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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 
ANEXO A 

MÊS MARÇO/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  

 

O grupo permanece com 21 crianças todos já estão adaptados, 03 crianças ainda fazem o uso da 

fralda, 08 fazem o uso de chupeta e 03 usam objetos de apegos. 

As crianças estão desenvolvendo-se de acordo com o esperado, respondendo bem aos estímulos 

e ações no processo de ensino aprendizagem. Demonstram interesse por atividades que 

envolvam tinta guache, objetos que possam manusear tais como: massa de modelar, fantoches 

entre outros. E com o campo de experiência, Traços, sons, cores e formas desenvolveram a 

coordenação motora fina realizando as pinturas das unhas confeccionadas com papel cartão, 

manuseando pinceis e usando a tinta guache  foi uma atividade que promoveu bastante alegria e 

satisfação para turma. 

Percebemos, que estão bem participativos nas rodas de historias, dramatização, música entre 

outros e comunicativos no momento da rotina e também na relação com as educadoras. 
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CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS PRINCIPAIS OBJETOS DE APRENDIZAGEM E 

DESENVOLVIMENTO 

O EU, O OUTRO E O NÓS: 
Conhecendo a própria imagem. 
Atividades em grupos. 
Regras  
Combinados 
A importância da família. 
Piquenique 
 

 Familiarizar-se com a imagem do seu corpo. 
Construir a própria imagem. 
Interagir com o grupo de forma lúdica. 
Conhecer e respeitar regras de convívio. 
Desenvolver sentimentos de carinho , amor e respeito ao 
próximo. 
Promover a partilha de seus pertences com o grupo. 
 
 

CORPO, GESTOS E 
MOVIMENTOS: 
Reconhecendo as partes do corpo 
humano. 
Projeto fraldinha. 
Festa de carnaval. 
Pintura das unhas. 
  

Apresentar autonomia nas práticas de higiene e cuidado 
com próprio corpo. 
Desenvolver autonomia no controle dos esfíncteres. 
Socialização ritmo. 
Coordenar suas habilidades manuais. 
 
 

TRAÇOS, SONS, CORES E 
FORMAS: 
Instrumentos musicais (sucata) 
Conhecendo as cores primárias. 
Dramatização; A linda rosa juvenil. 
Pescaria (reforçando a cor azul)  
 
 

Respeitar o meio ambiente através da reciclagem. 
Conhecer os diferentes tipos de sons e ritmos. 
Expressar-se por meio das artes visuais, utilizando 
diferentes materiais. 
Reconhecer as cores, desenvolver habilidades de 
coordenação motora. 
 
 
Expressar-se através das artes cênicas. 
 

ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E 
IMAGINAÇÃO: 
Descobrindo sentimentos. 
Projeto; A magia do cinema. 
Dia do circo. 
 

Conhecer diferentes expressões faciais. 
Conhecer diferentes gêneros e portadores textuais, 
desenvolvendo a imaginação. 
Conhecer as historias do cinema antigo e atual. 
Estimular a imaginação e criatividade. 
 
 
 

ESPAÇO, TEMPO, 
QUANTIDADES,RELAÇÕES 
ETRANSFORMAÇÕES: 
Conhecendo o meio ambiente. 
Noções de tempo  
 

Explorando o ambiente gramado e parque. 
Identificando noções temporais ( antes, durante e 
depois).  
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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. 
Continuaremos com as atividades que trabalhem o desenvolvimento físico e cognitivo do grupo, 
proporcionando para a turma ações que irão promover desenvolvimento de forma satisfatória e 
prazerosa. 
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 Turma: Maternal II 

 

Durante o mês de Março, observamos que a turma do maternal II, apresentou um bom avanço no 

processo ensino-aprendizagem, reconhecem plenamente as cores primárias e uma cor 

secundária ( verde), com exceção de três crianças que encontram-se em fase de 

desenvolvimento. 

Reconhecem e identificam os numerais do 1 ao 4, apenas 13 crianças conseguem identificar e 

reconhecer seus nomes, os demais encontram-se em processo de desenvolvimento. 

Através das rodas de música e conversa, observamos que a oralidade da turma teve um avanço 

significativo. Estão bem comunicativos e questionadores. Demonstram interesse e curiosidade 

sempre que propomos algo. 

Dentre as atividades propostas, observamos que o campo de experiências: O EU, O OUTRO E O 

NÓS,  favoreceu as relações entre a turma, sentimentos e emoções.  

Propomos um piquenique comunitário com a ajuda dos pais (pedimos que preparassem algo do 

gosto da criança). Ao chegarem à creche estavam alegres, sorridentes e ansiosos com o prato 

que a mãe havia preparado, alguns esqueceram até as mochilas do lado de fora da sala. 

Conversamos com eles sobre o piquenique e perguntamos o que eles achavam de convidarmos 

as outras turmas, rapidamente todos responderam que sim! E para nossa surpresa disseram:  

“PRÔ, TEM QUE DIVIDIR AS COISAS NE”? (fala das crianças). 

Diante disso tivemos a certeza do quanto essa atividade foi significativa para a turma. Ficamos 

felizes com o resultado da mesma. 
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CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS PRINCIPAIS OBJETOS DE APRENDIZAGEM E 

DESENVOLVIMENTO 

O EU, O OUTRO E O NÓS: 
Pescaria com nomes; 

Baú das memórias; 

Jogo da memória (fotos das 

crianças); 

Regras e combinados; 

Interação com grupo; 

Gêneros; 

Piquenique. 

 

Desenvolver a socialização em grupo; 

Conhecer e respeitar regras de convívio; 

Reconhecimento do seu próprio nome e familiarização com 

demais nomes; 

Resgate de recordações e identidade; 

Percepção visual e reconhecimento de si e amigos através de 

jogos; 

Interação com o grupo; 

Compartilhar; 

Identidade (menino/menina). 

Socializar os espaços com as demais turmas e educadoras. 

 

CORPO, GESTOS E 
MOVIMENTOS: 

Alinhavo das vogais; 

Circuito; 

Coordenação motora fina; 

Lateralidade; 

Brincadeiras de roda; 

Descoberta na areia; 

Dança. 

 

 

Desenvolver a coordenação motora ampla; 

Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, 

dançar) combinando movimentos; 

Participar de danças criando seus próprios movimentos de 

acordo com gêneros e ritmos musicais; 

Concentração, atenção e raciocínio lógico; 

Coordenar e desenvolver suas habilidades manuais. 

 

TRAÇOS, SONS, CORES E 
FORMAS: 

Pintura com carvões; 

Pintando os numerais; 

Balde das cores; 

Minha obra feita com argila; 

A mágica das cores; 

Pintura surpresa; 

Conhecer diversos materiais utilizando a arte como: (carvão, 

argila, giz de cera, lápis de cor, esponjas, areia, terra, fitas e 

etc.); 

Exploração e expressão;  

Aumentar repertório de canções variadas; 

Socialização da turma; 

Expressar- se por meio de linguagens como a do desenho, da 
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Diferentes sons; 

Diversidade musical. 

 
 

música, do movimento corporal, do teatro; 

Reconhecimento das cores; 

Aumentar o repertório de canções variadas; 

 

ESCUTA, FALA, 
PENSAMENTO E 
IMAGINAÇÃO: 

Roda de música; 

Roda de conversa; 

Teatro; 

Dramatização;  

Jogos simbólicos; 

Projeto cinema. 

 

Expressar ideias e dialogar com crianças e adultos, 

expressando seus desejos, necessidades, sentimentos e 

opiniões; 

Formular e responder perguntas sobre fatos da história 

narrada, identificando cenários, personagens e principais 

acontecimentos;  

Relatar experiências e fatos acontecidos, histórias ouvidas, 

filmes ou peças teatrais assistidas; 

Ouvir, compreender e contar; 

Conhecendo diferentes gêneros do cinema; 

Inserindo a arte do cinema no processo de ensino. 

ESPAÇO, TEMPO, 
QUANTIDADES, RELAÇÕES 
E TRANSFORMAÇÕES: 

Trabalhando diferentes 

Texturas (meio ambiente); 

Noções de grandeza; 

Percepção espacial; 

Classificar diferentes objetos 

no parque e gramado. 

 

Manipular folhas, gravetos, diferentes texturas existentes no 

gramado e parque; 

Identificar relações espaciais ( dentro e fora, em cima, em 

baixo,  acima, entre e do lado); 

Explorar e descobrir as propriedades de objetos e materiais 

(odor, cor, temperatura); 

Explorar o ambiente pela ação e observação, manipulando, 

experimentando e fazendo descobertas;  

vivenciar diferentes ritmos, velocidades e fluxos nas 

interações e brincadeiras ( balanços,  escorregadores,  

cavalinhos entre outros). 
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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 

 

 

Durante o mês de março percebemos que a turma da primeira etapa obteve alguns avanços 

dentro das atividades propostas, já participam da rotina e das brincadeiras com mais 

concentração e atenção. E em seu ensino aprendizagem alguns já conhecem as vogais, algumas 

letras do alfabeto,  alguns numerais realizando a contagem, com as estratégias utilizadas agora  

todos conhecem a inicial do nome. 

 A música se faz presente na roda para incentivar à linguagem oral da turma e todos gostam de 

cantar e participar das brincadeiras de rodas.  

Os campos de experiências foram bem contemplados por todos dentro dos espaços, com a 

atividade que realizamos na qual havia a Cabana, dentro dessa perspectiva foi explorado o 

campo de experiência “O Eu, O Outro e O Nós”, percebemos que foram momentos bem 

proveitosos às crianças, contaram histórias para os amigos, manusearam os livros e brincaram de 

faz de conta desenvolvendo a criatividade e a imaginação. 

 No grupo há 4 crianças, que continuam com a fala infantilizada, mas juntamente com a família 

iremos buscar ajuda de um profissional da saúde para um possível encaminhamento. 

Perante as necessidades e a curiosidade do grupo estão sendo elaboradas, atividades e projetos 

na sala para um melhor desenvolvimento cognitivo de todos. 
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CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS PRINCIPAIS OBJETOS DE APRENDIZAGEM E 

DESENVOLVIMENTO 

O EU, O OUTRO E O NÓS 

Motricidade (circuito); 

Recreação (Cabana com contação 

de historia) 

 

Circuito Teia de aranha; estimular a motricidade, 

coordenação motora a concentração e exploração de 

diferentes formas de integração; 

 Construir relações de respeito entre o grupo, 

desenvolver a linguagem oral, socialização, interação 

com o meio entre outros; 

Estabelecer sentimentos e construir relações de respeito 

ao outro.  

 

CORPO, GESTOS E 

MOVIMENTOS:  

Circuito com bolas  
Circo 
 

Bola por cima bola por baixo ; desenvolver as habilidades 

motoras, atenção, concentração e controle do corpo;    

Explorar os fenômenos da natureza desenvolvendo a 

agilidade, atenção e concentração;   

Desenvolver agilidade, o equilíbrio e a criatividade.  

 

TRAÇOS, SONS, CORES E 

FORMAS: 

Formas geométricas   

Artes  

Cores 

 

Colagem das formas geométricas reconhecer e nomear 

as figuras geométricas nos objetos da sala; 

Pintura com giz de lousa molhado;  

Valorização do meio ambiente identificar-se, como parte 

integrante em que vivem.   

Explorar e identificar as cores primárias através das 

brincadeiras.   

 

ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E 

IMAGINAÇÃO: 

Historias 

Alfabeto  

Vogais   

Projeto: A Magia do Cinema 

Contação de histórias favorecendo o desenvolvimento da 

linguagem oral, criatividade e a imaginação das crianças. 

Dança das cadeiras com o Alfabeto explorar e associar a 

inicial do nome. 

 Explorar e associar as vogais através das brincadeiras 

lúdicas. 
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   Desenvolvendo a imaginação, a criatividade e o respeito 

a si e a o outro. 

 

ESPAÇO, TEMPO, 

QUANTIDADES, RELAÇÕES E 

TRANSFORMAÇÕES: 

Números  

Quantidades  

 

 

Relacionar os números a quantidade com tampinhas e 

palitos; desenvolver o raciocínio lógico interesse e a 

curiosidade das crianças. 

Caça aos numerais relacionando quantidades; interação 

com o grupo, desenvolvendo o raciocínio lógico; 

Aguçando a participação, curiosidades e raciocínio lógica 

través da brincadeira lúdica. 
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 Avaliação 

Nota se que a turma é bem participativa e harmoniosa uns com os outros. Durante o mês as 

crianças ganharam alguns avanços com das atividades através dos campos de experiências. 

Continuaremos buscando novas estratégias para Trabalharmos o desenvolvimento, egocentrismo 

e emoções das crianças.   
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 2ª Etapa 

A turma da 2ª Etapa neste momento encontra-se composta por 16 crianças, sendo que no mês 

de março tivemos uma desistência e devido a mudança de faixa etária a sala está organizada 

desta forma. 

Na exploração dos campos de experiências notamos que eles se encantaram com suas próprias 

historias através do campo, O eu o outro e o nós construímos uma colcha de retalhos usando 

roupinhas de quando eles eram  bebês e os pais também participaram desta atividade 

escrevendo um momento marcante da vida de seus filhos, em sala realizamos a releitura destes 

momentos e as crianças registraram com desenhos deitados sobre a colcha de retalhos , foi um 

momento emocionante para turma que ficou registrado nas memórias de cada criança. 

Notamos grandes avanços no desenvolvimento da turma são crianças muito espertas e que 

absorvem muito bem o que é proposto, 14 crianças já reconhecem a sequência numérica do 01 

ao20 e relacionam quantidades,  1 criança está em processo de desenvolvimento acompanhando 

o ritmo dos amigos e 01 criança conhece os numerais porém não nomeia oralmente , em relação  

aos nomes próprios todos já reconhecem e identificam as letras , e na rotina no momento da 

releitura do alfabeto  acompanham  na sequência e individualmente, apenas 02 crianças ainda 

não reconhecem e ficam na dúvida  porém relacionam com incentivo dos colegas da turma e 

educadoras. 

A oralidade da turma está bem desenvolvida e durante as rodas de conversas todos se 

comunicam bem e são participativos, espertos e muito entrosados, prestativos que colaboram o 

tempo todo com as educadoras e auxiliam os amigos quando necessário. Notamos que eles se 

concentram mais em atividades dirigidas individualmente, pois em grupo ficam ansiosos e muitas 

vezes não sabem aguardar a sua vez. 
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CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS PRINCIPAIS OBJETOS DE APRENDIZAGEM E 

DESENVOLVIMENTO 

O EU, O OUTRO E O NÓS: 
Desenhando as características dos 
amigos. 
Construção dos nomes próprios com 
revistas. 
Colcha de retalhos. 
  

Aprendendo a respeitar as diferenças. 
Reconhecendo seus próprios nomes e suas letras. 
Conhecendo suas próprias historias , aprendendo a 
importância de cada um , resgatando lembranças e 
valores. 
 

CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS: 
Brincando de mímica  
Caça ao Tesouro com movimentos. 
Brincadeira Dança das cadeiras 
  

Utilizando o corpo com movimentos de expressão. 
Coordenando suas habilidades corporais. 
Participando de atividades desafiadoras e 
desenvolvendo os movimentos corporais. 
 

TRAÇOS, SONS, CORES E 
FORMAS: 
Pintura com às mãos usando tinta 
guache . 
Construção com as formas 
geométricas. 
Pintura com guache nas bexigas. 
  

Expressando a imaginação livremente com as mãos, 
desenvolvendo a coordenação motora fina, explorando 
as artes plásticas. 
Reconhecendo e identificando as formas geométricas, 
desenvolvendo a criatividade. 
Descobrindo às cores e desenvolvendo a 
concentração. 
 
 
 
 

ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E 
IMAGINAÇÃO: 
Sopa de letrinhas 
Projeto A magia do cinema. 
Cinema Mudo Filme Charlie e Chaplin. 
Visita do personagem Charlie e 
Chaplin (educadora caracterizada). 
Pesquisa letra do nome em revistas. 

Reconhecendo às letras iniciais dos seus próprios 
nomes. 
Desenvolvendo o repertorio linguístico. 
Inserindo a arte do cinema no processo de ensino e 
aprendizagem. 
Conhecendo a historia do cinema antigo. 
Estimulando a escrita dos seus nomes, desenvolvendo 
a imaginação. 
  
 
 
 
 

ESPAÇO, TEMPO, QUANTIDADES, 
RELAÇÕES ETRANSFORMAÇÕES: 
Teia de aranha dos números. 
Classificando os objetos relacionando 
as quantidades. 
Gráfico das quantidades de letras dos 
nomes. 
 

Compreendo a sequência numérica em ordem 
crescente e decrescente. 
Desenvolvendo o raciocínio lógico de acordo com 
quantidades. 
Estabelecendo relações de comparações de 
quantidades através do lúdico.   
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 Avaliação  

 

O desenvolvimento da turma está nítido e às atividades propostas são bem aceitas, todas as 
crianças são participativas, observadoras e com iniciativas. Estamos explorando as necessidades 
da turma de acordo com os campos de experiências e os objetivos traçados estão sendo 
alcançados conforme o esperado. 
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 
ANEXO B 

MÊS MARÇO/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 

 

PARADA PEDAGÓGICA   

 

Nossa parada pedagógica aconteceu no dia 01 de março contemplamos a pauta no relatório 

anterior. 

 

 

OBS: a creche está passando por algumas reformas devido ao Projeto que fomos contemplados 

pela COOP as ações executadas foram: troca dos pisos das salas, aquisição das portas e 

adequação de alguns espaços da creche. 
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DATA DA REUNIÃO: 19/03/2019 
 

Pauta: a reunião foi realizada no Parque Escola. 
 
-Acolhimento; 

-Formação  BNCC (Base Nacional Comum Curricular); 

-Vídeos (A Like e Sutilmente Skank ); 

-Café; 

-Informes diversos; 

-Procedimentos / levantamentos/ formação CEPEC; 

-Avaliação do dia. 

 

 
A reunião aconteceu no dia 19 de março, no centro de formação e estavam presentes as 

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

iniciarmos as discussões, foi passado um vídeo e em seguida socializamos um texto com a leitura 

compartilhada sobre a BNCC, as coordenadoras relataram algumas experiências e ações que já 

acontecem dentro de cada Unidade Escolar. 

Em seguida a equipe passou alguns informes e ações a serem executadas nos procedimentos, 

quanto a questão de demanda, matricula, abandono entre outros. 

Ao final da reunião, fizemos uma avaliação por meio de imagens, que contemplava o que cada 

uma estava passando naquele momento ou a fase na qual se encontrava dentro do seu trabalho. 

Foi uma manhã bem proveitosa. 
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                                                   REUNIÃO DE PAIS  

 

Não houve reunião de pais no mês de março



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 

 

 

 
 
 
 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 
ANEXO E 

MÊS MARÇO/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 

 

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 (licença Maternidade) 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 
 

Isabel Cristina Salviano de Melo 
Wenceslau 

Coordenadora Administrativa SIM Administração de Empresas 
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CALENDÁRIO ESCOLAR 

Não houve alteração no calendário escolar 
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