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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: 
- Atividade para reconhecimento do corpo, 
trabalhando a grafia da silhueta no papel Kraft 
com giz de cera.  
- Atividade para reconhecimento do “Eu”, meu 
corpo e meus movimentos com as músicas 
“Uma estátua diferente e Cabeça, ombro, 
joelho e pé. ”  
- Atividade com o vídeo, “ Caras e Caretas, 
expressões faciais”, trabalhando o conceito de 
emoções.  
- Atividade para trabalhar autonomia e 
identidade, através da brincadeira com espelho 
e descrição da própria característica após 
observação.  
Atividade para trabalhar a alimentação, através 
da atividade “ Fazendo a feira”, trabalhando 
com os alunos a aceitação de frutas e 
verduras.  
- Atividade para trabalhar identidade e 
autonomia, conhecendo a minha família e a 
família do meu/ minha  amigo (a). 
- Atividade com crachá em roda de conversa, 
elaborada para trabalhar o reconhecimento de 
identidade do próprio nome.  
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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 na área externa, elaborada para 
trabalhar a socialização e a coordenação motora 
fina, com peçinhas de encaixes. 
- Atividade de psicomotricidade, trabalhando a 
noção corporal e espacial através da brincadeira 
de caminhar sobre linhas retas e curvas.   
- Atividade com formas geométricas, 
trabalhando a percepção visual, através do 
encaixe da forma em sua sombra.  
- Atividades na área externa, trabalhando a 
percepção corporal, espaço e tempo, através da 
brincadeira com arremesso de bexigas dentro 
do balde. 
- Atividade elaborada para trabalhar 
coordenação motora grossa, lateralidade e 
noção espacial, através da brincadeira de 
circuito com bambolês no chão com rotas de 
direção.  
- Atividade de psicomotricidade, elaborada para 
desenvolver a percepção corporal, tônus 
musculares e conceito de lateralidade, utilizando 
bambolê e bolinhas coloridas.  
- Atividade de coordenação motora ampla, 
realizando circuito com bambolês, passando de 
uma criança para a outra através de um 
barbante.  
- Atividade de motricidade realizada através do 
jogo de boliche, utilizando cone de papel e 
bolinhas coloridas.  
- Atividade com roda de livros, estimulando o 
bebê a rodar, engatinhar, pegar e olhar as 
figuras.  
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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: 
- Meta atingida através de atividade permanente 
em cronograma de atividade realizada no 
parque diariamente.  
- Atividade realizada em sala de aula com 
cantinhos de atividades diversificadas, cantinho 
da cozinha, cantinho da peçinhas e cantinho do 
desenho livre.  
- Atividade na área externa, elaborada para 
trabalhar a escolha da criança, oferendo caixas 
com materiais diferentes em locais diferentes 
para as crianças brincarem.   
 
 

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:  
 

 Experimente sorrir.  
 Você sabe quem sou eu? 
 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 
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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 
também registro de atividades através da rede 
social. 
 
 

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. No mês 
de Março foi realizado o Conselho Avaliativo 
entre as equipe pedagógica conforme 
especificado em calendário escolar.   
 
 

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:  
- Atividade sensorial com esponja, agua colorida 
e potes. Transposição do liquido de um 
recipiente ao outro.  
- Atividade em roda de musicalização com a 
canção infantil A Canoa virou, trabalhando a 
oralidade e identificação do próprio nome. 
- Atividade com vídeo, trabalhando a história 
infantil a “ A menina e a estrela. ” 
- Atividade com contação de história em 
comemoração ao dia mundial da água.  
- Atividade recreativa na área externa, brincando 
com sons dos animais.  
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d) brincadeiras que explorem 
gestos, canções, recitações 
de poemas, parlendas, entre 
outras. 
e) brincadeiras que explorem o 

movimento e o desenvolvimento 

sensorial. 

- Atividade de musicalização com instrumentos 
da bandinha, brincando e cantando canções 
infantis a escolha da criança.  
- Pintura livre com rolinho e tinta guache em 
papel Kraft, trabalhando coordenação viso 
motora, imaginação e criatividade.  
- Atividade do projeto “Experimente Sorrir”, roda 
de leitura com a história de um sorriso, seguida 
de uma atividade lúdica utilizando a lupa para 
procurar coisa que as façam felizes. 
- Atividade do Projeto “Experimente Sorrir”, 
elaborada para trabalhar o cuidado com o outro, 
através de brincadeira com bexigas desenhadas 
com rostinhos simbolizando O OUTRO. 
- Atividade de musicalização com a música 
“Elefantinho colorido”, trabalhando as cores 
primárias.  
- Atividade sensorial com bandeja e farinha, 
elaborada para trabalhar de forma lúdica a 
construção da grafia da vogal A.  
- Atividades elaboradas para trabalhar o dia 
mundial da água: vídeo “A gotinha”, colagem de 
algodão nas nuvens e carimbo das mãos 
formando gotas; montagem do ciclo da água 
com ziploc e água colorida azul; registro em 
portfólio com pintura utilizando tinta guache azul 
e pente, simbolizando a chuva. 
- Atividade com alinhavos em maçarão, 
elaborada para desenvolver a coordenação 
motora fina.  
- Atividade sensorial com texturas, sentindo as 
diferentes sensações através dos pés.  
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- Atividade de roda de leitura com exposição de 
fichas trabalhando os animais.  
 
 

1. 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:  
- Atividade de leitura com história cantada, 
contando a história da Borboletinha.  
- Atividade com a parlenda “Dentro e fora” com 
Rúbia Mesquita.  
- Atividade com a inicial do nome, trabalhando o 
reconhecimento da grafia, através da exposição 
da letra.  
- Atividade de colagem de papel na inicial do 
nome, registrado em portfólio, elaborada para 
ampliar a habilidade artística e coordenação 
motora fina.  
- Atividade de leitura como clássico infantil “ Os 
três porquinhos”.   
- Atividade de leitura, com a história “ O homem 
que amava caixa”, trabalhando o projeto através 
de alegria e diversão.  

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. 
 
- Participação em reunião realizada pela 
supervisão no dia 24/03/2022, onde foram 
tratados sobre relatório circunstanciado e visita a 
Unidade Escolar Creche Pajem.  
 



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 

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: 
 
A relação família e escola está sendo mantida 
através das redes sociais, aplicativo de 
mensagens e canal da escola no Youtube. 
No mês de Março foi realizado reunião de Pais e 
Mestres nos dias 31/03 e 01/04, conforme 
calendário escolar, onde foram tratados assuntos 
administrativos, adaptação e atividade 
pedagógica.  
 

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 208 alunos.  
 

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 
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REGISTRO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS 

I- Formação integral das crianças 
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III- Garantia da Infância 
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IV – Formação em Serviço 

Reunião realizada dia 24/03/2022  
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V – Cooperação e troca com as famílias 

Reunião de Pais e Mestres  
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