinelpios do humanismo eristao e nos valores do 

Evangelho.

Ncsta mesma linha de pensamenlo, compartilhada pela Diretoria da Enlidade e pelos que 

nela trabalham, no serviqo junto as familias e as crianqas. lodos procuram o que possa contribuir para o 

desenvolvimento pleno e harmonioso de cada uma das crianqas e de suas familias.

O projeto Educative da Creche e Centro de Orienta^ao Familiar, busca. assim contribuir 

para o desenvolvimento integral das crianqas , recordando que, a nossa anlropologia , a nossa visao c a 

nossa meta de educaqao , vai mais alem do que um simples humanismo.

Convictos de que cada crianqa e um ser bio-psico-social e espiritual, so uma educaqao 

quo sc imercsse pela pessoa na sua totalidade podc ser alvo da nossa aqao educativa.

Queremos educar e formar nao somente para o conhecimcnto, mas para o 

desenvolvimento de personalidadcs maduras e equilibradas, que num mundo de desafios possam fazer a 

dilerenqa , para uma sociedade mais justa, humana e fraterna. Neste sentido, desejamos nao dcscumr 

nenhuma das vertentes da educaqao e da pessoa humana.

Na linha do nosso pensamento. como afirmava Paulo Freire, “a nossa escola nao deve 

apenas formar a eabeqa das crianqas. A organizaqao coletiva e imporlanle tambem para garantir que 

cada pessoa se desenvolva como um lodo. As nossas crianqas precisam aprender a cuidar do corpo c da 

saude, a cullivar e a expressar seus afetos em cada gesto, a descobrir o sentido pleno da VIDA em todas 

as suas manifestaqoes. As nossas crianqas ncccssitam de valores que formem o seu carater de um jeilo 

dilcreme daquele que a midia, na sua maioria, tenta formar. Precisam aprender a nao perder a 

sensibilidadc e a ternura de quern descobriu e compreendeu o outro. Mas tambem aprender a se indignar 

prolundamenie com qualquer mjusliqa comctida contra qualquer pessoa em qualquer parte do mundo.

Para nos, como para ANA MARIA JAVOUHEY, desde as primeiras etapas da vida da 

crianqa, '\..e precise dar-lhcs uma cduca^ao que, elevando-a no seu prdprio eonccito, a fa^a dcsejar 

conquistar um dia o lugar que e chamada a oeupar na sociedade” (AM.I Carta 463 , 8) . Por isso, 

para ajudar a crianqa a desenvolver desde o principio o gosto pelo Belo, pelo Bom e pelo Bern , Ana 

Maria Javouhey aconselhava: “Eduqucm bem as criancas que os pais possam fiear contcntcs. As 

erianvas hao-de amar-nos e faremos dclas pcssoas segundo o cora^ao de Deus”. (AMJ Carta 29, I) 

Educar e ajudar as familias nessa tarefa, eis a meta c o obietivo ultimo da aciio 

educativa da nossa Instituicao. fundamentada, como acima referimos, nas linhas gerais de pensamenlo da 

jovem missionaria francesa. a Mad re Javouhey.



VISAO FILOSOFICA 

RUMO A MATURIDADE:

Imegradas a Bduca^ao Basica ha apenas dcz anos, as creches e pre escolas trabalham 

para ganhar qualidade, aliando o cuidado com a criantja a alividades educalivas.

1-louvc um tempo em que nao exisliam crianpas no mundo. Apenas adultos em miniaturas. Foi so no 

seculo 17 que surgiu a ideia dc infancia: a sociedade comepou a perceber que aqueles pequeninos seres 

tinham um jeito de pensar , ver e sentir caractensticos. Com a descoberta da infancia nasceu, lambem, a 

preocupapao com a Educapao Infantil.

A criapao de escolas para esse nivcl de ensino comepou no seculo 18, com a Revolupao 

Industrial. Na Europa, essas primeiras instituipoes tinham o proposito de cuidar dos filhos das operarias, e 

no Brasil nao foi diferentc. A inserpao da mulher no mercado dc trabalho fez surgir os primeiros 

esiabelecimentos de Educapao Infantil no pais, no final do seculo 19. Eles eram filantropicos ate a dccada 

de 1920, quando se iniciou um movimento pela democralizapao do ensino.

Aos poucos, o poder publico comcpou a assumir a responsabilidadc por essa escola - que 

se consolidou com a Consliluipao de 1988: " O dever do Estado com a educapao sera efetivado mediante 

a garantia de (...) atendimento em creches e pre-escolas as crianpas de 0 a 6 anos de idadc". Assim os 

pequenos passaram a ser reconhecidos como cidadaos e ganharam o dircito de ser atendidos cm suas 

necessidades especificas para se desenvolverem.

Com a promulgagao da Lei de Diretrizes c Bases da Educapao Nacional LDB, em 1996, 
a educapao ale os 6 anos ficou deiinida como a primeira etapa da Educapao Basica. A Educapao Infantil 
passou entao a ser dividida em xreches para crianpas dc ate 3 anos ; e pre cscola - de 4 a 6 anos. Essa 

divisao so loi altcrada em Maio do ano de 2005, com a sanpao presidencial a Lei Federal n° 11.114, que 

define que as crianpas com 6 anos completes devem ser matriculadas no 1° ano do ensino fundamcnlal.

Dessa forma a Educapao Infantil passou a alender crianpas ate 5 anos de idadc.

A ESCOLA TODA E UM ESPACO EDUCATJVO

Nos ultimos dcz anos , a ideia de que a creche era um local em que as crianpas fieavam 

apenas para serein cuidadas deu lugar a uma nova conceppao. Hoje , mesmo os pais que tem tempo e 

condigoes financeiras de manter a crianga em casa optam por envia-la a escola desde cedo, por acreditar 

que e um espago privilegiado dc dcsenvolvimento e socializagao, uma decisao acertada. A Educapao 

Infantil, inicia o processo dc escolarizagao nas crianpas de modo ludico, estimula a aulonomia e promove 

o dcsenvolvimento dentro de um contexto integral, no qual o cuidar csta inserido entre os objetivos



pedagogicos. “ 0 cotidiano e uma oportunidade de aprendizagem”. Ate ir ao banheiro e uma sala de aula, 

onde se podem aprender conceitos de higiene e cuidados pessoais.

Todos os ambientes da escola, portanto, devem ser pensados para permitir uso 

pedagogieo c a livre circulagao dos alunos . “ a crianga precisa de lugarcs amplos e pequcnos, fechados e 

abertos. onde possa fazer suas exploraqoes”,

Na educagao infantil, os conleudos pedagogicos devem ser dcsenvolvidos com base na 

vivencia do aluno, suas relapoes afetivas, cxperiencias de interapao com o mundo, movimernos e 

brincadeiras que abarcam todos os outros aspectos.

A brincadeira e valorizada como uma das principals atividades da creche.

Para cslimular a crianpa a brincar e promover o seu desenvolvimento, e precise, proper novos lemas , 

ol'ereccr brinquedos , cenarios e materiais variados. E necessario ainda, interagir, enriquecendo o universe 

cultural da crianga.

Scgundo o suigo JEAN PIAGET (1896-1980), o processo de conslrugao do 

conhccimcnto ocorre em etapas, que evoluem progressivamente por meio de estruturas de raciocinio que 

surgem com base em um mecanismo de adaptapao do organismo a novas situapdes. E, portanto, pelas

proprias cxperiencias que a crianga constroi seu conliecimento conccppao que originou o famoso termo " 

conslrutivismo”.

Com HENRI WALLON (1878-1962), aprendemos a valorizar os espapos de sala de 

aula e a liberdade de movimento. Segundo o trances, e por meio das emopoes que a crianga se relaciona 

com o mundo e se desenvolve. E o aspecto emocional esta intimamente ligado ao organico: altera os 

balimenlos cardiacos, a respirapao, a tensao muscular. Assim, a crianga precisa de espapo para se 

movimentar, expressar suas emopoes e relacionar-se efetivamente com o mundo.

LEV VYGOTSKY ( 1896-1934), ao interagir com os alunos , o russo delcndeu uma 

teoria sociocultural do desenvolvimento: para ele, e nas relapoes pessoais que o ser humane se constroi; e 

por meio dclas que o individuo internaliza os clementos da cultura. A aprendizagem impulsiona o 

desenvolvimento e, portanto, o professor tern o papel de interferir, propondo desafios, desencadeando 

avangos e estimulando a imeragao entre as crianpas.



NA CRECHE:

ADAPTACAO - e tudo novidade,

1NTERACAO - agir e conhecer,

IDENTIDADE - quern sou eu?

MOV'IMENTO - meu corpo.

AGRESSIVIDADE - liberar as cnergias.

ARTES V1SUA1S - grandes talentos,

MUSICA - descobrir os sons,

£ CU1DADQS SEGURANCA - carinho e atenqao

01 = 1DENTTF1CACAO DA INSTITUTCAO

NOME = Creche e Centro de Orientagao Familiar “ANA MARIA JAVOUHEY” 

Endereco: Rua Dorival Rodrigues de Barros n° 280 - Bairro: Vila Dalva 

CEP 17780 000. Cidade: LUCELIA - SP 

Telefone : Oxx 18 35511886

Fundacao : 31/05/1961 - C.N.A.S. 28.996.025050/94-00 

Certificado de Utilidade Pubiica federal : dec. n 50.517 de 02/05/61 

Certificado de Utilidades para fins Filantropicos : 44006003635/2000-49 

Reqistro do Estatuto no Cartorio de Registros n 3.098- livro A fl. 17 de 27/06/96 

Inscricao Municipal do Conselho Crianca de Assistencia Social: 002/2000 

Inscricao dos Direitos da crianca e do Adolescente : 01/2000

MANTENEDORA: A propria entidade com apoio do FUNDEB; 

CNPJ : 51.833.259/0001-54

Representante legal: JULIO CESAR MORO 

DIRIGENTE: IRMA MARIA APARECIDA DA SILVA

DIRETOR DA EDUCACAO IJASICA DO MUNIC1PIO: ANA LUCIABOLDRINI TEIXEIRA 

SUPERVISORA DE ENS1NO: PATRICIA GONCALVES FLORES DE OLIVEIRA 

ASS1STENTE SOCIAL DO MUMCIPIO : ANALINE PALOMA VERONESE DIAS



DI RETORI A:

PRESIDENTE: SR. SERGIO BELARMINO DOS SANTOS -RENUNCIOU 

VICE-PRESIDENTE: SR. JULIO CESAR MORO ( diretor Prcsidente em exercicio)

1" SECRETARIO: IRACI OLIVEIRA DE SANTANA CALDEIRA 

2" SECRETARIO: NEUZA DIAS LIMA 

1° TESOUREIRO:JOAO LUIZ PERNOMIAN

T TESOUREIRO:MARCOS ANTONIO BATISTA

CONSELHO FISCAL EFETIVO

lu MEMBRO: DEBORA FERREIRA SANTOS DUARTE 

2" MEMBRO:APARECIDO ANTONIO DE OLIVEIRA 

3" MEMBRO: THAIS REGINA DIZERO

41’ MEMBRO: ERICA REGINA FERREIRA BERNARD1NELI 

5° MEMBRO: JOAO LUIS BOCARDO

SUPLENTES DO CONSELHO FISCAL

1" MEMBRO: DONIZETE RODRIGUES DA COSTA 

V MEMBRO: ELIDA APARECIDA GUILHERMINO TAZINAZO 

3° MEMBRO: HELIO PORCEBOM MATHIAS - RENUNCIOU 

4" MEMBRO: NELC1 ELIZABETH SILVA 

5'! MEMBRO: MARIA DO CARMO FRESCA VICENTE

DIRETOR PATRIMONIAL: WALDIR BAESSA

DIRETOR JURIDICO: JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO - RENUNCIOU 

COORDENADORA GERAL: IR. MARIA APARECIDA DA SILVA



JUST1FICATIVA

CARACTERISTICAS E EXPECTATIVAS DA POPULAQAO

Nossa Instituiijao esta localizada em um bairro, onde a maior parte das familias necessita do 

atendimento em lnstitui?3o Assistencial. sendo esta necessidade devido, a situa^ao socio-economica das

mesmas.

A maioria das maes trabalha como mensaiistas e/ou diaristas, tendo em media uina renda de um a 

dois salaries minimos e meio por famiiia, tornando-se a Inslilui^ao um lugar seguro e educative, onde a 

crianga pode permanecer enquanto a mae trabalha.As protissoes dos pais variam entre pedreiros, 

serventes, lavradores. vendedores em cstabelecimentos comerciais e autonomos, e funcionarios de usinas 

da regiao.

Algumas das criam;as atendidas pela lnslilui9ao apresentam um deficit no seu desenvolvimento. 

devido a pouca estimulapao motora e de linguagem, contato afetivo e social, o que implica diretamenle no 

aspeclo cognitive e intelectual, devido os pais terem pouco tempo de contato com seus filhos, taha de 

inlormapao e grau de escolaridadc.

Quanto a religiao 66% dos alendidos sao catdlicos e 32% sao evangelicos , e 2% sem religiao.

No tocante a moradia, a maioria, sendo 68%, moram em casa propria, 12% em casas cedidas e 

20% cm residencias alugadas no valor aproximado de R3> 300,00 a R$650,00 mensal. Quanto ao modelo 

de iamilia atendida, parte dos pais sao casados tendo uma rclapao estavel, parte vivcm amigados e oulros 

sao separados e os filhos vivcm com suas maes ou avos. A maioria das familias tern um nivcl de 

escolaridadc de l'1 a 4a serie, uma parcela com ensino fundamental compieto e uma pequena parcela com 

nivel superior. Ressaltamos ainda que alem de atendermos filhos de familias nuclearcs constituidas pelo 

pai, mac c filhos, ha familias uni - parentais.

Observamos uma baixa na qualidade de vida de nossas familias no decorrer deste ano, das 

condipdes de trabalho e moradia, o que atribuimos a crise pela qual atravessa o pais.

Atendemos uma media de 93 a 120 crian^as, na faixa etaria de seis meses de idadc a 03 anos e 

meio de idade, das 7:30 as 17:00 horas. Muilas das quais dependem de onibus cedido pela prefeitura p 

chegar a insliluigao e retornar as suas casas.

A expectativa da populapao atendida e que o nosso C.E.l continue conlribuindo na formapao das 

eriangas; sdcsenvolvendo situapoes propieias nas quais elas sao estimuladas pelos cducadores a examinar. 

explorar, eonstruir significapoes, possibililando sempre um ensino de qualidade. Contamos 

participapao dos pais e comunidade em reunioes, projetos e eventos ofcrecidos no Centro.

ara

com a



TRATAMENTO AOS ALUNOS E PAIS

• Dar oportunidadc a crian?a de participar do planejamento de algumas atividades no dia, como 

brincadeiras, jogos. escolha de musica, desenhos, historias e assuntos de seu interesse.

• Dcsenvolver autonomia em mementos de rotina de higiene (como escovar os dentes sozinho. 

tomar banho. pentear os cabelos, cai9ar os sapatos). e se alimenlar, etc...

® Conversar e oriental- os pais, individualmente e em reunioes, sobre a crian^a, o seu 

desenvolvimento, problemas de saude ou de disciplina.

• Procurar dcsenvolver uma coopcra?ao enlre cHan^as, Institui^ao e Familia, para resolver os 

problemas existentes da mclhor maneira possivel.

• Promover Visitas domiciliares da Assistente social e equipe gestora as famUias.

• Participar de festas, comemora^oes, passcios, festivals, campeonatos e promoijoes.

• Imegrar toda coimmidade escolar em todos os eventos da institui^ao.

ATIVIDADES DA DIRETORTA

• Representar a entidade no loro externo, sempre que solicitada ou convidada a participar de algum 

evento.

• Apoiar os programas de trabalho em execuqao como tambem ofercccr condiqoes para o seu 

dcsempenho e exito.

9 Promover campanhas, festas e outras promoqoes a fim de assegurar o equilibrio financeiro da 

entidade.

• Participar e promover reunioes mensais para abordagem de assuntos dc interesse da entidade, bem 

como analisar os balanqos financeiros da mesma.

• Imegrar a entidade a comunidade alraves de festas, visitas e divulgaqao do trabalho realizado.

NORMAS DE CONVIVENCIA

• Sao eslipuladas normas e limites, a parlir de muitas conversas com as criangas, para se ter uma 

interaqao na convivencia em grupo, com o objetivo de ajudar a sair do egocentrismo.

• Sao estimuladas as atividades coletivas e de cooperaqao em momentos de arrumaqao e 

organizaqao do material e do atnbienle.

• Valorizaqao das descoberlas, iniciativas e colocaqocs demonstradas pclas crianqas.



REGIME DE FUNCIONAMENTO.

0 atendimento e de 07:30 as 17:00 boras, de segunda a sexta-feira. A matn'eula devera ser 

efeluada pelos pais ou responsaveis, apresentando no ato da matn'eula fotocopia da 

eerlidao de nascimento, carteira de vacinapao cm dia, comprovante de residencia e 

renda familiar, duas fotos tamanho 3x4, dcclarat;ao dc transferencia 

documentos pessoais dos responsaveis pela guarda da crian^a.

Somente sera permitido frequentar as aulas os alunos devidamente matriculados. 

As datas de inicio e termino das matn'culas serao determinadas pela direqao em 

eonsonancia com as determinaqoes emanadas pela Secretaria da Educaqao e aconteceiao 

a qualqucr tempo, se houver vagas.

Neste cotidiano, nossa pratica pedagogica busca articular atividades signilicativas, que garantam o 

afelivo envolvimento de nossas crianqas, respeitando-as como sujeitos de direitos. Nesse sentido, volm-se 

para o atendimento as necessidades e aos interesses das crianqas, tendo como foco o desenvolvimento das 

tmiltiplas dimensoes humanas.

se houver,

FINALIDADE

A pratica da atual proposta polilieo-pedagogico e urn desafio a ser enfrentado por todos os 

envolvidos na educaqao. Bla deve provocar mudanqas de aliludes: deixar velhos eoneeitos, arriscar e 

acreditar na construqao coleliva. Esta pratica devera basear-se em qualro pilares fundamentais da 

Educaqao:

• APRENDER A CONHECER (atraves do ensino formal e informal a crianqa devera adquirir uma 

cullura geral),

• APRENDER A FAZER ( a crianqa devera adquirir habilidades motoras para futura qualificaqao 

profissional, tornando-a competente para enfrenlar diversas siluaqoes e trabalhos cm equipe).

• APRENDER A V1VER ( a crianqa devera desenvolver a compreensao do outro e ser capaz de 

partieipar de projetos comuns),

• APRENDER A SER ( a crianqa devera desenvolver a sua pcrsonalidade apara atuar com maior 

autonomia. discernimento e responsabilidade).

As praticas pedagogicas que compoem a proposta curricular da Educaqao Infantil devem ter 

como eixos norteadores as interaqoes e a brincadeira, as quais devem ser observadas, registradas e 

avaliadas.



OBJETIVOS

Forma«;ao: A educa^ao da crian^a pcquena foi considerada, por muito tempo como pouco 

impoiianie; bastava que i'ossem cuidadas e alimentadas . Hoje a educa^ao da crian^a pequena Integra o 

sistema publico da educaqao. Ao fazer parte da pritneira etapa da educagao basica, ela e concebida como

questao de direito, de cidadania e de qualidade. As intera^oes e as brincadeiras sao consideradas eixos 

tlmdamenlais para se educar com qualidade.

Idcntidade e Autonomia: A construgao da idenlidade e da aulonomia diz respeito 

conliecimento. desenvolvimento e use dos recursos pessoais para fazer frente as diferentes situaqoes da 

vida. Conliecimento de si proprio e do outro, desenvolvendo todas as suas polencialidades afeiivas. 

sociais e cognitivas.

ao

Pessoal c Social : Organizaqao de seu meio ambiente, pela interaqao esiabelccida com 

colegas, inserindo a crianqa em um mundo simbolico, sua cultura e seu.grupo social.
sens

Desenvolvimento de habilidades de perceber-se 

valores.

Seus objetivos:

• Socializagao /Combinados,

• Rcgras de Convivencia,

• Comunicagao e Expressao de Desejos,

• Uso do Scu Corpo/Partes do Corpo,

• Autonomia nas Agoes de Higiene.

• Escolhas de Brincadeiras. Objelos e Espagos,

• Higiene Comunitaria.

• Brincadeiras Divcrsas,

<> Paries do Corpo e Suas Fungoes,

• Sentidos, ( Ouvir, Scnlir. Falar, Cheirar c Goslo),

• Construgao da Idenlidade.

o outro refletido seus prdprios atos. crengas ecomo



CONHECIMENTO DE MUNDO :

Construfao de diferenies linguagens pelas crianijas e para as relapoes que estabelecem 

objctivos de eonhecimento dos sens eixos: Movimento, Musica, Arles Visuais, Linguagem oral e escrita, 
Natureza e Sociedade e Malemaiica.

com os

MOVIMENTO

Esiabelece um clima de coniianga entre as criangas. e o adulto, em situagoes de cumplicidade, respcito, 
pois ninguem e igual a ninguem, criando ambientcs em que possam se movimentar e criar novos 
moviinentos.
Adquirir movimentos, possibilitando sua aluagao no mundo. com autonomia em relagao ao adullo. 
Desenvolver a percepgao adequada de si mesmo, compreender suas possibilidades e limitagoes reals, 
auxiliando na expressao corporal com maior liberdadc, apcrleigoamenloe compelencia motora.
Sens objclivos:
- expressao de sensagoes e rilmos eorporais,
- gestos c posiuras,
- reconhecimemo de elememos do seu corpo,
- criagao de movimenlos corporals,
- ainpliagao progressiva da desireza,
- habilidades manuals,

MUSICA

A musica e essencial para a formagao do ser humane. Auxilia o desenvolvimcnto do racioclnio 

logico, traz envolvimcnto emocional e e instrumenio de imeragao. Brincadeiras de experimental- 
dilerentes sons e instrumentos musicais contribuem para o desenvolvimcnto da linguagem e a formagao 

integral das criangas. Qualquer atividade com musica, pode tornar-se uma brincadeira divertida, quando sc 

oferecem oporlunidades para expressoes livres e orienladas, tendo um bom suporle cultural. Inleragir ativa
e crialivamcnle com a musica, construindo scu percurso c elaborando seu eonhecimento, aprendendo a 

ouvir a cultura musical infantil. Compreender a musica como linguagem e objetivo de eonhecimento. 

atraves do fazer, perceber e relletir a musica como contexto da cultura humana, descnvolvendo 

eonhecimento e o eonhecimento do outro.
o auto

Seus objelivos:

Bxploragao, expressao e produgao do silencio e de sons, 

Brincadeiras cantadas, jogos ritmicos,

Apreciagao musical,

Intcrpretagao dc nuisicas e cangoes diversas,



ARTES VISUAIS

• Inserir na programa^ao curricular de cada agrupamento os elementos necessaries para enriquccer a 

cultura artistica das crian^as. Dispondo desse conhecimento cultural sobreartes, as criangas podem 

recria-las em suas brincadeiras e atividades em sala de aula.

» Desenvolver a capacidade de abstragao da mente levando-a ao desenvolvimento da conscicncia . 

da propria capacidade, formando individuos mais crilicos e criativos.

o Expressar e ampliar suas habilidades plasticas, pela sua criatividade . Utilizando os diversos 

rccursos disponiveis e sempre respeitando a individualidade de cada crianga.

Sens objelivos

• Exploragao e manipulagao dc materiai.s diferenciados,

• Observa^ao e identificagao de imagens diversas.

• Explora?ao de movimentos gestuais.

LINGUAGEM ORAL E ESCRITA

As crianqas comunicam-se por diferentes linguagens, por gestos e expressoes, olharcs c palavras. 

0 aprendizado da fala se inicia no nascimento com a conuinicagao entre as criamjas e sens pais, e depois 

mais tarde entre professoras e alunos. Ha diversos estilos de comunicagao que levam as criangas a 

aprenderem a falar e que fazem parte de suas culturas quando ingressam na creche.

• Adquirir aos poucos competencias em relagao a linguagem que possibilita a ela ter acesso aos bens 

culturais alcangando uma maior participagao no mundo da escrila.

• Identificar a fungao social, da leitura e da escrita, bem como a relagao entre a palavra lalada e 

cscrita.

<» Bmrar em contato com a riqueza e a complexidade do mundo da escrita, atraves de irabalhos com 

as obras lilerarias, textos, palavras e Ictras.

• Dominar a linguagem oral com desenvoltura. ampliando o vocabulario e enriquecendo assim suas 

habilidades quanto a fala.

Sous objetivos:
® Uso da linguagem oral na comunicagao ,

• Expressao dc sensagoes atraves da linguagem,

* Observagao e manuseio de materials impresses

* Contagao de historias.

• Uso de diferentes generos textuais,



NATUREZA E SOCIEDADE

o Ampliar o conhecimenlo de sen ambiente natural, propiciando novas vivcncias, atraves de 

atividades elaboradas de acordo com os varies temas trabalhados.

• Adquirir conhecimentos a cerea dos grupos aos quais pertencem das relaqoes sociais que ali 

cstabelecem e de suas diversas formas de organizaqao ampliando suas expericncias.

Podem se enriquecer com atividades de reciclagem e meio ambiente, com materiais rcciclados 

retirados da natureza, em formas de artesanatos , construidos por eles mesmos, com a ajuda do professor.

Sens objelivos:

• Meio ambiente, natureza, reciclagem, radiqoes culturais, animais e scu habitat natural, plantas e 

sua funqoes

MATEMATICA

Contextos significativos possibilitam experiencias ricas para as crianqas no conhecimenlo 

matematico, na educaqao infanlil isso ocorre em atividades e brincadeiras atraves dos numeros. A enlrada 

mundo da matematica ocorre quando a professora sabe encaminhar a crianqa pra atividades e 

brincadeiras, de contagem , tamanho, quantidade , etc...

• Adquirir experiencias para o processo de desenvolvimento do raciocinio Icigico e aquisiqao dc 

conceilos variados.

• Vivenciar situaqoes , problemas em que elas possam progressivamentc desenvolvcr o raciocinio 

logico matematico, raciocinando cm qualquer situaqao com o espirito critico e flexivel.

• Desenvolvcr o pensamento logico, a capacidade d generalizar, analisar, sinletizar, formular 

hipoleses, deduzir, refletir e argumentar.

no

Sens objetivos:

• Noqoes de quantidade,

• Contagem oral,

• Nocoes de tamanho,

• Lateralidade,

• Figuras geometricas planas,

• Cores c misturas,



TEMAS TRANSVERSAIS

Eticii. valores humanos e iranslbrma?ao, pluralidade cultural, meio ambiente, Saude e qualidadc 

dc vida. Estas questoes nao podem faltar no curriculo. pois, caminham lado a lado com o processo ensino 

aprendizagem , um ligado ao outro. Sera desafiante investir na superaqao da discriminaqao c dar a 

conhecer a riqueza reprcsentada pela diversidade etnocultural que compoe o patrimonio socio cultural 

brasilciro ; favorecendo e esiimulando a curiosidadc da crianqa em relaqao ao meio lisico social n qual 

vivc conlribuindo na forma^ao dc habitos e atitudes sobre a saude contribuindo na qualidade de vida.

POPULACAO - ALVO META

Crianqas de seis meses a tres anos e meio provenientes de familias empobrecidas. cujos pais 

trabalham c necessitam do atendimento da creche, e crianqas que se encontram em situaqao de risco 

pcssoal on social. Metade 110 crianqas.

CARACTERISTICAS DA CRECHE

A clicntela atendida apresenta a seguinte situaqao socio cconomica:
• Familias de baixa renda que resident na cidade e na zona rural,

• Familias sem renda mcnsal fixa,

• Pais em situapao de subemprego e desempregado,

• Macs que trabalham como rurais, diaristas, empregadas domestica e nas usinas da cidade c da 

regiao.

• Pais sem qualificaqao profissional.

ASPECTO FUNCIONAL

Ha nccessidade de reciclagem do pessoal voltado para a Educaqao Infantil, de aquisiqao c 

reposiqao de material didatico, manulenqao das instalaqoes fisicas. aquisi^ao e manutenqao de 

equipamentos e mobiliarios, de formaqao de um grupo ativo de "amigos” da creche e arrecadaqao dc 

rccursos para o custeio das atividades programadas.

PROPOSTA DE SOLUCAO

FAMILIA
• Formaqao de associaqao de pais,

• Formaqao de grupos de voluntarios,

• Orientapao familiar,

• Reunioes dc pais ( quatro por ano, no termino dos bimesires ).



ATIVIDADES DA DIRETORIA

o Realiza^oes de promcxpoes.

• Rcpresenta^ao nos Conselhos Municipals de Assistencia e Direitos da Crian^a e do Adolescente,

• Buscar recursos financeiros.

ATIVIDADES COM AS EDUCADORAS

• Avaliapao e planejamento anual da Proposta Politico Pedagogica embasados no Relercncial 
Curricular Nacional para a Educa^ao Infantil;

• Participai^ao de recursos e treinamemos com prolissionais na area da educa^ao, *( curses dc 

matematica e porlugues).

• Colaboraiyao e organizayao das festas em datas comemorativas, (e em trabalhos sociais, como: o 

Caeborro Quente).

ATIVIDADES COM OS CRUPOS DE VOLUNTARIOS

• Participate das festas e promogoes.

• Conlecgao de trabalhos manuais e artesanais ( bordados, crochcs e pinturas)

• Campanha e colaboragao nas alividades sociais.

ROTINA

Acolhida feita pelas educadoras,

Oragao da manha com todas as criangas, professoras e funcionarias. 

Cafe da manha,

Alividades pedagogicas em sala de aula ou ao ar iivre,

Banho,

Almogo, escovagao e descanso,

Higicne ,

Lanche da tarde,

Alividades ludicas ( parque, gramado e areas externas cobertas), 
Jantar,

Higiene e sai'da.



DISTRIBUICAO I)E CRIANCAS POR GRUPOS

As crian<?as sao dividas em grupos da seguinte forma:

Bcr^ario I = 18 crian^as 

Ben;ariolI= 14 crianijas 

Maternal I A = 18 criaiifas 

Malemal 1 B = 18 erian^as 

Maternal 11 A = 19 crian^as 

Maternal II B = I9crian9as

ATUACAO CRECHE /FAMILIAS

No ato da matricula os pais assinam a folha de compromisso com a entidade. onde constam as 

normas da inslilui^ao. Bssas leitas cm duas vias, sendo uma dos pais e a outra da creche; faz-se tambem 

uma enlrcvistas com os pais, para que com isso eles fiquem a par de como dcvem atuar juntamente com a 

entidade na cduca^ao dos sens filhos.

FORMACAO DAS EDUCADORAS

• Participa<?ao em cursos de capacila9ao profissional para educadores de creche oferecidos pela 

prefeilura e outros,

• HTPC diariamente, a partir das 16 e 20 hs.

ATIVIDADES E SERVICOS

TRIAGEM E MATRICULAS: Sele9ao, inscr9ao e registro das crian9as por ocasiao do inicio do ano 

Ictivo e por procura de vagas em qualquer periodo.

SAUDE: Observafao da crian9a orienta9ao aos pais e encaminhamento , quando neccssario, 
medicos; forma9ao de habitos de saude.

AL1MENTA(^A0: 0 cardapio segue a orientapao de uma nutricionista:

a serviQos

• Cafe da manha ( pao c leite ).

• Almo9o ( e bem variado e saboroso ),

• Lanche (Irutas da epoca ou doces caseiros),

• Janlar ( sopa diversificada de carnes e legumes).

HIGIENE PESSOAL: Fonna9ao de habitos de higicne adequados, ( banhos, escovagao, etc.). 
Atividades desenvolvidas de forma educacional.



AT1VIDADES PSTCOPEDAGOGICAS DE LAZER

Atua?ao junto a crian^a buscando a satisfa^ao de suas nccessidades basicas, afelivas. 

eognilivas c sociais, fazendo com que cla aprenda, deslumbre, construa e seja capaz dc produzir o 

proprio conhecimento, tendo prazer cm frequentar a creche.
scu

AVAUACAO

lem eomo objetivo vcriflcar o processo educativo, o desenvolvimento e o rendimcnto das 

crianqas. Faz-sc necessario que o educador lenha sensibilidade, a logica e principalmente o 

compiometimenlo enquanto avaliador, alem de que, e preciso estar em iniima concxao com os objetivos 

norleadores da aqao educativa. E preciso que o educador tenha urn prepare leorico e dominar bem os 

comeudos abordados. E importante registrar as suas observances em cadernos diarios ou semanais. 0 

educador tern que estar atento tambem, para avaliar constantemenle a sua pratica educativa a Inn de 

buscar novos caminhos permitindo a eficiencia e a qualificaqao de sua pratica educativa.

RECURSOS MATERIAIS

RECURSOS HUMANOS

NOME FUNCAO ESCOLARIPADE
PsicopcdagogiaMaria Aparedda da Silva Coordenadora

Gabricla de Souza Lima Professora Pcdagogia
PedagogiaMaria dc Fatima 

R.Ramos Matos
Professora

Marcia AP. Uemura 
Kamctani

Professora Educanao Artistica, 
Cicncias Contabcis, 
Pedagogia

Aline Ferreira da Silva Professora Pedagogia

Monique Hcllen Auxiliar I’cdiigogia incompleta
Ana Paula Batista Professora Pedagogia

Mayla G. Tazinazzio Nutricionista Nutriyao
Francieli C.Favarini 
Santos

Professora Pedagogia

Marcia Mendes 
Rodrigues

Merendeira

MARIA HELENA ALAVARSE
BASSO

AUXILIAR DE COZINHA

Maria Cristina Pontes Serviqos Gerais
Maria de Fatima 
Santos Souza

Services Gerais

Manoel Alves Vieira Zelador
SecretariaAngela Maria Ferrari 

Francia
Contabeis



PLANOS DE APLICASAO

NATUREZA DE DESPESAS

ESPECIFICAQAO FUNDEB TOTAL

Salaries e encargos R$ 433.120,37 R$ 433.120,37
Agua, luz e telefone R$ 22.981,63 R$ 22.981,63
Material Pedagogico R$ 1.500,00 R$ 1.500,00
Material de consume R$ 4.850,00 R$ 4.850,00
Outras despesas R$ 17.548,00 R$ 17.548,00

total R$ 480.000,00 R$ 480.000,00

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - FUNDEB

MESES VALOR

JANEIRO R$ 40.000,00
FEVEREIRO R$ 40.000,00
MARCO R$ 40.000,00
ABRIL R$ 40.000,00
MAIO R$ 40.000,00

R$ 40.000,00
R$ 40.000,00 
R$ 40.000,00 
R$ 40.000,00
R$ 40.000,00

JUNHO
JULHO
AGOSTO
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO R$ 40.000,00

R£ 40.000,00DEZEMBRO
TOTAL R$ 480.000,00

PLANO DE ENSINO

COMPETENCIAS QUE DEVEM SER DESEN VOL VIDAS NA EDUCACAO

INFANTIL:
• Dcscnvolver uma imagem positiva de si, atuando de forma cada vez mais independente, com 

confian^a em suas capacidades e percep^ao de suas limita^oes;

® Deseobrir e conhecer seu proprio corpo, suas potencialidades e sens limites,

• Desenvolver e valorizar habilos de cuidado coin a propria saude e bem cstar;

• Esiabclecer vinculos afetivos c de troca com adultos e crian(?as fortalecendo sua auto-eslima 

ampliando gradativamenle suas possibilidades de comunicaqao e interayao social;
c



• Estabelecer e ampliar cada vez mais as relac;6cs socials, aprendcndo aos poucos a articulav seas 

intcrcsses e pontos de vista com os denials, respeitando a diversidade e desenvolvendo alitudes dc 

ajuda e coiabora^ao:

• Observar e explorar o ambiente com atilude de curiosidade, percebendo-se cada vez mais como 

integrante , dependente e agente transformador do meio ambiente valorizando atitudes para sua 

conservat;ao;

• Brincar, expressando emo^des, sentimentos, pensamentos. dcsejos e necessidades;

• Utilizar as diferentes linguagens ( corporal, musical, plaslica, oral e escrita ) ajustadas as diferentes 

intem;6es e situai^oes de comunica^ao , de forma a compreender a ser compreendido, expressar 

suas ideias , sentimentos, necessidades e desejos e avatvjar no seu processo de consiru^ao de 

significados, enriquecendo cada vez mais sua capacidade expressiva:

• Conhecer algumas manifesta^oes cullurais , demonstrando atitudes de interesse, respeito e 

participa^ao frente a elas e valorizando a diversidade.

LINGUAGEM ORAL E ESCRITA

BERgARIO I E II

Competencias a serem desenvolvidas no componente curricular:
• Participar de varias situates de comunica^ao oral;

0 Interagir e expressar desejos, necessidades c sentimentos atraves da linguagem oral;

• Jnieressar-se pela leitura de historias oral;

• Familiarizar-se aos poucos com a escrita do seu nome por meio da participa^ao em situates nas 

quais ela se faz necessaria e do contato cotidiano com livros, revistas c historias cm quadrinhos.

Habilidades a serem desenvolvidas:

6 Usar a linguagem oral para conversar, eomunicar, relatar suas vivencias c expressar desejos, 

vonlades, necessidades e sentimentos, nas diversas situaqoes de intcraqao presentes no cotidiano;

• Participar de situaqoes cotidianas onde se faz necessaria a participagao da leitura do professor;

• Observar e manusear materiais impresses

Conteudos:

• Conversa informal, bora da historia,

• klentificar o nomc ( cartaz na parede- visualizapao )

• Compreender ordens simples,



• indicar partes do corpo em bonecos e nas proprias criant^as,

• Desenvolvcr associa^iio de objetos por especies.

• Manusear revistas., livros, identificando o que ve,

• Brincadeiras enfrente ao espelho,

• hnitar o professor 

Atividades:

• Atividades de vivencias,

• Atividades livres.

• Atraves de brincadeiras solicitar que a crianga atenda as ordcns simples feitas pelo professor,

• Idenlificar partes do corpo,

• Uso de gravuras simples,

• Folhear livros e revistas livremente e sobre orienta^ao do professor,

• Mostrar partes do corpo no espelho, em bonecos ou na propria crian^a.

• Imitar o que o professor pede, seguindo o seu comando.

Avalia^ao:

• Processo de avaliapao do ensino e da aprendizagem sera rcalizado atraves de registros da 

parlicipa^ao da crian^a nas atividades e se os objetivos propostos estao sendo alcamjados.

Movimento

Compctcncias a serem desenvolvidas no componente curricular:

• Familiarizar-se com a imagem do proprio corpo,

« Explorat^ao de gestos e ritmos corporais,

« Desloear com destreza no espa9o,

» Explorar e utilizar os movimentos de preensao, encaixe, para uso de objetos diversos.

Habilidades a scrcni desenvolvidas:

- reconbecimento progressive dc segmentos e elementos do proprio corpo por meio da exploratpao, das 

brincadeiras, do uso do espelho e da intera^ao com os outros,

- expressao de sensa^ao e ritmos corporais por meio dc gestos, posturais e da linguagem oral,

- explorar de diferentes posturas corporais, como se sentar em diferentes inclinapoes, deitar-se em 

diferentes posiyoes, ficar reto apoiado na ponta dos pes com e sem ajuda,

- amplia^ao progressiva da destreza para deslocar-se no espa^o por meio da possibilidade constantc de 

arrastar-se, engatinhar, rolar, andar, correr, saltar,

- aperfei^oamenlo dos gestos rclacionados com a preensao, o encaixe, o tra^ado no desenho, o 

lan^amento. por meio da experimcntavfio e utiliza^ao de suas habilidades manuais em diversas situates 

cotidianas.



Contcudus:

• Desenvolver o equilibrio: dani^i, jogos. movimento, lateralidade, coordenaf-ao motora, imita^des. 

mimicas,

orincadtiras oricntadas.

Atividadcs :

Pulando objetos e obstaeulos, andando. corrcndo, rolando. passando por cima de almofadas c etc... 

Iinilando os bichos e expressocs facials,

Tocar partes do corpo no banho,

Brincadeiras canladas

Exprcssao de sensagoes por meio de gestos e posturas,

Tanque de arcia , ( bolinhos de lama, torres, caslelos c etc...), 

Tuneis e cabanas, ( com lenqois, cadeiras, mesas, cobcrtores.), 

Obscrvar sen corpo e suas expressoes faciais no espelho.

Avaliavao:

• processo de avaliagao do ensino e da aprendizagem sera rcalizado atraves de registros da 

participafao da crianpa nas atividades e se os objetivos propostos eslao sendo alcamjados.

NATUREZA E SOCTEDADE

Compctencias a serem tlcsenvolvidas no componcnte curricular:

• Explorar o ambiente para relacionar-se com pessoas,

• Esiabelccer contain com pequenos animais, plantas e objetos diversos, manifestando curiosidade e 

inleresse.

Habilidadcs a serem dcscnvolvidas:

• Parlicipagao em atividadcs que envolvam historias. brincadeiras , jogos e can^oes que digam 

respeito as tradi^oes cullurais de suas comunidades e de outros grupos,

• Explora^ao de diferentes objetos e suas propriedades e de relapoes simples de causa c efeilo,

. • Contato com pequenos animais e plantas, sempre com a presen^a do professor, ou dc um 

prolissional da area,

• Conhecimento do proprio corpo por meio do uso e da explorai^ao de suas habilidadcs fisicas, 
moloras c perceplivas.

Omteudns :

• Datas comemorativas,

• Contato com pequenos animais e plantas,

• Explorar o meio ambiente, local onde mora e estuda.

• Identificar diferentes tipos de brinquedos e objetos.



Atividadcs :

• lnlera<?2o atraves de jogos e brincadeiras,

• Cxcursao pelo espa<;o externo da creche para observagao de ruas, carros, motos, pessoas. elc...

• Observacao de pequcnos animais, ( fonnigas, besouros, aranhas, minhocas, borboletas, passaros ), 

scmpre com a presenga do professor,

• Cullivar plantas, ( montar hortas com garrafas pet e plantar flores ),

• .logos e brincadeiras, musicas, historias e dangas iradicionais da comunidade e dos familiares mais 

velhos,

• Manuscar e explorar diversos objetos,

• Aprendizagens dos nomcs em situa9oes reals do cotidiano das criani^as,

• Misturas de elementos, agua e areia, cores, etc...

Avaluujfio:

0 processo de avaliagao do ensino e da aprendizagem sera rcalizado atraves de registros da 

participagao da crianga nas atividadcs e se os objctivos estao scndo alcanpados.

ARTES VISUAIS

Competencias a serem desenvolvidas no componente curricular:

• Ampliar o conhecimento de mundo que possuam manipulando diferemes objetos e matcriais,

• Utilizar diferentes materiais graficos e plasticos sobre diferentes superficies,

Habilidadcs a scrcm desenvolvidas:

• Explora^ao e reconhccimento de diferentes movimentos gestuais,

• Cuidado com o propvio corpo e dos diferentes movimentos gestuais,

• Cuidado com os matcriais trabalhados e objetos produzidos,

• Observapao e identificagao de imagens diversas,

• Observapao de imagens artisticas,

Contcudos :

• Danyas, desenhos livres, tecnicas de misturas e pimuras diferenciadas, historias, leituras c 

dramatizayoes, faz-de-contas, recortes e colagens.

Atividadcs :

• Teatro de sombras

• Fantoches variados,



• Coreografias laceis dc imitar.

• Explora^ao e manuseio de maleriai.s divcrsos,

• Dramatiza^oes,

• Brincadeiras livres e orienladas,

Avaliavao:

0 processo de avalia^ao do ensino e da aprendizagcm sera realizado atraves de registros dc 

participapao da crian9a nas alividades e se os objetivos proposlos estao sendo alcarujados.

MUSICA

Cnmpetencias a screm dcsenvolvidas no eomponentc curricular:

• Ouvir, perceber e discriminar sons diversos. fonles sonoras e produ^oes musicais,

• Brincar com a musica, imitar, inventar e reproduzir eria^ocs musicais.

Habilidadcs a serem dcsenvolvidas:

• Explora9ao, expressao. reprodu9ao do silencio e de sons com a voz, o corpo e materials sonoros 

diversos,

• lnierpreta9ao de musieas e canpoes diversas,

• Parlicipapao cm brincadeiras e jogos cantados e ritmicos,

• Escula dc obras musicais infantis variadas,

• Participapao em situapdcs que interagcm, musieas, canpoes e movimentos corporals.

Contcudos :

• Seguir os movimentos que pedc a musica,

• Perceber os sons de silencio e de musieas mais lentas,
a
• Desenvolver o prazer de escutar as musieas e observapao dos ritmos,

• Musieas de rotina,

• Jogos e brincadeiras que envolvam a musica.

Atividadcs :

• Alividades ludicas,

• Imitapoes de vozes, ruidos, sons corporals, danpas,

• Canlar para as crianpas dormirem,

• Explorar materials sonoros, ( chocalhos, blocos, sinos),

• Manuseio e explorapao dos instrumentos musicais, como violoes, pianinhos, etc...

• Canlar em situapoes como, ( banho, fila, no parque, na sala de aula, na saida)



1

Avnlia^ao:

0 processo de avaliaijao do ensino e da aprendizagem sera realizado atraves de registros dc 

pariicipa^ao da crian?a nas atividades e se os objetivos propostos estao scndo alcam^ados.

MATEMATICA

Competcncias a serem desenvolvidas no componcnte curricular:

• Esiabciecer aproximacocs a algumas no^oes de matematicas presentes no cotidiano, como 

contagem, sequencia numeriea, relat^oes espaciais.

Habilidadcs a screm desenvolvidas:

• Participar de alividades em que o adulto recite a sequencia numeriea;

• Participar de contagem envolvendo o grupo de criangas, objelos cnvolvidos em historias, musicas.. 
brincadeiras e jogos.

• Utilizar expressoes rclacionadas a quantidade nas suas brincadeiras.

• Participar de jogos de tlguras.

• Kazer observagdes que revelam uma aproximagao as nogoes de quantidade. tempo e posigao 

utilizando lerminologia propria e aflm.

Contcudos:

• Contagem oral ( nas musicas e visualizagao), ate o 03 ou onde o aluno consegue contar,

• Cores primarias e suas misturas,

• Nogoes de tempo e espago,

• Brincadeiras de construgoes,

Atividades :

® Maior/menor, denlro/fora,cm cima/em baixo, subindo/dcscendo, construgao de torres, pistas, 
castelos, jogos de encaixe, painel de ( pesos/medidas, aniversariantes, contagem dos alunos 

presentes/ausentes , ajudanles do dia etc...), carimbos de maos e pes, brincadeiras e musicas 

envolvendo os numeros,

• Figuras geometricas planas: ( BERCARIO 1 - circulo e sua musica, BERCARIO 11 
quadrado e triangulo e suas nuisicas.),

circulo,

Aviiliagiio:

0 processo de avaliagao do ensino e da aprendizagem sera realizado atraves de registro de 

participagao da crianga nas alividades e se os objetivos propostos estao sendo alcangados.



MATERNAL I Eli

LINGUAGEM ORAL E ESCRITA
Competcncias a serem dcscnvolvidas no componente curricular:

• Intercssar-se pela leitura de hislorias e fabulas,

• Inicragir e expressar desejos, necessidades e sentimentos atraves da linguagem oral,

• Participar de variadas situates de comunicaifao oral.

Habilidadcs a serem desenvolvidas:

• Usar a linguagem oral para conversar, comunicar, relatar suas viveneias e expressar desejos. 

vontades, necessidades e senlimentos, nas diversas situapoes de interapao presenle no cotidiano 

onde se faz necessaria a participate da leitura,

• Observar e manusear materials impresses, jornais, revistas e livros infantis,

Conteudos:

• Convcrsa informal,

• Rodas de conversas orientadas,

• Hora da historia e fabulas,

• Identificar o nome,

• Compreender ordens simples e duplas,

• Identificar partes do corpo no espelho, em bonecos e nas crianpas,

« Manusear livros, revislas, jornais, identificar e apontar o que ve,

• Imitar o professor,

• Parlendas e poesias

Atividades :

• Atividades de viveneias,

• Atividades livres e orientadas, atraves das brincadciras solicilar que a cria^a atenda as ordens 

simples e duplas,

• Identificar partes do corpo, nomeadas pelo professor,

• Leitura de crachas,

• Painel dos nomes proprios,

• klenti ficar os colegas,

• Leitura de livros infantis feito polos alunos c professor,



* Caixa surpresa,

• Declamar parlendas e pocsias,

Avalisivao:

O processo de avalia^ao do ensino e da aprendizagem sera realizado atraves de rcgistro da 

parlicipa^ao da crian^a nas atividades c se os objetivos proposlos estao scndo alcanyados.

MOVIMENTO

Compclencias a sercm dcsenvolvidas no componente curricular:

, • Bxplorar e utilizar os movimentos de preensao e encaixe,

• Deslocar com destrcza no espa9o,

• Explora^ao de gestos e rilmos corporals,

« Familiarizar-se com a imagem do proprio corpo.

Mabilidades a sercm dcsenvolvidas:

• Reconhecimenlo progressive de segmentos e elementos do proprio corpo, por mcio da explora^ao 

das brincadeiras, no espelho e intera^ao com os oulros,

• Expressao do sensagao e ritmos corporais por gestos e posturas,

• Ampliaijao progressiva da deslreza, andar, correr, saltar, pular, arrastar-se,

» Aperfci^oamenlo dos gestos relacionados com a preensao c o encaixe, do tratjado e dcsenhos e 

■ cscrita,

Conlcudos :

• Dant^a, jogos, movimentos livres e orientados, lateralidade, coordena^ao motora, imita^bes, 
brincadeiras,

Atividades :

Desenvolver o equilibrio, pulando, correndo, saltando.

Imitar bichos, imitar expressocs facials,

Tocar as partes do corpo na bora do banho e aprender tomar banho sozinh 

Brincadeiras de roda

Expressoes de sensagoes por meio de gestos e posturas,

Brincar no tanque de areia e no parque, tuneis, cabanas,

Caminhadas ao redor da creche , no asiio, observando tudo ao redor



Avalia^ao:

O processo de avalia^ao do ensino e da aprendizagem sera realizado atraves de registros da 

pamcipapao da crian^a nas atividades e se os objetivos propostos estao sendo alcanpados.

NATUREZA E SOCIEDADE

Competencias a serem descnvolvidas no componcnte curricular

» Explorer o ambienle para relacionar-se com as pessoas,

« Estabelecer contato com animals c plantas e objetos diversos, manifestando curiosidade e imeresse.

Habilidadcs a serem descnvolvidas:

. • Parlicipapao em atividades que envolvam historias, brincadeiras, jogos e canpoes que digam 

respeilo as tradipoes culturais de sua comunidade e outros grtipos,

« Explorapao de difercntes propriedades e de relapoes simples de causa e efeito,

• Conlatos com pequenos animais e plantas,

• Conhecimento do proprio corpo por meio dc uso e de explorapao de suas habilidades fisicas, 
motoras e perceptivas.

Contcudos:

• Datas comcmorativas,

• Contatos com pequenos animais e plantas.

1 • Explorer o meio onde vivemos,

• Idenlilicar partes do corpo, no cspelho e nos colegas.
i

© Idemificar diferenles lipos dc brinquedos e objetos,

Atividades:

Inlerapao atraves de jogos e brincadeiras,

Excursao pelo cspapo da creche para observapao ,

Trabalhar a alimenlapao c a higiene e saude,

Cuilivar plantas e hortas,

Plantar feijoes e milhos nos poles com algodao, observar e acompanhar o sen desenvolvimento. 

Trabalhar a dengue, fantoches, mascaras, atividades de conscientizapao e desenhos,

Piquenique no parque, na sombra das arvores, dentro da creche,

.logos e brincadeiras, musicas e historias, sobre as festas comcmorativas,

Danpas tradicionais,

Rodas de conversas.
Avaliuciio:

ft



0 processo de avalia<?3o do ensino e da aprendizagem sera realizado alruves de registro da 

participavao da crianpa nas atividades e se os objelivos propostos estao sendo alcanpados.

ARIES VISUAIS

Competencias a serem dcscnvolvidas no componcntc curricular:

* Ampliar o conhecimento do mundo que possuam. manipulando diferentes objetos e materials.

• Ulilizar diferentes materiais graficos e plaslicos sobre diferentes superficies,

Hnbilidadcs s screm dcscnvolvidas:

« liixplorapao e manipulapao de materiais de diferentes texturas e espessuras, de variados suportes 

graficos,

• b'xplorapao e reconhecimento de diferentes movimentos gestuais,

• Cuidado com o proprio corpo e dos colegas no contato com os suportes e materiais,

• Cuidados com os materiais trabalhados e objetos produzidos,

• Observapao e identiiicapao de imagens diversas,

• Observapao de imagens artisticas,

Conteudos:

• Teatros. danpas, desenhos livres c orienlados com tecnicas diferenciadas, historias e fabulas, faz- 
de-conta, recorles e colagens, mistura de cores, pinturas de diversas formas.

Atividades:

Teatro c fantoches variados, dcdoches,

Explorapao e manipulapao de materiais diversos, alinhavos,

Massa de modelar,

Murais e paineis na sala de aula ( fotos e figuras ),

Fotos das atividades e brincadeiras na creche e gravar DVD para mostrar aos pais e alunos, 

Dramatizapocs,

Brincadeiras livres e orientadas,

Cores primarias e secundarias,

Avaliapao:

O processo de avaliapao do ensino e da aprendizagem sera realizado atraves de registros da 

parlicipapao da crianpa nas atividades e sc os objetivos propostos estao sendo alcanpados.



MUSICAS

Compctcncias a serem descnvolvidas no componcntc curricular;

« Ouvir. perceber e discriminar sons diversos, fontcs sonoras e produces musicais,

• Biincar com musicas, imilar, inventor e reproduzir crudes musicais,

Habilidadcs a serem desenvolvidas:

• Explora^ao, expressao, reprodinjao do silencio c de sons com a voz, o corpo e maleriais sonoros 

diversos,

• Interpreta^oes de musicas e can9oes diversas,

• Participapao em brincadeiras e jogos cantados e ritmicos,

« Escuta de obras musicais inlantis variadas,

• Participar em situafoes que interagem musicas, movimenlos corporals e can^oes,

Conteudos:

• Scguir os tnovimemos que pede a musica,

• Perceber os sons do silencio,

• Desenvolver o prazer de ouvir musicas e ritmos diversos,

• Musicas de rotina,

• .logos e brincadeiras que envolvam a musica.

• Imitar o professor.

Ativjdades:

• Liidicas, imitar vozes, sons, ruidos, dan^as, cxplorar materiais sonoros, bandinhas, pianos, violdes, 

canlar na fila, refeiqoes, parque, satda.

Avalia^ao:

0 proeesso de avaliac^ao do ensino e da aprendizagem sera realizado alruves de regislros da parlicipa^ao 

da crian^-a nas alividades c na observaqao de que os objetivos propostos estao sendo alcanpados.

MATEMATLCA

Compctcncias a serem desenvolvidas no componentc curricular:

• Eslabelecer aproxima^oes a algumas no^oes matematicas presentes no cotidiano, como contagem 

e sequencia numeriea.

Habilidadcs a serem desenvolvidas:

• Participar de atividades com sequencia numeriea;

• Contagem oral envolvendo grupos de crianpas, objetos, historias, jogos, etc...

• Relacionara quantidade nas brincadeiras,

• Figuras tridimensionais usando a massinha de modelar,

• .logos de figuras,

• Nogoes de quantidade, tempo e posigao ,

ft



Conteudos:

• Contagem oral (nas musicas e visualiza^oes), ate o 05 ou onde o aluno consegue contar,

• Nonces de quantidade,

• Cores primarias e secundarias,

; • No^oes de tempo e espaijo. brincadeiras de construqao,

Atividades:

• Maior/menor, dentro/fora. em cima logicos. figuras geomelricas planas, (MATERNAL I e II 
circulo, quadrado, triangulo, retangulo, losango, trapezio, pentagono c hexagono 

musicas)/em baixo. subindo/descendo, conslnifao de tones, encaixes, castelos, blocos;

• Brincadeiras que envolvam os numeros, quebra-cabe^as, jogo da memoria, boliche, 

domino, musicas que envolvam os numeros, utilizar as maos para contar de 1 a 10

c suas

Avalia^ao:

, O processo de avalia^ao do ensino e da aprendizagem sera realizado atraves de registros da 

participai^ao da crianga nas atividades c se os objetivos propostos estao sendo alcantjado



PLAJVEJAMENTO 2021

Jiiiiciro
- Dia 19/01 - 30/01 organiza^ao e limpeza

Fevereiro:
02 a 05 HTPC
08 A 12 -Scinana de adapta^ao: acolhimento. brincadeiras

16/02 - Carnaval 
Aiividade de pintura 
Mascara
Festa de carnaval com Fantasias 
Atividades imprcssas sobre o tema

Marvo:
- Dia 08/03: Dia inlemaciona! da Mulher
- Dia 14/03: Dia Nacional dos Animais
- Dia 22/03: Dia Mundial da Agua 
Atividades impressas relacionadas ao tema 
-Dia 27/03: Dia do Circo

Abril:
- Dia 04/04: Pascoa
Atividades impressas relacionadas ao tema 
Brinquedos de origem 
Mascara, cocar e colar 
Brincadeiras

- Dia 19/04: Indio
Atividades impressas relacionadas ao tema
Brinquedo de origem
Mascara; cocar; colar
Brincadeiras
-Dia 21/04: Tiradentes

Maio:
- Dia 09/05: Dia das maes 
Atividades impressas relacionadas ao tema 
Ensaio para apresentaqao 
ConfecqScs de Lembrancinhas
-07/05- festa do dia das maes

Junho:
01/06- Inicio da Semana do meio Ambienle 
Atividades impressas relacionadas ao tema 
24/06- Festa Junina 
Atividades relacionadas ao tema

Julho:
- Ferias
- Replancjamenlo

- Projelo: Musical Mundo Bila 
Apvesentaqao das turmas no final do projeto



Agosto:
- Dia 08/08: Dia dos pais
Alividadcs impressas relacionadas ao tenia 
Coni'ec^oes dc Lembrancinlias 
L/nsaio para apresenta9ao 
-06/08: lesla do dia dos pais
- Dia 22/08: Folclore
Alividades impressas relacionadas ao tenia 
Brineadciras
- Dia 25/08: Soldado
Alividadcs de pintura impressas relacionadas ao tema 
Conlecgao de lembrancinlias cm comemora9ao ao dia

Sctembro:
- Dia 07/09: Independencia do Brasil 
Culto a bandeira
Alividades relacionadas ao tema
- Dia 21/09: Dia da arvore 
Alividades relacionada ao tema
- Dia 27/09: Dia do Idoso 
Fasseio no lar dos idosos. 
Aprcseniapao musical para os idosos

Outubro:
- Dia 04/1 0: Dia dos Animais 
Projelo Area de Noe
Apresenlagao da turma no final do projelo
-12/10: Dia das criaii9as
Semana com alividadcs fisicas e passeios

Novembro:
-19/11: Dia da Bandeira
Alividades impressas relacinadas ao tema
*Prepara9ao para festas de final de ano. 
Aprcseniapao M II A e B

De/enihro:
Fcsta de Pormatura e Natal com apresentapoes. 
- 09/12: Fromatura
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