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 Turma: Maternal I 

De acordo com o esperado as crianças demonstraram progresso em relação ao ensino 
aprendizagem. 
Em relação a linguagem oral foi apresentado um significativo progresso, onde através 
das rodas de conversa, rodas de músicas que acontecem diariamente e as 
dramatizações as crianças passaram a se expressar com mais clareza, interagindo com 
o grupo e demais funcionários da creche. 
Através do campo de experiência : O eu, o outro e o nós, foi apresentado uma proposta 
no qual as crianças tiveram o contato com a terra. 
De maneira lúdica e significativa as mesmas fizeram o plantio de mudas de alface, 
desenvolvendo assim o conceito de educação ambiental e construindo  bons hábitos 
alimentares. No final da proposta interagiram uns com os outros regando a horta com 
muita alegria. 
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                                                                          Maternal II 
 
A turma demonstrou uma grande evolução referente ao processo ensino aprendizagem. De 
acordo com os campos de experiências : Espaços, tempos, quantidades, relações e 
transformações, O eu, o outro e o nós. 
A proposta foi realizada do lado externo da sala, onde foram disponibilizados os materiais: 
Folha de papel cartão, terra e água para as crianças explorarem de forma Lúdica e 
exploratória, através do contato com a terra as crianças descobriram diferentes texturas, 
compartilharam ideias interagiram com o meio, através dos elementos da natureza. 
Foi uma proposta divertida cheia de experiências e novas descobertas. 
Quando as ideias das crianças iam surgindo as mesmas diziam: 
-Parece Chocolate. 
-Está molhada. 
-Parece uma Slime. 
Foi um momento de interação e descobertas e muita ludicidade. 
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                                                            1ª Etapa 

 

Segundo os campos de experiências: escuta, fala, pensamento e imaginação, o grupo  
investigou a vida das formigas do lado externo da creche e na sala deram continuidade  com 
outras atividades como: contação de história, imagens e construção com  objetos estruturados. 
Observamos que as crianças demostraram curiosidades, exploraram, investigaram, fizeram 
questionamentos e muitas descobertas.Interagiram uns com  os outros. Foi um momento lúdico 
e significativo. 
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 Turma: 2ª ETAPA 

A turma vem apresentando constantes avanços em seu desenvolvimento cognitivo, social e 
motor, durante as atividades propostas os mesmos demonstram um bom diálogo e um 
repertorio amplo expondo suas ideias e observações com clareza. As atividades de faz de 
conta nas quais as crianças fazem representações do cotidiano despertam o interesse e 
atenção do grupo desta forma com base no campo de experiencia: traços, som, cores e formas 
foi realizada a proposta: Pintores e suas obras na qual as crianças manipularam e exploraram 
diversos materiais descobrindo suas propriedades e características, tendo contato com 
diversas obras de artes e conhecendo seus autores. Durante a proposta todos demonstraram 
ter o imaginário bem amplo criando diferentes figuras em suas obras de arte, a atenção e 
concentração da turma é notável e evidente ao longo das atividades.  
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PARADA PEDAGÓGICA  AGOSTO 

                                                       

 
 

PAUTA: 
 

 Café coletivo 

 Dinâmica com a Equipe Pedagógica com contação de história reflexiva “Um Rato. Uma 

Fazenda e os demais” Fábula corporativa 

 BNCC na prática 

 Informes/ Direção 

 Preparativos e sugestões para Festa da Família 

 Elaborações de ações para o Projeto Família que será planejado num caderno avulso 

 Avaliação e planejamento de acordo com as normas da BNCC 

 Ensaios para Festa do Final do Ano 

 

 

              A parada deu início com o café coletivo, após  a equipe pedagógica juntamente com a 

direção foi convidadas a reunir-se na área externa da creche no qual aconteceu nossa reunião. 

Começamos com uma contação de história lúdica com o objetivos das mesmas refletirem 

sobre o trabalho em equipe e sua importância. 

Em seguida presenteamos uma singelo mimo ( kit do prazer de trabalhar ) contendo vários 

objetos que significam alguns sentimentos, após passamos a palavra  para a Coordenadora 

técnica Isabel que passou os informes interno  pra equipe. Voltamos com a nossa pauta 

pedagógica para discutirmos sobre o  planejamento e alinharmos algumas questões da BNCC 

e os campos de experiência, pois esses momentos são ideias para elas sanarem as dúvidas do 

cotidiano e observamos que houve a necessidade de trabalharmos juntas  e elaborar um 

planejamento em conjunto usando a teoria e a prática. 
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Debatemos também sobre as avaliações e a rotina que precisam de ajustes seguindo a norma 

da BNCC, visto que as crianças são os protagonistas de suas ações, explicamos para as 

Educadoras o quão é importante o papel do professor investigador, que observa tudo o que as 

crianças estão descobrindo, seus interesses suas falas, sua relação com o meio entre outros.  

Ao final as educadoras realizaram uma atividade propostas por nós da Coordenação 

pedagógica no qual o objetivo foi levar as mesmas a explorar na prática as ações de acordo 

com os campos de experiências. 

Após o almoço as Educadoras organizaram suas salas para receber as crianças na segunda 

feira, planejaram suas atividades e ações adotando como suporte o livro “ Práticas 

Comentadas Para Inspirar”. 
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REUNIÃO 

6º Encontro Mensal – 06/08/19 
 

                      Pauta: 
 Nutrição: Satchita (projeto ‘Playing For Change’ 2011); 
 Transporte CONFORP; 
 Alteração da data (encontro de 03/09); 
 Reunião com Presidentes e Coordenadoras Pedagógicas em 15/08/19 (critérios de 

acesso, inscrições e lista de espera); 
 Conforme solicitação do Ministério Público publicar mensalmente lista de espera e 

atentar-se à faixa etária/turma; Lista de espera tem que ser real, retirar as crianças 
que conseguiram a vaga da lista; 

 Visita de Supervisão de Agosto verificará o Portal da Transparência referente ao 
Ofício de nº 978/2019; 

 Não é necessário protocolo de entrega do Relatório de Execução do Objeto para a 
Equipe de Supervisão;  

 2º semestre: Um pouco sobre caracterização; 
 Intervalo; 
 Oficina com prof. Osmar Junqueira - ”Nossa Língua do dia a dia”; 
 Avaliação (gesto). 

O importante não é surpreender o mundo com grandes 
palavras e sim com pequenas atitudes” 
(autor desconhecido) 
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“ 

 
 

A reunião aconteceu no dia 09 de Agosto de 2019, no centro de formação Clarice Lispector e 

estavam presentes as coordenadoras das creches conveniadas e equipe Técnica da Secretaria 

de Educação, antes de iniciarmos as discussões, as mesmas nos presenteou com um mimo de 

bom retorno ao segundo semestre, em seguida foi passado o vídeo com música Satchita 

(projeto ‘Playing For Change’ 2011), um mantra hindu que reza pela paz mundial e que cura o 

mundo. Após decorreu sobre o assunto do transporte para a Semana de Formação explicando 

como deveremos agir no próximo ano junto a Secretaria da Educação entre outros informes. 

 Também tivemos uma formação sobre a caracterização e a avaliação segundo a BNCC. 

 No segundo momento participamos do café coletivo bem acolhedor, logo em seguida houve 

uma oficina com o Professor Osmar Junqueira com O Projeto Ler E escrever sem erros., foi 

bem dinâmico e objetivo.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CNPJ: 48.860.134/0001-09 
Estrada da Cata Preta, 590 – Vila João Ramalho – Santo André – São Paulo. 

CEP 09170-000 – Telefone: 4457-3350-4457-7458 

Email: crechecatapreta@gmail.cm 

 

 

REUNIÃO DE PAIS 

PAUTA DE REUNIÃO  

 
 Texto de abertura. 

 Dinâmica.  

 Informes da sala ( horários , agendas,atestados, faltas e remédios) 

 Roupas adequadas para exploração. 

 Higiene( Piolho, unhas e sacolas na bolsa). 

 Desenvolvimento da turma. 

 Participação nos eventos. 

 Festa da Primavera ou festa da família. 

 Festa de encerramento  

 Passeio ao Cinema  

As reuniões aconteceram uma em cada dia no período da tarde, nosso encontro aconteceu de 

forma agradável e a participação efetiva de todos os familiares  com 100% de presença.  

Conforme aconteciam as reuniões  os assuntos foram  abordados pelas educadoras e os pais 

e responsáveis foram debatendo junto ao grupo e sanando as dúvidas , foi reforçado junto as 

famílias a importância da relação creche-família  e a cumplicidade em relação as festas 

promovidas pela Instituição pois é o momento gratificante e esperado pela própria criança. 

Visto que somos aliados e parceiros e por essa razão precisamos caminharmos juntos com o 

mesmo objetivo, as crianças.. 
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CALENDÁRIO ESCOLAR 

 

Não houve alteração no calendário escolar 
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NOME FUNÇÃO/CARGO 
 

PERTENCE AO CONVÊNIO 
 

ESCOLARIDADE 

Aline Magalhães Barbosa Prado Educadora SIM Licenciatura em Pedagogia 

Alexandre Perigo 
 

Auxiliar de serviços 
gerais 

SIM Ensino Médio Completo 

Geiza Daniele da Silva Auxiliar de Educadora 
 

SIM Pedagogia cursando 

Cícera Raimundo Silva 
 

Auxiliar de Cozinha SIM Ensino Fundamental I 

Guiomar Guimarães Abreu 
 

Cozinheira SIM Ensino Fundamental I 

Eduarda Irene Vieira Soares Coordenadora 
Pedagógica  

SIM  Licenciatura Plena Pedagogia 
 

Rita Anália Carvalho Castilho 
 

Auxiliar de serviços 
gerais  

SIM Ensino Fundamental I 
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NOME FUNÇÃO/CARGO 
 

PERTENCE AO CONVÊNIO 
 

ESCOLARIDADE 

Marcela Cristiane Paes Alba  
Auxiliar de Educadora 

SIM Licenciatura Plena Pedagogia 

Jailma Sampaio Cardoso 
 

Assistente Pedagógica SIM Licenciatura Plena Pedagogia 

Maria De Lourdes Silva Costa Pereira 
 

Educadora SIM                          Licenciatura Plena Pedagogia 

Jandira Prates de Brito Educadora 
 

SIM Licenciatura Plena Pedagogia 
 

Isabel Cristina Salviano de Melo 
Wenceslau 

Coordenadora 
Administrativa 

 

SIM Administração de Empresas 

Claudia Barros dos Santos  
 

Educadora 
 

SIM                         Licenciatura Plena Pedagogia 

Rosana Aparecida da Silva Auxiliar de Educadora SIM                         Licenciatura Plena Pedagogia 
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