
CRECHE PAJEM: PROTEÇÃO E AMPARO A CRIANÇA JERÔNIMO MENDONÇA 

CRECHE PROFA. MARTHA STAINER FRUET 

Rua: Pedro Savian, 164 -Jd. Adriana- Tel.: (19) 3885-5883/ 3816-7012 

 

RELATÓRIO CIRCUNSTÂNCIADO 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Heloísa Aparecida de Carvalho Simões 

Coordenação Pedagógica 

DEZEMBRO 2021 

 



CRECHE PAJEM: PROTEÇÃO E AMPARO A CRIANÇA JERÔNIMO MENDONÇA 

CRECHE PROFA. MARTHA STAINER FRUET 

Rua: Pedro Savian, 164 -Jd. Adriana- Tel.: (19) 3885-5883/ 3816-7012 

METAS DE ATENDIMENTO  

OBJETIVOS 
INDICADORES DE 

QUALIDADE 
METAS 

METAS ALCANÇADAS 

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: 
- Formam realizadas diariariamente com os 
alunos atividades voltadas ao cuidado da 
higiene pessoal e higiene do ambiente.  
- Roda de leitura sobre a importância da 
alimentação com a história infantil “ A cesta da 
dona Maricota. ” 
- Atividade com o vídeo “ Bibi come tudo”. 
 
Obs.: As atividades foram realizadas até o dia 
14/12/2021, após esse período iniciou-se as 
férias conforme calendário escolar.  
 

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 atividades com: 
- Atividade de pular através de brincadeiras na 
cama elástica. 
- Brincadeiras ao pátio com triciclo. 
- Brincadeira de esconde-esconde. 
-Brincadeira com bonecas, panelinhas, 
ferramentas e carrinhos ao ar livre. 
- Atividade com amarelinha na área externa.  
 
Obs.: As atividades foram realizadas até o dia 
14/12/2021, após esse período iniciou-se as 
férias conforme calendário escolar. 
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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: 
 
 - Foram realizadas atividades diárias em áreas 
externas da escola, parque, gramado e 
brinquedoteca. Atividades que garantiram aos 
alunos exerce seu poder de escolha, 
socialização, criatividade, interação e 
imaginação.  
 
Obs.: As atividades foram realizadas até o dia 
14/12/2021, após esse período iniciou-se as 
férias conforme calendário escolar. 
 

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: 

Estão sendo executadas atividades abordando 
os projetos:  
 

 Gratidão: uma virtude a ser ensinada.  
 Contando e recontado. 
 Amar sem parar 
 Amigos da Natureza 
 Família na escola, participação que faz 

a diferença. 
 Pequenos artistas de grandes 

sucessos. 
 Autonomia e identidade 
 Datas comemorativas 

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: 
  
As atividades realizadas são registradas através 
de semanários realizado pelas professoras sob 
orientação da coordenação pedagógica. E 
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também registro de atividades através da rede 
social e canal da escola no Youtube. 
https://www.youtube.com/channel/UCDDqAyedz
a2s4Sd7fzSNLHg 
 

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. 

Metas a ser atingida: 
  
As avaliações estão sendo realizadas em 
parceria com as famílias, através de conversas 
e retornos das atividades. Os registros serão 
realizados por meio de relatórios CAPs.   
 

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. 

d) brincadeiras que explorem 

gestos, canções, recitações de 

poemas, parlendas, entre outras. 

1.1.1 Mínimo de 50% do tempo da rotina 

dedicada a atividades orientadas. 

Metas atingidas através de atividades com: 
 
- Atividade diária com ensaio do coral para 
apresentação realizada na formatura. 
- Roda de leitura com o livro “ O que tem na 
minha fraldinha? ” 
- Atividade de desenho livre no papel kraft. 
- Atividade de pintura com tinta guache. 
- Atividade de desenho, ilustrando a história 
infantil “ A cesta da dona Maricota. ” 
- Atividade trabalhando a data comemorativa 
“Natal”, através de registro em folha de atividade 
com colagem no Papai Noel. 
- Atividade com bexiga em área externa, 
trabalhando coordenação motora grossa.  
 
 
Obs.: As atividades foram realizadas até o dia 
14/12/2021, após esse período iniciou-se as 
férias conforme calendário escolar. 
 

https://www.youtube.com/channel/UCDDqAyedza2s4Sd7fzSNLHg
https://www.youtube.com/channel/UCDDqAyedza2s4Sd7fzSNLHg
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e) brincadeiras que explorem o 

movimento e o desenvolvimento 

sensorial. 

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: 
  
Foram realizadas visitas a biblioteca da escola, 
onde foram realizadas atividades de leitura 
dirigida, assim como, leitura a leitura livre, onde 
são disponibilizadas diferentes obras literárias 
para os alunos explorarem.  
- Atividades diárias com rodas de leitura em sala 
de aula.  
 
Obs.: As atividades foram realizadas até o dia 
14/12/2021, após esse período iniciou-se as 
férias conforme calendário escolar. 
 

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. 

Metas atingidas através de atividades com: 
 
Semanalmente é realizada reuniões para 
capacitação, orientação e avaliação do trabalho 
pedagógico desenvolvido pela OSC. 
 
- Reunião realizada dia 15/12/2021, onde foram 
tratados assuntos referente a fechamento do 
ano, workshop sobre a temática “ Deus escolhe 
o professor de cada aluno” e confraternização 
entre a equipe.  
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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. 

Metas atingidas através de atividades com: 
 
- Reunião realizada dia 23/11 e 24/11, tendo 
como pauta adaptação dos berçários, 
fechamento do ano letivo, desenvolvimento dos 
alunos e demais assuntos.  
 
A relação família e escola está sendo mantida 
através das redes sociais, aplicativo de 
mensagens e canal da escola no Youtube. 
https://www.youtube.com/channel/UCDDqAyedz
a2s4Sd7fzSNLHg 
  

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 200 alunos em formato remoto.  
 

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 a ser atingida. 
 

Participação em 100% das reuniões realizadas 
pela SEME. 
 

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 

https://www.youtube.com/channel/UCDDqAyedza2s4Sd7fzSNLHg
https://www.youtube.com/channel/UCDDqAyedza2s4Sd7fzSNLHg
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REGISTRO DAS ATIVIDADEA REALIZADAS EM DEZEMBRO / FORMATURA 
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REUNIÂO PEDAGÓGICA FECHAMENTO ANUAL 
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REUNIÂO DE PAIS FECHAMENTO DO ANO LETIVO 

 

 

 


