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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 
ANEXO A 

MÊS FEVEREIRO/2019 

INSTITUIÇÃO: CRECHE DA CATA PRETA 
 
CNPJ: 48.860.134/0001-09 
 

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 207/2018 INÍCIO: 01/01/2019 TÉRMINO: 31/12/2019 

NÚMERO DE CRIANÇAS ATENDIDAS: 81 

 

 Turma: Maternal I  

 

A turma do Maternal I é composta por 21 crianças, sendo 8 meninos e 13 meninas, são crianças 

espertas e bem curiosas, gostam de brincar, dançar e estão aprendendo a explorar os espaços 

externos (gramado e parque). 

Nesse período de adaptação temos duas crianças que ainda choram bastante, porém já ficam em 

período integral na creche. 

Quando iniciamos o ano letivo  somente dez crianças estavam desfraldadas, hoje este número 

mudou para treze. 

Após algumas rodas de conversa e o projeto desfraldamento, os mesmos já possuem o controle 

dos esfíncteres, porém as educadoras a todo o momento levam as crianças ao banheiro. Em 

alguns momentos da rotina quando estão distraídos ou realizando alguma atividade deixam 

escapar. 

As crianças demonstram interesses nas atividades propostas como: rodas de música, história 

com fantoches, danças e pinturas em folha, todos interagem bem com o grupo, apenas duas 

crianças ainda choram e ficam perto das educadoras querendo o acalento. 

Em relação à alimentação no início duas crianças tiveram recusa em aceitar os alimentos 

oferecidos. Após conversarmos com os familiares e o incentivo das educadoras, já estão 

alimentando-se bem, como as demais crianças que aceitam tudo o que é oferecido (arroz, feijão, 

saladas e carne). Com exceção de uma criança que prefere comer com as mãos, o restante 

possui total autonomia em manusear talheres e segurar o copo com destreza. 
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Na higiene pessoal, recebem o auxilio das educadoras. 

No início da adaptação o sono era bem agitado com choros e algumas crianças apresentaram 

resistência para adormecer, os mesmos sempre acordavam antes do período chorando. Passado 

esse momento e através de muitas conversas, observamos que está questão vem melhorando 

dia a dia. Todos já adormecem tranquilamente, alguns precisam um pouco mais de acalento que 

os demais para adormecerem e ainda possuem um sono curto, mas quando acordam 

permanecem deitados respeitando o sono dos amigos. Sete crianças ainda fazem o uso de 

chupeta no momento do sono, três crianças possuem objeto de apego (paninho). 

A turma é bem participativa em relação à organização da sala no momento de guardar os 

brinquedos, reconhecem seus pertences como bolsas e sapatos. 

São crianças espertas, carinhosas e possuem boa compreensão para seguir as regras e 

combinados da turma, interagem com o grupo e com as educadoras em vários momentos da 

rotina. 
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CONTEÚDOS: 

 Adaptação; 

 Desfraldamento; 

 Rodas: historia, música e conversa; 

 Combinados; 

 Reconhecimento do meio em que está inserido; 

 Valores; 

 Músicas diversas; 

 Desenhos direcionados; 

 Higiene e saúde; 

 Alimentação; 

 Artes; 

 Massa de modelar; 

 Carnaval;  

 Atividades dirigidas; 

 Atividades livres; 

 Fantasias; 

 Área externa. 

 
 

OBJETIVOS: 
 

 Desenvolver a oralidade; 

 Explorar os espaços da creche; 

 Desenvolver autonomia nas ações; 

 Interagir com o grupo; 

 Desenvolvimento da coordenação motora fina e grossa; 

 Socialização com as demais turmas; 

 Reconhecimento da turma ; 

 Coordenação motora ampla; 

 Autonomia (controle dos esfíncteres) 
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ESTRATÉGIAS: 
 

 Cantinhos temáticos; 

 Preparação da sala com objetos lúdicos; 

 Teatro com fantoches e bonecas; 

 Roda de conversa (explicação sobre desfraldamento); 

 Dramatização; 

 Baile de carnaval; 

 Folhas diversas; 

 Giz de cera, tinta entre outros; 

 Brinquedos de casa e da creche; 
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 Avaliação 

 
Para o próximo mês daremos continuidade ao desfraldamento, apresentaremos novas estratégias 

para as demais crianças que ainda encontram se fazendo o uso da fralda.  

Traçaremos atividades para trabalhar o desenvolvimento físico e cognitivo do grupo que 

demonstram interesse em tudo que lhes é apresentado. 

Com isso, iremos proporcionar para a turma ações que irão promover o ensino aprendizagem de 

forma satisfatória e prazerosa. 
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 Turma: Maternal II 

A sala do Maternal II é composta por 22 crianças, sendo 8 meninos e 13 meninas. São crianças 

curiosas, espertas e amorosas, gostam de dançar, cantar, brincar explorar os espaços da creche. 

A readaptação aconteceu de forma tranquila, houve uma criança que iniciou no começo de 

fevereiro, após uma desistência em dezembro de 2018. A  adaptação para o mesmo foi tranquila 

rapidamente se adaptou à rotina da creche. 

As crianças apresentam interesse em atividades de corpo e movimento, dança, manuseio com 

tinta, neste momento demonstram atenção e interação com os amigos e educadoras. 

Ao iniciar o atendimento com as crianças, foi realizada a  sondagem, observamos que as crianças 

reconhecem e identificam os numerais de 1 a 3, apenas cinco crianças reconhecem o número 

quatro. Conseguem reconhecer as cores primárias e uma cor secundária (verde). Apenas 9 

crianças conseguem identificar e reconhecer seus nomes, os demais encontram-se em processo 

de desenvolvimento.  

Todos possuem controle dos esfíncteres, porém ainda há uma criança que mesmo desfraldada 

usa fraldas (Por persistência da mãe). Durante os momentos da refeição a turma alimenta-se 

bem, aceitam legumes, verduras e sopas com facilidade. A turma possui autonomia para 

manusear copos, pratos e talheres.  

Referente a higienização, realizam antes e após as refeições com autonomia. O sono é tranquilo, 

apenas algumas crianças necessitam do acalento das educadoras, para este momento utilizamos 

músicas instrumentais e sons de natureza. 

A turma do Maternal II possui total autonomia para realizar a organização dos espaços e guardar 

os objetos de forma correta. São crianças comunicativas que interagem bem com a sua turma e 

as demais, adoram explorar o parque e gramado. E demonstram curiosidade em cada nova 

proposta. 
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CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS PRINCIPAIS OBJETOS DE APRENDIZAGEM E 

DESENVOLVIMENTO 

O EU, O OUTRO E O NÓS: 
 
Auto  retrato; 
Nome; 
Regras e combinados; 
Minha história; 
Interação com o grupo. 
 

Desenvolver a socialização em grupo;  
Conhecer e respeitar regras de convívio;  
Construir sua própria identidade;  
Expressar sentimentos e emoções;  
Reconhecimento do próprio nome e familiarização com 
demais nomes; 
Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua 
capacidade; 
Compartilhar os objetos e espaços com  demais turmas e 
educadoras. 
 

CORPO, GESTOS E 
MOVIMENTOS: 

 

Circuito; 

Dança; 

Coordenação motora fina; 

Bandinha; 

Mímica (expressão oral e 
comunicação); 

Lateralidade; 

Brincadeiras de roda. 

 

Desenvolver a coordenação motora ampla; 
Socialização entre a turma; 
Desenvolver a oralidade através de brincadeiras de roda; 
Explorar formas de deslocamento no espaço ( pular, saltar, 
dançar) combinando movimentos; 
Brincar utilizando movimentos de equilibrar-se, escorregar e 
correr; 
Participar de danças criando movimentos de acordo com os 
gêneros e ritmos musicais; 
Expressar experiências da vida cotidiana mediante orações 
curtas e modos gestuais 

TRAÇOS, SONS, CORES E 
FORMAS: 

 
Artes visuais ( com diferentes 
materiais); 
Diferentes texturas; 
Artes plásticas; 
Diferentes sons; 
Diversidade musical. 
 

Desenvolver a imaginação e criatividade; 
Conhecer diversos materiais como manifestação de arte ( 
Carvão, giz de cera, lápis de cor, esponjas, argilas, areia, 
terra, fitas e etc. 
Resgate de cantigas de roda; 
Conhecer diferentes sons; 
Desenvolver a oralidade; 
Desenvolver atenção e raciocínio lógico; 
Exploração e expressão; 
Aumentar repertório de canções variadas. 
 

ESCUTA, FALA, 
PENSAMENTO E 
IMAGINAÇÃO: 

 
Roda de conversa; 
Faz de conta; 
Jogos simbólicos; 
Histórias narrada com objetos. 

Expressar ideias e dialogar com crianças e adultos, 
expressando seus desejos, necessidades, sentimentos e 
opiniões. 
Argumentar, relatar, ouvir, compreender, contar e recriar; 
Desenvolver Imaginação, criatividade e atenção; 
Conhecer diferentes gêneros e portadores textuais; 
Criar e contar histórias oralmente, com base em imagens e 
objetos; 
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Relatar experiências e fatos acontecidos. 

ESPAÇO, TEMPO, 
QUANTIDADES, RELAÇÕES 
E TRANSFORMAÇÕES: 

 
Meio ambiente (água, terra e 
areia); 
Noções de tempo; 
classificar objetos. 
 

Explorar terra, água e areia; 
Explorar o ambiente Gramado e parque ( manipulando, 
experimentando e fazendo descobertas); 
Identificar relações espaciais ( dentro e fora, em cima, 
embaixo, acima, entre e do lado). 
Identificar noções temporais ( antes, durante e depois).  
Classificar objetos nomeando – os. 
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 AVALIAÇÃO 

Ao retornar foi possível observar que a turma interagindo bem com o grupo e também educadoras 

participando e aceitando tudo que lhes é proposto dentro da rotina. 

Traçamos os nossos objetivos e metas, e estamos ansiosas para dar continuidade ao trabalho e 

contribuir de forma significativa de acordo com o desenvolvimento de cada criança, respeitando o 

limite de todos. 
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 Turma: 1ª ETAPA 

 

A turma da primeira etapa é composta por 22 crianças, 12 meninas e 10 meninos. Sendo que 

duas crianças entraram no meio do ano passado e por questão da idade as mesmas 

permaneceram na mesma sala. O grupo retornou à creche bem animados, são alegres e a 

maioria bem falantes, porém quatro crianças ainda estão com as falas infantilizadas e estamos 

propiciando algumas atividades lúdicas relacionadas a músicas para que os mesmos 

desenvolvam a oralidade. Todos interagem na roda de conversa e nas brincadeiras na área 

externa. A turma tem autonomia para guardar os seus pertences e organizar a sala. Ao realizar a 

sondagem percebemos que a turma ainda está em processo de desenvolvimento na questão do  

ensino  aprendizagem.  

Notamos que os mesmos possuem curta concentração e atenção nas atividades  propostas em 

grupo e individual. Quase todos reconhecem o seu nome e alguns nomes dos amigos. Em 

relação à alimentação a grande maioria aceita quase todos os alimentos que lhe são oferecidos, 

com exceção de duas crianças que necessitam de mais incentivos para se alimentar. 

 Todos já possuem autonomia para realizar a higiene pessoal porém com a orientação das 

educadoras. No momento do sono todos adormecem com uma canção de ninar e o afago das 

educadoras. 

Perante o ensino aprendizagem buscaremos recursos e mais estratégias para um melhor 

desenvolvimento com as crianças. 

São crianças carinhosas, alegres e falantes que conseguem relatar os fatos que acontecem no 

dia a dia e também do convívio familiar. 
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CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS PRINCIPAIS OBJETOS DE APRENDIZAGEM E 

DESENVOLVIMENTO 

O EU, O OUTRO E O NÓS 

Socialização 

Valores 

Recreação 

Baile de carnaval 

O carnaval e sua cultura 

Brincadeira Dirigida 

Cantinhos ambientes (para estimular) a interação e o 

contato com o outro a confiança entre si e o grupo 

Brincadeiras dirigidas. Desenvolvendo a autonomia o 

autocuidado e socialização no grupo. 

 Desenvolvendo a participação e cooperação entre si e o 

outro.  

Construindo seu modo de agir sentir e pensar 

respeitando as diferenças de cada um como seres 

humanos.  

Conhecer a cultura carnavalesca de cada região é 

manifestar atitudes de respeito e interesse por cada uma 

delas.  

Valorizar sua identidade respeitando o espaço do outro, 

criando senso de auto cuidado entre o grupo 

CORPO, GESTOS E 

MOVIMENTOS:  

Música  

Desenvolvimento do  ritmo com o próprio  corpo criando 

relações e conhecimentos  sobre si e o outro. 

 

 

 

 

 

TRAÇOS, SONS, CORES E 

FORMAS: 

Artes 

Músicas do nome 

Música  

Artes manuais 

Pintura com a técnica do algodão e pregador, com isso 

as crianças irão desenvolver a coordenação motora fina, 

e reconhecer o meio ambiente e sua preservação. 

Desenvolver a linguagem oral, e reconhecer a escrita do 

nome com a plaquinha de apoio. 

Marchinha de carnaval- desenvolver a afetividade e o 

desenvolvimento da linguagem verbal, Identificando e 

criando diferentes sons com instrumentos 
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Desenvolver a criatividade através da pintura,  analisando 

as cores primária  

 

ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E 

IMAGINAÇÃO: 

Nome 

Vogais 

História 

Recreação  

Nome próprio conhecimento do seu nome e o nome do 

amigo 

Expressando linguagem oral e escrita das vogais, através 

da brincadeira lúdica e da ilustração. 

Contação de história- Estimular a criatividade a 

imaginação e o conhecimento do grupo através da 

contação. 

Brincadeira dirigidas – através da brincadeira do faz de 

conta proporcionar a interação e a cooperação entre o 

grupo. 

 

 

 

 

ESPAÇO, TEMPO, 

QUANTIDADES, RELAÇÕES E 

TRANSFORMAÇÕES: 

Matemática 
 

 

Com os jogos lúdicos as crianças irão conhecer e 

identificar os números de 1 a 6, e a representação da 

escrita. Aguçando a concentração , atenção e 

participação  por meio da brincadeira. 
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 Avaliação 

As crianças da Primeira Etapa são carinhosas e alegres, gostam de brincar e interagir com os 

colegas e educadoras.  

Os mesmos ainda estão na fase de egocentrismo e em desenvolvimento perante o ensino 

aprendizagem  do cognitivo, fisíco e motor. 

Estamos buscando novas estratégias e conteúdos para juntos construirmos mais conhecimentos 

e aprendizados. 
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 Turma: 2ª ETAPA 

 
A turma da 2ª Etapa é composta por 17 crianças, sendo 9 meninas  e 7 meninos pois no ano de 

2018 tivemos 03 desistências, devido a mudança de faixa etária  a sala está organizada desta 

forma .As crianças têm um bom relacionamento umas com as outras são bem comunicativas e 

espertas gostam de auxiliar os amigos e as educadoras . 

Com relação a linguagem oral eles apresentam um bom desenvolvimento a grande maioria se 

comunica com clareza , apenas 1 criança apresenta  a oralidade em fase de desenvolvimento não 

conseguindo expressar e pronunciar algumas palavras . 

Em relação ao ensino e aprendizagem após sondagem durante a rotina observamos que a 15 

crianças já reconhecem às cores, contam oralmente até 20, reconhecem as letras do alfabeto 

,vogais e os nomes próprios, e  apenas  02 crianças estão em processo de desenvolvimento 

necessitando de incentivos diários .  

Nas atividades propostas de acordo com os Campos de experiências o desenvolvimento da turma 

é nítido procuramos sempre observar as necessidades de modo geral e individual  e as crianças 

apresentam curiosidades sobre o novo contexto de trabalho, e a aprendizagem se torno ainda 

mais significativa, todos são bem participativos e realizam o que é proposto com atenção e 

capricho, procuramos explorar os campos com pinturas com guache, massa de modelar , argilas , 

jogos pedagógicos  é outras diversas possibilidades que contribuíram também para formação do 

raciocínio lógico , construções , descobertas , experiências  e imaginação. 

A turma também tem bastante interesse nas atividades recreativas como as brincadeiras ao ar 

livre de correr pular, circuitos com os obstáculos , atividades de expressão corporal, músicas  e 

dramatizações. 

A coordenação motora fina da turma é boa todos já usam o lápis com autonomia e seguram os 

pinceis com firmeza e seus desenhos são com formas e a grande maioria já sabem escrever os 

seus nomes próprios. 

Na higiene pessoal todos apresentam autonomia para usar o banheiro escovar os dentes 

recebendo somente o auxílio verbal das educadoras quando necessário, durante as refeições 

notamos que a grande maioria aceitas os alimentos oferecidos inclusive verduras e legumes e 

costuma repetir, porém 1 criança recebe o auxilio das educadoras pois costuma rejeitar os  
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alimentos oferecidos, sendo necessário  sempre o incentivo para que o mesmo alimente-se  bem. 

O momento do sono é bem tranquilo todos adormecem sozinhos aqueles que tem,  o sono curto 

quando acordam permanecem deitados respeitando o sono dos amigos. 

 

Todos já têm autonomia para organizar e guardar seus pertences recebendo somente o auxilio 

quando necessário. 

A turma no geral é participativa na organização da sala e dos brinquedos  estão sempre dispostos 

a colaborar  são crianças bem desenvolvidas, ativas e gostam de interagir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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.com 

 

 

 

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS PRINCIPAIS OBJETOS DE APRENDIZAGEM E 

DESENVOLVIMENTO 

O EU, O OUTRO E O NÓS: 
-Salas ambientes 
-Cantos com atividades 
diversificadas  
-Desenhando o amigo 
-Banho de mangueira  

-Contribuindo para readaptação,  interação e construção 
de novas relações. 
-Desenvolvendo o conhecimento de si mesmo, agindo 
de maneira independente e comunicando suas ideias e 
preferências. 
-Desenvolvendo o respeito pelo próximo manifestando 
gestos de carinho e expressando sentimentos. 
- Participando de momentos lúdicos e divertidos juntos 
com seus amigos. 
 

CORPO, GESTOS E 
MOVIMENTOS: 
-Brincadeiras seguindo os comandos 
-Circuito com obstáculos  

-Expressando ritmos corporais e o controle de seus 
sentidos , ampliando o equilíbrio e atenção.  
-Desenvolvendo a coordenação motora grossa através 
de desafios . 
 

TRAÇOS, SONS, CORES E 
FORMAS: 
-Produções bidimensionais e  
tridimensionais com uso de tinta , 
formas geométricas e papeis. 
-Misturando as cores  

-Contribuindo para que conheçam as cores , formas e 
desenvolvam a formação artística . 
- Explorando as cores através da pintura e artes 
plásticas. 
 
 
 

ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E 
IMAGINAÇÃO: 
- Livros literários infantis  
-Ilustrações com desenhos dos livros 
- Contornando a escrita dos nomes 
com matérias diversificados (peças 
de monta-monta , peças de madeiras 
, lápis e giz ) 

-Ampliando a linguagem oral , expressando idéias e 
imaginação.  
-Contribuindo para identificação dos nomes próprios.  
 
 
 
 

ESPAÇO, TEMPO, QUANTIDADES, 
RELAÇÕES E 
TRANSFORMAÇÕES: 
- Jogos Pedagógicos  
-Contagem e formação de 
quantidades de 01 ao 10 com 
materiais diversificados . 
-Escrevendo o nome com argila  
-Ordenando em forma crescente os 
numerais do 01 a 20 usando tampas 
de garrafas . 
- Brincadeira afunda ou não afunda 
 

-Contribuindo para formação do raciocínio lógico , 
construção , semelhança e sequencia didáticas . 
-Desenvolvendo o raciocínio lógico e identificando 
quantidades. 
-Desenvolvendo a criatividade, sentido texturas, 
observando as transformações , identificando as letras 
do nome com arte. 
-Associando os numerais , identificando , registrando e 
organizando os números. 
-Estimulando a curiosidade , trabalhando a causalidade 
e desenvolvendo o pensamento hipotético dedutivo. 
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 Avaliação  

 

É visível o desenvolvimento da turma todos demonstram interesse e criatividade nas atividades 

propostas, são crianças questionadoras, observadoras  e carinhosas e as atividades lúdicas 

fazem parte da rotina e de acordo com campos de experiências estamos observando as 

necessidades da turma  sendo sempre bem flexível . 

Todos são ativos e gostam de dançar e explorar todos os espaços e estão em constante 

desenvolvimento dos movimentos corporais. 

Os objetivos traçados estão sendo alcançados e o trabalho desenvolvido está bem significativo. A 

avaliação será de forma continua respeitando sempre os limites de cada criança. 
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PARADA PEDAGÓGICA  01 DE MARÇO DE 2019 

 
 

 Reunião com a nova equipe diretiva e todos os funcionários; 

 Processo de avaliação de acordo com os campos de experiência; 

 Planejamento e execução das atividades para a semana; 

 Organização na questão da rotina (caderno); 

 Organização das salas espaços da creche questão da organização cronograma 

brinquedoteca. 

 

 

Após o café coletivo, a equipe diretiva realizou uma reunião com toda a equipe visto que a nossa 

coordenadora técnica não está mais na nossa Instituição e então o presidente da creche 

apresentou a nova assistente administrativa que ficará responsável pela creche, ela se 

pronunciou dizendo que está chegando para fazer a diferença na nossa Instituição. 

 

 

 



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.com 

 

 

 

 

 A equipe preparou uma singela homenagem para a nossa assistente pedagógica que entraria em 

licença maternidade, um momento de união e emoção com o grupo. 

Em seguida a equipe pedagógica reuniu-se na sala de reuniões para discutir sobre planejamento 

e rever a questão da BNCC e os campos de experiência, pois essas discussões são de extrema 

importância devido alguns fatores que deverão ser ajustados na prática. 

Realizamos, um estudo sobre a questão da avaliação, pois essa deverá conter as ações de 

desenvolvimento do grupo e as questões individuais as educadoras leram suas avaliações no 

grupo e a equipe de coordenação foi pontuando as necessidades que deveriam,  realmente estar 

em pauta no assunto avaliação. 

Ao final as educadoras realizaram o planejamento das ações para as semanas seguintes e após 

o almoço organizaram as salas para receberem  as crianças na segunda feira. 
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DATA DA REUNIÃO: 06/02/2019 
 

Pauta:  
-Acolhimento; 

-Café; 

-Espaços acolhedores e atrativos; 

-Atenção às crianças e famílias; 

-Planejamento flexível; 

-Objetos de apego; 

-Cuidado com a alimentação e saúde; 

-Novo modelo do circunstanciado relatório do objeto (mensal); 

-PPP (Projeto Político Pedagógico) 

 
A reunião aconteceu no dia 06 de fevereiro no centro de formação e estavam presentes as 

coordenadoras das creches conveniadas e equipe Técnica da Secretaria de Educação, antes de 

iniciarmos as discussões, houve uma dinâmica de apresentação de todos que estavam 

presentes, em seguida foi passado o vídeo Música em família, abordando o tema da importância 

da família no processo que se inicia para as crianças novas e equipe pedagógica. 

A equipe da secretaria nos acolheu com um café da manhã momento esse bem prazeroso, 

porque se tratava de boas vindas do grupo, após o período de recesso. Em seguida foram 

tratados os assuntos referentes as demandas para 2019 e as novas didáticas adotadas, com isso, 

finalizamos a nossa reunião com a avaliação do dia um momento de aprendizado e trocas de 

experiências com o grupo. 
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                                                   REUNIÃO DE PAIS  

PAUTA DE REUNIÃO  

 Apresentação das educadoras; 

 Acolhimento; 

 Horários de atendimento; 

 Ensino aprendizagem explicar aos responsáveis; 

 Faltas e atestados; 

 Encaminhamentos; 

 Atrasos; 

 Desfraldamento; 

 Participação dos pais; 

 Projeto permanente pais na creche; 

 Horários de atendimento secretaria; 

 Questionamento e dúvidas. 

As reuniões aconteceram uma em cada dia no período da tarde, esse primeiro encontro houve a 

participação efetiva de todos os familiares que participaram em 90% da reunião e os que não 

puderam estar presentes no dia, procuraram as educadoras em um outro momento para que 

fosse passado os informes visto que esse ano as crianças estão em salas diferentes. 

Conforme aconteciam as reuniões e os assuntos eram abordados pelas educadoras  os 

responsáveis interagiam junto com o grupo, relataram que o projeto pais na creche foi bem 

positivo e quem não participou irá marcar para acompanhar a rotina na creche. 

O encontro com as famílias é de extrema importância, pois propicia a integração família e creche 

no âmbito escolar. 
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RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO  

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 Educação 
 

SIM Pedagogia cursando 

Cícera Raimundo Silva 
 

Auxiliar de Cozinha SIM Ensino Fundamental I 

Bruna Kina Mori Auxiliar de Educação SIM Licenciatura Plena Pedagogia 
 

Guiomar Guimarães Abreu 
 

Cozinheira SIM Ensino Fundamental I 

Eduarda Irene Vieira Soares Assistente 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 Educação 

SIM Licenciatura Plena Pedagogia 

Rosana Silva dos Santos  
 

Coordenadora Pedagógica  SIM Licenciatura Plena em Pedagogia e Geografia 

Jailma Sampaio Cardoso Educadora SIM Pedagogia cursando/ Semestre Final 

Maria De Lourdes Costa Pereira  
 

Educadora SIM                          Licenciatura Plena Pedagogia 

Jandira Prates de Brito Educadora 
 

SIM Licenciatura Plena Pedagogia 
 

Sueli Ferreira Gonçalves Coordenadora Técnica SIM Ciências Sociais e Licenciatura Plena em Pedagogia 
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CALENDÁRIO ESCOLAR 
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