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METAS DE ATENDIMENTO  

OBJETIVOS INDICADORES DE QUALIDADE METAS METAS ALCANÇADAS 

I - Formação integral das 

crianças 

1. Promover o 

desenvolvimento da 

autonomia e 

identidade. 

1.1 Rotina diária: 

a) atividades, materiais e espaços 

organizados ao acesso às 

crianças. 

b) atividades que ensinam as 

crianças a cuidarem de si 

mesmas e do próprio corpo. 

1.1.1 50% da rotina dedicada a 

atividades de cuidados. 

Metas atingidas através de 
atividades com:  
- Projeto identidade: atividade “ 

eu sou assim...”; roda de 

conversa sobre as características 

físicas de cada criança.  

- Atividade no parque, 

construindo um gráfico de alturas, 

com barbantes.  

- Atividade em roda, “agora é 

hora do banho”; música da xuxa 

Hora do banho; brincadeira com 

boneca e kit banho. 

Obs.: são realizadas atividades 
diárias de higiene com os alunos, 
banho e escovação dos dentes 
após as refeições estimulando –
os através de conversas e 
músicas. 
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METAS DE ATENDIMENTO  

OBJETIVOS INDICADORES DE QUALIDADE METAS METAS ALCANÇADAS 

2. Promover o 

desenvolvimento do 

movimento. 

2.1 Rotina diária: 

a) atividades organizadas de 

modo a permitir o movimento das 

crianças, nos diferentes espaços 

da escola. 

b) atividades que ensinam as 

crianças a cuidarem de si mesmas 

e do próprio corpo. 

2.1.1. No mínimo duas atividades na 

rotina com alternância de movimento. 

 Metas atingidas através de: 

- Corrida de bambolês na área 

externa. 

- Atividade boliche dos animais, 

realizada na área externa. 

- Atividade de psicomotricidade 

com circuito alternando os 

comandos “por cima” e “por 

baixo”.  

- Atividade em sala de aula, 

desenvolvendo coordenação 

motora ampla, varal de bolinhas 

coloridas.  

 Obs.: Os alunos possuem em 

sua rotina diária, visita ao parque 

externo para momento de 

recreação. (2.1 a ) 
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METAS DE ATENDIMENTO  

OBJETIVOS INDICADORES DE QUALIDADE METAS METAS ALCANÇADAS 

3. Possibilitar o 

exercício de 

escolhas. 

3.1 Rotina diária: 

a) atividades organizadas de 

modo a permitir a escolha de 

brincadeiras, brinquedos e 

materiais. 

3.1.1. No mínimo duas atividades 

permanentes na rotina. 

Metas atingidas através de 

atividades com:  

 - Atividade realizada por escolha 

dos alunos: futebol na área 

verde. 

- Brincadeira com carrinho no 

pátio. 

- Brincadeira com bexigas na 

área externa. 

- Brincadeira com panelinhas, 

carrinho de feira e bonecas no 

pátio.  

Obs.: Os alunos possuem 

horários diários e fixos de 

atividade livre no parque externo 

e também visitas a 

brinquedoteca, ficando a sua 

escolha qual recurso utilizar para 

brincar e se socializar. 
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METAS DE ATENDIMENTO  

OBJETIVOS INDICADORES DE QUALIDADE METAS METAS ALCANÇADAS 

 

1. Utilizar a 

metodologia de 

trabalho por 

Projetos Didáticos, 

sequências de 

atividades e 

atividades 

permanentes. 

1.1 Elaboração de Projetos 

Didáticos por turma, de temas de 

interesse das crianças. 

1.1.1. No mínimo um projeto didático, por 

semestre, por turma. 

Metas atingidas:  

Desenvolvendo projeto 

“Descobrindo a Natureza”. 

- Atividades realizada em sala de 

aula; plantio de alpiste com 

serragem; construção de um 

boneco. 

- Atividade realizada na área 

externa, construindo meu balão 

(trabalhando elemento ar)  

- Atividade “ descubra que animal 

sou eu? ”, trabalhando as 

características dos mamíferos. 

- Projeto natureza, os alimentos 

naturais, frutas, contação de 

história com a nutricionista. 

Obs.: São realizadas 

semanalmente atividades na área 

externa com os alunos, através 

de atividades no jardim. (Cuidado 

e preservação).  
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METAS DE ATENDIMENTO  

OBJETIVOS INDICADORES DE QUALIDADE METAS METAS ALCANÇADAS 

2. Realizar 

planejamento e 

registro da prática 

pedagógica. 

2.1 Registro diário das atividades 

da turma. 

2.1.1 Realização de devolutivas 

semanais aos professores. 

Metas atingidas, todas as 

atividades foram registradas 

através de semanários. 

3. Acompanhar o 

desenvolvimento 

das crianças por 

meio de relatórios 

de aprendizagem. 

3.1 Elaboração de relatórios 

individuais aos alunos. 

3.1.1 Elaboração de dois relatórios de 

cada aluno: junho e dezembro. 

- Meta a ser atingida.  

Relatório realizado em junho de 

2019. 

III – Garantia da Infância 

1. Planejar 

situações orientadas 

para que as 

crianças se 

expressem por meio 

de diferentes 

linguagens 

plásticas, 

simbólicas, musicais 

e corporais. 

1.1 Rotina semanal: 

a) atividades planejadas nos 

diferentes espaços naturais, 

culturais e de lazer da sua 

localidade. 

b) brincadeiras de faz de conta. 

c) produções artísticas: pinturas, 

desenhos, esculturas, com 

materiais diversos e adequados à 

faixa etária. 

1.1.1 Mínimo de 50% do tempo da rotina 

dedicada a atividades orientadas. 

Metas atingidas através de 

atividades com:  

- Pintura com água na área 

externa, explorando a imaginação 

e criação. 

- Atividade em grupo, escultura 

com massinha de modelar, 

descobrindo as formas 

geométricas.  

- Atividade de artes, explorando o 

tato, descobrindo um mundo 

pelas mãos, manipulação de 
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METAS DE ATENDIMENTO  

OBJETIVOS INDICADORES DE QUALIDADE METAS METAS ALCANÇADAS 

d) brincadeiras que explorem 

gestos, canções, recitações de 

poemas, parlendas, entre outras. 

e) brincadeiras que explorem o 

movimento e o desenvolvimento 

sensorial. 

luvas com algodão, feijão, arroz e 

macarrão. 

- Atividade de artes, colagem, 

montando meu leão. 

- Jogo de quebra cabeça, 

trabalhando números.  

2. Planejar 

situações que visem 

ao desenvolvimento 

das linguagens 

escrita, oral e 

leitura. 

2.1 Rotina semanal: 

a) atividades diárias de leitura e 

contação de histórias, de diversos 

gêneros literários, para e pelas 

crianças. 

b) atividades significativas de 

produção de texto para que as 

crianças participem mesmo sem 

saber escrever. 

2.1.1 Mínimo de 50% do tempo da rotina 

dedicada a atividades orientadas. 

Metas atingidas através de 

atividades com: 

- Contação de história “ Vivinha a 

baleiazinha’, representação da 

história com fantoche. 

- Atividade “ descobrindo as 

vogais, sons e representação, 

com caixinhas ilustradas. 

- Atividade em sala de aula, 

momento da leitura, “ A casa 

sonolenta”, contação com 

bexigas e tecidos. 

- Momento de leitura, área 

externa, manuseio de revistas. 
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METAS DE ATENDIMENTO  

OBJETIVOS INDICADORES DE QUALIDADE METAS METAS ALCANÇADAS 

- Construção coletiva, texto “ Era 

uma vez...”; produção de texto 

com recursos do baú de fantasia, 

a cada escolha de um objeto 

(tirado pelos alunos) a história se 

constrói.  

IV – Formação em 

Serviço 

1. Planejar os 

momentos semanais 

de trabalho 

pedagógico entre os 

pares. 

1.1 Plano de ensino focado na 

necessidade formativa da equipe 

docente. 

1.1.1 Realização de 85% dos encontros 

semanais para o desenvolvimento do 

Plano de Ensino. 

Meta atingidas. 

Realizado encontro semanais para 

de planejamento pedagógico.  

 

 

V – Cooperação e troca 

com as famílias 

1. Realizar reuniões 

com as famílias no 

decorrer do ano 

letivo. 

1.1 Reuniões com temas voltados 

para a educação de filhos e/ou 

assuntos de cunho pedagógico. 

1.1.1 Mínimo de uma reunião bimestral 

com as famílias. 

 Meta a ser atingida.  

Reunião de pais ou responsáveis 

realizada dias 14 e 15 de março e 

27 e 28 de junho abordando as 

temáticas; 

- Gestão participativa e 

democrática da Creche Pajem 

- Escola x família 

- Afetividade 
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METAS DE ATENDIMENTO  

OBJETIVOS INDICADORES DE QUALIDADE METAS METAS ALCANÇADAS 

- Oficina pedagógica, a 

importância do brincar entre pais/ 

responsáveis e filhos. 

 

VI – Garantia do acesso 

1. Realizar o 

atendimento das 

crianças de acordo 

com o Termo de 

Colaboração com a 

Secretaria de 

Educação. 

1.1 Atendimento mensal na 

capacidade máxima. 

1.1.1 Atendimento a 100% da proposta 

de atendimento. 

  

META ATINGIDA: 

 

Atendendo a 218 alunos. 

VII – Parceria com a 

Secretaria de Educação 

1. Participar das 

reuniões de 

assessoramento e 

de orientações 

agendadas pela 

Secretaria de 

Educação. 

1.1 Participação da Equipe 

Gestora nas reuniões agendadas. 

1.1.1 Participação da Equipe Gestora em 

100% das reuniões realizadas e/ou 

agendadas pela Secretaria de Educação. 

Metas atingidas. 

 Efetivado curso de capacitação 

dia 25/06, realizado pela 

Secretaria Municipal de Educação, 

abordando as temáticas:  

-Afetividade e vdcca. 

- Carteirinha de vacinação 

- Primeiros socorros. 
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METAS DE ATENDIMENTO  

OBJETIVOS INDICADORES DE QUALIDADE METAS METAS ALCANÇADAS 

2.Cumprir 

integralmente o 

Termo de 

Colaboração. 

2.1 Cumprimento dos prazos 

estabelecidos pela Secretaria de 

Educação. 

2.1.1 Atendimento a 100% das 

solicitações e prazos designados. 

 

Metas atingidas. 

2.2 Quadro de Pessoal completo. 
2.2.1. Manter 100% do quadro de 

pessoal aprovado no plano de trabalho. 

 

Metas atingidas 
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REGISTRO DAS ATIVIDADES 

I - Formação integral das crianças 

1. Utilizar a metodologia de trabalho por Projetos Didáticos, sequências de atividades e atividades permanentes. 
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III – Garantia da Infância 

1. Planejar situações orientadas para que as crianças se expressem por meio de diferentes linguagens plásticas, simbólicas, musicais e 
corporais 
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1. Planejar situações que visem ao desenvolvimento das linguagens escrita, oral e leitura. 
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V – Cooperação e troca com as famílias 

2. Realizar reuniões com as famílias no decorrer do ano letivo. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

I - Formação integral das crianças 


