
 
 
 
 
 
 
 

C.E.I. “ALGODÃO DOCE” 

Turmas: Berçário I A e B; Berçário II A e B; Maternal A, B e C. 

C.E.I. “ CARROSSEL” 

Turmas: Berçário I A, B e C; Berçário II A, B e C; Maternal A, B, e C. 

C.E.I. “DONA CECÍLIA NADER HOSSRI” 

Turmas: Berçário I A e B; Berçário II A, B e C; Maternal A, B, e C. 

C.E.I. DR. “JOÃO ALDO NASSIF” 

Turmas: Berçário I A, B e C; Berçário II A, B e C; Maternal A, B, C e D. 

C.E.I. “Dr JOSE BONIFÁCIO COUTINHO NOGUEIRA” 

Turmas: Berçário I A e B; Berçário II A e B; Maternal A e B; Pré 1 A e B, Pré 2 A 
e B. 

CEI “Profª MARIA CÉLIA NOBILE CASSIANI” 

Turmas: Berçário I A e B; Berçário II A e B; Maternal A. 

C.E.I. “THEREZINHA DE JESUS TOZZI DE CAMARGO” 

Turmas: Berçário I A e B; Berçário II A e B; Maternal A e B. 

 

RELATÓRIO ANUAL – 23/08/21 À 17/12/21 

 

 

C.E.I. “ALGODÃO DOCE” 

 
TURMAS: Berçário I A e B 
 
Metas: Registro descritivo e com fotos das turmas, contemplando as 
Habilidades, os Direitos de Aprendizagem e os Campos de Experiências na 
execução do objeto.  
AGOSTO 
23\08- Atividades- Percepção sensorial com fitas, circuito motor: passar embaixo 
da mesa e rolar no colchão, história: Cuca, encaixe estrela, parque: livre e 
bonecas. 
24\08-Atividades- Panelinhas, música: cuidado com a cuca, pátio: brincadeira- 
morto vivo, desenho livre, gramado com sucatas e imitar o som da cuca. 
25\08- Atividades- Fono: risada da cuca, caixa das emoções, esconder objetos 
no lençol e kit massagem. 



 
 
 
 
 
 
 

26\08-Atividades - Caixa espelho, animais, baldes e pás, pintura esponjada, 
boliche e vídeo: A Cuca. 
27\08-Atividades – Encaixe, carrinhos, ferramentas, ciranda cirandinha, bola ao 
alvo e copos coloridos. 
30\08-Atividades- Diversos, Andar em cima da corda, caixa sensorial, música: 
cabeça, ombro, joelho e pé, história: chapeuzinho vermelho, animais de encaixe 
e retirada de crachá. 
31\08- Atividades- Lego, sucata, música: Patati Patata “ Sitio do vovô”, pintura 
com tinta, carrinho e imitar os animais. 
 
 BERÇÁRIO I A  

 
 
BERÇÁRIO I B 

 
 

MÊS: Setembro  

TURMAS: Berçário I A e B 



 
 
 
 
 
 
 

01/09- Atividades- Emborrachado, parque livre, imitar sons dos animais, túnel, 
história: Chapeuzinho vermelho, ferramentas, massagem com bolinhas, roda 
musical. 
02/09- Atividades- Chocalho, fazendinha, andar na grama, pintura livre com giz 
de cera, bonecas, lego de espuma, retirada de rotina. 
03/09- Atividades- Carrinho, velotrol, carriolas, circuito com bambolê, narizinho, 
pontos principais da história. 
08/09- Atividades- Lego de espuma, parque livre, imitar sons das figuras na 
caixa, encaixar palitos na caixa de ovo, história: Os três porquinhos, diversos, 
massagem nas costas, o que fizemos hoje? 
09/09- Atividades- Garrafas, emborrachados, amassar e rasgar papel, giz no 
craft, copos coloridos, animais de encaixe, retirada da rotina. 
10/09- Atividades- Sucatas, bola, salão de beleza, Visconde carimbo com pé, 
velotrol, carriolas, hora da escola “Mundo Bita”, roda musical. 
13/09- Atividades- Lego, colar bolinhas na fita, bambolê, mãos sensoriais, 
música “Eu sou um jacaré”, ferramentas, animais de encaixe. 
14/09- Atividades- Diversos, telefones, música: pequeno telefone (Mundo Bita), 
pescar E.V.A, livre, conversa ao telefone, retirar rotina. 
15/09- Atividades- Bonecas, balanço, imitar o som do telefone, puxar a fita do 
objeto, chocalhos, massagem com bolinhas e retirar o crachá. 
16/09- Atividades- Garrafas, puxar fita do pote, pintura com rolinho, carrinhos, 
encaixe e roda musical. 
17/09- Atividades- Tampinhas sucata, fazendinha, cama de gato, passeio na 
escola, vídeo: o pequeno telefone (Mundo Bita), Pontos principais da história e 
pontos principais da história. 
20/09- Atividades- Encaixe estrela, movimento com bambolê, gelo colorido, 
música: O jacaré, História: Sitio do pica pau amarelo, parque livre, lego e 
recolher rotina. 
21/09- Atividades- Chocalhos, boneca, música: disque para mim, desenho livre, 
cabaninha, panelinhas, pentear cabelo e roda musical. 
22/09- Atividades- Garrafas coloridas, parque livre, telefones “ligar para vovó”, 
encaixe de bolinhas, bolas, bambolê, kit massagem e recolher a chamada. 
23/09- Atividades- Diversos, sucata, mãos sensoriais, brincar com tintas nas 
mãos, carimbo, fazendinha, lego de espuma e roda musical. 
24/09- Atividades- Carrinhos, motos, carrinhos, bandinha, carimbo do saci com 
os pés, passeio na escola, vídeo: Tia Nastácia e recolher crachá. 
27/09- Atividades-Motos, passar na cortina de crepom, manusear o milho 
(exploração), palminhas, História: O patinho feio, parque livre, lego de espuma e 
roda musical. 
28/09- Atividades-  Boneca grande, brinquedos diversos, janelinha, pintura com 
dedinhos, cabaninha, dança e retirar os crachás. 
29/09- Atividades-  Garrafas, parque livre, bolinhas de sabão, pegar objetos 
entre plástico filme e banho nas bonecas. 
30/09- Atividades-  Telefones, motocas, brincar com farinha de trigo, pintura com 
os pés, garrafas e encaixe de pinos. 
 



 
 
 
 
 
 
 

 BERÇÁRIO I A  

 
BERÇÁRIO I B 
 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

MÊS: Outubro  

04/10- Atividades – Emborrachados, movimentos com corda, circuito sensorial 
(Tato), montar o boneco, parque, animais de encaixe, recolher crachá e história: 
Animais da fazenda- conto; 
05/10- Atividades – Sucatas, lego, música: Patinho colorido, desenho livre com 
giz de lousa, história: Animais da fazenda- dramatização, jogar bolas, escravos 
de Jó com as mãos e caixa musical; 
06/10- Atividades –  Chocalhos, parque, pneus/balanço, jogar beijo, puxar fitas 
do chão, história: Animais da fazenda- reconto, bolinhas de sabão, kit massagem 
e recolher rotina; 
07/10- Atividades – Garrafas, motos, plástico bolha, confecção da lembrancinha, 
história: Animais da fazenda- objetos, sucatas, flor de encaixe e roda musical; 

08/10- Atividades – Carrinhos, bonecas, mercadinho, projeto: Sitio do pica pau 
amarelo- carimbo, Circuito com bambolê, vídeo: Os 3 porquinhos, crachá e 
história: Animais da fazenda- dramatização; 

18/10- Atividades –  Sucatas, circuito motor: movimentos com corda, pintura com 
mingau, caixa corporal, história: Amigas para sempre- conto, parque, lego 
espuma e recolher crachá;  

19/10- Atividades –  Motos, pátio: puxar no lençol, música: Dona Aranha, 
desenho com plástico bolha e história: Amigas para sempre- dramatização; 

20/10- Atividades – Bonecas, parque, balanço, fono: assoprar papel crepom, 
transferir bolinhas do recipiente, esconde, esconde com tecido, massagem com 
bolinhas história: amigas para sempre- fantoche e canto: hora de ir embora; 

21/10- Atividades – Emborrachados, salada de frutas, pegar objetos na água, 
pintura invisível com rolinhos e água, história: Amigas para sempre- Reconto; 
fantasia, animais de encaixe e recolher crachá; 

22/10- Atividades – Chocalhos, boliche, cinema, projeto: carimbo da Cuca, 
história: Amigas para sempre- Dramatização, passeio na escola, Vídeo: 
Lagartinha e retirar rotina; 

25/10- Atividades – Carrinhos, circuito espuma, massinha de maisena, nomear o 
corpo demarcando com bolinhas, história: Branca de Neve- conto, parque 
animais de encaixe e recolher rotina; 

26/10- Atividades – Emborrachados, brinquedos diversos, música: Bandinha 
diferente, pintura com escova de dente, história: Branca de Neve- dramatização, 
túnel, panelinhas e retirar crachá; 

27/10- Atividades –  Chocalhos, parque, fono: beber água com canudo, rolar no 
colchão, história: Branca de Neve- reconto, argola no cone, alongamento e roda 
final; 

28/10- Atividades –  Sucatas, boneca, transferir liquido com a esponja, colagem 
de papel picado, história: Branca de Neve- Ilustração, puxar no lençol, lego e 
recolher rotina. 



 
 
 
 
 
 
 

 
BERÇÁRIO I A  

 
BERÇÁRIO I B 

 

 

 

 

MÊS: Novembro de 2021  



 
 
 
 
 
 
 

03/11- Atividades – Chocalhos, Parque: Pneus/Balanço, Fono: Assoprar 

barquinhos na água, Atividade Psicomotricidade: Rasgar jornal, História: 

Pinóquio – Reconto, Bolinhas de sabão, Kit massagem e recolher rotina; 

04/11- Atividades – Garrafa, Motos, Percepção Sensorial: Macarrão, Pinturas 

com carrinhos, História: Pinóquio – Objetos, Musica; A Cuca, Flor de encaixe e 

Roda musical; 

05/11- Atividades – Carrinhos, Ferramentas, Projeto: Continuação da confecção 

da pasta do projeto, História: Pinóquio – Dramatização, puxar carrinhos, Vídeo: 

Galinha Pintadinha e recolhe crachá; 

08/11- Atividades – Emborrachados, circuito motor: Andar descalço sobre a 
grama, Percepção Sensorial: Desembrulhar objetos, Esquema Corporal: 
Cabeça, ombro, joelho e pé, História: Chapeuzinho vermelho – Conto, Parque: 
Livre, Animais de encaixe e recolher crachá; 
09/11- Atividades – Sucatas, Lego, Música: Trenzinho (Bento e Tótó), Desenho 

livre com giz de lousa molhado, História: Chapeuzinho vermelho – dramatização, 

jogar bolas, dançar e Caixa musical; 

10/11- Atividades – Chocalhos, Parque: Pneus/Balanço, Fono: Imitar o som do 

carro, Atividade Psicomotricidade: Puxar fitas do chão, História: Chapeuzinho 

vermelho reconto, brincar com bambolê, Kit massagem e recolher rotina; 

11/11- Atividades – Garrafas, Motos, Percepção Sensorial: Luvas sensoriais, 

Pinturas com garrafas, História: Chapeuzinho vermelho – Palitoche, Sucatas, 

Flor de encaixe e Roda musical; 

12/11- Atividades – Carrinhos, Bonecas, Mercadinho, Projeto: Pintura com dedo 

da lembrancinha do projeto, História: Chapeuzinho vermelho- Dramatização, 

puxar carrinhos com barbante, Vídeo: Meios de Transporte e veículos 

(kidvertido) e Recolher Crachá; 

16/11- Atividades – Motos, Brinquedos diversos, Música: Menina Bonita do laço 

de fita, Pintura na parede com rolinhos, História: Menina bonita do laço de fita- 

Conto, Cabaninha, Salão de beleza e Roda Final: Retirar rotina; 

17/11- Atividades – Bonecas, Parque, Fono: Bolinha de sabão, Atividades com 

pregador de roupas, História: Menina bonita do laço de fita- canto, Sucata, 

Massagem com bolinhas e Roda Final: Canto: Hora de ir embora; 

18/11- Atividades – Emborrachados, colocar palitos na garrafa, encontrar objetos 

na Gelatina, criando cores, História: Menina bonita do laço de fita- reconto, 

Telefones, Animais de encaixe e recolher crachá; 

19/11- Atividades – Chocalhos, Garrafas, Mercadinho, Carimbo da Cuca, 

Passeio na escola, História: Menina bonita do laço de fita- dramatização, Vídeo: 

O Saci-Pererê (turma do folclore) e retirar rotina; 



 
 
 
 
 
 
 

22/11- Atividades – Emborrachados, circuito com obstáculo, Tapete sensorial, 

lavando a roupa com sabão, História: João e o pé feijão- conto, Parque, Animais 

de encaixe, Roda Final: Recolher crachá e Sucatas;  

23/11- Atividades – Sucatas, Lego, Música: Menina bonita do laço de fita, 

Desenho livre com algodão e pregador de roupas, História: João e o pé feijão- 

reconto, Pá e baldes, Dançar, Roda Final: Caixa musical e emborrachados; 

24/11- Atividades – Chocalhos, Parque: Pneus/Balanço, Fono: Imitar os sons 

dos animais do Sitio, puxar fitas da caixa, História: João e o pé feijão-

dramatização, Cabaninha, Bola de pilates, recolher rotina e Lego; 

25/11- Atividades – Garrafas, Jogar a bola para o outro, observar luzes 

coloridas, Pinturas com esponja, História: João e o pé feijão- ilustração, Sucatas, 

Flor de encaixe, Roda musical e Bonecas; 

26/11- Atividades – Carrinhos, Bonecas, Bandinha, Passeio na escola, Vídeo: 

galinha pintadinha, História: João e o pé feijão-fantoches, Crachá e Garrafas; 

 

BERÇÁRIO I A  

 
 



 
 
 
 
 
 
 

BERÇÁRIO I B 

 
MÊS: DEZEMBRO 

01/12- Atividades –, Parque, Fono: Assoprar copo no barbante, rolar no colchão, 

História: Apresentação dos personagens do Sitio do pica pau- Reconto, Argolas 

no cone, Kit massagem, Roda Final: Recolher rotina e Lego; 

02/12- Atividades – Bonecas, Carros, Manusear Folhas, Pintura livre no craft, 

História: Apresentação dos personagens do Sitio do pica pau- Palitoche, Motos, 

Flor de encaixe, Roda musical e Bonecas; 

03/12- Atividades – Emborrachados, Flor de encaixe, Baile a fantasia, História: 

Apresentação dos personagens do Sitio do pica pau- Dramatização, Passeio na 

escola, Vídeo: Patati e Patata, Roda Final: Crachá e Garrafas 

06/12- Atividades –  Sucatas, Musica: Fui ao mercado comprar café, transferir 

liquido com a concha, demarcar o corpo com bolinhas, História: 5 patinhos- 

Conto, Parque, Copos coloridos, recolher crachá e Sucatas 

07/12- Atividades – Pelúcia, Motos, Música: Tchutchuê (Pequenos atos), Pintura 

com garrafas, História: 5 patinhos- Dramatização, Pá e baldes, Bandinha, Caixa 

musical e emborrachados 

08/12- Atividades – Chocalhos, Parque, Fono: Musica: O Sitio do Vovô, Túnel, 

História: 5 patinhos- Reconto, Boliche, Kit massagem, Roda Final: Recolher 

rotina  e Lego; 



 
 
 
 
 
 
 

09/12- Atividades – Bonecas, Carros, Caixa olfativa, Pintura invisível com 

rolinhos e água no chão, História: 5 patinhos- Canto, Motos, Flor de encaixe, 

Roda musical e Bonecas 

10/12- Atividades – Brinquedos diversos, Sucata, Baladinha, Telefones, História: 
5 patinhos- Recanto, Passeio na Escola, Vídeo: Tchutchuê (Pequenos atos), 
Crachá e Garrafas 
13/12- Atividades – Emborrachados, Dentro e fora do bambolê, manusear ovos, 

se você está feliz bata palmas, História: Animais da fazenda- Conto, Parque, 

Blocos de encaixe, Roda Final: Recolher crachá e Sucatas; 

14/12- Atividades – Carros, Ferramentas, Música: Sitio- Tagarela (Emília), 

folhear livros, História: Animais da Fazenda- Canto, Pá e baldes, Panelinhas, 

Caixa musical e Motos 

15/12-  Atividades – Chocalhos, Parque, Fono: Jogar beijos, encaixe as 

bolinhas, História: Animais da fazenda- Reconto, Cadê a Emília que estava 

aqui? Massagem com bolinhas, Roda Final: Recolher rotina e Lego 

16/12- Atividades – Garrafas, Sucatas, Percepção Sensorial: Água morna e frio, 

Pintura com bolas, História: Animais da Fazenda- Objetos, Tampas de garrafa, 

Animais de encaixe, Roda musical e Telefones; 

17/12- Atividades – Pelúcia, Flor de encaixe, Comidinha, Salão de beleza, 

História: Animais da Fazenda- Dramatização, Andar descalço sobrea grama, 

Vídeo: Olha o que eu vi? O Saci Pererê, Roda Final: Crachá e Pelúcia. 

BERÇÁRIO I A  

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

BERÇÁRIO I B 
 

 
 
 
TURMA: Berçário II A e B  
 
Metas: Registro descritivo e com fotos das turmas, contemplando as 
Habilidades, os Direitos de Aprendizagem e os Campos de Experiências na 
execução do objeto.  
 
MÊS: AGOSTO 
23\08- Atividades- Ursos, picotar papel, alfabeto, encaixe das estrelas, macarrão 
colorido, história: Cuca, fui no tororó. 
24\08- Atividades- Moto, quebra-cabeça, numerais, andar por cima da fita, imitar 
o Saci, música: cuidado com a Cuca, faz de conta: no calderão da Cuca, 
esconde – esconde, recolher o crachá. 
25\08- Atividades- Animais, fazer bolinha de crepom, cabo de guerra, esconder 
objeto no lençol, fono: fazer o som do grilo com a língua, música: marcha 
soldado, pega- pega. 
26\08- Atividades- Boneca, desenho livre com esponja, blocos lógicos, elástico, 
construção, filme: A Cuca, lego de espuma, zig-zag nos pneus, recolher os 
crachás. 
27\08- Atividades- Carrinhos, livros, dominó, amarelinha, faz de conta: fantasia 
do Saci, massagem com escova, teatro, cabra cega, roda final: como foi sua 
semana?                                                                                                  
30\08- Atividades- - boneca, livros, carimbo das casas, passar em baixo do cabo 
de vassoura, encaixe colorido, degustar mamão, história: Narizinho, música: hino 
de Jaguariúna. 



 
 
 
 
 
 
 

31\08- Atividades- carrinhos, construção da Maria fumaça, alinhavo, imitar o 
turista (conhecer a cidade), música: campo ou cidade, fantasia, cada macaco no 
seu galho e recolher o crachá. 
 
BERÇÁRIO II A  

 

BERÇÁRIO II B  

 

 
 
MÊS: SETEMBRO 



 
 
 
 
 
 
 

01/09- Atividades- Ursinhos, numerais, dominó das sobras, reciclados, construir 
casas com blocos de madeira, vídeo: Vamos cuidar da cidade (Vila Sésamo), 
história: Narizinho, lego, circuito espumado e recolher crachá. 
02/09- Atividades- Dinossauros, alfabeto, sequência lógica de casas, batata 
quente, panelinhas, yoga, mercado e coelho sai da toca. 
03/09- Atividades- Motinhas, construção da Maria fumaça, quebra-cabeça, 
queimada, boliche, bolinhas de sabão, sobre a cidade e brincadeira quente ou 
frio. 
08/09- Atividades- Bonecas, encaixe, pular dentro e fora do bambolê, brincadeira 
do sinal, fono: falar o nome do que tem na cidade, história: Os três porquinhos, 
música: hora da escola (Mundo Bita), bolha de sabão e caixa musical 
09/09- Atividades- Motos, encaixar palito de sorvete colorido na caixa de ovo, 
panelinhas, pingar bola no chão, encaixe, vídeo: Qual diferença do campo e da 
cidade, bloco de construtor e puxar os carrinhos no barbante. 
10/09- Atividades- Estrela mágica, desenho livre usando giz de lousa, massinha, 
experiência: tintas dançantes, dançando com fantasia, fazer carinho no urso de 
pelúcia, casinha, balanço e caixa musical. 
13/09- Atividades- Eletrônicos, dados, picote de papel crepom, circuito - com 
escada e pratos chinês, telefone com fio, mãos sensoriais com luvas, música: 
meios de comunicação (Show da Luna), parque livre, caixa musical, e história: O 
gato que ouvia rádio. 
14/09- Atividades- Bonecas, relógio, fazer bolinhas de papel, upa upa cavalinho, 
dado dos animais, música: rap dos meios de comunicação, história: Emília, falar 
no celular e empurrar a carriola. 
15/09- Atividades- Carrinhos, vídeo: Emília, massinha, a formiguinha subiu, 
cama de gato, fono: falar o nome dos aparelhos usados para comunicação, 
música: o celular (Bob Zoom), bolha de sabão e caixa musical. 
16/09- Atividades- Motos, quebra-cabeça de meios de comunicação, desenho 
livre usando pincel, vídeo: meios de comunicação, lego e andar sobre a fita 
fazendo zig zag. 
17/09- Atividades- Ursos de pelúcia, sequência lógica de meios de comunicação, 
sucata, eletrônicos, yoga- posição da borboleta, pista de fita para brincar com 
carrinhos, escorregar no papelão e caixa musical. 
20/09- Atividades- Dinossauro, alfabeto, alinhavo, parque livre, castelo das 
princesas, sentir o cheiro do café, história: Tia Nastácia, bolha, bolinha, bolhão, 
balanço e caixa musical. 
21/09- Atividades- Ursos, dominó, carimbo com rolinho de papel higiênico, pular 
corda, senhor caçador, música: o pequeno telefone, carrinho de supermercado, 
pegar semente com baldinhos e caixa musical. 
22/09- Atividades- Carrinhos, história: tia Nastácia, massinha, boneca de lata, 
esconde-esconde, soprar bolinhas com canudo, vídeo: De onde vem a tv, 
música: meios de comunicação (Show da Luna) e desenhar com giz de lousa. 
23/09- Atividades- Boneco, sequência lógica, perfuração, andar de cavalinho, 
lego colorido, vídeo: Kika – De onde vem a tv, encaixe e tapete sensorial. 
24/09- Atividades – Livros, quebra-cabeça, números, massinha caseira, 
telefonista, apertar plástico bolha, fantoches e correr de um lado para o outro. 



 
 
 
 
 
 
 

27/09- Atividades –  Livros, carimbo, alfabeto de E.V.A, parque livre, construção: 
fazer os binóculos de rolinhos de papel higiênico, caixa dos sentidos, história: 
Bruxa, bruxa, música: canção das cores, balanço e caixa musical. 
28/09- Atividades –  Bonecos, jogo da memória, relógio, brincadeira elefante 
colorido, imitar as expressões faciais do dado, música: era uma casa bem 
fechada, história: A boca do sapo, dançado com fantasias e pega-pega. 
29/09- Atividades –  Carrinhos, confecção da máscara do visconde e da Emília, 
pintura das máscaras, trula-birula, brincadeira: morto, vivo, fono: língua de sogra, 
música: Seu lobato, a roda do ônibus, bolha de sabão e caixa musical. 
30/09- Atividades – Ursos, blocos lógicos, batata quente com bolinha, vídeo: A 
boca do sapo, encaixe de estrelas e boliche. 
 
BERÇÁRIO II A  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

BERÇÁRIO II B  

 

MÊS: OUTUBRO 
04/10- Atividades – Diversos, carros grandes, desenho livre usando canetinha, 
parque- Escorregador, picotar papel para a colagem do quindim, sentir os 
cheiros dos potes de aromas, história: Os três porquinhos- Teatro, música:  essa 
é a boca do jacaré, Balanço e roda final: Como foi seu dia hoje? 

05/10- Atividades –  Carros grandes, picotar papel para a colagem do quindim, 
diversos, andar entre os pratos chineses, seu mestre mandou, música: Bebê 
tubarão, história do Quindim- leitura, ferramentas, correr de um lado para o outro 
e caixa musical; 

06/10- Atividades –  Motos, projeto: História do Quindim, colagem no quindim, 
pular dentro e fora do bambolê, jogo das cores (tapete do twister), fono: falar o 
nome dos objetos que usamos na escola (colher, prato...), história: Os três 
porquinhos-  leitura, música: Mundo Bita- Fundo do mar, bola ao cesto, roda 
final: Vocês se comportaram hoje? 

07/10- Atividades –  Bonecas, apresentação dos números, blocos lógicos, 
desenhar com giz de lousa, continuação da construção dos binóculos, vídeo: Os 
três porquinhos, história: Os três Porquinhos- musical, estrela mágica, pintura 
invisível com rolinho e lata da alegria; 

08/10- Atividades –  Encaixe, colagem no quindim, massinha, amarelinha, 
fantoche, spa com a criança, história: A história do Quindim, leitura, casinha, 
andar por cima dos pneus, roda Final: O que vocês mais gostaram de fazer? 



 
 
 
 
 
 
 

18/10- Atividades – Bonecas, blocos lógicos, diversos, parque: balanço, encaixe, 
gelo colorido, história: O bolo da tia Nastácia- vídeo, música: Palavra cantada- 
Ciranda dos bichos, culinária: juju de frutas e Caixa musical; 

19/10- Atividades – Carrinhos, cintura com gelo colorido, encaixe, túnel, siga o 
mestre, música: cabeça, ombro, joelho e pé, história: Bruxa, bruxa- leitura, 
casinha, correr de um lado para o outro e roda final: Como foi seu dia hoje? 

20/10- Atividades – Motos, projeto: O bolo da tia Nastácia (vídeo), diversos, 
passar pelo bambolê com ele estando de pé, estatua, fono: Bigode de gato, 
música: Mundo Bita- Vamos viajar, chutar a bola para o gol e caixa musical;  

21/10- Atividades –  Diversos, pintura com gelo colorido, massinha, desenhar 
com giz de lousa, bloco do construtor, vídeo: O bolo da tia Nastácia, história: 
Chapeuzinho vermelho- Teatro, construção, culinária: salada de frutas, pintura 
invisível e lata da alegria; 

22/10- Atividades – Bonecas, numerais, estrela- mágica, massinha caseira, 
dançando com fantasias, pisando no plástico bolha, história: O bolo da tia 
Nastácia- vídeo, fantoche, corrida do saco, pintura facial e roda final: Quem se 
comportou hoje? 

25/10- Atividades – Estrela- mágica, picote de revista ou jornal, diversos, parque 
plástico, confecção painel da dona Benta, escondendo objetos na gelatina, 
história: Quem é dona Benta cartilha, música: A roda do ônibus e lata da alegria; 

26/10- Atividades – Animais, colagem no desenho das crianças, encaixe, 
dançando com bambolê, dado dos animais, Música: O ratinho, história: A viagem 
da dona Benta-vídeo, carrinho, correr de um lado para o outro e roda final: Como 
foi seu dia hoje? 

27/10- Atividades – Motos, projeto: A viagem da dona Benta- Fotos para o 
projeto, passar por debaixo da mesa e da cadeira, seu lobo está, fono: Língua 
de sogra, história: O passeio da dona Benta – Leitura, música: Era uma casa 
bem fechada – Gestos, puxar caminhão e carros no barbante e caixa musical; 

28/10- Atividades – Diversos, colagem no desenho das crianças, estrela- 
mágica, jogar a bola com os pés para os amigos, bloco do construtor, vídeo: A 
viagem da dona Benta, história: Sitio do pica pau amarelo- O melhor lugar do 
mundo, supermercado, bolha de sabão e lata da alegria. 
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BERÇÁRIO II B  

 

MÊS: NOVEMBRO 
03/11- Atividades –  Carros, projeto: O aniversário da Cuca (Vídeo), Colagem no 

desenho da cuca, Exercício de alongamento pés com as mãos, Quebra – 

cabeça, Fono: Assoprar barquinho de papel na água, História: O menino e o 

foguete- leitura, música: Aquilo que te move (Mundo Bita), Bolha de sabão e 

Caixa musical; 



 
 
 
 
 
 
 

04/11- Atividades –, Reconhecimento dos números, Massinha, Empurrar a 

carriola, Decoração do foguete, Vídeo: O aniversário da Cuca, História: O 

menino e o foguete- releitura, Estrela- mágica, passar a bola para o Amigo e 

Roda Final: Como foi seu dia hoje? 

05/11- Atividades – Bonecas, Colagem no desenho da cuca, Blocos lógicos, 

Desenho mágico no papel toalha, pisar no plástico bolha, História: O menino e o 

foguete- teatro, brincar com carrinhos na, pista feita com fita, chutar a bola para 

o gol e Lata da alegria 

08/11- Atividades –  Carros, Blocos lógicos, Sucata, Carros, Brinquedos 

plásticos, Decoração do foguete, que som é esse? Sons dos meios de 

transportes, música: Xuxa- Dirigindo o meu carro, Balanço, história: O menino e 

o foguete- Leitura, Lata da alegria e diversos; 

09/11- Atividades –  Telefone, Desenhar na colagem do carro, Diversos, 

Telefone, Rolando a bola suíça até a linha de chegada, Imitação: Com as 

minhas mãos eu vou fazer... (Meios de transporte), Música: O trem de ferro (Bob 

Zoom), fantoche, empurrar carriola, história:  dirigindo meu carro - História 

cantada, Fantoche da cobra e Carro; 

10/11- Atividades – Diversos projeto: O saci- Sitio do pica pau amarelo, Carros, 

Diversos, Circuito com bambolê, como venho para a escola (Cartaz), 

aprendendo a falar o nome dos meios de transporte, fantoche, música: Palavra 

cantada- “Vambora”, tá na hora, Empurrar carriola, história:  Dirigindo meu carro 

- História cantada, Fantoche da cobra, Carro, Andar de velotrol, Caixa musical e 

Diversos; 

11/11- Atividades – Carros, Desenhar na colagem do carro, Telefone, Carros, 

Corrida do saci, Confecção da árvore de natal, Vídeo: Meios de transporte e 

veículos, Pequeno construtor, andar em cima da fita, história: João o avião, 

Leitura, roda final- (O que vocês mais gostaram de fazer?)  e Telefone; 

12/11- Atividades –  Diversos, Alinhavo, Bonecas, Diversos, Confecção do avião 

de papel para Brincar, Cabaninha de lençol, Garrafa sensorial, Salão de beleza, 

Pás e baldinhos, roda final: Como foi nossa semana e Carros; 

16/11- Atividades – Livros, andar em cima da fita, diversos, blocos lógicos, 

dinossauro, música: menina bonita do laço de fita, imitar os animais, história: 

menina bonita do laço de fita- leitura, empurrar carriola, salão de beleza e lata da 

alegria; 

 17/11 Atividades – Animais, morto vivo, projeto:  pintura com giz, molhado, 

carros, alinhavo, fono: assoviar, atividade com prendedor de roupas, passa anel, 

música: ser normal é ser diferente, fantoche da cobra e história: menina bonita 

do laço de fita- vídeo; 



 
 
 
 
 
 
 

 18/11- Atividades – Bonecos, história: menina bonita do laço de fita- música, 

roda-roda, sucata, sequência lógica das cores, dominó, garrafa sensorial, 

confecção da árvore de natal, pás e baldinhos, lego de pinos e caixa musical 

19/11- Atividades – Carrinhos, rolando a bola até a linha de chegada, alfabeto de 

pinos, picote, telefone, vídeo: as cores de cada um, cabaninha, andar de 

velotrol, pescaria e roda final: como foi seu dia? 

22/11- Atividades – Diversos, Finalização da lembrança do fim de ano, Carros 

grandes, Encaixe, Escorregador, Confecção capa do projeto, Tapete sensorial, 

música: Mundo Bita- Magia das cores, Balanço, história: Normal é ser diferente-

Leitura, Roda Final: Como foi seu dia hoje e Encaixe;  

23/11- Atividades –  Carros grandes, Finalização da lembrança do fim de ano, 

Diversos, Blocos lógicos, andar entre os pratos chineses, Andar rápido e 

devagar, falar alto e falar baixo, Música: O ratinho, Ferramentas, Jogar a bola 

para o outro, história: Menino de todas as cores - Leitura, Caixa musical e Blocos 

lógicos; 

24/11- Atividades – Bonecas, projeto: Tio Barnabé, Confecção capa do projeto, 

Motos, Jogar a bola para o outro, Jogo com regras: vivo- morto, Fono: 

Aprendendo a falar o nome de todos os amigos da sala, música: Essa é a 

história da serpente, Bolha de sabão, história: Menino de todas as cores - Vídeo, 

Roda Final: (O que vocês mais gostaram de fazer?) Motos; 

25/11- Atividades – Motos, Confecção capa do projeto, Diversos, Pequeno 

construtor, Circuito com obstáculo, Confecção capa do projeto, Vídeo: Meninos 

de todas as cores, Estrela- mágica, Pintura invisível com rolinho, história: Normal 

é ser diferente – Vídeo, Roda Final- Lata da alegria e diversos; 

26/11- Atividades – Encaixe, Confecção capa do projeto, Motos, Massinha, 

Desenho mágico, Fantoche, Alongamento, Sucata e supermercado, andar por 

cima dos pneus, história: A menina bonita do laço de fita -  Leitura, Roda Final: 

(Como foi nossa semana?) bonecas; 

MÊS: DEZEMBRO 

01/12- Atividades- Bonecas, Confecção capa do projeto, Motos, Jogar a bola 

para o outro, rosquear tampinhas, Fono: Encher as bochechas de ar juntas e 

depois uma de cada vez, Música: Sapo cururu, desenhar com giz de lousa, 

história: Os três porquinhos- história cantada, Caixa musical e Massinha; 

02/12- Atividades-  Motos, Confecção capa do projeto, Diversos, Sucata, 

empinar pipa, Quebra cabeça, Vídeo: A boca do sapo, Encaixe, Pintura invisível 

com rolinho, História: Os três porquinhos- Leitura, Roda Final: O que vocês mais 

gostaram de fazer?  Diversos; 

03/12- Atividades- Encaixe, Blocos lógicos, Motos, Massinha, Expressões faciais 

na tampa de plástico ou pote, Casinha, Alongamento posição do gato, cachorro 



 
 
 
 
 
 
 

e da borboleta, Carrinhos, Balde de areia, História: Bruxa, bruxa- Leitura, Roda 

Final: Como foi nossa semana? Boneca;  

06/12- Atividades- Panelinhas, desenhar bolinhas coloridas na árvore de natal, 

Encaixe, Estrela- mágica, Escorregador, Castelinhos, Caixa dos sentidos, 

música: O cravo brigou com a rosa, parque, história: Era uma vez o natal- 

Leitura, Caixa musical e Encaixe; 

07/12- Atividades- Animais, desenhar bolinhas coloridas na árvore de natal, 

Blocos lógicos, Encaixe, pular nos espaços da escada fazendo dentro e fora 

imitando os animais, Música: A baleia é amiga da sereia, fantoches, correndo 

segurando papel crepom, História:  Era uma vez o natal- Leitura, Lata da alegria 

e Blocos lógicos; 

08/12- Atividades- Diversos, Confecção capa do projeto, Motos, Exercício de 

alongamento, alcançar os dedos dos pés com as Mãos, Quebra – cabeça, Fono: 

Soprar as folhas que estão na água com ajuda de um canudo, Música: Alecrim 

dourado, Bolha de sabão, história: A casa sonolenta- Leitura, Caixa musical e 

Massinha; 

09/12- Atividades- Panelinhas, Diversos, Animais, Encaixe de rolinho de papel, 

Higiênico, Empurrar a carriola, O pequeno construtor, Vídeo: A linda rosa juvenil, 

Encaixe, Pintura invisível com rolinho, História: A casa sonolenta - Leitura, Roda 

Final: O que vocês mais gostaram de fazer?  Diversos; 

10/12- Atividades- Encaixe, Blocos lógicos, Motos, Massinha, Amarelinha, 

Casinha, Pisar no plástico bolha, Carrinhos, Chutar a bola para o gol, história: 

Bruxa, bruxa- Leitura, Roda Final: Como foi nossa semana?  Bonecas; 

13/12- Atividades- Telefone, Massinha, Encaixe, Estrela- mágica, Parque 

plástico, Pintura de pinheirinhos, Reconhecimento das cores, música: Bate o 

sino, Balanço, história: Pinheirinho de natal- Leitura, Roda Final: Como foi seu 

dia hoje e Encaixe; 

14/12- Atividades-Diversos, Peixes coloridos, Blocos lógicos, Encaixe, pular nos 

espaços da escada fazendo dentro e fora, Seu mestre mandou, Música: 

Pinheirinhos que alegria, Fantoches, Correndo de um lado para o outro, história: 

Pinheirinho de natal- Leitura, Lata da alegria e Blocos lógicos; 

15/12- Atividades- Diversos, Telefone, Motos, Exercício de alongamento, 

alcançar os dedos dos pés com as Mãos, Passa, passa o chapéu do papai Noel, 

Fono: Soprar as folhas que estão na água com ajuda de um canudo, música: 

Sapatinho de natal, desenhar com giz de lousa branco, história: Era uma vez o 

natal- Leitura, Caixa musical e Massinha; 

16/12- Atividades- Panelinhas, Diversos, Animais, blocos lógicos, empurrar a 

carriola, Pintura de pinheirinhos, Vídeo: Pinheirinho de natal, Encaixe Pintura 

invisível com rolinho, história: Era uma vez o natal- Leitura, Roda Final: O que 

vocês mais gostaram de fazer? e Diversos; 



 
 
 
 
 
 
 

17/12- Atividades- Encaixe, Blocos lógicos, Motos, Massinha, Caça sapatos, 

Casinha, Alongamento, Carrinhos, Chutar a bola para o gol, história: O papai 

Noel- Leitura, Roda Final: Como foi nossa semana? e Bonecas. 
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TURMA: MATERNAL A, B e C 



 
 
 
 
 
 
 

Metas: Registro descritivo e com fotos das turmas, contemplando as 
Habilidades, os Direitos de Aprendizagem e os Campos de Experiências na 
execução do objeto.  
MÊS: AGOSTO 
23\08- Atividades- Bonecas, circuito de espuma, pular corda, tapete sensorial, 
alinhavo, blocos de encaixe, esconder objetos no lençol, história: Saci, pega- 
pega, recolher a rotina. 
24\08- Atividades- Lego, chute ao gol, assobiar igual o Saci, sequência lógica, 
motinhas, imitar o Saci-Pulando de uma perna só, rolinho com água no chão. 
25\08- Atividades- Brinquedos diversos, vídeo musical: trava língua, 
confeccionar o saci com rolo de papel higiênico, animais, zig-zag nos pneus. 
26\08- Atividades – Panelinhas, passar água para outro copo nas marcações, 
vídeo: História do Saci, colorir o quebra-cabeça do Curupira, massinha, copos 
coloridos, parque livre, roda final: Como foi seu dia?  
27\08- Atividades- Ferramentas, pá e baldes, bolinhas de massagem, recortar e 
colar o quebra-cabeça do Curupira, encaixe de estrela, imitar o Curupira, 
brinquedos diversos. 
30\08- Atividades- Encaixe, pular por cima dos pneus, colocar a mão no gelo, 
massinha, panelinhas, sequência lógica, história: A viagem da preguicinha, 
carrinho, recolher a rotina. 
31\08- Atividades- Animais, balança, imitar o som da abelha, montar uma casa 
usando formas geométricas, lego, imitar o som da natureza, argola no cone, 
roda final: como foi seu dia? 
 
MATERNAL A 

 



 
 
 
 
 
 
 

MATERNAL B  

MATERNAL C 

 

       
MÊS: SETEMBRO 

01/09- Atividades- Lego, parque livre, música: Meu lugar (Palavra cantada), 
blocos lógicos, animais, blocos lógicos, história: A viagem da preguiça e cabeça, 
ombro joelho e pé. 



 
 
 
 
 
 
 

02/09- Atividades- Ferramentas, experiência da chuva, vídeo: Zona rural e zona 
urbana, fazer a colagem do cabelo do Visconde utilizando lã, sequência lógica, 
pequeno construtor e parque livre.  
03/09- Atividades- Panelinhas, esconde-esconde, SPA com música, colorir o 
chapéu do Visconde, encaixe estrela, casinha e motinhas. 
08/09- Atividades- Ferramentas, parque livre, música: Cidade maravilhosa (Tio 
Marcelo), massinha, quebra-cabeça, sequência lógica, história: Vida na cidade e 
boneca de lata. 
09/09- Atividades-Lego, brincadeira das sombras, vídeo: Os lugares da cidade 
(Smile and), fazer o desenho da cidade, encaixe estrela, pequeno construtor e 
parque livre. 
10/09- Atividades- Panelinhas, esconde-esconde, ioga com sons dos pássaros, 
panelinhas, cortar revistas com tesoura. Imitar o som da Maria fumaça e velotrol.  
13/09- Atividades- Animais, pular dentro e fora do bambolê, história: Tem de 
tudo nesta rua e pega-pega. 
14/09- Atividades- Encaixe estrela, ovo choco, fono: praticar o som das vogais, 
pesquisar em revistas e jornais de meio de comunicação, encaixe, imitar o som 
do telefone, desenhar no chão com giz de lousa e recolher a rotina. 
15/09- Atividades- Ferramentas, parque livre, música: meios de comunicação, 
recortar e colar a imagem os meios de comunicação dentro da televisão, 
animais, jogo da memória e dançando com o Tchutchucão. 
16/09- Atividades- Lego, explosão das cores, vídeo: Tia Nastácia, blocos lógicos, 
cortar a massinha com tesoura, construção de telefone sem fio e parque livre. 
17/09- Atividades- Diversos, brincar com o telefone sem fio, aparelho de 
massagem, desenhe o rosto da Tia Nastácia, ferramentas, faz de conta: 
andando de ônibus e estátua. 
20/09- Atividades- Animais, andar com carriola em cima da fita, correr de um 
lado para o outro, Garrafa sensorial, folhear revista, lego, jogo da memória do 
sítio do pica-pau amarelo, história: Tantos barulhos e pintar a parede com 
rolinhos e água. 
21/09- Atividades- Lego, pá e baldes, fono: repetir os nomes do meio de 
comunicação e som, colorir os meios de comunicação, amassar papel crepom, 
imitar os comandos musicais e brincadeira com corda. 
22/09- Atividades- Ferramentas, parque livre, música: meios de transporte (Show 
da Luna), portfólio: Jogo do lápis, dominó, túnel e recolher a rotina. 
23/09- Atividades- Diversos, saco furado, vídeo: O gato que ouvia rádio (Varal de 
histórias), alinhavo em volta do celular, encaixe, lego de espuma e parque livre. 
24/09- Atividades- Encaixe, jogar a bola no cesto, bolinhas de massagem, 
recortar revistas, alinhavo, faz de conta: ligar para a mamãe e o papai e 
telefones. 
27/09- Atividades- Lego, pular no bambolê e andar por cima da corda, tambores, 
recortar revistas, massinha, sequência lógica, história: Chapeuzinho vermelho e 
brincadeira caça ao tesouro com Pedrinho e narizinho. 
28/09- Atividades- Animais, morto e vivo, fono: estalar com a boca, lego, 
sequência lógica, mimica, corrida e recolher o crachá. 
29/09- Atividades- Ferramentas, parque livre, música: É bom ser criança 
(Toquinho), colorir três balões para conhecer o número três, diversos, dominó, 
túnel e pular corda. 



 
 
 
 
 
 
 

30/09- Atividades-Diversos, chuva colorida, vídeo: Uma visita para Narizinho, 
alinhavo, ferramentas, pequeno construtor e parque livre.   
 
MATERNAL A 

 

MATERNAL B 

  

  



 
 
 
 
 
 
 

 

 

MATERNAL C 

 

MÊS: OUTUBRO 

04/10- Atividades- Bonecas, desembrulhar objetos do papel alumínio, túnel, 
andar por cima dos pneus, correr em volta da árvore, história: Os três 
porquinhos- Conto, lego, alinhavo, confecção da lembrancinha do dia das 
crianças, cabaninha e roda final:  como foi seu dia? 

05/10- Atividades-Animais, assoprar igual o bolo, pá e baldes, história: Os três 
porquinhos- Palitoche, imitar o barulho dos porquinhos, picotar papel para colar 
na letra B, folhear revistas, parque e Roda final: Recolher chamada; 

 06/10- Atividades-Ferramentas, vídeo: Os três porquinhos, parque: Os três 
porquinhos-Fantoches, jogo da memória, continuação: Colar o papel picado na 
letra B, blocos lógicos, amarelinha com bambolês e roda final: Recolher rotina; 

07/10- Atividades-Carrinhos, música: Festa no céu, brincadeira: Sol e Lua, 
história: Os três porquinhos- teatro, confecção do painel de dia das crianças, 
encaixes de estrelas, confecção da lembrancinha do dia das crianças, pintura no 
plástico bolha com tinta guache usando as mãos e roda final: Qual a brincadeira 
que mais gostou? 

08/10- Atividades- Brinquedos diversos, passara cerda da escova nos pés, 
escorregar no papelão, história: Os três porquinhos- Dramatização, construir a 



 
 
 
 
 
 
 

casa dos três porquinhos, sequência lógica, animais de encaixe, estátua 
diferente, roda final: O que mais gostou na semana? 

18/10- Atividades-Brinquedos diversos, massinha caseira, ziz zag com a carriola, 
passar por cima e por baixo da corda, história: Branca de Neve – conto, jogo da 
memória, máscara do personagem do sítio, lego, culinária juju de frutas e roda 
final:  como foi seu dia? 

19/10- Atividades- Ferramentas, fono: Bolha de sabão, campo: pá e baldes, 
história: Branca de Neve- palitoche, imitar o personagem que mais gosta de 
desenho, alinhavo, massinha e parque, roda final:  recolher chamada; 

20/10- Atividades- Bonecas, vídeo: A Branca de Neve, parque, história: Branca 
de Neve- Fantoche, corre cotia, colorir o quebra-cabeça do Sítio, animais, 
corrida do saco e roda final: recolher rotina; 

21/10- Atividades-Carrinhos, música: mexa-se (Conexão), culinária: salada de 
fruta, história: Branca de Neve- Teatro, confecção do painel da primavera, 
recortar e colar o quebra-cabeça, pinões, batata quente e roda final: qual a 
brincadeira que mais gostou? 

22/10- Atividades- Livros de pano, aparelho de massagem com bolinhas, 
balanço e pneus, história: Branca de Neve- dramatização, construir a casa dos 
três porquinhos, panelinhas, encaixe de estrela, música e dança: Tcutchuê e 
pintura facial; 

25/10- Atividades- Brinquedos diversos, sentir o cheiro das ervas, circuito com 
fita crepe e cordas, história: João e o pé de feijão – Conto, passa anel, lego 
massinhas, ursinhos e roda final: como foi seu dia? 

26/10- Atividades-Ferramentas, fono: soprar tinta com canudos, balanço, 
história: João e o pé de feijão – palitoche, dados de expressão facial, picotar 
papéis, encaixe, parque e roda final: recolher chamada; 

27/10- Atividades-Bonecas, vídeo: Dona Benta (Sítio do Pica-Pau Amarelo), 
parque, história: João e o pé de feijão – fantoche, boliche, colar papéis picado no 
livro de receitas de Dona Benta, livros de histórias, corre cotia e roda final: 
recolher rotina; 

28/10- Atividades- Carrinhos, música: Uni duni tê- Trem da alegria, cabra cega, 
história: João e o pé de feijão- teatro, castelinho, desenhe sua brincadeira 
preferida, animais, carrinhos, roda final: qual a brincadeira que mais gostou? 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

MATERNAL A 

 

MATERNAL B 

  

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

MATERNAL C  

 

MÊS: NOVEMBRO 

03/11- Atividades-Desenhar os meios de transportes com giz, Sequência lógica, 

Encaixe de estrela, Quebra – cabeça, história: Fom fom- Observar as figuras, 

Música: Cantar e dançar a música -A roda do ônibus, Parque e Roda final: Como 

foi seu dia? 

04/11- Atividades- Carrinhos, Parque, fazer o cabelo do Pedrinho usando 

canudo e tinta guache, Alinhavo, Copos coloridos, Vídeo- Pedrinho e o 

lobisomem, história: Fom fom- contação, Mímica dos meios de transportes e 

Roda final: Recolher a rotina 

05/11- Atividades- Motinhas, Pás E baldes, colorir com giz de cera as formas 

geométricas do trem, Massinha, Andando de ônibus, Massagem com as mãos 

com música de yoga, Andar de velotrol e Roda final: O que mais gostou de fazer 

hoje? 

08/11- Atividades- Ferramentas, passar por cima dos pneus, subir e descer a 

torre de pneus e correr em volta das árvores, semáforo do toque, cortar 

massinha, lego, pequeno construtor, história: A viagem da preguiça- conto, Avião 

de papel e Roda final: qual a brincadeira que mais gostou?  

09/11- Atividades- Bonecas, Velotrol, Fono: Assoprar o barco de papel, perfurar 

letra c, minicarros, imitar o som da moto, andar de trem dentro do bambolê e 

Roda final: o que mais gostou de fazer? 



 
 
 
 
 
 
 

10/11- Atividades- Diversos, Parque, Música: meios de transporte- avião, 

alinhavo, encaixe, Quebra-cabeça, Mímica dos meios de transportes e Roda 

final: Como foi seu dia? 

11/11- Atividades- Lego, magica das cores, Vídeo: letra c – pequerruchos, rasgar 

tiras de papéis, Animais, colorir com giz de cera o desenho do barco no papel 

kraft, Parque e Roda final: Recolher a chamada; 

12/11- Atividades- Encaixe Estrela, Velotrol, massagear os cabelos com 

músicas, dobradura do avião, jogo da memória, música da Xuxa: dirigindo meu 

carro, carriolas e Roda final: o que mais gostou na semana 

16/11- Atividades-Bonecas, Fono: Assoprar papel crepom no copo, Colagem de 

palitos de sorvete no número 4, minicarros, cortar massinha, imitar a menina do 

laço de fita indo para a toca, história:  cabelo de Lelê- Palitoche, desenhar com 

giz de lousa, Roda final: o que mais gostou de fazer? 

 17/11- Atividades- Diversos, Parque, Música: ser normal e ser diferente- ju 

criações pedagógicas, Alinhavo, Encaixe, lego, Castelinho, dançar músicas 

aleatórias, história:  cabelo de Lelê-  reconto, Roda final: Como foi seu dia? 

 18/11- Atividades- Lego, estourar bolas de água colorida, Vídeo: número 4- 

pequerruchos, rasgar tiras de papéis, Animais, fazer bolinhas de crepom, 

Pequeno construtor, história:  cabelo de Lelê- teatro, Parque e Roda final: 

Recolher a chamada; 

19/11- Atividades-Encaixe Estrela, encaixes coloridos, massagear os pés com 

música, Alfabeto, Jogo da memória, história:  cabelo de Lelê- dramatização, 

cont. colar bolinhas de crepom no cabelo da menina Lelê, Fantasia, Carrinhos, 

roda final: o que mais gostou na semana 

22/11- Atividades-Lego, tocar os instrumentos musicais e ouvir seus sons, 

correr, lançar a bola no cesto e pular dentro dos bambolês, História:  Menina 

Bonita do Laço de fita- Conto, Sequência Lógica, picotar papéis com a tesoura, 

Blocos lógicos, folhear livros, desenhar com giz de cera no papel kraft, Roda 

final: (Como foi seu dia?) e Ferramentas; 

23/11- Atividades- Ferramentas, Fono: Assoprar dente de leão (Flor), Pega-

pega, imitar os coleguinhas, Blocos lógicos, folhear livros, associar a imagem do 

burro falante com sua sombra, História:  Menina Bonita do Laço de fita- 

palitoche, Parque, Roda final: Recolher chamada e Bonecas; 

24/11- Atividades-Bonecas, Vídeo: Burro Conselheiro e as crianças são 

enfeitiçadas, Parque, Dominó, alinhavo, quebra-cabeça, desenho livre, História:  

Menina Bonita do Laço de fita- Reconto pelas crianças, pular corda, recolher 

rotina e Carrinho; 

25/11- Atividades-Carrinhos, Musical: Menina Bonita do Laço de fita, fazer 

desenho com cola e colocar areia em cima, Construção de cartaz com diversos 



 
 
 
 
 
 
 

tipos de pessoas, Dobradura do laço da Menina da história, Alinhavo, quebra-

cabeça, Escravos de Jó com copos, História:  Menina Bonita do Laço de fita- 

Observar imagens, Roda final: “Qual a brincadeira que mais gostou? ” E 

Encaixes de estrelas; 

26/11- Atividades- Encaixes de estrela, Bola de pilates, Basquetebol, Casinha, 

História:  Menina Bonita do Laço de fita-  reconto, desenho livre, Dobradura do 

laço da Menina da história, Castelinhos e Roda final: Cada aluno recolhe seu 

crachá 

MATERNAL A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
MATERNAL B  

 

MATERNAL C 

 

 

 

MÊS: DEZEMBRO 



 
 
 
 
 
 
 

01/12- Atividades- Bonecas, Vídeo reforçador da letra D, Parque, História: A 

gente é diferente- Reconto, Adoleta, PORTFÓLIO, Dominó, Panelinhas, 

Escorregar no papelão, Roda final: Recolher rotina e Brinquedos emborrachados 

02/12- Atividades- Carrinhos, Música: Emília, boneca falante, Brincadeira - 

Cabra cega, História: A gente é diferente- Observar as imagens, Animais de 

encaixe, portfólio, esponjar o molde vazado da letra D, Mercadinho, Quebra-

cabeça, Roda final: Qual a brincadeira que mais gostou? e Ferramentas 

03/12- Atividades- Encaixes de estrela, alongamento com música no escuro, 

escorregar no papelão, História: A gente é diferente- Dramatização, Salão de 

beleza, portfólio, Alinhavo, Carrinhos e Música com as mãos; 

06/12- Atividades- Bonecas, Circuito com obstáculos, Alinhavo, Livros, Alfabeto, 

Macaco malucos, História: Chapeuzinho Vermelho- Conto, Garrafinhas 

sensoriais, Andar de cavalinho, Roda final: Como foi seu final de semana?  

Panelinha; 

07/12- Atividades- Brinquedos emborrachados, Balanço, cortar 5 tiras de papeis 

e realizar contagem, Encaixe, Sequência lógica, imitar os personagens do Sítio 

do Pica Pau Amarelo, História: Chapeuzinho Vermelho- fantoches, Fono: 

Estralar a língua, balança caixão, Roda final: O que mais gostou de fazer?  

Encaixe estrela 

08/12- Atividades-Ferramentas, pintar com giz de cera no muro da escola, 

Dominó das sombras, Massinha, Diversos, Pescaria, Música: Ciranda dos 

animais, História: Chapeuzinho Vermelho- observar figuras, Parque, Roda final: 

Como foi seu dia? Animais; 

09/12- Atividades- Carrinhos, Parque, colorir, recortar e montar as partes do 

Papai Noel, dominó, Encaixe colorido, Vídeo: Jacaré comilão, História: 

Chapeuzinho Vermelho-contação, Estatua Roda final: Recolher crachá e 

Bonecas. 

 10/12- Atividades- Brinquedos diversos, História: Chapeuzinho Vermelho- 
dramatização, Esconde-esconde, Quebra cabeça, Bonecas, Dinossauro, Bolsas, 
Alongamento, Chute ao gol, Roda final: como foi sua semana?  Carrinhos; 
13/12- Atividades- Alfabeto móvel, Caixa dos sentidos, Zigue-zague com a 

carriola por cima da fita e correr até o ponto indicado, História: A lebre e a 

tartaruga- Conto, Jogo da memória, quebra-cabeça, massinha, animais, 

Bonecas e carros, Roda final: Como foi seu dia? Encaixes de estrela; 

14/12- Atividades- Ferramentas, História: A lebre e a tartaruga-palitoche, Fono: 

Bolha de sabão, Coelhinho sai da toca, Imitar o Pai Noel, Ferramentas, 

sequência lógica, panelinhas, Parque, Roda final: Recolher chamada e carrinhos 

15/12- Atividades- Bonecas, Vídeo: História: Dona Joaninha, Parque, 

morto/vivo/pipoca, alfabeto móvel, massinha, desenho livre, História: A lebre e a 



 
 
 
 
 
 
 

tartaruga-dramatização, Esconde-esconde, Roda final: Recolher rotina e 

Bonecas 

16/12- Atividades- Carrinhos, Música: Noite feliz, Pintura no sal, Castelinhos, 

História: A lebre e a tartaruga- reconto, quebra –cabeça, jogo da memória, 

carrinhos, amarelinha, Roda final: Qual a brincadeira que mais gostou e 

Ferramentas 

17/12- Atividades- Encaixes de estrela, Massagem no colchão, Chute ao alvo, 

Casinha, massinha, brinquedos diversos, História: A lebre e a tartaruga- 

observação de figuras, pequeno construtor e dançando com o tchutchutchão. 

MATERNAL A 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERNAL B  



 
 
 
 
 
 
 

 

MATERNAL C  

 

 

 

 

 

Meta: Reuniões Pedagógicas e/ou Administrativas Periódicas com a 

Equipe Técnica. 



 
 
 
 
 
 
 

MÊS: AGOSTO 

23/08 – 1ª Reunião com as Diretoras e Equipe Administrativa e Pedagógica 
AEMC – Assuntos: Orientações sobre o funcionamento das U.E e 
Administrativas.   

24/08 – 1ª Reunião com as Coordenadoras e Equipe Administrativa Isabel 

Magazoni e Pedagógica Priscila Panini, AEMC – Assuntos: Orientações 

Pedagógicas e do ambiente escolar. 

26/08 – 1ª Reunião de Equipe Administrativa Isabel Magazoni e Pedagógica 

Priscila Panini e o Supervisor ADM Everton Ferreira AEMC com a Supervisora 

do Departamento SEDUC Cristiane Jorge, junto com as Diretoras e 

Coordenadoras – Assuntos: Apresentação da OSC Maria do Carmo  

28/08 – Entrega de Uniformes da Maria do Carmo para as funcionárias 

MÊS: SETEMBRO  

23/09 – 1ª Reunião com a Supervisora Pedagógica Priscila Panini e as 
coordenadoras Assunto Pedagógico e reformulação do relatório do Objeto; 

24/09 – 1ª Reunião com os Supervisores Isabel Magazoni junto com o 

Supervisor Coordenador Everton Ferreira e a Supervisora Pedagógica Priscila – 

com as Diretoras AEMC tratando de assuntos Administrativo e pedagógico. 

MÊS: OUTUBRO 

04/10 – Visita com a Equipe AEMC - Presidente Celso, Coordenador Everton, 

João Paulo e Wellington junto com a Supervisora da Educação Cristina Catão 

junto com Edgar. 

08/10 – 2ª Reunião com os Supervisores Isabel Magazoni junto com o 

Supervisor Coordenador Everton Ferreira e a Supervisora Pedagógica Priscila – 

com as Diretoras AEMC tratando de assuntos Administrativo e pedagógico. 

25/10 – 2ª Reunião com a Supervisora Pedagógica Priscila Panini junto com o 
Supervisor Coordenador Everton Ferreira e a Supervisora Isabel Magazoni e as 
coordenadoras tratando de Assunto Pedagógico. 

MÊS: NOVEMBRO 

11/11 – Visita da Supervisora Cristiane Jorge, Supervisora Administrativa Isabel 

e Supervisora Pedagógica Priscila Panini, para tratar de assuntos da Apm.  

18/11 – Reunião com a supervisora Cristiane Jorge e Supervisora Pedagógica 

Priscila Panini para tratar da APM. 

24/11 – Reunião com a Supervisora Coordenadora Pedagógica Priscila Panini e 

as Coordenadoras Maria do Carmo – Assunto Pedagógica e devolutiva da 

Planilha do 3º Bimestre 

24/11 – Formação da equipe gestora com a Pedagoga Roseli Furlan da AEMC, 

assunto: Continuação: Gestão escolar x Postura sócio emocional no ambiente 

profissional. 



 
 
 
 
 
 
 

MÊS: DEZEMBRO 

08/12 – Reunião com a Equipe de Supervisores Maria do Carmo e Diretoras 

para tratarmos de Assuntos Pedagógicos e do Projeto férias. 

08/12 – Visita da Supervisora Pedagógica Priscila  para ver documentações do 

PDDE e APM. 

 

Meta: Reunião periódica de Formação com as Agentes Educacionais, 

Agentes de Desenvolvimento Infantil, Monitoras e HTPC com os 

Professores. 

MÊS: AGOSTO 

10/08 - Reunião de Coordenadoras no CEI NASSIF, ministrada pela Supervisora 
Priscila Panini: Da 7ª Pauta Administrativas e Pedagógicas quanto as atividades 
impressas, portfolios e outros; 

MÊS: SETEMBRO 

06/09 - Reunião de Formação com as Agentes de Educação Infantil – Ponto 

Facultativo. 

13/09 - Reunião de Formação com as Agentes de Ed. Infantil – Assunto: 

Organização do cronograma/datas de entregas das documentações 

Pedagógicas, Portfólio e orientações gerais; 

14/09 – Formação UNIFAJ: - TEMA: - Educação inclusiva (TEA – Surdos – 

Deficiência Intelectual- Síndrome de Down); 

20/09 - Reunião de Formação com as Agentes de Ed. Infantil – orientações 

Pedagógicas – carimbo do portfolio, sugestões para a reunião de pais, 

programação para o mês da criança, Atendimento aos pais no grupo do 

WhatsApp da reunião. 

21/09 - Formação UNIFAJ: - TEMA: - Planejamento/ Currículo; 

23/09 – Atendimento e orientações com as ADI’S e Agente Educacional da 
turma do berçário 2- Regras e condutas dentro da sala de aula; 

27/09 - Reunião de Formação com as Agentes de Ed. Infantil – Assuntos: 

Administrativo e Pedagógicos – Atividades remotas/ Programação das 

crianças/cronogramas. 

28/09 - Formação UNIFAJ: - TEMA: Protocolos de Segurança Educação Básico/ 

Encerramento. 

28/09 – Entrega de Uniformes da Maria do Carmo para as funcionárias 

28/09 – 3ª Pauta de Reunião ADM E PEDAGÓGICA – ASSUNTO: - Rotina, 

Plano de Retoma e Protocolos/Vestimenta/Faltas/Horários – Berçário I A e B; 

27/09 a 30/09 – Encaminhamento para o EMEI dos alunos do Maternal; 



 
 
 
 
 
 
 

29/09 – 3ª Pauta de Reunião ADM E PEDAGÓGICA – ASSUNTO: - Rotina, 

Plano de Retoma e Protocolos/Vestimenta/Faltas/Horários – Berçário II A/ B e C; 

30/09 – 3ª Pauta de Reunião ADM E PEDAGÓGICA – ASSUNTO: - Rotina, 

Plano de Retoma e Protocolos/Vestimenta/Faltas/Horários – Maternal  A/B e C. 

MÊS: OUTUBRO 

04/10 - Reunião de Formação com as Agentes de Educação Infantil – Assuntos: 
Recesso escolar, Semana da criança e orientações gerais; 

18/10 – Reunião de Formação com as Agentes de Educação Infantil – Assuntos: 

datas de entregas das documentações Pedagógicas, Cronograma da semana 

da criança e orientações gerais; 

26/10 – Formação Pearson dia 26/10/21 das 17:30 às 19:30 – Tema: Avaliação 

Mediadora. 

MÊS: NOVEMBRO 

08/11 - Reunião de Formação com as Agentes de Educação Infantil – Assuntos: 
Orientações Pedagógicas e Administrativas 

22/11 – Reunião de Formação com as Agentes de Educação Infantil – Assuntos: 

Orientações Pedagógicas e Administrativas – Protocolo, Casos de febre e 

escovação. 

29/11 - Reunião de Formação com as Agentes de Educação Infantil – Assuntos: 

Portfólios, Planilha Registro do Desenvolvimento Pedagógico, Reunião de Pais. 

MÊS: DEZEMBRO 

06/12 - Reunião de Formação com as Agentes de Educação Infantil – Assuntos: 

Orientações Finalização dos Documentos dos Alunos e das Turmas. 

13/12 - Reunião de Formação com as Agentes de Educação Infantil – Assuntos: 

Reunião de Pais. 

 

Meta: Reuniões com as famílias. 

MÊS: AGOSTO 

02/08 a 27/08 - Solicitações de vaga; 

MÊS: SETEMBRO 

27/09 – Atendimento com responsável de aluno – maternal C.  

MÊS: OUTUBRO 

04/10 - Reunião de Formação com as Agentes de Educação Infantil – Assuntos: 
Recesso escolar, Semana da criança e orientações gerais; 



 
 
 
 
 
 
 

18/10 – Reunião de Formação com as Agentes de Educação Infantil – Assuntos: 

datas de entregas das documentações Pedagógicas, Cronograma da semana 

da criança e orientações gerais; 

26/10 – Formação Pearson dia 26/10/21 das 17:30 às 19:30 – Tema: Avaliação 

Mediadora. 

MÊS: NOVEMBRO 

24/11 – Atendimento com a mãe da aluna da turma Maternal B, sobre o seu 

comportamento e desenvolvimento.  

MÊS: DEZEMBRO 

02/12 – Atendimento com a mãe da aluna do Maternal B, sobre o 

comportamento em sala. 

13/12 – 7ª Reunião de Pais e Mestres do CEI – Tema: Desenvolvimento da 

Turma e entrega do Projeto anual. 

 

 

Meta: Reuniões periódicas com Secretaria Municipal de Educação. 

MÊS:AGOSTO 

Não houve reunião neste período. 

MÊS: SETEMBRO 

14/09 – 8ª Reunião Pedagógica e Administrativa – Coordenadoras AEMC e 

Supervisora Pedagógica com as Coordenadoras Municipais e Professores 

Apoio; 

21/09 – 8ª Reunião Administrativa e Pedagógica – Com as Diretoras AEMC e 

diretoras do Município.  

MÊS: OUTUBRO 

Não houve reunião neste período. 

MÊS: NOVEMBRO 

10/11 – 9º Reunião Administrativa – Com as Diretoras do Maria do Carmo e 

Diretoras do Município Assuntos administrativos e pedagógicos. 

24/11 - 9ª Reunião Pedagógica e Administrativa – Com as Coordenadoras Maria 

do Carmo e Supervisora Pedagógica e com as Professoras Coordenadoras do 

Município. 

 

MÊS: DEZEMBRO 

01/12 – 10º Reunião Administrativa – Com as Diretoras do Maria do Carmo e 

Diretoras do Município Assuntos Administrativos e Pedagógicos. 



 
 
 
 
 
 
 

02/12-  Reunião Administrativa e Pedagógica – com as Diretoras, 

Coordenadoras e Supervisora Pedagógica da Maria do Carmo, junto com os 

Supervisores Cristiane Jorge e Lohan para tratarmos do assunto – Projeto 

Férias. 

08/12- 11ª Reunião Pedagógica e Administrativa – Com as Coordenadoras e a 

Supervisora Pedagógica da Maria do Carmo e com as Professoras 

Coordenadoras do Município.  

 

Meta: Supervisão suporte e acompanhamento dos Profissionais de Apoio 

(Supervisão SEDUC, Psicólogos, Fonoaudiólogos, Nutricionistas, etc.). 

MÊS: AGOSTO: 

23/08 - A nutricionista realizou uma atividade de coaching nutricional infantil com 
13 crianças no Berçário IIA e B, para ajudar duas crianças com dificuldades 
alimentares na unidade escolar. 

MÊS: SETEMBRO 

28/09 – Reunião de orientação com a Supervisora Cristiane Jorge – SEDUC, 
referente ao desenvolvimento e comportamento do aluno. 

02/09 - A nutricionista realizou uma atividade de coaching nutricional infantil com 
8 crianças do Maternal C, para ajudar uma criança com dificuldades alimentares 
na unidade escolar. 

MÊS: OUTUBRO 

13/10 – Reunião de Treinamento com a Nutricionista com o tema: Relação às 

regras de Boas Práticas para a Manipulação de Alimentos, com as 

colaboradoras de Auxiliares de Cozinhas e Cozinheiras. 

27/10 – Reunião de Formação Gestão Escolar x Postura Sócio emocional no 
Ambiente Profissional – Palestrante Roseli. 

28/10 – Jardinagem para manutenção da limpeza e poda das árvores. 

04/10 – Atendimento com a Juliana do CRASI e Supervisora Priscila, para 
acompanhamento do aluno da sala do Maternal C. 

07/10 - Atendimento com a mãe do aluno do maternal C, junto com a 

supervisora Priscila e Supervisora do CRASI Juliana para tratar do 

comportamento e desenvolvimento em sala. 

 

 

MÊS: NOVEMBRO 

12/11 – Atendimento com a Patrícia Furquim e Supervisora Priscila, para 
observar o comportamento do aluno da sala do Maternal C. 



 
 
 
 
 
 
 

23/11 – Jardinagem para manutenção da limpeza e poda das árvores. 

24/11 – Reunião de Formação com o tema: Gestão e Liderança- Palestrante e 
Pedagoga Roseli 

25/11 - Atendimento com a mãe do aluno do maternal C, junto com a 

supervisora Priscila para falar sobre o comportamento em sala. 

MÊS: DEZEMBRO 

07/12 – Visita da Nutricionista para verificar o estoque. 

10/12 - Jardinagem para manutenção e poda das árvores. 

 

Meta: Acompanhamento, Avaliação e monitoramento das ações e 

execuções dos profissionais de cada seguimento. 

MÊS: AGOSTO 

As auxiliares de serviços gerais limpam a unidade escolar diariamente, áreas 
internas e externas fazendo a higienização dos locais de acordo com o protocolo 
de saúde; Cozinheiras: Atendem as demandas de acordo com o cardápio 
elaborado pela nutricionista assim como, realizam recebimento de alimentos e 
sua devida higienização. A Coordenadora Pedagógica está realizando 
formações com as agentes educacionais todas as semanas, revisando 
avalições, planejamentos híbrido, cronogramas de temas, pautas de formação, 
conselho de classe, diários, portfólios, relatórios, semanários e realizou 
recolhimento de blocos de atividades; A diretora realizou a impressão dos 
holerites e assinatura dos mesmos; quadro de funcionários e horários; Formação 
com as agentes educacionais; Pedido de materiais de limpeza e pedagógicos; 
Relatório do Projeto, atestados e justificativas. Recebimento dos produtos de 
limpeza; organização da presença no diário, acompanhar todos os seguimentos 
da unidade; A assistente administrativa: atendem as demandas ADM  da 
unidade e RH; As Agentes de Educação estão organizando as avaliações, 
diário, semanário, cronogramas para o mês de agosto, pesquisas de materiais 
diversos para serem utilizados com as crianças em suas atividades, gravação de 
vídeos educativo para o mês, montagem de atividades pedagógicas 
semanalmente, participando de formações realizadas pela Equipe Gestora 
Supervisora, entrega e recolhimento dos blocos de atividades, realizam a 
pesquisa de atividades para o planejamento, realizam as gravações e edições 
dos vídeos orientadores, além de preencher os documentos necessários: 
relatório do objeto; Orientam as monitoras quanto a gravação de vídeos e 
brincadeiras, confecções de painéis e material para uso nos vídeos;  As 
Monitoras estão atendendo até 60% das crianças na unidade, dando suporte 
para as Agentes, zelando integralmente pelas crianças. 

MÊS: SETEMBRO 

As auxiliares de limpeza estão limpando a unidade escolar diariamente, áreas 
internas e externas fazendo a higienização dos locais de acordo com o protocolo 



 
 
 
 
 
 
 

de saúde; A Coordenadora Pedagógica está realizando formações com as 
agentes educacionais todas as semanas, revisando avalições, planejamentos 
híbrido, cronogramas de temas, pautas de formação, conselho de classe, 
diários, portfólios, relatórios, semanários e realizou recolhimento de blocos de 
atividades; A supervisora: impressão dos holerites e assinatura dos mesmos; 
quadro de funcionários e horários; Formação com as agentes educacionais; 
Pedido de materiais de limpeza e pedagógicos; Relatório do Projeto, atestados e 
justificativas. Recebimento dos produtos de limpeza; organização da presença 
no diário, acompanhar todos os seguimentos da unidade; A assistente 
administrativa: atendem as demandas ADM de documentos de matriculas, 
transferências e outros documentos da unidade, ponto e RH; As Agentes de 
Educação estão organizando as avaliações, diário, semanário, cronogramas 
para o mês de agosto, pesquisas de materiais diversos para serem utilizados 
com as crianças em suas atividades, gravação de vídeos educativo para o mês, 
montagem de atividades pedagógicas semanalmente, participando de 
formações realizadas pela Equipe Gestora Supervisora, entrega e recolhimento 
dos blocos de atividades, realizam a pesquisa de atividades para o 
planejamento, realizam as gravações e edições dos vídeos orientadores, além 
de preencher os documentos necessários: relatório do objeto; Orientam as 
monitoras quanto a gravação de vídeos e brincadeiras, confecções de painéis e 
material para uso nos vídeos;  As Monitoras estão atendendo até 60% das 
crianças na unidade, dando suporte para as Agentes, zelando integralmente 
pelas crianças. 

MÊS: OUTUBRO 

A Coordenadora Pedagógica está realizando formações com as agentes 
educacionais todas as semanas, revisando avalições, planejamentos híbrido, 
cronogramas de temas, pautas de formação, conselho de classe, diários, 
portfólios, projeto da U.E, relatórios, semanários e realizou recolhimento de 
blocos de atividades, pedido de materiais pedagógicos; A Diretora: quadro de 
funcionários e horários; Formação com as Agentes Educacionais; Pedido de 
materiais de limpeza e ADM, atestados e justificativas, Recebimento dos 
produtos de limpeza; organização da presença no diário, acompanhar todos os 
seguimentos da unidade e supervisão de toda unidade escolar; A assistente 
administrativa: atendem as demandas ADM de documentos de matriculas, 
transferências e outros documentos da unidade necessários, ponto e RH, 
impressão dos holerites e assinatura dos mesmos; As Agentes de Educação 
estão organizando as pasta das avaliações e atividades, diário, semanário, 
realizando o projeto, cronogramas para o mês de outubro, pesquisas de 
materiais diversos para serem utilizados com as crianças em suas atividades, 
gravação de vídeos educativo para o mês, montagem de atividades pedagógicas 
semanalmente, participando de formações realizadas pela Equipe Gestora 
Supervisora, entrega e recolhimento dos blocos de atividades, realizam a 
pesquisa de atividades para o planejamento, realizam as gravações e edições 
dos vídeos orientadores, além de preencher os documentos necessários: 
relatório do objeto; Orientam as monitoras quanto a gravação de vídeos e 
brincadeiras, confecções de painéis e material para uso nos vídeos;  As 
Monitoras estão atendendo até 80% das crianças na unidade, dando suporte 



 
 
 
 
 
 
 

para as Agentes em sala e nas gravações dos vídeos remotos, zelando 
integralmente pelas crianças; As auxiliares de limpeza estão limpando a unidade 
escolar diariamente, áreas internas e externas fazendo a higienização dos locais 
de acordo com o protocolo de saúde; 

MÊS: NOVEMBRO 

A Coordenadora Pedagógica está realizando formações com as Agentes 
Educacionais todas as semanas, revisando avalições, planejamentos híbrido, 
cronogramas de temas, pautas de formação, conselho de classe, diários, 
portfólios, projeto da U.E, relatórios, semanários e realizou recolhimento de 
blocos de atividades, pedido de materiais pedagógicos; A Diretora: quadro de 
funcionários e horários; Formação com as Agentes Educacionais; Pedido de 
materiais de limpeza e ADM, atestados e justificativas, Recebimento dos 
produtos de limpeza; organização da presença no diário, acompanhar todos os 
seguimentos da unidade e supervisão de toda unidade escolar; A assistente 
administrativa: atendem as demandas ADM de documentos de matriculas, 
transferências e outros documentos da unidade necessários, ponto e RH, 
impressão dos holerites e assinatura dos mesmos; As Agentes de Educação 
estão organizando as pasta das avaliações e atividades, diário, semanário, 
realizando o projeto, cronogramas para o mês de outubro, pesquisas de 
materiais diversos para serem utilizados com as crianças em suas atividades, 
gravação de vídeos educativo para o mês, montagem de atividades pedagógicas 
semanalmente, participando de formações realizadas pela Equipe Gestora 
Supervisora, entrega e recolhimento dos blocos de atividades, realizam a 
pesquisa de atividades para o planejamento, realizam as gravações e edições 
dos vídeos orientadores, além de preencher os documentos necessários: 
relatório do objeto; Orientam as monitoras quanto a gravação de vídeos e 
brincadeiras, confecções de painéis e material para uso nos vídeos;  As ADI’S  
atende as crianças na unidade, dando suporte para as Agentes em sala e nas 
atividades que são planejadas, zelando integralmente pelas crianças; As 
auxiliares de limpeza estão limpando a unidade escolar diariamente, áreas 
internas e externas fazendo a higienização dos locais de acordo com o protocolo 
de saúde. 

MÊS: DEZEMBRO 

A Coordenadora Pedagógica está realizando formações com as Agentes 
Educacionais todas as semanas, revisando avalições, planejamentos híbrido, 
cronogramas de temas, pautas de formação, conselho de classe, diários, 
portfólios, projeto da U.E, relatórios, semanários e realizou recolhimento de 
blocos de atividades, pedido de materiais pedagógicos; A Diretora: quadro de 
funcionários e horários; Formação com as Agentes Educacionais; Pedido de 
materiais de limpeza e ADM, atestados e justificativas, Recebimento dos 
produtos de limpeza; organização da presença no diário, acompanhar todos os 
seguimentos da unidade e supervisão de toda unidade escolar; A assistente 
administrativa: atendem as demandas ADM de documentos de matriculas, 
transferências e outros documentos da unidade necessários, ponto e RH, 
impressão dos holerites e assinatura dos mesmos; As Agentes de Educação 
estão organizando as pasta das avaliações e atividades, diário, semanário, 



 
 
 
 
 
 
 

realizando o projeto, cronogramas para o mês de outubro, pesquisas de 
materiais diversos para serem utilizados com as crianças em suas atividades, 
gravação de vídeos educativo para o mês, montagem de atividades pedagógicas 
semanalmente, participando de formações realizadas pela Equipe Gestora 
Supervisora, entrega e recolhimento dos blocos de atividades, realizam a 
pesquisa de atividades para o planejamento, realizam as gravações e edições 
dos vídeos orientadores, além de preencher os documentos necessários: 
relatório do objeto; Orientam as monitoras quanto a gravação de vídeos e 
brincadeiras, confecções de painéis e material para uso nos vídeos;  As ADI’S  
atende as crianças na unidade, dando suporte para as Agentes em sala e nas 
atividades que são planejadas, zelando integralmente pelas crianças; As 
auxiliares de limpeza estão limpando a unidade escolar diariamente, áreas 
internas e externas fazendo a higienização dos locais de acordo com o protocolo 
de saúde. 

 

Meta: Festas e eventos comemorativos. 

MÊS: AGOSTO 

Não houve evento neste período. 

MÊS: SETEMBRO 

Não houve evento neste período. 

MÊS: OUTUBRO 

18/10 a 22/10 - Semana da Criança – Brincadeira, culinárias e atividades 
variadas                   

MÊS: NOVEMBRO 

Não houve evento neste período. 

MÊS: DEZEMBRO 

10/12/21 – Encerramento e entrega da lembrancinha do Projeto Anual “Sítio do 
Pica Pau Amarelo e seus Encantos”. 

 

C.E.I. “ CARROSSEL” 

TURMAS: Berçário I A,B e C 
Metas: Registro descritivo e com fotos das turmas, contemplando as 
Habilidades, os Direitos de Aprendizagem e os Campos de Experiências na 
execução do objeto.  
 

AGOSTO 

23/08 - rotina, chamada com música e crachá com foto; panelinha, andar na 

areia descalço, brinquedos diversos, chocalho; Carimbo com a mão formando 



 
 
 
 
 
 
 

uma girafa; Contação de história “ Dona aranha” com dramatização usando luva 

confeccionada com EVA; 

24/08 - rotina, chamada com música e crachá com foto; encaixe, caixa de ovo e 

lápis de cor, amassar papel crepom, encaixe dos animais, carrinho; 

25/08 - chamada com música e crachá com foto; bolinhas, colocar roupa no 

boneco de papelão, andar descalço na grama, encaixe do palhaço; vídeo 

musical: Boitata; 

26/08 – rotina, chamada com música e crachá com foto; carrinho, brinquedos do 

pátio, imitar a aranha, encaixe; dançar e cantar a música da dona aranha; cantar 

a música borboletinha batendo palminhas; 

27/08 – rotina, chamada com música e crachá com foto; chocalho, massagem no 

pescoço, brinquedos no pátio, boneca; desenhar com giz de cera; 

30/08 - rotina, chamada com música e crachá com foto; encaixe, brincar com 

cama de gato, brinquedos diversos; música Fui morar numa casinha; 

31/08 - rotina, chamada com música e crachá com foto; bolinhas, construir 

garrafas sensorial, motinha, cavalinho, tamborzinho, chocalho; vídeo da história: 

“A corrida dos sapinhos”; Garrafa sensorial; 

BERÇÁRIO 1 A  
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01/09-  Atividades: Vídeo da história: João e o pé de feijão; panelinhas; 
identificar o joelho em frente ao espelho; engatinhar sobre a fita; garrafa 
sensorial; chocalho; música fui morar numa casinha; bonecas;  
02/09- Atividades: Vídeo musical: Vamos cuidar da nossa cidade; chocalho; 
confeccionar garrafas sensoriais; brinquedos diversos; imitar o sapo; bonecas; 
história A corrida de sapinhos; encaixe; 
03/09- Atividades: Vídeo musical: A casa; bonecas; massagem no corpo; 
tambor; garrafa sensorial; caixa de música; música A galinha pintadinha; livros 
de histórias; 
08/09- Atividades: Vídeo musical: Rep dos meios de comunicação; sucatas; 
história João e o pé de feijão; dançar com a música Seu Lobato; luvas 
sensoriais; rolinho com água; vamos cuidar da cidade; chocalhos; 
09/09- Atividades: Vídeo da brincadeira: esconde-esconde; pegar bolinhas 
coladas no espelho; motinhas; brincar de comidinhas; cabana com lençol; 
panelinhas; 
10/09- Atividades: Vídeo musical: Vamos cuidar da cidade; brinquedos diversos; 
massagem, no pé; tapete sensorial; esconde-esconde; música A roda do ônibus; 
encaixes; 
13/09- Atividades: Vídeo musical: Disque para mim; bonecas; caixas de fitas 
coloridas; bambolê; música Rap dos meios de comunicação; passear na grama; 
música Cinco patinhos; chocalhos; 
14/09- Atividades: Vídeo da brincadeira: Caixa com fita colorida; encaixes; 
carimbo com os dedinhos; panelinhas; motinhas; garrafas sensoriais; 
15/09- Atividades: Vídeo da história: Os meios de comunicação; brinquedos 
diversos; nomear partes do corpo; engatinhar; garrafas com palitos coloridos; 
encaixes; música rap dos meios de comunicação; bonecas; 
16/09- Atividades: Vídeo musical: Rap dos meios de comunicação; livro de 
histórias; carrinhos; imitar o som do celular; bolas; história Branca de Neve; 
encaixes; 
17/09- Atividades: Vídeo da brincadeira: Palitos coloridos na garrafa; carrinhos; 
massagem nas costas; garrafas com palitos coloridos; ficar em pé com músicas; 
música Pantera cor-de-rosa; brinquedos diversos;  
20/09- Atividades: Vídeo musical: O pequeno telefone; brinquedos diversos; 
plantar feijão no copo descartável; caixa musical; sucatas; música A roda do 
ônibus; bonecas;   
21/09- Atividades: Vídeo da brincadeira: Circuito com obstáculos; chocalhos; 
cabana com brinquedos; circuito com obstáculos; história os três porquinhos; 
panelinhas; 
22/09- Atividades:  Vídeo da história: O gato que ouvia rádio; bonecas; ficar em 
pé na barra em frente ao espelho; garrafas sensoriais; brinquedos diversos; 
música A dona aranha; blocos de encaixes;  
23/09- Atividades: Vídeo da brincadeira: Plantar feijão em copo descartável; 
carrinhos; engatinhar sobre a corda; brincar de escritório; rolinhos de água; 
história o gato que ouvia rádio; brinquedos diversos;  
24/09- Atividades: Vídeo musical: O celular; peças sopradas; massagem nas 
mãos; bambolês; garrafas sensoriais; música Baby Shark;  



 
 
 
 
 
 
 

27/09- Atividades: Vídeo musical: Assim é ser criança; brinquedos diversos; 
massagem no corpo com bolinhas; panelinhas; encaixes; música Caranguejo 
não é peixe; livros de histórias; 
28/09- Atividades: Vídeo da história: Ser criança; garrafas sensoriais; andar na 
grama descalço; latas com palitos; bonecas; história Chapeuzinho vermelho; 
29/09- Atividades: Vídeo da brincadeira: Desenhar dentro da caixa de papelão; 
carrinhos; carimbo com as mãos formando uma criança; dançar e cantar Pão de 
queijo; imitar o lobo; música A canoa virou; desenhar dentro da caixa de 
papelão; peças sopradas;  
30/09- Atividades: Vídeo Musical: Se você está contente bata palmas; desenho 
livre com giz de lousa; bolas; sucatas; história ser criança;  
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OUTUBRO: 
01/10- Atividades: Vídeo da história: Chapeuzinho Vermelho; brinquedos 
diversos; carimbo das mãos formando uma criança; sucatas; tapete sensorial; 
velotrol; panelinhas; Música: se você está contente bata palmas;  
04/10- Atividades: bonecas; massagem nos pés; bolinhas coloridas no cesto; 
pirulito que bate bate; esconde esconde; carrinhos; Vídeo Musical: Bagunça de 
criança;  
05/10- Atividades: sucatas; pescaria com brinquedos; bambolê com músicas; 
parque; História João e Maria; Penteados diferentes; Culinária: Juju de frutas; 
06/10: garrafas sensoriais; passeio com carrinho de papelão; imitar os pássaros; 
pintura com rolinhos e água; Música: Ciranda cirandinha; contação da história 
João e Maria; 
07/10: Atividades: brinquedos diversos; circuito de obstáculos; Vídeo Baby 
Shark; bolas; Dia da fantasia e desfile; história: O gato xadrez; Culinária: salada 
de frutas; 
08/10: panelinhas; palitos na garrafa; brinquedos diversos; Músicas: A roda do 
ônibus; Baby Shark; entrega da lembrança Dia das crianças; 
18/10-  panelinhas; carimbo com algodão na folha e tinta guache; barraca com 
brinquedo; bolas coloridas; estátua; peças sopradas; Música: cinco patinhos;  
19/10- bolas coloridas; carimbo com algodão na folha com tinta guache; 
carrinhos de supermercado com sucatas; blocos de encaixe; História: Festa no 
céu; carrinhos; 
20/10-  chocalhos; dançar em frente ao espelho a música estátua; brinquedos no 
pátio; Vídeo Bichikids; sucatas; carimbo com algodão na folha e tinta guache 
Música: Pão de queijo; encaixes; 



 
 
 
 
 
 
 

21/10- bonecas; bolas; imitar os pintinhos; bonecos de fantasias com músicas 
variadas; carimbo com algodão na folha e tinta guache; História: A sereia coral; 
bolas coloridas; 
22/10- brinquedos diversos; massagem no ombro; caixa de música; Música: 
Ciranda louca; livros de hitórias; 
25/10- bonecas; pintar o pão com esponja e tinta guache; jogar bolinhas na boca 
do palhaço; brinquedos diversos; Música: super fantástico; livros de histórias; 
26/10- panelinhas; pintar o pão com esponja e tinta guache; sucatas; vídeo 
super fantástico; história: Fogo no céu; chocalhos; 
27/10- sucatas; dançar em frente ao espelho a música Sr.Lobato; 
Tapete sensorial; varal de copos; palitos na lata; Música: A canoa virou; 
encaixes; 
28/10- carrinhos; pintar o pão com esponja e tinta guache; jogar bolinhas na 
boca do palhaço; imitar os animais; bolas; história: João e Maria; garrafa 
sensorial; 
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03/11- Atividades: celular e capas; brincando com o carro; brincar de trenzinho 
com música; garrafa sensorial; cabana com brinquedos; música: Motorista; 
garrafa sensorial; 
04/11- Atividades: carrinhos; brincando com o carro; imitar sons dos carros; 
brinquedos diversos; história: Meios de transportes; panelinhas;  
05/11- Atividades: brinquedos diversos; massagem no ombro; sucatas; palitos na 
lata; bambolês com músicas; dirigindo meu carro; livros de histórias;  
08/11- Atividades: encaixes; projeto: colar papel picado no laço da menina bonita 
do laço de fita; caixa musical; música: atravessar a rua e os condutores do 
futuro; sucatas; empilhar latas; panelinhas; 
09/11- Atividades: panelinhas; projeto: colar papel picado no laço da menina 
bonita do laço de fita; carrinhos; brincadeira cantada meios de transportes; 
história: Menina bonita do laço de fita; palitos na garrafa; brinquedos diversos; 
10/11- Atividades: brinquedos diversos; dançar em frente ao espelho a música: A 
roda do ônibus; carrinho de supermercado; luva sensorial; panelinhas; caixa de 
fita; encaixes;  
11/11- Atividades: chocalhos; carrinhos e bonecas; imitar som de moto; projeto:  
colar papel picado no laço da menina bonita do laço de fita; história: meios de 
transportes aéreos; varal de copos; chocalhos;  
12/11- Atividades: carrinhos; massagem no cabelo do amigo; encaixes; tapete 
sensorial; bolas grandes; música: carro de bebê; capinhas de celular; garrafa 
sensorial;  
16/11- Atividades:  livros de histórias; brincando com as mãos; brinquedos 
diversos; Vídeo: Consciência Negra; bambolê; história: As cores de cada um; 
peças sopradas; chocalhos; 
17/11- Atividades: encaixes; dançar com bambolê; jogar bolinhas na boca do 
palhaço; luvas sensoriais; panelinhas; música: diferente e igual; encaixes de 
animais; carrinhos; 
18/11- Atividades: panelinhas; brincando com as mãos; carrinhos e bonecas; 
imitar os animais; brinquedos diversos; história: Gato Xadrez; bonecas; capas de 
celular; 
19/11- Atividades: bonecas; massagem com bolinhas; plástico bolhas; latas com 
palitos; música com motos e foguete vai subindo; brinquedos diversos; sucatas; 
22/11- Atividades: peças sopradas; colorir o cabelo da menina do laço de fita 
com cenoura e tinta guache preta; esconde-esconde; música: todos os povos; 
rolinhos com água; música mãos e mãos; chocalhos; capinha de celular;  
23/11- Atividades: carrinhos; colorir o cabelo da menina do laço de fita com 
cenoura e tinta guache preta; brinquedos diversos; vídeo Coloridos; panelinhas; 
história Cada um do seu jeito; encaixes; chocalhos; 
24/11- Atividades: chocalhos; dançar a música: cabeça, ombro, joelho e pé; 
sucatas; garrafa sensorial; encaixes; música diferente e igual; bonecas; 
carrinhos;  
25/11- Atividades: bonecas; colorir o cabelo da menina do laço de fita com 
cenoura e tinta guache preta; plástico bolha com música; salão de beleza; 
bolinhas na boca do palhaço; história Cinco irmãozinhos; panelinhas; capa de 
celular; 
26/11- Atividades: panelinhas; massagem no amigo; cabana com brinquedos; 
caixa colorida; música Todos os povos; brinquedos diversos; sucatas;  



 
 
 
 
 
 
 

29/11- Atividades: brinquedos diversos; parque; lama caseira; música Seu 
lobato; panelinhas; sucatas;  
30/11- Atividades: blocos lógicos; cobrinhas; colorir um animal- Porco; banho 
nos bonecos; equilibrar a bola; peças sopradas;  
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DEZEMBRO: 

01/12- Bonecas; andar ou engatinhar sobre a corda; bolinhas coloridas; tapete 
sensorial; brinquedos diversos; música Sr. Lobato; livros de história; carrinhos;  
02/12- Carrinhos; pescaria de carrinhos e bonecas; bambolê; imitar animais; 
bolas grandes; história Gato xadrez; legos; capa de celular; 
03/12- Chocalhos; massagem nas costas; pátio brincadeira; garrafa de palitos 
coloridos; cantar e dançar música no solário; música levanta a mão; brinquedos 
diversos; sucatas; 
06/12- Lego; colar algodão e papel picado na bota do papai noel; brinquedos 
diversos; música borboletinha; bolas coloridas na boca do palhaço; música de 
natal; livros de histórias; chocalhos;  
07/12- Livros de histórias; colar algodão e papel picado na bota do papai noel; 
carrinhos; músicas de natal; dançar a música pão de queijo; uma história de 
Natal; bonecas e carrinhos; garrafas com palitos;   
08/12- Encaixe; dançar e cantar músicas; carrinhos de supermercados; garrafa 
sensorial; sucatas; música a roda do ônibus; brinquedos diversos; bolas;  
09/12- Lata sensorial; colar algodão e papel picado na bota do Papai Noel; 
motinhas; imitar o Papai Noel; brinquedos diversos; história Branca de neve; 
lego; livros de histórias;  
10/12- Bonecas; massagem nas mãos; saco sensorial; encaixe; carrinhos; 
música é Natal; sucatas; encaixes; encerramento do Projeto; 
13/12- Bonecas; esconde-esconde dos brinquedos; brinquedos diversos; música 
o sapo não lava o pé; desenhar no papelão; panelinhas; livros de histórias; 
reunião de pais;  
14/12- Brinquedos diversos; esconde-esconde de brinquedos; bolas grandes; 
lata sensorial; história o ratinho bonitinho; lego; 
15/12- Sucatas; dançar com música brincando com o bambolê; parque; Natal de 
bolofofos; bolas coloridas; música foguetinho; livros de histórias; bolas; 



 
 
 
 
 
 
 

16/12- Lego; carrinho de bonecas; imitar barulho do sino; dançar a música da 
dona aranha; história O gato xadrez; peças sopradas; capas de celular; 
17/12- Garrafa sensorial; massagem nos pés; dançar e cantar com músicas; 
tapete sensorial; encaixes; música de Natal; palitos da lata; 
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TURMA: Berçário II A, B, e C 
Metas: Registro descritivo e com fotos das turmas, contemplando as 

Habilidades, os Direitos de Aprendizagem e os Campos de Experiências na 

execução do objeto.  

 

AGOSTO: 

23/08 – Atividades: Cama Elástica / Piscina de Bolinha; Música: Boitatá – Turma 

do Folclore; Peças sopradas; Boliche; Vídeo História: “A Dona Aranha”; 

24/08 - Atividades: Roda Inicial, rotina da manhã, chamada com crachás, 

quantos somos, calendário, como está o tempo, troca; Amarelinha; Brinquedos 

Diversos; Faz de conta: Imitação do Lobisomem; Blocos Lógicos; Música: 

“Borboletinha”; 

25/08 - Atividades: Roda Inicial, rotina da manhã, chamada com crachás, 

quantos somos, calendário, como está o tempo, troca; Massinha; Projeto: Colar 

papel crepom na Girafa; Blocos para montar; Vídeo Brincadeira: Quebra cabeça 

Arco – Iris; Fono: Mandar beijos estalados; brincando com os livros; 

 



 
 
 
 
 
 
 

26/08 - Atividades: Roda Inicial, rotina da manhã, chamada com crachás, 

quantos somos, calendário, como está o tempo, troca; 

26/08 – Atividades: Carrinhos; desenhar com o Giz no chão; Corrida com bolinha 

na colher; Vídeo musical: “Borboletinha”; História: “A Dona Aranha”; 

27/08 - Atividades: Roda Inicial, rotina da manhã, chamada com crachás, 

quantos somos, calendário, como está o tempo, troca; Velotrol; Faz de conta: 

Imitando o Boitatá; Brincadeira Elefantinho Colorido; Brincadeira com Chocalhos;  

30/08- Atividades: Roda inicial; rotina da manhã; chamada com crachás; quantos 

somos; calendário; como está o tempo; vídeo musical Fui morar numa casinha; 

encaixes; bolas; parque; livros de histórias; caixa musical; 

31/08- Atividades: Roda inicial; rotina da manhã; chamada com crachás; quantos 

somos; calendário; como está o tempo; vídeo história A corrida dos sapinhos; 

massagem no corpo; garrafa sensorial; imitar o sapo; brinquedos diversos. 
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BERÇÁRIO 2 B  
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SETEMBRO: 

01/09- Atividades: Vídeo musical: Trenzinho; brinquedos diversos; parque;  
02/09- Atividades: Vídeo brincadeira: Andando com carinho pela casa; 
03/09- Atividades: Vídeo da história: A casa e seu dono; 
08/09- Atividades: Vídeo da história: João é o pé de feijão; peças sopradas; 
brinquedos do parque; colagem de palitos de sorvete na casa; assoprar bolinhas 
de papel com o canudo; parque; 
09/09-  Atividades: Vídeo musical: Era uma casa muito engraçada; baldinhos; 
andar sobre o plástico bolha com tinta guache; história João e o pé de feijão; 



 
 
 
 
 
 
 

brinquedos diversos; massinhas; baldinhos; história João e o pé de feijão; 
brinquedos diversos;  
10/09- Atividades: Vídeo musical: Nossa casa; carrinhos; alinhavo de EVA; faz 
de conta andando pela cidade;  
13/09- Atividades: Vídeo musical: Disque para mim; blocos lógicos; velotrol; 
quebra-cabeça; estátua; 
14/09- Atividades: Vídeo da história: As amigas lagartas; ovo choco; carimbo das 
mãos trabalhando as cores secundárias; fazendo ligações com celular sem uso; 
boliche;  
15/09- Atividades: Vídeo musical: Rep dos meios de comunicação; peças 
sopradas; brinquedos do parque; brincando de telefones; trabalhando o sopro; 
parque;  
16/09- Atividades: Vídeo brincadeira: Brincando com os telefones que não estão 
mais em uso; massinhas; baldinhos; contação história João e o pé de feijão; 
sucatas; 
17/09- Atividades: Vídeo brincadeira:  Pareamento de potes e tampas; jogos de 
argolas; brinquedos diversos; circuito de folhas; fazendo uma carta;  
20/09- Atividades: Vídeo musical: O pequeno telefone; blocos lógicos; esconde-
esconde; colagem de papel crepom na letra inicial do nome;  
21/09- Atividades: Vídeo da história: O gato que ouvia rádio; panelinhas; 
pescaria com bolinhas; pegar canudo com o prendedor; caixa de faz de conta; 
dados geométricos;  
22/09- Atividades: Vídeo brincadeira: Telefone sem fio com copinhos de Danone; 
peças sopradas; parque; telefone sem fio com copinhos de Danone; assoprando 
o objeto na água; parque; 
23/09- Atividades: Vídeo brincadeira: Circuito das cores; massinhas; baldinhos; 
circuito das bolinhas; história O gato que ouvia rádio; transportar a bolinha com 
prendedor; 
24/09- Atividades: Vídeo brincadeira: Torre de equilíbrio com rolinhos de papel e 
bolinhas coloridas; brinquedos diversos; morto e vivo; torre de equilíbrio com rolo 
de papel e bolinhas; contação de história ao ar livre;  
27/09- Atividades: Vídeo musical: Assim é ser criança; blocos lógicos; velotrol; 
pintura no papel kraft com cotonete; música super. fantástico; equilibrando a 
bola no lençol;  
28/09- Atividades: Vídeo musical: Super. fantástico; panelinhas; sucatas; 
experiência com tinta guache; fantasias; pega bandeira; 
29/09- Atividades: Vídeo da brincadeira: Pintura no papel kraft com cotonetes; 
peças sopradas; parque; recolher folhas da árvore pela escola; história Fogo no 
céu; bandinha; 
30/09- Atividades: Vídeo da história: Fogo no céu; brinquedos diversos; afunda e 
não afunda; decalque com as folhas da árvore; teatro com fantoches. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

BERÇÁRIO 2A  
 

 
 
 
 
BERÇÁRIO 2B 
 

 
 
 
 
 
 
BERÇÁRIO 2 C 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

OUTUBRO: 

01/10- Atividades: brinquedos diversos; gramado: bóia e afunda; decalque com 
as folhas da árvore; teatro com fantoches; Música: se você está contente;  
04/10- Atividades: Vídeo musical: Bagunça de criança; blocos lógicos; confecção 
de petecas; confecção de máscaras; tiro ao alvo na cor correta; Culinária: Juju 
de frutas; 
05/10- Atividades: Vídeo do circuito "João e Maria"; panelinhas; corrida do ovo 
(cozido); trenó na grama; faz de conta; culinária Juju de frutas; teatro com 
fantoches; 
06/10- Atividades: Vídeo brincadeira: brincando com elástico; peças sopradas; 
confecção de pipas; dia da beleza; imitar o som dos animais; andando sobre a 
linha com carrinho; 
07/10- Atividades: Vídeo musical: Baby Shark; massinhas; balangandã; 
massinha caseira; História João e Maria; Dia da fantasia e desfile; culinária 
salada de frutas;  
08/10- Atividades: Vídeo da história: A Sereia; brinquedos diversos; bacia com 
água e bolinhas para pegar com os pés; Projeto: Circuito João e Maria; culinária 
batata palito; pintura facial; entrega da lembrança Dia das crianças; 
18/10- Atividades: peças sopradas; parque; tapete sensorial; Música: Pirulito que 
bate-bate; pulando bambolês;  
19/10- Atividades: blocos lógicos; pega-pega; desenho livre com giz de lousa 
molhado; imitar o som dos bichos da música Ciranda dos bichos; passa anel;  
20/10- Atividades: brinquedos diversos; bola na cesta; passar a água de um 
copo para o outro; beber suco com o canudo; Vídeo Ciranda dos bichos e A 
cesta da dona Maricota;  



 
 
 
 
 
 
 

21/10- Atividades: massinhas; brinquedos diversos; picotar revistas; História: A 
galinha ruiva; parque;   
22/10- Atividades: carrinhos; baldinhos; acertas as latas; faz de conta; desgrudar 
bolinhas da fita;  
25/10- História cantada: Serpente; pular corda; blocos lógicos; carrinhos; 
sequência das cores; fantasias; sucatas;   
26/10- Atividades: blocos lógicos; carrinhos; sequência das cores; fantasia; 
sucatas; história João e Maria; 
27/10- Atividades: massinhas; brinquedos diversos; pintura livre com tinta 
guache; beijos estralados;  
28/10- Atividades: panelinhas; baladinhas; parque projeto: João e Maria;  
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NOVEMBRO: 



 
 
 
 
 
 
 

03/11- Atividades: massinhas; carrinhos; projeto: Menina bonita do laço de fita; 
imitar os sons dos meios de transportes;  
04/11- Atividades: brinquedos diversos; panelinhas; pintar o trem com giz de 
cera; história: meios de transportes; parque; 
0511-  Atividades: baldinhos; carrinhos; avião de papel; dirigindo o ônibus; 
brinquedos diversos;  
08/11- Atividades:  peças sopradas; parque; transferis a água de um copo para o 
outro com esponja; música: aquilo que te move; amarelinha; carrinhos;  
09/11- Atividades: blocos lógicos; brincadeira vivo/morto; quebra-cabeça do 
carro; fantasias e acessórios; ovo choco; peças sopradas;  
10/11- Atividades: massinhas; velotrol; confeccionar um barco de papel; 
assoprar o barco com canudo na água (bacia); brinquedos diversos; vídeo: 
meios de transportes aéreo e terrestre; 
11/11- Atividades: brinquedos diversos; sucatas; pintar o semáforo 
(verde/amarelo/vermelho); história: O cabelo de Lelê; túnel colorido; massinhas; 
12/11- Atividades: carrinhos; baldinhos e pás; andar com o carrinho sobre a letra 
do nome; desenho livre com giz de lousa na parede; blocos lógicos;  
16/11- Atividades: brinquedos diversos; elefantinho colorido; folhear revistas; 
imitar um coelho; peças sopradas;  
17/11- Atividades: massinhas; escravo de jó; montagem do rosto; tomar suco no 
canudo; vídeo: O cabelo de Lelê; brinquedos diversos;  
18/11- Atividades: montagem do painel diversidades com a participação das 
crianças; história: O menino marrom; parque; massinhas;  
19/11- Atividades: carrinhos; tanque de areia; brincando de estender roupas; 
jogo da Jiboia; blocos lógicos; 
22/11- Atividades: peças sopradas; parque; brincadeira com gelatina; música 
Coloridos; velotrol; carrinhos;  
23/11- Atividades: blocos lógicos; carrinhos de supermercado e carriolas; 
carimbo das mãos; fantasias; carrinhos de bonecas; peças sopradas;  
24/11- Atividades: massinhas; derruba latas; carimbo dos laços; assobiar; vídeo 
Viajar pelo safari; vídeo Todos os povos; Menina bonita do laço de fita; 
brinquedos diversos;  
25/11- Atividades: brinquedos diversos; treno de papelão; pintura do rosto; 
História Menina bonita do laço de fita; parque; massinhas; 
26/11- Atividades: carrinhos; tanque de areia; colagem do rosto menina bonita; 
roda de conversas; argolas; blocos lógicos;  
29/11- Atividades: brinquedos diversos; pescaria de carrinhos e bonecas; 
panelinhas; música A dona aranha; passear na grama; garrafa sensorial; bolas; 
30/11- Atividades: encaixe; pescaria de carrinhos e bonecas; vídeo domingo 
abacaxi flamingo; sucatas; história o ratinho rói rói; capa de celular; chocalhos; 
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DEZEMBRO: 

01/12- Massinhas com moldes; brinquedos diversos; pintura do rosto do lobo; 
assoprar algodão; vídeo a galinha ruiva;  
02/12- Brinquedos diversos; futebol; pintura com guache (cabelo do lobo); 
história Pedro e o lobo; parque; massinhas com moldes;  
03/12- Sucatas; baldinhos e pás; passa bolinha; bandinha; pega bandeira; 
blocos lógicos;  
06/12- Peças sopradas; parque; confecção de massinha caseira; música a 
barata; carrinhos de supermercado com sucatas; sucatas;  
07/12- Blocos lógicos; pato/ganso; pintura com guache molde vazado bota; 
fantasias e acessórios; peteca; peças sopradas; 
08/12- Massinhas com moldes; sucatas; pintura com guache molde vazado bota; 
beber água com canudo; vídeo lá vem o papai noel; brinquedos diversos;  
09/12- Brinquedos diversos; bola no cesto; pintura com guache molde vazado 
bota; história chapeuzinho vermelho; parque; massinhas com moldes;  
10/12- Sucatas; tanque de areia; pescaria e tampinhas de garrafas na bacia com 
água; teatro com fantoches; derruba lata; blocos lógicos; encerramento do 
Projeto; 
13/12- Peças sopradas; parque; manusear argila; música A noite de Natal; 
carriolas e carrinho de supermercados; carrinhos; reunião de pais; 
14/12- Brinquedos diversos; batata quente; folhear revistas; fantasias; peças 
sopradas;   



 
 
 
 
 
 
 

15/12- Massinhas; panelinhas; pintar palitoches/árvore de natal e papai noel; 
tomar suco no canudo; natal do mundo bita; brinquedos diversos;  
16/12- Bolinhas de sabão; pintar palitoches/árvore de natal e papai noel; história 
árvore de natal; parque; massinhas; 
17/12- Carrinhos; tanque de areia; palitoches; bonecas e carrinhos;  
blocos lógicos. 
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MATERNAL A, B e C 



 
 
 
 
 
 
 

Metas: Registro descritivo e com fotos das turmas, contemplando as 
Habilidades, os Direitos de Aprendizagem e os Campos de Experiências na 
execução do objeto.  
 
AGOSTO 
23/08- Roda inicial: rotina da manhã; chamada com crachás; quantos somos; 
calendário; como está o tempo; Gramado-corda; Parque; Percepção sensorial: 
instrumentos musicais; história: “Mula sem cabeça”; 

24/08- Roda inicial: rotina da manhã; chamada com crachás; quantos somos; 
calendário; como está o tempo; Solário- brinquedos diversos; massagem pelo 
corpo;  

25/08- Rotina da manhã; chamada com crachás; quantos somos; calendário; 
como está o tempo. Pátio brincadeira-peças sopradas; Percepção sensorial: 
folhear revistas; Postagem no WhatsApp do vídeo orientador da atividade 
impressa: Vamos carimbar sua mãozinha para formar a mula sem cabeça; 

26/08- Rotina da manhã; chamada com crachás; quantos somos; calendário; 
como está o tempo; Gramado – bolas; Tanque de areia; Pátio brincadeira-
cordas; Jogo de regras: boliche; história: “Lenda da Cuca”; 

27/08- Roda inicial: rotina da manhã; chamada com crachás; quantos somos; 
calendário; como está o tempo. Gramado- garrafas sensoriais; Solário- 
ferramentas; Gramado-bolas; Solário-desenho com giz de lousa molhado; Fono:  
Faz de conta- imitar o caranguejo; Fono: empurrar as bochechas com a língua; 
Faz de conta- imitar o caranguejo; Postagem no WhatsApp do vídeo orientador 
da atividade impressa: Vamos colorir e montar o quebra-cabeça da Cuca;  

30/08- Roda inicial: rotina da manhã; chamada com crachás; quantos somos; 
calendário; como está o tempo. Solário-Sucata; história: “O rato da cidade e o 
rato do campo”. 

31/08- Roda inicial: rotina da manhã; chamada com crachás; quantos somos; 
calendário; como está o tempo. Solário- panelinhas; vídeo musical: Aprendendo 
o numeral 4. 
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SETEMBRO: 

01/09- Vídeo orientador da atividade impressa: Pinte com tinta guache o símbolo 
da cidade; brinquedos diversos; corda; bexiga com trigo; história O rato da 
cidade e o rato do campo;  
02/09- Vídeo musical: A barata diz que tem; tanque de areia; música A barata diz 
que tem e o hino de Jaguariúna; ovo choco; brincadeira vai e vem; 
03/09- Vídeo orientador da atividade impressa: Pinte o numeral 4 e faça 4 velas 
de aniversário no bolo; gramado, bolas; sopra o papel com o canudo; fazer bolo 
com a massinha de modelar e cantar parabéns; 
08/09- Vídeo orientador da atividade impressa: Dobradura do rato; história Fogo 
no céu; bexigas com creme dental; elefantinho colorido;  
09/09- Vídeo da história: Fogo no céu; música A casa bem fechada; relaxamento 
com músicas; faz de conta casinhas; encaixes;  
10/09- Vídeo musical: Homenagem com o Hino da cidade; brinquedos diversos; 
andar sobre a corda; parque; 
21/09- Vídeo musical: Aprendendo o numeral 5; bolinhas de sabão; velotrol; 
música disque para mim; 
22/09- Vídeo orientador da atividade impressa: Pinte 5 celulares; panelinhas; 
vivo ou morto; parque; 
23/09- Vídeo da história: Chamada de longa distância; massagem na cabeça; 
brincar com o celular; sucatas; 
24/09- Vídeo orientador da atividade impressa: Colagem de triângulos para 
formar o balão colorido; brinquedos diversos; diferentes texturas; parque;  



 
 
 
 
 
 
 

27/09- Vídeo musical: Fundo do mar; brinquedos diversos; música pantera cor-
de-rosa; pintura com o dedoche João e Maria; tanque de areia; garrafas 
sensoriais; gramado, sucatas;  
28/09- Vídeo da história: João e Maria; músicas relaxantes; parque; brinquedos 
diversos; sucatas; Portfolio Jogo Pega lápis; 
29/09- Vídeo orientador da atividade impressa: Contação da história João e 
Maria (fotos para registro); massinha de modelar; estalo com a língua; parque; 
Portfolio Jogo Pega lápis; 
30/09- Vídeo da história: A sereia coral; Portfolio Jogo Pega lápis; cabo de 
guerra; parque; panelinhas; brinquedos diversos. 
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OUTUBRO:  



 
 
 
 
 
 
 

01/10- Tomar água com canudo; circule a letra C da palavra carro e pinte a letra 
C; boliche; História: João e Maria; brincadeira de casinha; sucatas; brinquedos 
diversos; 
04/10- Brinquedos diversos; estátua diferente; pinte as pintas da joaninha de 
acordo com o numeral; parque; Vídeo da história: Duas princesinhas; segurar 
bolinhas de gel; bacia com água e bolas; 
05/10- Sugar água com canudos; pinte as pintas da Joaninha de acordo com o 
numeral; música Os Pequerruchos do almanaque nº 1 ao 5; 
06/10- Brinquedos diversos; pintura com rolinhos e água; pescaria de 
brinquedos; História: Teatro de fantoches Duas Princesinhas; dança do dentro e 
fora; cabo de guerra; pinte as pintas da Joaninha de acordo com o numeral;  
07/10- Vídeo A Galinha ruiva; tanque de areia; treno na grama; Música: Os 
Pequerruchos do almanaque de 1 ao 5; esconde-esconde; desfile de fantasias; 
pinte as pintas da Joaninha de acordo com o numeral;  
08/10- Bolinhas de sabão; pular corda; História Duas princesinhas; pinte as 
pintas da joaninha de acordo com o numeral; Vídeo musical: Baby Shark; 
18/10- Música: Pop pop; Vamos pintar e colar dentro da casa os doces da 
história João e Maria; tanque de areia; Vídeo da experiência: explosão das 
cores; carríolas; história: ser criança; vídeo da nutricionista Ana Matilde: pudim 
de chocolate com inhame;  
19/10- Brinquedos diversos; massagem no couro cabeludo; parque; vídeo baby 
shark; Vídeo da nutricionista Ana Matilde: Juju dos heróis;  
20/10- Pega-pega no algodão; vamos pintar e colar dentro da casa os doces da 
história João e Maria; solário giz de lousa; história: Ser criança; caretas no 
espelho; parque; brinquedos diversos; Vídeo da nutricionista Ana Matilde: 
brigadeiro de banana; 
21/10- Brincadeira elefantinho colorido; pintura com giz de lousa molhado da 
letra J; parque; música Pop pop; vídeo Ben e holly; solário com rolinhos e água; 
Vídeo da nutricionista Ana Matilde: Salada de frutas; 
22/10- Brinquedos diversos; mímicas; pintura com giz de lousa molhado da letra 
J; brincadeira amarelinha; brincadeira O mestre mandou; parque; Vídeo da 
nutricionista Ana Matilde: batata palito assada; 
25/10- Brinquedos diversos; abecedário da Xuxa; circule as letras do seu nome; 
parque; história: o trem da infância; amassar papel;  
26/10- Atividades de bolinhas de sabão; circule as letras do seu nome; 
amarelinha; musical: o patinho colorido; músicas variadas; brinquedos diversos; 
27/10- Atividade de acariciar a mão com algodão e água; carriolas; história: 
cachinhos dourados e os três porquinhos; sucatas; 
28/10- Brinquedos diversos; cabo de guerra; tanque de areia; história: o nariz do 
elefantinho; musical O patinho colorido;   
 



 
 
 
 
 
 
 

 MATERNAL A 

 
MATERNAL B 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

MATERNAL C 

 

NOVEMBRO: 

03/11- Brinquedos diversos; sentir o cheiro da cebola com os olhos vendados; 
pinte o meio de transporte que você usa para vir à escola; parque; história: a 
menina bonita do laço de fita; vídeo:  equipe dos supercarros de resgate; 
sucatas;  
04/11- Brinquedos diversos; cabo de guerra; pinte os meios de transportes que 
você usa para vir à escola; música: aquilo que te move; brinquedos diversos; 
bolas; 
05/11-  Atividades de imitar o carro; pinte os meios de transportes que você usa 
para vir à escola; amarelinha; história: a menina e o banquinho; imitar carros e 
fazer um estacionamento; parque;  
08/11- Brinquedos diversos; música: roda do ônibus; projeto: carimbo da mão 
para formar o cabelo da menina bonita do laço de fita; parque; músicas do rádio; 
massinhas;  
09/11- Brinquedos diversos; bico e sorrisos com os lábios; projeto: carimbo da 
mão para formar o cabelo da menina bonita do laço de fita; vai e vem; 
massagem no amigo; rolinhos de água no solário; encaixes;  
10/11- Atividades de pular dentro e fora do bambolê; projeto: carimbo da mão 
para formar o cabelo da menina bonita do laço de fita; bolas; história: Menina 
bonita do laço de fita; vídeo: meios de transportes; pular corda; massinhas;  
11/11- Brinquedos diversos; vídeo: Bob e o trem; pinte os meios de transportes 
terrestre; baldinhos e pás; música: a roda do ônibus; vivo/morto; parque; 
encaixes;  
12/11- Brinquedos diversos; encher as bochechas juntas e depois uma de cada 
vez; pinte os meios de transportes terrestre; sucatas; história: Menina bonita do 
laço de fita; imitar o trem; carriolas; massinhas;  



 
 
 
 
 
 
 

16/11- Brinquedos diversos; sugar água com canudo; amarelinha; massagem no 
amigo; giz de lousa; encaixes; Música: Coloridos; rasgue e cole papel picado 
vermelho dentro do laço de fita 

17/11- Brinquedos diversos; degustar limão; rasgue e cole papel picado 
vermelho dentro do laço de fita; bolas; história: As cores de cada um; vídeo: 
Meninos de todas as cores; panelinhas; massinhas; 
18/11- Brinquedos diversos; vídeo: Princesa Bebel; rasgue e cole papel picado 
dentro do laço de fita; tanque de areia; música: Coloridos; elefantinho colorido; 
parque; 
19/11- Brinquedos diversos; estalo com a língua; corda; história: As cores de 
cada um; brincar de chá da tarde; sucatas; massinhas; 
22/11- Brinquedos diversos; perfure a letra D; parque; história: O Cabelo de Lelê; 
rasgar e amassar folhas de revista;  
23/11- Brinquedos diversos; bolinha de sabão; perfure a letra D; sucatas; 
música: Sobre o respeito; músicas relaxantes; giz de lousa molhado;  
24/11- Brinquedos diversos; degustar laranja; perfure a letra D; bolas; história: O 
cabelo de Lelê; vídeo A menina bonita do laço de fita; panelinhas; massinhas;  
25/11- Brinquedos; ligue o numeral a quantidade; tanque de areia; música Sobre 
o respeito; cabo de guerra; encaixes; parque; 
26/11- Brinquedos diversos; soprar bolinhas de papel; ligue o numeral a 
quantidade; rolinhos de água; história O gato xadrez; brincar de chá da tarde; 
massinhas;   
29/11- Brinquedos diversos; música Natal dos bolofofos; portfolio- sondagem; 
parque; história uma noite de Natal; caixa tátil; pátio parque; massinhas;  
30/11- Brinquedos diversos; sugar papel com canudo e colocar no                        
copo; portfolio-sondagem; sucatas; música Natal plim plim plim; músicas 
relaxantes; giz de lousa molhado; encaixes; 
MATERNAL A 

 
 
 
 
 
MATERNAL B 



 
 
 
 
 
 
 

 

MATERNAL C 

 

 

 

 

 

 

DEZEMBRO 



 
 
 
 
 
 
 

01/12- Brinquedos diversos; desenho como forma de expressão pessoal; bolas; 
portfolio sondagem; história uma noite de Natal; vídeo uma linda noite de Natal; 
panelinhas; massinhas; brinquedos diversos;   
02/12- Brinquedos diversos; vídeo Natal de Cailou; portfolio sondagem; música 
Papai Noel; ovo choco; parque; encaixes; brinquedos diversos;  
03/12- Brinquedos diversos; fazer caretas na frente do espelho; portfolio 
sondagem; rolinhos com água; história uma noite de Natal; brincar de chá da 
tarde; massinhas; 
06/12- Música É Natal; portfolio sondagem; história uma noite de Natal; amassar 
papel; parque; massinhas; brinquedos diversos;  
07/12- Soprar bolinha de papel; portfolio sondagem; sucatas; música É Natal; 
músicas relaxantes; giz de lousa molhado; encaixes; brinquedos diversos;                                                                                                                                                                         
08/12- Brinquedos diversos; andar sobre a corda; portfolio sondagem; bolas; 
história uma noite de Natal; vídeo Natal de Joãozinho; panelinhas; massinhas;  
09/12- Brinquedos diversos; portfolio sondagem; vídeo Natal de Joãozinho; 
tanque de areia; música Natal do mundo bita; elefantinho colorido; parque; 
encaixes;  
10/12- Brinquedos diversos; vibração dos lábios; portfolio sondagem; rolinho de 
água; história uma noite de Natal; imitar Papai Noel; encerramento do Projeto; 
13/12- Brinquedos diversos; música sapatinho de natal; portfolio sondagem; 
história do Papai Noel; gelo na sacolinha; parque; massinhas; brinquedos 
diversos; reunião de pais; 
14/12- Estalos com a boca; portfolio sondagem sucatas; música noite feliz; 
massagem no couro cabeludo; giz de lousa molhado; encaixes; brinquedos 
diversos;  
15/12- Cheirar café; bolas; história Papai Noel; vídeo Natal de Joãozinho; 
panelinhas; brinquedos diversos;  
16/12- Brinquedos diversos; vídeo Natal de Joãozinho; música noite feliz; 
amarelinha; parque; encaixes;  
17/12- Brinquedos diversos; assobiar; rolinhos de água; história do Papai Noel; 
imitar o Papai Noel; massinhas;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MATERNAL A 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
MATERNAL B 

 
 
 
 
MATERNAL C 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

Meta: Reuniões Pedagógicas e/ou Administrativas Periódicas com a   

Equipe    técnica. 

AGOSTO 

23/08 – 1ª Reunião com as Diretoras e Equipe Administrativa e Pedagógica 
AEMC – Assuntos: Orientações sobre o funcionamento das U.E e 
Administrativas.   

24/08 – 1ª Reunião com as Coordenadoras e Equipe Administrativa Isabel 

Magazoni e Pedagógica Priscila Panini, AEMC – Assuntos: Orientações 

Pedagógicas e do ambiente escolar. 

26/08 – 1ª Reunião de Equipe Administrativa Isabel Magazoni e Pedagógica 

Priscila Panini e o Supervisor ADM Everton Ferreira AEMC com a Supervisora 

do Departamento SEDUC Cristiane Jorge, junto com as Diretoras e 

Coordenadoras – Assuntos: Apresentação da OSC Maria do Carmo  

28/08 – Entrega de Uniformes da Maria do Carmo para as funcionárias 

SETEMBRO: 

15/09 – Reunião com o administrativo das Unidades;  

15/09 – Jardinagem serviços de poda e limpeza; 

16/09 –Guilherme visita e conversa com todas as funcionárias; 



 
 
 
 
 
 
 

24/09 – Reunião com a Priscila das Coordenadoras, para falar do relatório do 

objeto; 

27/09 – Reunião com Guilherme, Isabel e diretoras, para falar do relatório do 

objeto;  

30/09 – Entrega de Uniformes da Maria do Carmo para as funcionárias; 

OUTUBRO 

08/10 – 1ª Pauta de Reunião com Diretoras; Supervisora e Coordenador AEMC 

Assuntos Administrativos e orientações; 

26/10- 2ª Reunião com as Coordenadoras, Supervisora e Coordenador AEMC-  
Assuntos: Orientações em geral, pedagógicas e devolutiva da Planilha Bimestral. 

NOVEMBRO 

24/11-  Reunião com as Coordenadoras e Supervisora Pedagógica AEMC-  
Assuntos: Esclarecimentos da pauta da reunião realizada na SEDUC. 

DEZEMBRO 

02/12-  Reunião com as Diretoras e Supervisora Pedagógica AEMC-  escritório, 

Assuntos: esclarecimentos sobre a Pauta da SEDUC; 

 

Meta: Reunião periódica de Formação com as Agentes Educacionais, 

Agentes de Desenvolvimento Infantil, Monitoras e HTPC com os 

Professores. 

AGOSTO 

10/08 - Reunião de Coordenadoras no CEI NASSIF, ministrada pela Supervisora 
Priscila Panini: Da 7ª Pauta Administrativas e Pedagógicas quanto as atividades 
impressas, portfolios e outros; 

SETEMBRO 

13/09 - Reunião de Formação com as Agentes de Ed. Infantil – Assunto: 

Organização do cronograma/ datas de entregas das documentações 

Pedagógicas; 

14/09 – Formação UNIFAJ: - TEMA: - Educação inclusiva (TEA – Surdos – 

Deficiência Intelectual- Síndrome de Down); 

20/09 - Reunião de Formação com as Agentes de Ed. Infantil – Organização de 

cronogramas/ Assuntos Pedagógicos; Portfolio; 

21/09 - Formação UNIFAJ: - TEMA: - Planejamento/ Currículo; 

27/09 - Reunião de Formação com as Agentes de Ed. Infantil – Assuntos: 

Administrativo e Pedagógicos – Esclarecimentos para a aplicação do Portfolio; 



 
 
 
 
 
 
 

Orientações Planilha do Conselho de classe / Programação das 

crianças/cronogramas. 

28/09 - Formação UNIFAJ: - TEMA: Protocolos de Segurança Educação Básica/ 

Encerramento. 

OUTUBRO 

04/10 - Reunião de Formação com as Agentes de Educação Infantil – Assuntos: 

Recesso escolar; orientações gerais; 

18/10 – Reunião de Formação com as Agentes de Educação Infantil – Assuntos: 

datas de entregas das documentações Pedagógicas, orientações gerais; 

26/10 – Formação Pearson dia 26/10/21 das 17:30 às 19:30 – Tema: Avaliação 

Mediadora; 

NOVEMBRO 

08/11- Reunião de Formação com as Agentes de Educação Infantil – Assunto: 

Organização do cronograma/datas de entregas das documentações 

Pedagógicas, Portfólio e orientações gerais; 

22/11- Reunião de Formação com as Agentes de Ed. Infantil – Assunto: 

Organização do cronograma/datas de entregas das documentações 

Pedagógicas, Portfólio e orientações gerais; 

29/11- Reunião de Formação com as Agentes de Ed. Infantil – Assunto: 

Organização do cronograma/datas de entregas das documentações 

Pedagógicas, Portfólio e orientações gerais; 

DEZEMBRO 

06/12- Reunião de Formação com as Agentes de Educação Infantil – Assunto: 

Organização do cronograma/datas de entregas das documentações 

Pedagógicas, Portfólio e orientações gerais; 

 

Meta: Reuniões com as famílias. 

AGOSTO 

 27 a 31/08 - Solicitações de vaga; 

SETEMBRO 

27 à 29/09 – Matriculas e Encaminhamentos para o Pré1 2022; 

OUTUBRO 

04/10- 6ª Reunião de Pais CEI –Tema: Devolutiva da turma do terceiro 

bimestre/Recesso escolar 13 a 14/10 e Programação mês da criança; 



 
 
 
 
 
 
 

06/10- Atendimento e orientação aos Pais sobre o desenvolvimento e 

comportamento do aluno da turma de Berçário Maternal B; 

07/10- Atendimento e orientação aos Pais sobre o desenvolvimento e 

comportamento da aluna da turma de Berçário 1C.; 

19/10- Atendimento e orientação aos Pais sobre o desenvolvimento e 

comportamento da aluna da turma de Berçário 1C; 

28/10 – Bilhete informativo – Retorno a partir do dia 03/11 com atendimento 
100%; 

NOVEMBRO 

04/11- Atendimento e orientação aos Pais do aluno João Bertoli, sobre a Rotina 

diária da sala da turma de berçário 1B; 

05/11-  Atendimento e orientação aos Pais, com a nutricionista sobre a 

alimentação na Unidade Escolar da turma do berçário 1B; 

09/11- Atendimento e orientação aos Pais, do aluno Théo Depari (berçário 2C) 

sobre o desenvolvimento e comportamento dentro da Unidade Escolar; 

09/11- Atendimento e orientação aos Pais, da aluna Vitória Ciluzzo dos Santos 

(Maternal A) sobre o desenvolvimento e comportamento dentro da Unidade 

Escolar; 

10/11- Atendimento e orientação aos Pais, do aluno Miguel Costa Borges 

Barbosa (Maternal A) sobre consulta na pediatra;  

19/11- Atendimento e orientação aos Pais, com a nutricionista sobre a 

alimentação na Unidade Escolar do aluno Pedro Lucas Lopes Santos (turma do 

berçário 1A ) ; 

19/11- Atendimento e orientação aos Pais, com a nutricionista sobre a 

alimentação na Unidade Escolar da aluna Bianca Lima da Silva, da turma do 

Maternal B; 

25/11- Atendimento e orientação aos Pais, sobre o comportamento do aluno na 

Unidade Escolar da turma Maternal B. 

26/11-  Atendimento e orientação aos Pais, com a nutricionista sobre a 

alimentação da Lavínia berçário 1 A. 

 

DEZEMBRO 

13/12- Reunião de Pais.  

 

Meta: Reuniões periódicas com Secretaria Municipal de Educação. 

 



 
 
 
 
 
 
 

AGOSTO 

Não houve reunião neste período. 

SETEMBRO 

14/09 – 8ª Reunião Pedagógica e Administrativa – Coordenadoras Maria do 

Carmo e Supervisora Pedagógica e com as coordenadoras do Município; 

21/09 – 8º Reunião Administrativa – Com as Diretoras do Maria do Carmo e 

diretoras do Município.  

OUTUBRO 

Não houve reunião neste período. 

NOVEMBRO 

10/11: 9ª Pauta de Reunião na SEDUC com todas as Diretoras Municipais e da 

AEMC, sobre assuntos Administrativos e Pedagógicos. 

24/11: 9ª Pauta de Reunião na SEDUC com todas as Coordenadoras Municipais 

e da AEMC sobre assuntos Administrativos e Pedagógicos. 

DEZEMBRO 

01/12- 10ª Pauta de reunião com as Diretoras Municipais e Osc AEMC-

Assuntos: Administrativos e pedagógicos.   

02/12- Reunião com as Diretoras/Coordenadoras e Supervisora Pedagógica 
AEMC-  Assuntos: Esclarecimentos da pauta da reunião realizada na SEDUC.  

08/12- Reunião com as Coordenadoras e Supervisora Pedagógica AEMC- 
Assuntos: Orientações para a realização do planejamento Projeto Férias 03/01 a 
01/02/22, realizada na SEDUC. 

 

Meta: Supervisão suporte e acompanhamento dos Profissionais de Apoio 

(Supervisão SEDUC, Psicólogos, Fonoaudiólogos, Nutricionistas, etc.). 

AGOSTO 

Não houve atendimentos neste período 

SETEMBRO 

02/09–  Visita da Nutricionista; 

14/09–  Visita da Nutricionista; 

27/09–   Atendimento nutricional com família de 4 crianças; 

OUTUBRO 

04/10:  Visita dos profissionais da SEDUC Cristina Catão, Nelson, Edgar, Equipe 

da AEMC, Presidente Celso, Coordenador Everton, Wellington, e João Paulo; 

13/10 - A nutricionista realizou um treinamento com a Equipe da Cozinha 
auxiliares e cozinheiras, com o tema: Relação as regras de Boas Práticas para a 
Manipulação de Alimentos; 

19/10:  Jardinagem; 

27/10 – Curso com as Diretoras e Coordenadoras:  Gestão Escolar X Postura 

com a palestrante Roseli; 



 
 
 
 
 
 
 

NOVEMBRO 

05/11- Visita da Supervisora Administrativa Isabel- verificar documentação; 

09/11:  Jardinagem; 

10/11: Visita dos profissionais da SEDUC Cristine Jorge e da AEMC Supervisora 

Pedagógica Priscila Panini e Supervisora Administrativa Isa, para vistoria dos 

documentos do Conselho de Escola, PDDE e APM; 

11/11:  Visita dos profissionais da SEDUC Cristine Jorge, Nelson, Coordenador 

Everton e Equipe da Osc de Arthur Nogueira para conhecer a unidade;  

19/11- Visita Guilherme- entrega de material pedagógico; 

22/11- Visita Guilherme e Reginaldo- relógio ponto; 

23/11- Visita Guilherme- dispensa funcionária; 

24/11 – Curso com as Diretoras e Coordenadoras:  Tema: Gestão e liderança - 

com a palestrante Roseli;  

30/11- Visita Guilherme/Priscila; 

DEZEMBRO 

02/12- Visita Guilherme- dispensa funcionária. 

03/12- Visita Guilherme e Priscila-conversar com a Agente Educacional Rafaela; 

06/12- Visita Guilherme  

 

Meta: Acompanhamento, Avaliação e monitoramento das ações e 

execuções dos profissionais de cada seguimento. 

AGOSTO 

As auxiliares de limpeza estão limpando a unidade escolar diariamente, áreas da 

secretaria, banheiro dos funcionários, refeitório e salas da coordenação e café; 

fazendo a higienização dos locais para que funcione com a mais perfeita higiene 

e segurança possível de acordo com o protocolo de saúde; Coordenadora 

Pedagógica está realizando formações com as agentes educacionais todas as 

semanas, planejamentos híbrido, cronogramas de temas, pautas de formação, 

conselho de classe, diários, portfólios, relatórios do conselho, relatório do objeto, 

semanários e realizou recolhimento de blocos de atividades; A diretora: quadro 

de funcionários e horários; Formação com as agentes educacionais; Relatório do 

objeto, atestados e justificativas.; organização da presença no diário, 

acompanhar todos os seguimentos da unidade; A assistente administrativa: 

atendem as demandas ADM da unidade e RH; atestados e justificativas. 

Impressão dos holerites e assinatura dos mesmos; Pedido me recebimento de 

materiais de limpeza e pedagógicos, solicitação de vaga e matriculas da 

solicitação de vaga. As Agentes de Educação estão fazendo, diário, semanário, 



 
 
 
 
 
 
 

cronogramas para o mês de agosto, pesquisas de atividades para serem 

realizadas com as crianças, gravação de vídeos educativo para o mês, 

montagem de atividades pedagógicas semanalmente, participando de 

formações realizadas pela Equipe Gestora Supervisora, entrega e recolhimento 

dos blocos de atividades, preencher os documentos necessários e material para 

uso nos vídeos; As ADIs estão atendendo até 60% das crianças na unidade, 

dando suporte para as Agentes, zelando integralmente pelas crianças e 

confecções de painéis. 

SETEMBRO 

As auxiliares de limpeza estão limpando a unidade escolar diariamente, áreas 
internas e externas fazendo a higienização dos locais de acordo com o protocolo 
de saúde; A Coordenadora Pedagógica está realizando formações com as 
agentes educacionais todas as semanas, revisando avalições, planejamentos 
híbrido, cronogramas de temas, pautas de formação, conselho de classe, 
diários, portfólios, relatórios, semanários e realizou recolhimento de blocos de 
atividades; A diretora: impressão dos holerites e assinatura dos mesmos; quadro 
de funcionários e horários; planilha de atendidos do mês, formação com as 
agentes educacionais; pedido de materiais de limpeza e pedagógicos; Relatório 
do Projeto, atestados e justificativas. Recebimento dos produtos de limpeza; 
organização da presença no diário, acompanhar todos os seguimentos da 
unidade; A assistente administrativa: atendem as demandas ADM de 
documentos de matriculas, transferências, encaminhamentos para o Pré 2022, 
entrega do malote, Lista piloto, pedido de materiais de limpeza e pedagógicos e 
outros documentos da unidade, ponto e RH; As Agentes de Educação estão 
organizando as avaliações, diário, semanário, cronogramas para o mês de 
agosto, pesquisas de materiais diversos para serem utilizados com as crianças 
em suas atividades, gravação de vídeos educativo para o mês, montagem de 
atividades pedagógicas semanalmente, participando de formações realizadas 
pela Equipe Gestora, entrega e recolhimento dos blocos de atividades, realizam 
a pesquisa de atividades para o planejamento, realizam as gravações e edições 
dos vídeos orientadores, além de preencher os documentos necessários: 
relatório do objeto; Orientam as ADIs quanto a gravação de vídeos e 
brincadeiras, confecções de painéis e material para uso nos vídeos; As ADIs 
estão atendendo até 80% das crianças na unidade, dando suporte para as 
Agentes, zelando integralmente pelas crianças. 

OUTUBRO 

As Auxiliares de Limpeza, organizam a unidade escolar diariamente, áreas 
internas e externas fazendo a higienização e limpeza dos locais de acordo com 
o protocolo de saúde, recebem o pessoal da entrega da água e lavanderia;   As 
Cozinheiras e auxiliares, preparam às refeições das crianças diariamente, 
recebem os alimentos da SEDUC, contam o estoque e realizam a planilha para a 
entrega na SEDUC dos alimentos utilizados semanalmente; A Coordenadora 
Pedagógica realiza formações com as Agentes Educacionais todas as semanas, 
revisando avalições, planejamentos híbrido, cronogramas de temas, pautas de 
formação, conselho de classe, diários, portfolios, relatórios, semanários e 



 
 
 
 
 
 
 

realizou recolhimento de blocos de atividades; A Diretora  realizou, quadro de 
funcionários do mês vigente e horários; lista piloto, ligações para os pais para o 
retorno presencial 100%; Atas da APM, levou e retirou os documentos da APM  
no Cartório e Banco; Formação com as Agentes Educacionais; Pedido de 
materiais de limpeza e pedagógicos; Relatório do Projeto, atestados e 
justificativas,  recebimento dos produtos de limpeza; organização da presença 
no diário, acompanhar todos os seguimentos da unidade; A Assistente 
Administrativa: atendem as demandas ADM de documentos de matriculas, 
transferências e outros documentos da unidade, ponto e RH;  holerites, malotes, 
pedidos de água e gás para a  unidade, lista piloto e lista de espera. As Agentes 
de Educação organizam as avaliações, diário, semanário, cronogramas para o 
mês de outubro, pesquisas de materiais diversos para serem utilizados com as 
crianças em suas atividades, gravação de vídeos educativo para o mês, 
montagem de atividades pedagógicas semanalmente, participando de 
formações realizadas pela Equipe Gestora entrega e recolhimento dos blocos de 
atividades, realizam a pesquisa de atividades para o planejamento, realizam as 
gravações e edições dos vídeos orientadores, além de preencher os 
documentos necessários; Orientam as ADIs quanto a gravação de vídeos e 
brincadeiras, confecções de painéis e material para uso nos vídeos;  As ADIs 
estão atendendo até 80% das crianças na unidade, dando suporte para as 
Agentes, zelando integralmente pelas crianças. 

NOVEMBRO 

 As Auxiliares de Limpeza, organizam a unidade escolar diariamente, áreas 
internas e externas fazendo a higienização e limpeza dos locais de acordo com 
o protocolo de saúde, recebem o pessoal da entrega da água e lavanderia;   As 
Cozinheiras e auxiliares, preparam às refeições das crianças diariamente, 
recebem os alimentos da SEDUC, contam o estoque e realizam a planilha para a 
entrega na SEDUC dos alimentos utilizados semanalmente; A Coordenadora 
Pedagógica realiza formações com as Agentes Educacionais todas as semanas, 
revisando avalições, cronogramas de temas, pautas de formação, conselho de 
classe, diários, portfolios, relatórios e semanários; A Diretora  realizou, quadro 
de funcionários do mês vigente e horários; lista piloto, Atas da APM, Formação 
com as Agentes Educacionais; Pedido de materiais de limpeza e pedagógicos; 
Relatório do Objeto, atestados e justificativas,  recebimento dos produtos de 
limpeza; organização da presença no diário do 4º bimestre, acompanhar todos 
os seguimentos da unidade, atendimentos com funcionárias e pais; A Assistente 
Administrativa: atendem as demandas ADM de documentos de matriculas, 
transferências e outros documentos da unidade, ponto e RH;  holerites, malotes, 
pedidos de água e gás para a  unidade, lista piloto e lista de espera. As Agentes 
de Educação organizam as avaliações, diário, semanário, cronogramas para o 
mês de novembro, pesquisas de materiais diversos para serem utilizados com 
as crianças em suas atividades, , montagem de atividades pedagógicas 
semanalmente, participando de formações realizadas pela Equipe Gestora,  
realizam a pesquisa de atividades para o planejamento,  além de preencher os 
documentos necessários; Orientam as ADIs quanto aos cuidados das crianças 
dentro e fora da sala de aula, confecções de painéis do encerramento e portas 



 
 
 
 
 
 
 

tema natalino;  As ADIs estão atendendo 100% das crianças na unidade, dando 
suporte para as Agentes, zelando integralmente pelas crianças. 

DEZEMBRO 

As Auxiliares de Limpeza, organizam a unidade escolar diariamente, áreas 
internas e externas fazendo a higienização e limpeza dos locais de acordo com 
o protocolo de saúde, recebem o pessoal da entrega da água e lavanderia;   As 
Cozinheiras e auxiliares, preparam às refeições das crianças diariamente, 
recebem os alimentos da SEDUC, contam o estoque e realizam a planilha para a 
entrega na SEDUC dos alimentos utilizados semanalmente; A Coordenadora 
Pedagógica realiza formações com as Agentes Educacionais todas as semanas, 
revisando avalições, cronogramas de temas, pautas de formação, conselho de 
classe, diários, pastas de atividades/projetos, portfolios, relatórios e semanários; 
A Diretora  realizou, quadro de funcionários do mês vigente e horários; lista 
piloto, Atas da APM, Formação com as Agentes Educacionais; Pedido de 
materiais de limpeza e pedagógicos; Relatório do Objeto, atestados e 
justificativas,  recebimento dos produtos de limpeza; organização da presença 
no diário do 4º bimestre, acompanhar todos os seguimentos da unidade, 
atendimentos com funcionárias e pais; A Assistente Administrativa: atendem as 
demandas ADM de documentos de matriculas, transferências e outros 
documentos da unidade, ponto e RH;  holerites, malotes, pedidos de água e gás 
para a  unidade, lista piloto e lista de espera. As Agentes de Educação 
organizam as avaliações, diário, semanário, cronogramas para o mês de 
novembro, pesquisas de materiais diversos para serem utilizados com as 
crianças em suas atividades, , montagem de atividades pedagógicas 
semanalmente, participando de formações realizadas pela Equipe Gestora,  
realizam a pesquisa de atividades para o planejamento,  além de preencher os 
documentos necessários; Orientam as ADIs quanto aos cuidados das crianças 
dentro e fora da sala de aula, confecções de painéis do encerramento e portas 
tema natalino;  As ADIs estão atendendo 100% das crianças na unidade, dando 
suporte para as Agentes, zelando integralmente pelas crianças. 

Meta: Festas e eventos comemorativos. 

AGOSTO 

Não houveram eventos neste período. 

SETEMBRO 

Não houveram eventos neste período. 

OUTUBRO  

Semana da Criança – Brincadeira, culinárias e atividades variadas 18/10 À 22/10             

 

NOVEMBRO  

Não houveram eventos neste período. 



 
 
 
 
 
 
 

DEZEMBRO 

10/12- Encerramento do Projeto com a entrega das lembrancinhas. 

 

C.E.I. “DONA CECÍLIA NADER HOSSRI” 

TURMAS: Berçário I A e B 

Metas: Registro descritivo e com fotos das turmas, contemplando as 
Habilidades, os Direitos de Aprendizagem e os Campos de Experiências na 
execução do objeto.  
 
AGOSTO  
23\08- Percepção sensorial com fitas, circuito motor: passar embaixo da mesa e 
rolar no colchão, história: Cuca, encaixe estrela, parque: livre e bonecas. 
24\08 - Panelinhas, música: cuidado com a cuca, pátio: brincadeira morto vivo, 
desenho livre, gramado com sucatas e imitar o som da cuca. 
25\08- Fono: risada da cuca, caixa das emoções, esconder objetos no lençol e 
kit massagem. 
26\08- Caixa espelho, animais, baldes e pás, pintura esponjada, boliche e vídeo: 
A Cuca. 
27\08- Encaixe, carrinhos, ferramentas, ciranda cirandinha, bola ao alvo e copos 

coloridos, "Desembrulhar brinquedos”. 

30\08- Roda inicial, Serra-serra serrador, circuito, brincadeira musical 
“Lavadeira” (Lava roupa), bonecas, jogar bolinhas retirada de crachá 
31\08- Lego, sucatas, garrafinhas sensoriais. Fono Movimentos com a língua, 

brincadeiras de bolas, brincadeira de garrafas sensoriais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BERÇÁRIO 1 A - FOTOS 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
BERÇÁRIO 1 B - FOTOS 

 
 
 
 
 
SETEMBRO 
01/09- Roda inicial, brinquedos não estruturados sucatas, Serra-Serra serrador, 
História dos Três Porquinhos, roda musical, retirada de rotina; 



 
 
 
 
 
 
 

02/09- Roda inicial, chocalho, bonecas, monta-monta peças grandes, jogar 
bolinhas, músicas diversas, retirada de rotina; 
03/09- Roda inicial, circuito, bonecas, Carrinho, velotrol, brincadeira musical 
“Lavanderia”, Fono: Movimento com a língua, retirada de rotina; 
08/09- Lego, brincar de Túnel/ agachar e levantar, Pátio sucatas, casinha, 
desenho da Maria fumaça com fotos das crianças, figuras na caixa, garrafas 
sensoriais, retirada da rotina; 
09/09 - Roda inicial, Garrafas, emborrachados, pelúcias bonecas e bonecos, 
encaixe dos animais coloridos, Musica: Era uma casinha bem fechadinha, 
retirada da rotina; 
10/09 - Roda inicial, Sucatas, bola, fantasias, circuitos com obstáculos grudados 
fitas crepe no chão, salão de beleza, Fono: Onomatopeia, roda musical; 
13/09 - Roda inicial, Lego, colar bolinhas na fita, retirar fita do chão, música “Eu 
andar de trem”, rasgar revista, vídeo: Onomatopeias, massagem com bolinha 
espiral, retirada da rotina; 
14/09 - Roda inicial, diversos, carimbo da ponta dos dedos, amassar papel 
crepom, música Quando a mãe diz Mé-Mé-Mé, telefones, brincadeira rastejar, 
andar de trem, andar de lado, rodar e sentar, retirar rotina; 
15/09 -  Roda inicial, Bonecas, bolinha de sabão, imitar o som do telefone, 
chamada a longa distância, cantiga cavalinho, chocalhos, retirar fita do chão, 
retirar o crachá. 
16/09 –  Roda inicial, Garrafas, bola de pilates rolar, pintura com rolinho fazer 
pista de carrinhos, encaixe, fantoches, roda musical, retirada do crachá;  
17/09 - Roda inicial, fazendinha, cama de gato com brinquedos, massagem com 
bolinha nas mãos e nos pés, equilíbrio na barra, colocar bolinhas no orifício e 
soltar, puxar brinquedos preso na parede, rastejar, retirada do crachá; 
20/09 -  Roda inicial, Encaixe do cogumelo, movimento com bambolê, música: 
Palminhas palminhas, História: Aperte aqui, parque balanço, bola, recolher 
rotina; 
21/09 –Roda inicial, Chocalhos, boneca, caixa musical, brincar no túnel, caixa de 
tato, brincar dentro das caixas de papelão, caras e bocas em frente ao espelho, 
panelinhas, roda musical recolher rotina; 
22/09 – Roda inicial, Garrafas coloridas, pátio casinha, bolinhas coloridas dentro 
da caixa, ordenar a vaca, música: Eu conheço um jacaré, caça ao tesouro, 
dançar, recolher a rotina; 
23/09 – Roda inicial, diversos, sucata, brincar com tintas nas mãos fazendo 
florzinha carimbo, motoquinhas, lego, sucatas, brincar de trocar as bonecas, 
roda musical, recolher a rotina; 
24/09 – Roda inicial, Carrinhos, bandinha, arrastar bebê no cobertor, dançar, 
passar no túnel com bambolê, Música: Eu conheço um jacaré, recolher crachá; 
27/09 – Roda inicial, Motos, puxar os carrinhos, bonecas, sucatas, pintura livre 
com tinta, brinquedos de montar, palminhas, História: Chapeuzinho vermelho, 
caixa musical, recolher a rotina; 
28/09 - Roda inicial, Boneca, Pelúcia, cabo de guerra com toalha, dança, 
garrafas coloridas, baleia com recurso de tecido, siga seu mestre, retirar os 
crachás. 
29/09 - Roda inicial, Garrafas, bolinhas de sabão, história com fantoches, 
músicas diversas e Garilbaldi, Fono: nomear objetos, recolher a rotina; 



 
 
 
 
 
 
 

30/09 - Roda inicial, Telefones, motocas, brincar com boliche de garrafas Pet, 
pintura livre com gizam de cera, a Fazendo do Zenon,, garrafas, encaixes 
grandes, bolas, bolinha de sabão, recolher a rotina. 
 
BERÇÁRIO I A – FOTO 

 
BERÇÁRIO I B - FOTO 
 

 
 
OUTUBRO 
01/10 – Roda inicial, brinquedos não estruturados sucatas, fantoches, carimbo 
das mãos com tinta, dados almofadas, massagear o peito dos pés com escova 
de dente, fantoches, lego, música da Xuxa, retirada da rotina; 
04/10 - Roda inicial, jogo de encaixe, pintura com tinta guache no papel 
camurça, legos grande, caixa tato, massagem com as pontas dos dedos, 



 
 
 
 
 
 
 

brinquedos diversos, História Borboletinha, livros vídeo postagem no WhatsApp 
Massagem com as pontas dos dedos, retirada da rotina; 
05/10– Roda inicial, Panelinhas, atividade esq. Corporal com a cantiga Trula 
Birula da Xuxa, dados almofadados, DVD Vai e vem das Estações, empilhar 
latas grandes, legos, Música Sai para lá piaba, carrinhos, Postagem no 
WhatsApp do vídeo musical Truta Biruba, retirada da rotina; 
06/10 - Roda inicial, Garrafas sensoriais, 2ª parte da pintura com tinta guache no 
papel camurça, brinquedos Jacaré, Fono: Zé bochecha, circuito passar pela 
trilha e seguir as pegadas, livros, História Que bicho será que bota o ovo, 
panelinhas, postagem do vídeo Fono: Zé bochecha, retirada da rotina; 
07/10 s - Roda inicial, legos, passar a bola para o amigo do lado, sucatas, 
Música Mestre André, Estimulação com o musical do Baby Zoo, Baldinhos, 
dados de almofadas sucatas, experimentar e montar a salada de frutas receita 
da nutricionista,   postagem do vídeo de música Salada de frutas e o vídeo com 
a nutricionista Matilde como fazer uma salada de frutas colorida e nutritiva  
retirada da rotina; 
08/10 - Roda inicial, sucats, brincar com fantasias, bonecas no solário, 
estimulação cama de gato, jacaré, musica cinco patinhos – Xuxa, bonecas de 
pelúcia, Postagem do musical vai e vem das estações – Palavra cantada, retirar 
rotina; 
18/10 - Roda inicial, chocalho, pintura utilizando rodinho com tinta guache, 
passeio pela creche, garrafinhas sensoriais, fazer movimentos rolando sobre as 
almofadas com auxílio das ADIS, casinha com brinquedos diversos, História Os 
três Porquinhos, bonecas, postagem do vídeo de estimulação musical Garibaldi, 
retirar o crachá. 
19/10 - Roda inicial, panelinhas, esquema corporal fazer carinho no amigo no 
cabelo, nas mãos, no rosto (cada criança na sua bolha), rolar no tatame, Musical 
da galinha pitadinha, boliche de sucata, bolinhas, Musical Garibaldi, legos, 
postagem do vídeo circuito passar pela teia da aranha e seguir pegadas, retirada 
do crachá;  
20/10 - Roda inicial, sucatas, pintura utilizando rolinho com tinta, dados de 
almofadas, FONO: soprar bolinhas grandes de papel crepom, passar pelo túnel 
e andar entre obstáculos, bonecas, História amanhecer na roça, baldinhos, 
postagem do vídeo de história contada borboletinha com A Agente Educacional, 
retirada da rotina; 
21/10 - Roda inicial, fantoche de animais, ativ. Psicomotricidade bater palminhas 
em diferentes posições, solário bolinhas coloridas, Música o sapo não lava o pé, 
estimulação Boby Zoo, panelinhas, sucatas, carrinhos, postagem do vídeo a 
galinha pintadinha música borboletinha, recolher rotina; 
22/10 - Roda inicial, baldinhos, fantasias, brinquedos diversos, cabaninha, 
estimulação bola no cesto, solário brincar com o balangandã, Música da D. 
Aranha, panelinhas, postagem do vídeo de uma brincadeira Balangandã – 
ensinar com brinca e montagem, retirar a rotina; 
25/10 - Roda inicial, fantoches de bonecos, carimbo com tinta guache utilizando 
rolo de papel higiênico, carrinhos, garrafas sensoriais, momento do carrinho, 
jacaré, História O galinho gripado, carrinhos, postagem do vídeo da história 
galinho gripado com a Agente Educacional, recolher a rotina; 



 
 
 
 
 
 
 

26/10 - Roda inicial, garrafas sensoriais, esquema corporal A lagarta comilona, 
sucata, DVD Primavera musical do mundo Bita, arrastar o bebê no cobertor, 
bolinhas, músicas A formiguinha, fantoche, postagem do vídeo da brincadeira A 
Lagarta comilona, recolher a rotina; 
27/10 - Roda inicial, chocalho, carimbo com tinta guache utilizando rolo de papel 
higiênico, baldinhos, Fono Imitar o índio, circuito passar pelo túnel e rolar no 
colchão, bola de pilatis, História O galinho gripado recontagem, panelinhas, 
postagem do vídeo de Fono: imitar o som do Índio, retirar a rotina; 
28/10 - Roda inicial, panelinhas, ativ. Psicomotricidade, atividade som e 
coordenação com colheres, bolinhas Músicas da galinha pintadinha dança, 
estimulação folhear revistas, atividade no solário pescaria com peneira, 
chocalho, postagem do vídeo da Pescaria com peneira e o musical Primavera do 
Mundo Bita, retirar a rotina. 
 
 
BERÇÁRIO I A - FOTO 

 

 
 
 
 
 
 
 
BERÇÁRIO I - B FOTO 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
NOVEMBRO 
03/11 - Roda inicial e final, solário: jacarés e cabana, mural: brinquedos de papel 
colorido, circuito: trânsito, fono: que som é esse? história: Eufrida- A borboleta 
azul, atividade com brinquedo: brinquedos diversos. Vídeo: circuito- trânsito. 
04/11 - Roda inicial e final, solário: carrinhos e bolinha de sabão, cadeira de 
balanço, circuito: trânsito, atividade com brinquedos: chocalhos, peek a blocos. 
Vídeo: Musical- Meios de transportes. 
05/11 - Roda inicial e final, solário: bolinhas coloridas e baldinhos, projeto: 
Cadê? Achou! cama de gato, seu lobo está, história: Eufrida- A borboleta azul, 
copos coloridos. Vídeo Brincadeira- Seu lobo está? 
08/11 - Roda inicial e final, solário: jacarés e dados almofadados, mural: Fotos 
das crianças brincando, massagem shantala, água + algodão, lego. Vídeo: 
Estimulação- Massagem shantala. 
09/11 - Roda inicial e final, solário: carrinhos e bolas grandes (bola ao cesto), 
cadeira de balanço, formar o trem, música: dirigindo meu carro, fantoches. 
Vídeo: Esquema corporal-dancinha do corpo. 
10/11 - Roda inicial e final, solário: bolinhas de sabão e rolinho com água, 
circuito: trânsito, fono: nomear partes do corpo, história: rápido como um 
gafanhoto, livros. Vídeo: Musical- Dirigindo meu carro. 
11/11 - Roda inicial e final, solário: sucatas e jacarés, colocar bolinhas na fita 
durex, bolacha na boca do mascote, atividade com brinquedo: fantasias, baby 
zoo. Vídeo: Brinquedos não estruturados- Sucatas. 
12/11 - Roda inicial e final, solário: baldinhos e bolinhas coloridas, projeto: 
sucatas, jogo de tubos na parede com rolinho de papel higiênico, cavalinho upa-
upa, música: a roda do ônibus, peek a blocos. Vídeo: Musical- A roda do ônibus. 



 
 
 
 
 
 
 

16/11 - Roda inicial e final, solário: fantasias e bolas grandes, siga seu mestre, 
cadê? Achou! roda, música: todo mundo é diferente, fantoches. Vídeo: Imitação: 
Siga seu mestre. 
17/11 - Roda inicial e final, solário: sucatas e bambolês, artes visuais: desenho 
livre no papel craft na parede, túnel+ pular no colchonete e fazer a fila para 
aguardar a vez, fono: seu lobato, história: que bicho será que a cobra comeu? 
copos coloridos. Vídeo: Musical- seu lobato. 
18/11 - Roda inicial e final, solário: jacarés e bolinhas coloridas, cavalinho upa-
upa, folhear revistas, móbile, bonecas. Vídeo: Musical- Você vai gostar de mim 
(xuxa). 
19/11s- Roda inicial e final, solário: Baldinhos e bonecas de pano, projeto: cadê? 
Achou! passar bolinha no arco, panelinhas, música: diversas, garrafinhas 
sensoriais. Vídeo: Música- Todo mundo é diferente. 
22/11 - Roda inicial e final, solário: Bambolês e jacarés, artes visuais: carimbo da 
mão “Menina bonita do laço de fita”, massagem com bolinha espiral, o pequeno 
beija-flor com recurso tecido, história: Você troca? sucatas. Vídeo: O pequeno 
beija-flor com recurso tecido. 
23/11 - Roda inicial e final, solário: Bolas grandes e carrinhos, cavalinho upa-
upa, andar com auxílio da monitora utilizando bambolê, música: Menina bonita 
do laço de fita, livros. Vídeo: Musical- Menina bonita do laço de fita. 
24/11- Roda inicial e final, solário: Jacarés e carriolas, artes visuais: Carimbo da 
mão “Menina bonita do laço de fita”, correr/ parar e saltar, fono: estalo de língua, 
história: Você troca? Vídeo: O jacaré não tem chulé com recurso copos. 
25/11- Roda inicial e final, solário: Bonecas de pano e bolinhas de sabão, 
rastejar, objetos grudados no chão, brinquedos sonoros, copos coloridos. Vídeo: 
Musical- Piuí e sua turma “Cor da pele”. 
26/11- Roda inicial e final, solário: Bolinhas coloridas e bambolês, roda, passar a 
bolinha no arco (bambolê suspenso), fantoches, música: escravos de Jó, 
carrinhos. Vídeo: Vamos brincar?  
29/11- Roda inicial e final, solário: Bolas grandes, rolinho com água, massagem 
com escova de cabelo, chuvinha de papel, história: Um tanto perdida, 
panelinhas. Vídeo: Chuvinha de papel. 
30/11- Roda inicial e final, solário: Bambolês e carriolas, cadeira de balanço, 
esticar e encolher os braços e pernas, dança livre com crepom, música: O jacaré 
não tem chulé. Vídeo: Dança livre com crepom. 
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DEZEMBRO  



 
 
 
 
 
 
 

01/12- Atividades- Roda inicial e final, solário: jacarés e pelúcias, história: Um 
tanto perdida, exercícios de alongamento, desembrulhar brinquedos, brinquedos 
diversos. Vídeo enviado no grupo do WhatsApp: Percepção sensorial- Chuvinha 
de papel; 
02/12- Atividades- Roda inicial e final, solário: sucatas e carrinhos, cavalinho 
upa-upa, puxar brinquedos que estão presos na parede, cabaninha, música: Fui 
morar numa casinha, estátua, chocalhos. Vídeo enviado no grupo do WhatsApp: 
Brincadeira musical- Jacaré não tem chulé com recurso sonoro (copos); 
03/12- Atividades- Roda inicial e final, solário: baldinhos e carrinhos, pegar o 
brinquedo/ deitar e rolar no tapete, fono: movimentos com a boca, bonecas de 
pano, desenho livre com gizão de cera no papel Kraft no chão. Vídeo enviado no 
grupo do WhatsApp: Musical- Estátua; 
06/12- Atividades- Roda inicial e final, solário: bolas grandes e correr segurando 
crepom, cabana, desenho livre com gizão de cera no papel Kraft na parede, 
massagem com aparelhos, pisar no plástico bolha, história: Borboletinha, 
carrinhos. Vídeo enviado no grupo do WhatsApp: Artes visuais- Desenho livre 
com gizão de cera no papel craft na parede; 
07/12- Atividades- Roda inicial e final, solário: carriolas e bonecas, peek a 
Blocos, cadeira de balanço, cavalinho upa-upa, jogar a bolinha no arco (bambolê 
suspenso), músicas diversas, sucatas, copos coloridos. Vídeo enviado no grupo 
do WhatsApp: Psicomotricidade- Cavalinho upa-upa; 
08/12- Atividades- Roda inicial e final, solário: Bambolês e carrinhos, desenho 
livre com gizão de cera no papel craft no chão, pelúcias, fono: soprar bolinhas de 
crepom na mesa, história: Borboletinha, música: palminhas/palminhas nós 
vamos bater. Vídeo enviado no grupo do WhatsApp: Viso-motora- Jogar a 
bolinha no arco (bambolê suspenso); 
09/12- Atividades- Roda inicial e final, solário: fantasias e baldinhos, pelúcias, 
jacarés, folhear revistas, história: Borboletinha, sucatas, fono: Cavalinho faz 
assim. Vídeo: Fono- Cavalinho faz assim; 
10/12- Atividades- Roda inicial e final, solário: dados almofadados e bolas 
grandes, bonecas de pano, roda, jogo de tubos, fantasias (desfile), músicas 
diversas, baby zoo. Vídeo: Artes visuais- 
Confecção dobradura avião; 
13/12- Atividades- Roda inicial e final, solário: bolinhas de sabão e banho de 
boneca, confecção dobradura avião, massagem shantala, recolher folhas do 
Chão no caminho do quiosque, história: A pata, animais (pelúcias), garrafinhas 
sensoriais. Vídeo: Brincadeira musical- Escravos de Jó com recurso bolinhas; 
14/12- Atividades- Roda inicial e final, solário: bolas grandes e jogar e pegar 
bolinhas, panelinhas, morto/vivo, cadê? Achou! baldinhos, sucatas, livros. Vídeo: 
Brincadeira musical Escravos de Jó com recurso bolinhas; 
15/12- Atividades- Roda inicial e final, solário: jacarés e baldinhos, baby zoo, 
confecção dobradura avião, rastejar e andar de trás para frente, fono: Beber 
água no canudinho, bonecas de pano, história: A pata, músicas diversas. Vídeo: 
Motricidade fina- Colocar bolacha na boca do mascote; 
16/12- Atividades- Roda inicial e final, solário: carrinhos e panelinhas, copos 
coloridos, cavalinho upa-upa, bolacha na boca do mascote, garrafinhas 
sensoriais, peek a blocos. Vídeo: Movimento- 
Roda; 



 
 
 
 
 
 
 

17/12- Atividades- Roda inicial e final, solário: dados almofadados e baldinhos, 
pelúcias, roda, cama de gato, bonecas de pano, músicas diversas, panelinhas. 
Vídeo: Musical Cocoricó. 
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TURMA: Berçário II A, B e C 



 
 
 
 
 
 
 

Metas: Registro descritivo e com fotos das turmas, contemplando as 
Habilidades, os Direitos de Aprendizagem e os Campos de Experiências na 
execução do objeto.  
23\08- Atividades- Ursos, picotar papel, alfabeto, encaixe das estrelas, macarrão 
colorido, história: Cuca, fui no tororó. 
24\08 - Moto, quebra-cabeça, numerais, andar por cima da fita, imitar o Saci, 
música: cuidado com a Cuca, faz de conta: no caldeirão da Cuca, esconde – 
esconde, recolher o crachá. 
25\08- Animais, fazer bolinha de crepom, cabo de guerra, esconder objeto no 
lençol, fono: fazer o som do grilo com a língua, música: marcha soldado, pega- 
pega. 
26\08- Boneca, desenho livre com esponja, blocos lógicos, elástico, construção, 
filme: A Cuca, lego de espuma, zig-zag nos pneus, recolher os crachás. 
27\08- Carrinhos, livros, dominó, amarelinha, faz de conta: fantasia do Saci, 
massagem com escova, teatro, cabra cega, roda final: como foi sua semana?                                                                                                  
30\08- boneca, livros, carimbo das casas, passar em baixo do cabo de vassoura, 
encaixe colorido, degustar mamão, história: Narizinho, música: hino de 
Jaguariúna. 
31/08- carrinhos, construção da Maria fumaça, alinhavo, imitar o turista 
(conhecer a cidade), música: campo ou cidade, fantasia, cada macaco no seu 
galho e recolher o crachá 
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01/09- Roda inicial, música, história o rato do campo e o rato da cidade, boliche, 
bolinha de sabão, bonecas, reciclados, encaixe, recolher a rotina. 
02/09- Roda inicial, música com gestos, boliche, fantasia, Atividade do projeto: 
transferência de bolinha com os pés, carrinhos para passar no zigue zague, kit 
casinha, Dinossauros, recolher a rotina; 
03/09- Roda inicial, bonecas, carrinhos. Enfiar canudinhos na lata, dança das 
cadeiras, desenho livre da Maria Fumaça, boliche, bolinhas de sabão, bolas, 
recolher a rotina; 
08/09- Roda inicial Bonecas, encaixe, brincar de trem com caixa de papelão, 
construção do bolo com massinha, blocos, folhear livros, música; Andar de trem 
com gestos, pular amarelinha, recolher a rotina; 
09/09- Roda inicial, Motos, encaixar palito de sorvete colorido na caixa de ovo, 
garrafas sensoriais, panelinhas, pular entre as listas do chão, bambolê pular 
dentro, brinquedos emborrachados, recolher a rotina; 
10/09-  Roda inicial, bonecas, parque, história Maria Fumaça, assoprar velas, kit 
casinha, blocos, fantoches, lego, desenho com giz de lousa no chão, brincar de 
trem com caixa de papelão, recolher a rotina; 
13/09- Roda inicial, bonecas, pelúcias, brinquedos diversos, garrafinhas 
sensoriais, estalos de língua, vídeo: Chico Bento na roça é diferente, carriola, 
bola ao cesto, recolher a rotina; 
14/09-  Roda inicial Bonecas, rolar a bola na direção da criança, história: Turma 
da Mônica – chamadas de longa distância, rolar a bola na direção da criança, 
construir um telefone com copinhos de Danone, recolher a rotina; 
15/09- Roda inicial Carrinhos, fazer massinha caseira, passar por cima da corda 
e pular no bambolê, blocos lógicos, imitar barulho com telefone, pintura com 
rolinho, músicas diversas, recolher a rotina; 
16/09- Roda inicial, Motos, carrinhos, bonecas, pintura livre com giz de cera, 
brincar o mestre mandou, música Disk para mim, atividade: passar pelo túnel de 
tecido e por cima da corda e pular dentro do bambolê, recolher a rotina; 
17/09- Roda inicial, Ursos de pelúcia, sequência lógica de meios de 
comunicação, sucata eletrônicos, blocos, lego, pares de arroz, história: Lili e o 
tele, História: O carteiro chegou, bolinhas de sabão, recolher a rotina; 
20/09- - Roda inicial, caixa musical com figura de eletrônicos, alinhavo, parque 
com sucatas, passar por cima do plástico bolha. Carriola, cartaz com figuras de 
meios de comunicação, recolher a rotina;  
21/09-  Roda inicial Ursos, dominó, carimbo com rolinho de papel higiênico, 
bonecas, brincar de esconde-esconde, chute a gol, brinquedos kit medico, salto 
da rã, massagear as pontas dos dedos, recolher a rotina;  
22/09- Roda inicial, kit de médico, monta-monta, giz de lousa na parede, língua 
da sogra, bolinhas com papel crepom, bolinha de sabão no parque, pequeno 
construtor, recolher a rotina; 
23/09-  Roda inicial, Boneco, tapete sensorial, blocos lógicos, o mestre mandou, 
massagear os pés, musica a barata e seu lobato, pintura com rolinho, música de 
saída; 
24/09 - Roda inicial, folhear Livros, quiosque com massinha, lego, carrinhos de 
boneca, carriolas, eletrônicos, acerte o alvo, história, recolher a rotina; 
27/09- Roda inicial, história assim é ser criança, projeto confecção da massinha 
caseira, Livros, carimbo, caixa musical, pequeno construtor, recolher a rotina; 



 
 
 
 
 
 
 

28/09- Roda inicial, bonecos, jogo da memória, fazendinha, carrinhos, fazer 
massagem com bolinhas, estatua, imitar a mamãe ou papai fazendo comida, 
música, recolher a rotina; 
29/09-Roda inicial, carrinhos, bolha de sabão, caixa musical, sucatas, pintura 
com rolinhos, história Gabriel a fraldinha, brincar morto vivo, estatua, brincar de 
fantasia, músicas para ir embora, recolher a rotina; 
30/09- Roda inicial, boliche, brinquedo diversos, sucatas, pintura livre no papel 
Kraft, música bagunça de criança, brincar com a massinha caseira, rasgar papel, 
encaixe, pelúcia, música para a saída, recolher a rotina. 
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01/10- Roda inicial, brinquedos diversos, sucatas, música com comando, folhear 
livros, sucata, massagem com bolinha, baile de fantasia, carriolas, reconto da 
história Gabriel e a fralda, postagem do vídeo musical Assim é ser criança – 
Mundo Bita, retirada de rotina; 
04/10– Roda inicial,  carrinhos, passar linhas no chão (fazendo zig zag) passar 
com carrinhos por cima das linhas, pintura com rolinho no plástico bolha, lego, 
caixa surpresa com emborrachados, confecção de instrumento musical 
Bongô/Agogô com sucatas, boliche, História Barquinho amarelo, postagem do 
vídeo confecção do instrumento musical Bongô/Agogô com sucatas.  retirada da 
rotina; 
05/10 - Roda inicial, Fazendinha, fantasias, sucatas, encaixe lego, brincar de 
casinha, boliche, Musical borboletinha com gestos, brincadeira de cabaninha de 
lençol, postagem do vídeo da construção de uma cabana com lençóis e cadeira, 
retirada da rotina; 
06/10 - Roda inicial, brinquedos emborrachados, brincadeira batata quente, 
desenho livre, panelinhas, Fono: Soprar bolinhas de papel crepom com  
canudinho, empilhar latas, brincar de amarelinha com bambolê, História reconto 
Barquinho amarelo, postagem do vídeo da História barquinho Amarelo, roda 
musical, retirada da rotina; 
07/10 - Roda inicial, bonecas, desenho com o giz de loja no chão, folhear livros, 
fantoches, DVD Vida de gente grande – Turma da Mônica, encaixe, cabaninha 
de lençóis, musica da Xuxa, História Porquinho Amarelo, Postagem de vídeo da 
história Porquinho Amarelo, retirada da rotina; 
08/10 - Roda inicial, Pelúcia, música do Seu lobato com gestos, lego, alinhavo, 
relaxamento com música, fantoches de animais, conversa dos brinquedos 
preferidos no CEI e a escolha destes brinquedos, postagem do vídeo brinquedo 
ou brincadeira da preferência das crianças, retirar rotina; 
18/10 - Roda inicial, carrinhos, circuito passar por cima do banco e por baixo 
passar pelos cones, amassar folhas de revista, lego, carimbo com massinha, 
carimbar os pés no papel Kraft com tinta, boliche, história E se as crianças 
governassem o mundo, postagem do vídeo da nutricionista receita pudim de 
chocolate, retirada da rotina; 
19/10 – Roda inicial, emborrachados, bonecas, colocar e tirar fitas coloridas de 
papel crepom na mesa, brincadeira balança mas não cai, caretas no espelho, 
bola ao cesto, Música patinho colorido, postagem do vídeo da história se as 
crianças governassem o Mundo, postagem do vídeo da nutricionista Juju de 
fruta, retirada da rotina;  
20/10 - Roda inicial, bonecas, morto vivo, brinquedos diversos, encaixe, Fono: 
imitar sons de animais, dança das cadeiras, brincar de pular corda cobrinha, 
História cantada e contada borboletinha, Postagem da brincadeira das cadeiras, 
postagem do vídeo de receitada Nutricionista brigadeiro de banana, retirada da 
rotina; 
21/10 - Roda inicial, pelúcia, bolinha de sabão com garrafa pet, lego alinhavo, 
montar e degustar a salada de frutas, DVD passeio do bebê, pequeno 
construtor, kit casinha, musica imitar os animais, postagem do vídeo musical 
passeio do bebe, postagem do vídeo da receita da Nutricionista receita salada 
de frutas, retirada da rotina; 



 
 
 
 
 
 
 

22/10 - Roda inicial, brinquedos diversos, música cabeça, ombro, joelho e pé,, 
folhear livros, fazendinha, fazer massagem com rolinho, brincar de ensaio 
fotografo, carriola, degustação da batata palito, reconta da história borboletinha, 
postagem do vídeo da música borboletinha, postagem do vídeo da nutricionista 
batata palito assada no forno,   roda musical recolher a  rotina; 
25/10 - Roda inicial, pelúcia, circuito passar por dentro do bambolê passar por 
cima da corda, alinhavo, sucata, livro sensorial som de animais, construir 
brinquedo de sucata, jogo de argolas, História A primavera da lagartixa, 
postagem do vídeo da história A primavera da lagartixa, retirada da rotina; 
26/10 - Roda inicial, ferramentas, panelinhas, brinquedos diversos, 
emborrachados, passar a bolinha pelos tubos de papelão, brincar pular como 
sapo, bolas coloridas, música um ratinho bonitinho, postagem da foto da 
brincadeira passar a bolinha pelos tubos de papelão, caixa musical, recolher a 
rotina; 
27/10 - Roda inicial, bonecas, brincadeira de roda ciranda cirandinha, livros 
desenhos livros, Fono: assoprar o cabelo do neném com canudinho, jogo pedra, 
papel e tesoura, movimento andar em zigue zague, História reconto A primavera 
da lagartixa, montar um brinquedo com sucata, postagem do vídeo construir um 
brinquedo com sucata,  recolher a  rotina; 
28/10 - Roda inicial, carrinhos, pescaria no quiosque com peneira, baby Zoo, 
revistas rasgar, DVD A menina pequenina – varal de história, pequeno 
construtor, banho nas bonecas, música Eu sou criança,  postagem do vídeo da 
pescaria com peneira, recolher a rotina. 
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03/11 - Roda inicial, bonecas, bambolês, sucatas, folhear livros, imitar o som da 
buzina, empilhar latas, pular dentro e fora do bambolê, História: Cosme o 
apostador; Vídeo do circuito- passar com o carrinho na linha reta e zigue-zague, 
roda final, retirada da rotina. 
04/11 - Roda inicial, carrinhos, desenho no chão dos meios de transporte, 
ferramentas, bonecas, filme: Meio de transporte terrestre, aéreo, aquático, 
confeccionar um barco de caixa de papelão, panelinhas, música: dirigindo meu 
carro; Vídeo: Construir e confeccionar um navio, roda final, retirada da rotina. 
05/11 - Roda inicial, brinquedos diversos, música: eu danço poc-poc ,lego, 
carrinhos, massagear os pés, imaginar um passeio de ônibus, pintura com 
rolinhos, reconto da história: Cosme, o apostador; Vídeo da História : Carros 
Relâmpago, roda final, retirada da rotina. 
08/11 -Roda Inicial, lego, circuito-trenzinho com bambolê, encaixe, carrinhos, 
prendedor na caixa de sapato, fazer um avião de papel, corrida de carrinhos, 
história: a menina e o barquinho. Vídeo Musical: Meios de Transporte, roda final, 
retirada da rotina. 
09/11- Roda inicial, bonecas, sucatas, colocar bolinhas na garrafa pet, desenho 
livre, rolar a bola no lençol sem deixar cair, imitar dirigindo um carro, carriolas, 
música: Meios de Transporte. Vídeo da História: Menina e o barquinho, roda 
final, retirada da rotina. 
10/11 - Roda inicial, emborrachados, amarelinha com bambolês, folhear revistas, 
sucatas, assoprar bolinhas no copinho com o canudo, boliche, carrinho em 
zigue-zague, história: Douglas quer um abraço. Navegar de barquinho, roda 
final, retirada da rotina. 
11/11 - Roda inicial, pelúcia, desenho no chão com giz, colar figuras do meio de 
transporte, folhear livros, vídeo: Meios de Transporte, construir um barquinho de 
papel, música: aquilo que te move, Vídeo: Adivinha que som é esse?, roda final, 
retirada da rotina. 
12/11 - Roda inicial, encaixe, música: Meios de transporte, pequeno construtor, 
lego, massagem com rolinho, viagem de trem, barquinho na água, reconto da 
história: Douglas quer um abraço. Vídeo: Varal de História- Trem Bom, roda 
final, retirada da rotina. 
16/11 - Roda inicial, bonecas, panelinhas, encaixe de animais, acerte o balde, 
chefinho mandou, futebol, música: Black, black. Vídeo Musical: Black, black, 
roda final, retirada da rotina. 
17/11 - Roda inicial, lego ,batata-quente,  folhear livros, sucatas, assoprar o 
copinho até a linha de chegada, história da serpente, pular corda em cobrinha, 
história: que cor é a minha cor? Vídeo da História: Que cor é a minha cor?, roda 
final, retirada da rotina. 
18/11 - Roda inicial, encaixe, carriolas, rasgar revistas, brinquedos diversos, 
vídeo: a diferença é o que nos une, lego, bonecas, música: respeitar as 
diferenças. Vídeo da História: A diferença é o que nos une, roda final, retirada da 
rotina. 
19/11 - Roda inicial, carrinhos, música: consciência, encaixe, pelúcia, alongar o 
corpo, fantasias, rolinho, reconto da história: que cor é a minha cor? Vídeo da 
brincadeira cinco irmãozinhos, sobre a diversidade, roda final, retirada da rotina. 
22/11 - Roda inicial, bonecas, pular amarelinha, colagem do crepom na imagem 
da menina, fundo do mar com gelatina, construir um painel da diversidade, chute 



 
 
 
 
 
 
 

ao gol, música: você vai gostar de mim. Vídeo da história: O sapo martelo, roda 
final, retirada da rotina. 
23/11 - Roda inicial, pelúcia, circuito: passar por dentro túnel e por cima da corda 
em zigue zague, lego, fantoches, brincadeira escravo de jó, kit casinha, jogo de 
argola, História menina do laço de fita. Vídeo da música: Todo mundo é diferente 
roda final, retirada da rotina. 
24/11 - Roda inicial, carrinhos, panelinhas, prender o pregador na caixa, 
encaixe, atividade de sobro, achar o par do meu sapato, rolinho com água, 
musica a menina do cabelo crespo. Vídeo da atividade achar o par do meu 
sapato, roda final, retirada da rotina. 
25/11 - Roda inicial, sucata, dança da capoeira, pintura de papel crepom, rasgar 
revistas, vídeo as cores de cada um, pequeno construtor, bambolê, reconto da 
história menina bonita do laço de fita. Vídeo música, A menina do cabelo preto, 
roda final, retirada da rotina. 
26/11 - Roda inicial, diversos, bolinha de sabão, folhear livros, sucata, música, 
ferramentas, bonecas, história O cabelo da Lelê. Vídeo da história Menina bonita 
do laço de fita, roda final, retirada da rotina. 
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01/12 - Roda inicial, pelúcia, Vídeo: “Os Três porquinhos”, encaixe, 
emborrachados, Quiosque: circuito: Borrifar plantinhas com a água, Jogo com 
regra: Estatua, Campo: coelhinho sai da toca, Musica: Mundo Bita e as 
brincadeiras. Vídeo da brincadeira: Estatua (net), roda final, retirada da rotina; 
02/12 - Roda inicial, brinquedos diversos, fono: estalos de língua, Projeto: 
desenho livre de acordo com a história contada, Pátio: Brincadeiras Sol e lua, 
construção: Massinha de modelar; Quiosque: Esconde-esconde; História: 
Reconto: Chapeuzinho vermelho, roda final e retirada da rotina. Vídeo musical: A 
dona aranha (net) roda final; 
03/12 - Roda inicial, sucatas, relaxamento: massagem com rolinhos de pintura, 
alinhavo, garrafa sensorial; Casinha: pelúcia; faz de conta: ferramentas, pátio 
circuito: andar em linha reta e jogar bola no cesto, história contada: chapeuzinho 
vermelho, roda final, retirada da rotina. Vídeo de brincadeira: Roda a roda; 
06/12 - Roda inicial, carrinhos, percepção sensorial: luvas quente e luvas 
geladas. Construir e confeccionar uma pipa; casinha: kit cozinha, painel de natal. 
Quiosque jogos e brincadeiras: passa anel, músicas: dona joaninha. Vídeo 
experiência: Boia ou afunda (foto), roda final, retirada da rotina; 
07/12 - Roda inicial, brinquedos diversos, viso motora rodar o pião, folhear livros, 
encaixe, pátio: brincadeira chefinho mandou, imitação: lavar a roupa. Casinha: 
bolinha na caixa, história: a lebre e a tartaruga.  Vídeo da História: A lebre e a 
tartaruga, final, retirada da rotina; 
08/12 - Roda inicial, pelúcia, vídeo: O Jacaré comilão, bob zoom, rasgar revistas. 
Quiosque circuito: passar pelo túnel de tecido e por debaixo da mesa. Campo: 
soltar pipa, música: imitando os animais. Vídeo da atividade – Assoprar O 
barquinho na água, final, retirada da rotina; 
09/12 - Roda inicial, assoprar o barquinho na água, emborrachados, fazendinha, 
brinquedos diversos, pequeno construtor, quiosque: pular dentro do bambolê, 
história: chapeuzinho amarelo, roda final. Vídeo história: O jacaré comilão, final, 
retirada da rotina; 
10/12 - Roda inicial, bonecas, massagem no corpinho, desenho livre do jacaré 
comilão, casinha: bolinha de sabão, faz de conta: fantasias, pátio: experiência 
boia ou afunda, história: o chapeuzinho amarelo. Vídeo História – chapeuzinho 
amarelo, final, retirada da rotina; 
13/12 - Roda inicial, emborrachados, teclado de computador, panelinhas, 
encaixe de animais, casinha: pelúcia, confeccionar cartão de natal, quiosque: 
bolinha de sabão, música: a canoa virou. Vídeo da brincadeira: O mestre 
mandou, final, retirada da rotina; 
14/12 -Rodainicial, lego, pegar tampinhas de uma caixa e colocar em outra caixa 
com pinça, carrinhos, bonecas, músicas diversas, imitação: o mestre mandou, 
casinha: pular corda em cobrinha, história: A árvore de natal. Vídeo da História: 
A arvore de natal, final, retirada da rotina; 
15/12 - Roda inicial, encaixe, vídeo: turma da Mônica uma linda noite de natal, 
ferramentas, alinhavo, quiosque: fazer linhas com giz, jogos de regras: dança 
das cadeiras, campo: carriolas, rasgar revistas, brinquedos diversos, vídeo: a 
diferença é o que nos une, lego, música: mundo Bita em noite de natal. Vídeo da 
música: “A canoa virou”, final, retirada da rotina; 
16/12 - Roda inicial, brinquedos diversos, fono: cantigas de roda, folhear livros, 
emborrachados, pátio: pular amarelinha, pequeno construtor, quiosque: cabra 



 
 
 
 
 
 
 

cega, história: a arvore de natal. Vídeo da brincadeira: Cabra cega, final, retirada 
da rotina; 
17/12 - Roda inicial, pequeno construtor, massagens com rolinhos, folhear 
revistas, sucatas, casinha: pintura com água e rolinho, faz de conta: músicas de 
natal, pátio: dança das cadeiras com bambolês, história: A arvore de natal 
(reconto). Vídeo música de natal: Mundo Bita, final, retirada da rotina. 
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TURMA: MATERNAL A, B e C 

Metas: Registro descritivo e com fotos das turmas, contemplando as 
Habilidades, os Direitos de Aprendizagem e os Campos de Experiências na 
execução do objeto.  
AGOSTO: 
23\08 - Rotina inicial, Bonecas, pular corda, tapete sensorial, caminhão, imitar a 

Cuca, fantasias, recolher a rotina; 

24\08 – Rotina, Lego, atividade fazer bolinha de papel e colar no numeral 2, 
chute ao gol, massinha de modelar, rolinho com água no chão, roda final; 
25\08 - Rotina, Brinquedos História: Lenda da Cuca, música Parlendas diversas, 
Filme: A turma do Sítio do Pica pau amarelo, rasgar e picotar papel, imitação 
lavar a louça no pátio, roda final; 
26\08 – Rotina, Panelinhas, livros diversos, colorir o quebra-cabeça da casinha, 
massinha, copos coloridos, quiosque com sucata, brincadeira no pátio O mestre 
brincou, roda final; 
27\08 - Rotina, Ferramentas, Pequeno construtor, bolinhas de massagem, 
recortar e colar o quebra-cabeça do Curupira, encaixe de estrela, imitar o 
Curupira, brinquedos diversos. 



 
 
 
 
 
 
 

30\08 - Rotina, pintura com gelo da letra C, colorir o quebra cabeça da Maria 
fumaça recortar e colar; desenho livre. História: Maria fumaça; Mistura de cores; 
carrinho, recolher a rotina; 
31\08 - Rotina, Música -  cada coisa tem o seu formato. Telefone, diversos, lego, 
mercadinho, livros, enfiagem, Carrinhos, Imitações de animais Encaixe, 
massinha, recolher a rotina. 
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01/09 - Roda inicial, Lego, Pintura do gelo da letra C, História Maria Fumaça, 
brincar no Parque, chute a gol, diversos brinquedos, músicas, recolher a rotina; 
02/09 - Roda inicial, experiência mistura de cores, música cada coisa tem o seu 
formato, bonecos de feltro, brinquedos eletrônicos, brincar de teia de aranha no 
pátio, livros, recolher a rotina;  
03/09 - Roda inicial, Panelinhas, esconde-esconde, música, massagens nos pés, 
carrinhos, música mundo Bita, assoviar e imitar o som do trem, música de saída, 
recolher a rotina; 
08/09 - Roda inicial, Ferramentas, parque livre, música e dança, desenho com 
giz de lousa no chão, pular corda, vídeo aventura com as formas Bob o trem, 
música, recolher a rotina; 
09/09 - Roda inicial, lego, brinquedos livres, kit cozinha, massinha caseira, imitar 
som do trem, folhear revistas, enfiagem, blocos lógicos, recolher a rotina; 
10/09- Roda inicial, Panelinhas, rasgar papeis, treino com tesoura, recortar e 
colar o número 3, blocos, brincar no parque, monta monta, kit casinha, recolher a 
rotina; 
13/09- Roda inicial, quebra cabeça, brincar chute a gol, experiência flor mágica 
para colar o número 3, pintura do trem com tinta e pincel, livros, musica o Trem 
maluco, vídeo Tomas e seus amigos, recolher a rotina; 
14/09- Roda inicial, brincar de jogos de encaixe, pular corda, circuito passar por 
baixo da mesa, passar pelos cones, historia um bebê em forma de gente, 
recolher a rotina; 
15/09 - Roda inicial, Ferramentas, parque livre, música e dança, pintura de 
esponjado da letra D, experiência fazer um telefone com copo e barbante, 
música e recolher a rotina; 
16/09- Roda inicial, quebra cabeça, história Cecilia e os meios de comunicação, 
brincadeira telefone sem fio, kit cozinha, lego, recolher a rotina; 
17/09- Roda inicial, diversos, brincar com o telefone sem fio, eletrônicos, brincar 
de batata quente, fazer bolinhas com papel crepom, colagem, procure em 
revistas meios de comunicação (recorte e colagem), musica recolher a rotina; 
20/09 - Roda inicial, pelúcias, Carimbo com plástico bolha dentro do número 4, 
enfiagem, rasgar papel alinhavo, parque bolhas ao cesto, circuito com cones, 
músicas e recolher a rotina; 
21/09- Roda inicial, Lego, meio de comunicação e após brincar, fazer um 
desenho dos meios de comunicação que mais gostou, Música: página por 
página, fono: fazer barulho de telefone, brincadeira com corda, recolher a rotina; 
22/09- Roda inicial, Ferramentas, desenhar com giz molhado no kraft, caixa tátil, 
brincar na quadra com bola livre, música, história Cinderela, recolher a rotina. 
23/09- Roda inicial, bonecos, Músicas: a árvore, Patati/Patata, brincar de 
massinha caseira e colorida, brincar no parque livre, Histórias: O dia da árvore, 
música para relaxar, recolher a rotina; 
24/09- Roda inicial, lego, Histórias:  o gato que ouvia rádio, Brincadeiras: pular 
corda, rabo, pintura com rolinho e água no pátio, música e gesto, recolher a 
rotina; 
27/09- Roda inicial, Lego, passar por cima das cadeiras e pular no bambolê e 
andar por cima da corda, pintura com giz de lousa molhado na lousa, caixa tátil, 
mimica imitando o amigo, recolher a rotina;  



 
 
 
 
 
 
 

28/09 - Roda inicial, kit médico e casinha, pular corda no pátio, brincar de bola, 

blocos, experiência com sal mágico, jogo da memória, rasgar papel, recolher a 

rotina;  

29/09- Roda inicial, lego, Circuito: pular dentro e fora do bambolê e passar 

embaixo da cadeira, passar em baixo da mesa e arremessar a bola ao cesto, 

desenhe o que mais gostou da brincadeira, diversos, quebra cabeça, pelúcias, 

diversos, encaixe, enfiagem, rasgar papel alinhavo, recolher a rotina; 

30/09- Roda inicial, alinhavo, quadrado de tecido, caixa tátil, brincadeira seu 

mestre mandou, sol/lua, mímica com gesto do amigo, jogo da memória, blocos, 

escritórios, bonecas, rabo da serpente, chute a gol, música de saída e recolher a 

rotina. 
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01/10 - Roda inicial, livros, sucatas, fazendinha, bolhas de sabão, brincadeira de 
fantasias, história Douglas quer um abraço, andar sobre a linha segurando a 
bola, postagem do vídeo da brincadeira caminhar sobre a linha segurando a 
bola, retirada da rotina; 
04/10 – Roda inicial, diversos, cole o palito na letra F, picotar papel, kit cozinha, 
massinha caseira, quebra-cabeça, Música Assim é ser criança, brincadeira 
elefantinho colorido, postagem do vídeo orientador com a Agente Educacional 
cole palitos na letra F, retirada da rotina; 
05/10 - Roda inicial, fazendinha, recortar revistas com tesoura, alinhavar o 
numeral 6, circuito túnel rolar no colchão e andar sobre a linha, bolas de sabão, 
imitar o colega, história O peixinho pixote, brincadeira pega-pega, postagem do 
vídeo da brincadeiras antigas, retirada da rotina; 
06/10 - Roda inicial, revista, Projeto monte o quebra cabeça do pipa, massinha, 
parque brincar livre, imitar a mamãe, brincadeira morto vivo, reconto O peixe 
pixote, ferramenta, postagem do vídeo orientador com agente Educacional 
monte o quebra cabeça de pipa, retirada da rotina; 
07/10 - Roda inicial, bichos de pelúcia, picotar papel crepom e fazer bolinhas, 
revistas, brincar de pular cordas e passar embaixo da mesa, culinária 
experimentar frutas e legumes, pequeno construtor, música tem hora pra tudo – 
a turma do Seu Lobato, sucatas, postagem do vídeo de história Se as crianças 
governassem o mundo,  retirada da rotina; 
08/10 - Roda inicial, carrinhos, dinossauros, enfiagem de canudos na lata, 
massinha, batata quente, fantasias, DVD divers postagem do vídeo musical das 
máscaras – Palavra cantada, diversão garantida com Patati Patata, história O 
Peixe Pixote reconto, chutes a gol, retirar rotina; 
18/10 - Roda inicial, livros, recorte, fantoches de animais, estourar plástico bolha, 
quebra cabeça, Música com perigo não se brinca, corrida do saco, postagem do 
vídeo orientador da semana da criança, receita da Nutricionista pudim de 
chocolate, retirar o crachá. 
19/10 – Roda inicial, bonecas, rasgar revistas, blocos monta monta pequeno, 
Fono: Estalo de língua, circuito imite os movimentos do boneco, binóculos 
colorido, História com perigo não se brinca, reconto, montagem do juju de frutas, 
bambolê, postagem do vídeo da história Com perigo não se brinca e postagem 
do vídeo da nutricionista receita de juju de frutas, retirada da rotina;  
20/10 - Roda inicial, diversos, recorte de figuras de brinquedos e colar na folha 
de atividades, massinha, livre, mercadinho, sol/lua, História Com perigo não se 
brinca reconto, bichos de pelúcia, postagem do vídeo orientador recorte figuras 
de brinquedos e cole na folha de atividade, postagem do vídeo da nutricionista 
brigadeiro de banana, retirada da rotina; 
21/10 -  Roda inicial, fazendinha, picotar o papel, folhear revistas, brincar de 
seguir as pegadas coloridas e pegar a bola e jogar no cesto, construção da 
ampulheta com material reciclável, dobradura do barquinho, música vida, brincar 
com o barquinho no parque, montagem e degustação da salada de frutas, 
postagem do vídeo confecção da ampulheta, postagem do vídeo da receita da 
nutricionista salada de frutas, retirada da rotina; 
22/10 – Roda inicial, ferramentas, enfiagem com canudos, alinhavo, brincar com 
rolinhos de água na parede, fazer comidinha, DVD Frozen, História com perigo 
não se brinca – contado pelas crianças, caminhar direita e esquerda, 



 
 
 
 
 
 
 

degustação da batata palito receita da nutricionista, postagem do vídeo da 
internet música da frozen Livre estou, postagem da nutricionista da receita 
batata rustica ou palito no forno, retirada da rotina; 
25/10 - Roda inicial, carrinhos, cole bolinhas de papel crepom na letra G, recorte, 
Kit cozinha, Tapete sensorial, acertar a bola na lata, caixa musical, Teia de 
aranha, postagem do vídeo orientar com a Agente Educacional colagem da letra 
G, retirar a rotina; 
26/10 - Roda inicial, postagem do vídeo musical conhecendo o numeral 6, retirar 
a rotina; 
27/10 - Roda inicial, revistas, atividade alinhavo do numeral 6, massinha, 
sucatas, imitar a Educadora, comandos com dados, História Douglas quer um 
abraço reconto, fantoches, postagem do vídeo orientador com as ADIS alinhavo 
do numeral 6, retirar a rotina; 
28/10 - Roda inicial, blocos lógicos, eletrônicos quebra cabeças, amarelinhas 
dos números, experiência das cores dançantes, pequeno construtor, musical 
conhecendo os números, brincar na casinha no pátio, postagem do vídeo 
orientador experiência das cores dançantes, recolher a rotina; 
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03/11 - Roda inicial, postagem no WhatsApp do vídeo orientador da atividade 

impressa: colagem com barbante na letra H, alinhavo, pintura na parede com 

rolinhos e água, imitar um trem, filme: aquilo que te move (mundo Bita), história: 

meios de transporte, circuito: rolar no colchão, caminhar na linha e jogar a bola 

no cesto, roda final; 

04/11 - Roda inicial, postagem no WhatsApp do vídeo musical do número 7, 

costura, parque, pintura no kraft utilizando carrinhos, batata quente, música: 

dirigindo meu carro, dobradura do avião, roda final; 

05/11 - Roda inicial, postagem no WhatsApp do vídeo orientador da atividade 

impressa: fazer pingos com o cotonete dentro do número 7, folhear revista, 

picotar papel, casinha, aviãozinho, parque, fantasias, roda final; 

08/11 - Roda Inicial, postagem no WhatsApp do vídeo da história do trenzinho 

feliz, fazer pingos com o cotonete dentro do número 7, folhear revistas, luvas 

sensoriais, quebra cabeça, história: trenzinho feliz, passar anel, roda final; 

09/11 - Roda inicial, postagem no WhatsApp do vídeo orientador da atividade 

impressa: desenhe o que mais gostou da história, rasgar papel, carros, bigode 

de gato, imitar sons os meios de transportes, música: a roda do ônibus, passar 

anel; 

10/11 - Roda inicial, postagem no WhatsApp do vídeo musical do dirigindo meu 

trem, desenhar brincadeiras dos meios de transporte, circuito: passar em baixo 

da mesa e engatinhar no banco, costura, parque, música: joaninha, jogo da 

memória, kit cozinha; 

11/11 - Roda inicial, postagem no WhatsApp do vídeo orientador: brincadeiras 

dos meios de transporte, bonecas, quebra cabeça, enfiagem, lego, boia ou 

afunda, pular com uma perna só e passar pela linha embaixo da mesa, parque, 

roda final; 

12/11 -  Roda inicial, postagem no WhatsApp do vídeo musical: meios de 

transportes, kit cozinha, picotar papel, carros, fantasias, filme: Thomas e seus 

amigos, meios de transporte, ginástica, roda final; 

16/11 - Roda inicial, postagem no WhatsApp do vídeo musical: ser normal é ser 

diferente, procure em jornais ou revistas imagens de crianças diferentes e cole, 

alinhavo, corrida com a vassoura empurrando objeto, bigode de gato, caixa de 

expressão de sentimentos, história: o cabelo de Lelê, tiro ao alvo, roda final; 

17/11 - Roda inicial, postagem no WhatsApp do vídeo orientador: procure em 

jornais ou revistas imagens de crianças diferentes e cole, encaixar as tampas e 

garrafas nos potes, parque, fazer mimicas, jogo de argolas, bonecas, roda final; 

18/11 - Roda inicial, postagem no WhatsApp do vídeo da história: o cabelo de 

Lelê, pequeno construtor, quebra cabeça, cantigas de roda, experiência das 

cores, montar formas geométricas com palito colorido, roda final; 



 
 
 
 
 
 
 

19/11 - Roda inicial, postagem no WhatsApp do vídeo da experiência das cores, 

blocos lógicos, rasgar papel, esconde, esconde de objetos, deboches, filme: ser 

normal é ser diferente, passear com carriolas; 

22/11 - Roda inicial, postagem no WhatsApp do vídeo da história: menina bonita 

do laço de fita, complete o desenho da menina bonita do laço de fita, bichos de 

pelúcias, caixa surpresa texturas diferentes, jogo da memória das cores, história: 

menina bonita do laço de fita, bonecas, roda final; 

23/11 - Roda inicial, postagem no WhatsApp do vídeo orientador da atividade 

impressa: complete o desenho da menina bonita do laço de fita, carimbo das 

mãos com guache, pinçar objetos com prendedor, pelúcias, médico/enfermeira, 

música: cor da pele, piuí e sua turma, pato ganso, roda final; 

24/11 - Roda inicial, postagem no WhatsApp da atividade de circuitos, projeto 

desenhe a menina bonita do laço de fita brincando com o coelho da história, 

circuito: equilibrar caminhando com o saquinho na cabeça, fantasias, boliche, 

parque, roda final; 

25/11 - Roda inicial, postagem no WhatsApp do vídeo musical das formas 

geométricas, folhear revistas, recortar papel, coelhinho sai da toca, descubra o 

cheiro, montagem da boneca da história, futebol; 

26/11 - Roda inicial, postagem no WhatsApp do vídeo da história:  o sapo 

martelo, desenho livre, massinha, parque, filme: a galinha preta, kit beleza, gato 

pintado, dança da cadeira, roda final; 

29/11 - Roda inicial, postagem no WhatsApp do vídeo História da árvore de 

Natal, pequeno construtor, atividade de pintura com giz molhado no papel Kraft, 

massinha, panelinhas, caixa mágico, jogo da memória, música Natal do Mundo 

Bita, brincadeira com rolinho e água, roda final; 

30/11 - Roda inicial, postagem no WhatsApp do vídeo da brincadeira – F0no: 

Assoprar minhoca de papel, lego recorte com revistas, blocos, circuito caminha 

sobre a corda, fono: assoprar minhoca de papel, imitar os animais, História A 

árvore de Natal, bolinha de sabão. 
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DEZEMBRO: 

01/12 - Roda inicial, bolinhas de crepom coloridas, alinhavo, circuito: caminhar 

sobre a corda sem deixar a bola cair das mãos, imitações de expressões, quebra 

cabeça, história: A árvore de natal, bambolê, postagem no grupo do WhatsApp 

do vídeo retirado da internet da Brincadeira de circuito, roda final; 

02/12 - Roda inicial, desenho livre com giz de cera, costura, campo minado com 

bambolê colorido; confecção da árvore de natal, história: A árvore de natal, 

bolhas de sabão, postagem no grupo do WhatsApp do vídeo retirado da internet 

da confecção da Árvore de Natal, roda final; 

03/12 –Roda inicial, folhear revistas, picotar papel, caminhão, filme: expresso 

polar, escritório, música: natal do Bita, jogo de argolas, postagem no grupo do 

WhatsApp do vídeo retirado da internet da Música Natal do Bita, roda final; 

06/12 – Roda inicial, colorir a meia do papai Noel, fazer bolinhas com crepom, 

ferramentas e caminhão, tapete sensorial, jogo de dados, história: pinheirinho de 

natal, panelinhas, postagem no grupo do WhatsApp do vídeo retirado da internet 

da História pinheirinho de natal, roda final; 

07/12 – Roda inicial, colorir e decorar o pinheirinho de natal, rasgar papel, 

pelúcias, imitar a mamãe, música: sapatinho de natal, desenhar com giz na 

parede, postagem no grupo do WhatsApp do áudio orientador da atividade de 

Fono (cantar músicas diversas), roda final; 

08/12 - Roda inicial, pintura dos palitos de sorvete com tinta guache, alinhavo, 

circuito: passar embaixo da mesa e pular dentro do bambolê, estátua, quebra 



 
 
 
 
 
 
 

cabeça, história: pinheirinho de natal, fazendinha, postagem no WhatsApp do 

vídeo retirado da internet da Música sapatinho de natal, roda final; 

09/12 - Roda inicial, massinha, carrinhos, corrida do saco, construir um 

pinheirinho com palitos de sorvete, história: pinheirinho de natal, bolhas de 

sabão, postagem no grupo do WhatsApp do vídeo retirado da internet da 

Experiência da filtragem da água, roda final; 

10/12 - Roda inicial, revistas, lego, carrinhos, filme: Barbie em um natal perfeito, 

mercadinho, música: sapatinho de natal, chutes ao gol, postagem no grupo do 

WhatsApp com a Agente Educacional do vídeo da Experiência do sapo mágico. 

roda final; 

13/12 - Roda inicial, confecção do papai Noel, pintura com guache no rosto do 

papai Noel, engatinhar sobre o banco e andar na linha demarcada, estourar 

plástico bolha, quebra cabeça, história: estória do papai Noel, corrida com pá e 

bola, postagem no grupo do WhatsApp do vídeo retirado da internet da História: 

A Estória do papai Noel, roda final; 

14/12 - Roda inicial, confecção do papai Noel, bolinhas com crepom, fono: 

telefone sem fio, imitar o papai Noel, sapatinho do papai Noel, bonecas, 

postagem no grupo do WhatsApp do vídeo retirado da internet da Música 

Sapatinho de natal, roda final; 

15/12 - Roda inicial, colar bolinhas na barba do papai Noel, bolhas de sabão, 

fantasias, filme: Caillou e papai Noel, história: História do papai Noel, música: de 

roda cantadas, postagem no WhatsApp com a Agente Educacional da 

Brincadeira de bola ao cesto, roda final; 

16/12 - Roda inicial, dobradura do gorro do papai Noel, rabo da serpente, neve 

artificial, jogo de dados, música: natal do Bita, ferramentas e caminhão, 

postagem no grupo do WhatsApp vídeo da internet da Experiência da neve 

artificial, roda final; 

 

 

 

 

 

MATERNAL A  

17/12 - Roda inicial, colar a barba do papai Noel, panelinhas, fantasias, blocos, 
história: estória do papai Noel, carriolas e pá, postagem no WhatsApp da Agente 
Educacional: desejando feliz natal e Bom Final de Ano, Música Natalina: Bate o 
Sino instrumental, Roda Final. 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

MATERNAL B  

 

 

 

MATERNAL C  



 
 
 
 
 
 
 

 

 
Meta: Reuniões Pedagógicas e/ou Administrativas Periódicas com a 

Equipe Técnica. 

AGOSTO  

10/08 - Reunião de Coordenadoras no CEI NASSIF, ministrada pela Supervisora 
Priscila Panini: Da 7ª Pauta Administrativas e Pedagógicas quanto as atividades 
impressas, portfolios e outros; 

23/08 – 1ª Reunião com as Diretoras e Equipe Administrativa e Pedagógica 
AEMC – Assuntos: Orientações sobre o funcionamento das U.E e 
Administrativas.   

24/08 – 1ª Reunião com as Coordenadoras e Equipe Administrativa Isabel 

Magazoni e Pedagógica Priscila Panini, AEMC – Assuntos: Orientações 

Pedagógicas e do ambiente escolar. 

26/08 – 1ª Reunião de Equipe Administrativa Isabel Magazoni e Pedagógica 

Priscila Panini e o Supervisor ADM Everton Ferreira AEMC com a Supervisora 

do Departamento SEDUC Cristiane Jorge, junto com as Diretoras e 

Coordenadoras – Assuntos: Apresentação da OSC Maria do Carmo  

28/08 – Entrega de Uniformes da Maria do Carmo para as funcionárias. 

 

 

 

 

SETEMBRO 



 
 
 
 
 
 
 

23/09 – Reunião com a Supervisora Pedagógica Priscila Panini e as 
coordenadoras Maria do Carmo – Assunto: - Pedagógico e reformulação do 
relatório do Objeto; 

24/09 – 1ª Reunião com a Equipe Gestora, Supervisores e Coordenadoras 
AEMC - Supervisora Isa, Coordenadora Geral Guilherme e com Supervisora 
Pedagógica Priscila – ASSUNTOS: Administrativo. e pedagógicos. 

OUTUBRO 

08/10 – 1ª Pauta de Reunião com as Diretoras, Supervisores Pedagógica 
Priscila Panini e coordenador AEMC – Assunto: - Administrativo e Orientações; 

26/10 – 2ª Pauta de Reunião com a Supervisora Pedagógica Priscila Panini, 
Coordenador Guilherme e Coordenadoras AEMC – Assunto: Orientações em 
geral, pedagógicas e devolutiva da Planilha Bimestral. 

NOVEMBRO 

11/11 – Visita da Supervisora Cristiane Jorge junto com a Supervisora 

Administrativa Isabel e Supervisora Pedagógica Priscila Panini, para tratar de 

assuntos da Apm.  

18/11 – Reunião com a supervisora Cristiane Jorge e Supervisora Coordenadora 

Pedagógica Priscila Panini para tratar da APM. 

24/11 – Reunião com a Supervisora Coordenadora Pedagógica Priscila Panini e 

as Coordenadoras Maria do Carmo – Assunto Pedagógica e devolutiva da 

Planilha do 3º Bimestre 

24/11 – Formação da equipe gestora com a Pedagoga Roseli Furlan da AEMC, 

assunto: Continuação: Gestão escolar x Postura sócio emocional no ambiente 

profissional. 

DEZEMBRO  

03/12 – Reunião sobre o Relógio Ponto – Online; 

06/12 - Reunião ADM no EMEI/CEI José Bonifácio – Assunto: Relógio de Ponto; 

07/12 – Visita do Coordenador Administrativo Guilherme – Assunto: Orientações 

do Relógio Ponto;  

09/12 – Visita da Supervisora Pedagógica Priscila Panini – Assunto: Conferencia 

do PDDE.  

 

 

 

Meta: Reunião periódica de Formação com as Agentes Educacionais, 

Agentes de Desenvolvimento Infantil, Monitoras e HTPC com os 

Professores. 



 
 
 
 
 
 
 

AGOSTO  

23/08 – Reunião de Formação com as Agentes de ED. Infantil – Administrativo e 
Pedagógico; 

30/08 - Reunião de Formação com as Agentes de ED. Infantil - Administrativo e 
Pedagógico – Devolutiva do 2º Bimestre, cronogramas e datas das 
documentações Pedagógicos. 

SETEMBRO 

06/09 - Reunião de Formação com as Agentes de Educação Infantil – Ponto 

Facultativo. 

13/09 - Reunião de Formação com as Agentes de Ed. Infantil – Assunto: 

Organização do cronograma/ datas de entregas das documentações 

Pedagógicas; 

14/09 – Formação UNIFAJ: - TEMA: - Educação inclusiva (TEA – Surdos – 

Deficiência Intelectual- Síndrome de Down); 

20/09 - Reunião de Formação com as Agentes de Ed. Infantil – Organização de 

cronogramas/ Assuntos Pedagógicos. 

21/09 - Formação UNIFAJ: - TEMA: - Planejamento/ Currículo; 

27/09 - Reunião de Formação com as Agentes de Ed. Infantil – Assuntos: 

Administrativo e Pedagógicos – Atividades remotas/ Programação das 

crianças/cronogramas. 

28/09 - Formação UNIFAJ: - TEMA: Protocolos de Segurança Educação Básico/ 

Encerramento. 

OUTUBRO 

04/10 - Reunião de Formação com as Agentes de Educação Infantil – Assunto: 

Pedagógicos e Administrativos – Adaptações dos alunos retorno, Orientações do 

relatório do Objeto; 

18/10 - Reunião de Formação com as Agentes de Ed. Infantil – Assunto: 

Organização do cronograma/ datas de entregas das documentações 

Pedagógicas; 

25/10 - Reunião de Formação com as Agentes de Ed. Infantil – Transferência 

para o dia 26/10 – Formação Pearson;  

26/10 - Formação UNIFAJ: - TEMA: - Avaliação Mediadora. 

NOVEMBRO 

08/11– Reunião de Formação com as Agentes Educacionais Infantil – Assuntos: 

Planilha do 3º Bimestre, diário de Classe, Temas do Mês; 



 
 
 
 
 
 
 

15/11 – Feriado  

22/11 – Reunião de Formação com as Agentes Educacionais Infantil – Assuntos: 

Febre, Diários Cronogramas e Orientações gerais; 

29/11 - Reunião de Formação com as Agentes Educacionais Infantil – Assuntos: 

Febre, Cronograma do HTPC, Portfolio, Devolutiva da Planilha Bimestral. 

DEZEMBRO  

06/12– Reunião de Formação com as Agentes Educacionais Infantil – Assuntos: 

Planilha do 4º Bimestre orientações, Organização do projeto Férias, 

cronogramas de HTPC;  

13/12 – Reunião de Formação com as Agentes Educacionais Infantil – Assuntos: 

Planejamento das atividades Projeto Férias – Janeiro/2022, Organização de 

documentos, Reunião de Pais. 

 

Meta: Reuniões com as famílias. 

AGOSTO (DE 23 A 31) 

02 a 27- Solicitações de vaga. 

SETEMBRO 

- Não houve reunião neste período. 

OUTUBRO 

04/10 – 6ª REUNIÃO DE PAIS – Assunto: - Desenvolvimento da Turma do 3º 
Bimestre; 

28/10 – Bilhete informativo – Retorno a partir do dia 03/11 com atendimento 
100%. 

NOVEMBRO 

- Não houve reunião neste período. 

DEZEMBRO (ATE 17) 

13/12 – 7ª Reunião de Pais – Assunto: - Desenvolvimento dos alunos 

(Presencial) – Turmas Berçário I/ Berçário II e Maternais. 

 

 

Meta: Reuniões periódicas com Secretaria Municipal de Educação. 

AGOSTO (DE 23 A 31) 

- Não houve reunião neste período. 



 
 
 
 
 
 
 

SETEMBRO 

14/09 – 8ª Reunião Pedagógica e Administrativa – Coordenadoras AEMC, 

Supervisores Pedagógicos e coordenadoras do Municipais; 

21/09 – 8º Reunião Administrativa – Com as Diretoras AEMC e diretoras do 

Municipais.  

OUTUBRO 

– Não Houve reunião neste período. 

NOVEMBRO 

10/11 – 10ª Pauta de Reunião com as diretoras Municipais e AEMC – Assuntos: 

Administrativos e Pedagógicos; 

24/11 – Reunião com as coordenadoras – 9º Pauta com os Professores 

Coordenadores Municipais e AEMC – Assuntos: Administrativo e Pedagógicos. 

DEZEMBRO  

01/12 – Reunião na SEDUC com as diretoras Municipais e AEMC – Assuntos: 

Administrativos e Pedagógicos – Diversos e Férias; 

02/12 - Reunião na SEDUC com a Cristiane Jorge e Lohan as diretoras e 

coordenadoras AEMC – Assuntos: Projeto Férias; 

08/12 – Reunião na SEDUC com Cristiane Jorge, Lohan, supervisora Pedagogia 

Priscila Panini, coordenadoras Município e coordenadoras AEMC– Assunto: 

Orientações do Planejamento Férias de Janeiro; 

  

Meta: Supervisão suporte e acompanhamento dos Profissionais de Apoio 

(Supervisão SEDUC, Psicólogos, Fonoaudiólogos, Nutricionistas, etc.). 

AGOSTO (DE 23 A 31) 

Não houve atendimento neste período. 

SETEMBRO 

22/09 – Visita a APAE – Coordenadora Silvia e a Supervisora Pedagógica 
Priscila – Atendimento e orientação com a Fisioterapeuta Ingredi referente ao 
aluno de Educação Especial 

 

 

OUTUBRO 

04/10 – Visita dos profissionais da SEDUC Secretaria da Educação Cristina 

Catão, Nelson, Edgar, Equipe AEMC Presidente Celso, Coordenador Everton, 

Wellington e João Paulo, Guilherme; 



 
 
 
 
 
 
 

13/10 – A nutricionista realizou um treinamento com a Equipe da cozinha 

auxiliares e cozinheiras com o Tema: - Relação as regras de Boas Práticas para 

a Manipulação de Alimentos. 

26/10 – Orientações da Nutricionista para alguns alunos com dificuldade 
alimentar dos seguintes alunos: - Laura – B1 A, Kaique – B2 C e Miguel – 
Maternal A (Aluno TEA); 

27/10 – Formação com os Gestores – (Diretores, e Coordenadoras 
Pedagógicas) – Assunto: Gestão Escolar X Postura Socioemocional no 
Ambiente profissional com a Palestrante Roseli. 

NOVEMBRO 

04/11 – Visita da Vereadora Paula Espina para conhecer o CEI; 

16/11 – Rematrícula a partir do dia 16/11 a 19/11/2021 para B1 e B 2; 

17/11 – Jardinagem; 

24/11 – Formação com as diretoras, coordenadoras e com a Supervisora 

Pedagógica Priscila – Emoções e Futuros -Palestrante Roseli; 

25/11 – Vistoria do Prédio – Levantamento somente da parte de fora – EMPRES 

VISTORIA E PLANEJAMENTO CONTABILIDADE; 

26/11 – A Nutricionista Ana Matilde orientou a equipe da cozinha – Assuntos: 

Alimentação e conservação; 

30/11 – Reunião Online com a Psicóloga Natalia do Grupo Abracadabra de 

Campinas sobre os Alunos Antônio Henrique Stelmo Loebmann e Alice Isabel 

Stelmo Loebmann. 

DEZEMBRO (ATE 17) 

02/12 a 03/12 – Assinatura de Férias para Janeiro/2022 para Berçário I e II; 

06/12 – Jardinagem; 

10/11 – Encerramento do Projeto Anual – “Brinquedos e Brincadeiras” e entrega 

das Lembrancinha;  

14/12 – Visita supervisora ADM Isa e da Supervisora pedagógica Priscila Panini  

Assunto: Transferência. 

 

Meta: Acompanhamento, Avaliação e monitoramento das ações e 

execuções dos profissionais de cada seguimento. 

 

 

AGOSTO  

As auxiliares de limpeza estão limpando a unidade escolar diariamente, áreas 
internas e externas fazendo a higienização dos locais de acordo com o protocolo 
de saúde; A Coordenadora Pedagógica está realizando formações com as 
agentes educacionais todas as semanas, revisando avalições, planejamentos 



 
 
 
 
 
 
 

híbrido, cronogramas de temas, pautas de formação, conselho de classe, 
diários, portfólios, relatórios, semanários e realizou recolhimento de blocos de 
atividades; A supervisora: impressão dos holerites e assinatura dos mesmos; 
quadro de funcionários e horários; Formação com as agentes educacionais; 
Pedido de materiais de limpeza e pedagógicos; Relatório do Projeto, atestados e 
justificativas. Recebimento dos produtos de limpeza; organização da presença 
no diário, acompanhar todos os seguimentos da unidade; A assistente 
administrativa: atendem as demandas ADM  da unidade e RH; As Agentes de 
Educação estão organizando as avaliações, diário, semanário, cronogramas 
para o mês de agosto, pesquisas de materiais diversos para serem utilizados 
com as crianças em suas atividades, gravação de vídeos educativo para o mês, 
montagem de atividades pedagógicas semanalmente, participando de 
formações realizadas pela Equipe Gestora Supervisora, entrega e recolhimento 
dos blocos de atividades, realizam a pesquisa de atividades para o 
planejamento, realizam as gravações e edições dos vídeos orientadores, além 
de preencher os documentos necessários: relatório do objeto; Orientam as 
monitoras quanto a gravação de vídeos e brincadeiras, confecções de painéis e 
material para uso nos vídeos;  As Monitoras estão atendendo até 60% das 
crianças na unidade, dando suporte para as Agentes, zelando integralmente 
pelas crianças. 

SETEMBRO 

As auxiliares de limpeza estão limpando a unidade escolar diariamente, áreas 
internas e externas fazendo a higienização dos locais de acordo com o protocolo 
de saúde; A Coordenadora Pedagógica está realizando formações com as 
agentes educacionais todas as semanas, revisando avalições, planejamentos 
híbrido, cronogramas de temas, pautas de formação, conselho de classe, 
diários, portfólios, relatórios, semanários e realizou recolhimento de blocos de 
atividades; A supervisora: impressão dos holerites e assinatura dos mesmos; 
quadro de funcionários e horários; Formação com as agentes educacionais; 
Pedido de materiais de limpeza e pedagógicos; Relatório do Projeto, atestados e 
justificativas. Recebimento dos produtos de limpeza; organização da presença 
no diário, acompanhar todos os seguimentos da unidade; A assistente 
administrativa: atendem as demandas ADM  da unidade e RH; As Agentes de 
Educação estão organizando as avaliações, diário, semanário, cronogramas 
para o mês de agosto, pesquisas de materiais diversos para serem utilizados 
com as crianças em suas atividades, gravação de vídeos educativo para o mês, 
montagem de atividades pedagógicas semanalmente, participando de 
formações realizadas pela Equipe Gestora Supervisora, entrega e recolhimento 
dos blocos de atividades, realizam a pesquisa de atividades para o 
planejamento, realizam as gravações e edições dos vídeos orientadores, além 
de preencher os documentos necessários: relatório do objeto; Orientam as 
monitoras quanto a gravação de vídeos e brincadeiras, confecções de painéis e 
material para uso nos vídeos;  As Monitoras estão atendendo até 80% das 
crianças na unidade, dando suporte para as Agentes, zelando integralmente 
pelas crianças. 

OUTUBRO 



 
 
 
 
 
 
 

As auxiliares de limpeza estão limpando a unidade escolar diariamente, áreas 
internas e externas fazendo a higienização dos locais de acordo com o protocolo 
de saúde; A Coordenadora Pedagógica está realizando formações com as 
agentes educacionais todas as semanas, revisando avalições, planejamentos 
híbrido, cronogramas de temas, pautas de formação, conselho de classe, 
diários, portfólios, relatórios, semanários e realizou recolhimento de blocos de 
atividades; A supervisora: impressão dos holerites e assinatura dos mesmos; 
quadro de funcionários e horários; Formação com as agentes educacionais; 
Pedido de materiais de limpeza e pedagógicos; Relatório do Projeto, atestados e 
justificativas, Organização da APM, PDDE, Organização de uma Cesta que será 
revertida para APM, encaminhamento de bilhetes para as Famílias no grupo do 
WhatsApp. Recebimento dos produtos de limpeza; organização da presença no 
diário, acompanhar todos os seguimentos da unidade; A assistente 
administrativa: atendem as demandas ADM  da unidade e RH; As Agentes de 
Educacionais estão organizando as avaliações, diário, semanário, cronogramas 
para o mês de Novembro, pesquisas de materiais diversos para serem utilizados 
com as crianças em suas atividades, gravação de vídeos educativo para o mês, 
montagem de atividades pedagógicas semanalmente, participando de 
formações realizadas pela Equipe Gestora. A Coordenadora entrega e 
recolhimento dos blocos de atividades, realizam a pesquisa de atividades para o 
planejamento, conferi  as gravações e edições dos vídeos orientadores, além de 
preencher os documentos necessários: relatório do objeto; Orientam as ADIS 
quanto a gravação de vídeos e brincadeiras, conferi os diários, realiza as Pautas 
de Formações semanais, orienta a parte pedagógica em geral, visitas as salas 
nos momentos das rotinas diárias, participa dos momentos das refeições, orienta 
e conferi a Planilha Bimestral, confecções de painéis e material para uso nos 
vídeos;  As ADIS estão atendendo até 60% das crianças na unidade, dando 
suporte para as Agentes, zelando integralmente pelas crianças. 

NOVEMBRO 

As Auxiliares de Limpeza, organizam a unidade escolar diariamente, áreas 
internas e externas fazendo a higienização e limpeza dos locais de acordo com 
o protocolo de saúde, recebem o pessoal da entrega da água e lavanderia;   As 
Cozinheiras e auxiliares, preparam às refeições das crianças diariamente, 
recebem os alimentos da SEDUC, contam o estoque e realizam a planilha para a 
entrega na SEDUC dos alimentos utilizados semanalmente; A Coordenadora 
Pedagógica realiza formações com as Agentes Educacionais todas as semanas, 
revisando avalições, planejamentos híbrido, cronogramas de temas, pautas de 
formação, conselho de classe, diários, portfolios, relatórios, semanários e 
realizou recolhimento de blocos de atividades, Pedido de Materiais Pedagógicos; 
A Diretora  realizou, quadro de funcionários do mês vigente e horários; lista 
piloto, Atas da APM, levou e retirou os documentos da APM  no Cartório e 
Banco; Formação com as Agentes Educacionais; Pedido de materiais de 
limpeza e pedagógicos; Relatório do Projeto, atestados e justificativas,  
recebimento dos produtos de limpeza; organização da presença no diário, 
acompanhar todos os seguimentos da unidade; A Assistente Administrativa: 
atendem as demandas ADM de documentos de matriculas, transferências e 
outros documentos da unidade, ponto e RH;  holerites, malotes, pedidos de água 



 
 
 
 
 
 
 

e gás para a  unidade, lista piloto e lista de espera. As Agentes de Educação 
organizam as avaliações, diário, semanário, cronogramas para o mês de 
outubro, pesquisas de materiais diversos para serem utilizados com as crianças 
em suas atividades, gravação de vídeos educativo para o mês, montagem de 
atividades pedagógicas semanalmente, participando de formações realizadas 
pela Equipe Gestora entrega e recolhimento dos blocos de atividades, realizam 
a pesquisa de atividades para o planejamento, realizam as gravações e edições 
dos vídeos orientadores, além de preencher os documentos necessários; 
Orientam as ADIs quanto a gravação de vídeos e brincadeiras, confecções de 
painéis e material para uso nos vídeos;  As ADIs estão atendendo até 100% das 
crianças na unidade, dando suporte para as Agentes, zelando integralmente 
pelas crianças. 

DEZEMBRO  

As Auxiliares de Limpeza, organizam a unidade escolar diariamente, áreas 
internas e externas fazendo a higienização e limpeza dos locais de acordo com 
o protocolo de saúde, recebem o pessoal da entrega da água e lavanderia;   As 
Cozinheiras e auxiliares, preparam às refeições das crianças diariamente, 
recebem os alimentos da SEDUC, contam o estoque e realizam a planilha para a 
entrega na SEDUC dos alimentos utilizados semanalmente; A Coordenadora 
Pedagógica realiza formações com as Agentes Educacionais todas as semanas, 
revisando avalições, planejamentos híbrido, cronogramas de temas, pautas de 
formação, conselho de classe, diários, portfolios, relatórios, semanários e 
realizou recolhimento de blocos de atividades, Pedido de Materiais Pedagógicos, 
organização do encerramento do Projeto Anual; A Diretora  realizou, quadro de 
funcionários do mês vigente e horários; lista piloto, Atas da APM, levou e retirou 
os documentos da APM  no Cartório e Banco; Formação com as Agentes 
Educacionais; Pedido de materiais de limpeza e pedagógicos; Relatório do 
Projeto, atestados e justificativas,  recebimento dos produtos de limpeza; 
organização da presença no diário, PDE, Organização do E encerramento 
Projeto Anual, acompanhar todos os seguimentos da unidade; A Assistente 
Administrativa: atendem as demandas ADM de documentos de matriculas, 
transferências e outros documentos da unidade, ponto e RH;  holerites, malotes, 
pedidos de água e gás para a  unidade, lista piloto e lista de espera, organização 
das assinaturas do Projeto Férias; As Agentes de Educação organizam as 
avaliações, diário, semanário, cronogramas para o mês de Dezembro, pesquisas 
de materiais diversos para serem utilizados com as crianças em suas atividades, 
gravação de vídeos educativo para o mês, montagem de atividades pedagógicas 
semanalmente, participando de formações realizadas pela Equipe Gestora 
entrega e recolhimento dos blocos de atividades, realizam a pesquisa de 
atividades para o planejamento, realizam as gravações e edições dos vídeos 
orientadores, além de preencher os documentos necessários, organizações das 
decorações dos painéis e portas do Encerramento do projeto e Natal,   Orientam 
as ADIs quanto a gravação de vídeos e brincadeiras, confecções de painéis e 
material para uso nos vídeos;  As ADIs estão atendendo até 100% das crianças 
na unidade, dando suporte para as Agentes, zelando integralmente pelas 
crianças. 



 
 
 
 
 
 
 

 

Meta: Festas e eventos comemorativos. 

AGOSTO (DE 23 A 31) 

- Não houveram eventos neste período. 

SETEMBRO 

- Não houve eventos neste período.  

OUTUBRO 

Semana da criança 18 a 22. 

NOVEMBRO 

- Não houve evento neste período. 
DEZEMBRO  

10/12 – Encerramento do Projeto Anual “Brinquedo e Brincadeiras” e entrega 
das lembrancinhas – Presencial. 
 
 

C.E.I. DR. “JOÃO ALDO NASSIF” 

TURMAS: Berçário I A e B 

Metas: Registro descritivo e com fotos das turmas, contemplando as 
Habilidades, os Direitos de Aprendizagem e os Campos de Experiências na 
execução do objeto.  
 
AGOSTO  
23\08- rolar no colchão fita e bambolê, pintura com papel crepom, bolas de 
algodão no papel contact, massagem, encaixe, história, Iara e caixa musical; 
24\08- bater palmas forte e fraco, vídeo: Vitória Régia, engatinhar com quatro 
apoio, música, de abóbora faz melão e caixa musical; 
25\08- balança; pintura com papel crepom, fono: em frente ao espelho dar risada 
e fazer bico, subir e descer, livros sensoriais, história: Iara e caixa musical; 
26\08- encaixe de animais, colar bola na fita, música: boto cor de rosa, pote de 
fita, carrinhos e caixa musical. 
27\08- copos coloridos, encaixe de animais, parque: pás e balde, música: Saci 
Pererê, faz de conta: ligar para a mamãe, caixa surpresa, carrinhos, música: 
capelinha de melão e caixa musical; 
30\08- rolar no tatame, pintura com cotonete, tapete sensorial, massagem com 
escova nas costas, encaixes de potes coloridos, história: a cidade dos 
resmungos e caixa musical; 
31\08- bater os pés e as mãos, vídeo: galinha pintadinha, empurrar a caixa de 
papelão, panelinhas, música: a roda do ônibus e caixa musical; 
 



 
 
 
 
 
 
 

 BERÇÁRIO I A  

 
  
BERÇÁRIO I B 

  
 
 
SETEMBRO 
01\09- carrinhos, jogar bola para o amigo, pintura com cotonete, comando de 
funções: pega o carrinho e guarda o brinquedo, descer e subir, diversos, história: 
a cidade dos resmungos e caixa musical; 



 
 
 
 
 
 
 

02\09- pelúcia, encaixe de animais, colocar prendedores no pote, música: o circo 
chegou, cama de gato, balança, diversos e caixa musical;  
03\09- boneca, pás e baldes, música: nossa cidade, construção, mobile, jogar 
bola sentada para o amigo, música: upa cavalinho e roda musical; 
08\09- pelúcia, diversos, desenho livre com as mãos, fono: nossa vida com Alice, 
circuito com espuma, carrinhos, história: o gato que ouvia rádio, caixa musical e 
carrinhos; 
09\09- bonecas, encaixe, tirar bolinhas da fita, música: cabeça, ombro, joelho e 
pé, caixa de argolas, carrinhos, emborrachados, caixa musical e pelúcia; 
10\09- copos coloridos, pás e baldes, projeto: minha cidade, faz de conta: vamos 
ligar para a mamãe, achou e escondeu, correr, música: o celular do Bob zoom, 
caixa musical e carrinhos; 
13\09- emborrachados, circuito com espuma, desenho livre na lixa, areia 
movediça, areia movediça, rolinho de pintura, balança, história: os três 
porquinhos, caixa musical e pelúcia; 
14\09- pelúcia; livre, dança do copo, vídeo: chamada: longa distância, descer e 
subir, ovo choco, música: cavalinho companheiro, caixa musical e 
emborrachados; 
15\09- carrinhos, jogar bola no cesto, cartaz dos meios de comunicação com as 
mãos, imitando os animais, engatinhar sobre a fita, bola coloridas, história: os 
três porquinhos, caixa musical e carrinhos; 
16\09- encaixe; carrinhos, pintura na parede, música, meu pequeno coração, 
transferir tampinhas de um pote para outro, encaixe de estrela, caixa musical e 
encaixe; 
17\09- diversos, pás e baldes, projeto: o motorista na flauta, conhecer os 
instrumentos, fantasias, bambolê, jogar bola no gol, música: pop, caixa musical e 
diversos; 
20\09- pelúcia, passar dentro do bambolê, pintura com peneira, procurar 
brinquedo dentro da gelatina, massagem com bolinhas, rolar no tatame, história: 
o pequeno telefone, caixa musical e diversos; 
21\09-  carrinhos, pátio, amassar o jornal e jogar no cesto, filme: Bita e os 
animais, música: serra, serra, ovo choco, música: boneca de lata, caixa musical 
e pelúcia; 
22\09- Bonecas, encaixe de animais, pintura com peneira, fono: mandar beijo 
bico estalado, estimulação: como ensinar bebê a engatinhar, jogar bolas com as 
mãos, história: os três porquinhos, caixa musical e carrinhos; 
23\09- emborrachados, carrinhos, empilhar copos coloridos, meu pequeno 
coração, embrulhar e desembrulhar objetos, batata quente, diversos, caixa 
musical e emborrachados;  
24\09- diversos, pás e baldes, projeto: conhecer os instrumentos musicais, faz 
de conta: vamos ligar, pegar tampinhas com a peneira, escorregar no papelão, 
música: fazendinha, caixa musical e bonecas, 
27\09- pelúcia, passar dentro caixa de papelão e em cima das almofadas, 
carimbo das almofadas, carimbo da maçã, procurar brinquedos na caixa de 
areia, estimulação com garrafas, brinquedos nos plásticos, história: os três 
porquinhos, caixa musical e diversos; 



 
 
 
 
 
 
 

28\09- encaixe estrela, parque, sentar na bola, filme: galinha pintadinha, 
balançar no cobertor, panelinhas, música: linda rosa juvenil, caixa musical e 
emborrachados; 
29\09- encaixe, carrinho, carimbo da maçã, fono: empurrar a bochecha com a 
língua, circuito: entrar e sair da caixa, carriolas, história: os três porquinhos, 
caixa musical e chocalho; 
30\09- emborrachados, panelinhas, rolar garrafa no chão, música: quando eu 
era bebê, colocar bolinha na garrafa pet, bolas coloridas no cesto, diversos, 
caixa musical e pelúcia; 
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OUTUBRO 
01/10 -  Chocalho, pás e baldes, projeto: boneca de lata, fantasias, bambolê, 
diversos, música: ciranda cirandinha, caixa musical e panelinhas; 
04/10 - Diversos, corda/ túnel, carimbo com rolo de papel higiênico, garrafas 
sensórias, massagem com as mãos, história: e se as crianças governassem o 
mundo, caixa musical e carrinhos; 
05/10 -Carrinhos, pátio livre, carimbo do pé e da mão, filme: Ser criança, 
cantigas de roda: caranguejo; piquenique no campo, música: A baratinha, caixa 
musical e diversos;  
06/10 - Emborrachados, encaixe de estrela, cartaz das crianças, fono: Assoprar 
água no copo com canudo, estimulação: espuma, bolas coloridas, história: 
chapeuzinho vermelho, caixa musical e pelúcia; 
07/10 - Pelúcia, carrinhos, vai e vem no rolo de espuma, música: assim é ser 
criança, caixa de fitas, encaixe, diversos, caixa musical e chocalho; 
08/10 - Chocalho, pás/baldes, projeto: foto com fantasia e música: o circo 
chegou, construção do castelo, transferência de um pote para o outro, bolinhas 
de sabão, música: Zigalu, caixa musical e emborrachados; 
18/10 -  carrinhos, circuito: corda/cone/túnel, carimbo com o fundo da garrafa 
pet, percepção sensorial: água e algodão, massagem: com as mãos, batata 
quente, história: o peixe pixote, caixa musical e diversos; 
19/10 - Diversos, pátio livre, rasgar e amassar jornal, filme: Meninos de todas as 
cores, puxar no cobertor, panelinhas, borboletinha, caixa musical e 
emborrachados; 
20/10 - Emborrachados, encaixe de animais, carimbo com o fundo da garrafa 
pet, fono: fazer estalo com a língua, engatinhar e andar na fita, diversos, história: 
o peixe pixote, caixa musical e carrinhos; 



 
 
 
 
 
 
 

21/10 - Pelúcia, carrinhos, colocar bolinhas na caixa, música: PiuI abacaxi, 
colocar pom pom na garrafa pet, jogar bola, carrinhos, caixa musical e 
panelinhas;   
22/10 - Chocalhos, pás E baldes, projeto: dona aranha, fantasias, bambolê, 
diversos, música: o jacaré foi passear, caixa musical e encaixe; 
25/10 - Pelúcia, circuito: desce e sobe, desenho livre com as mãos, escrever na 
areia, massagem com bolinhas, sucatas, história: Aparece e desaparece, caixa 
musical e diversos; 
26/10 - Diversos, pátio, música: O sapo não lava o pé e seu lobato, sons dos 
animais, tirar brinquedos da meia, jogar bola no cesto, caixa musical, mobile e 
panelinhas; 
27/10 - Boneca, brinquedos de plásticos, desenho livre com as mãos, fono: 
estalo de língua, rolar no tatame, bolinha de sabão, história: aparece e 
desaparece, caixa musical e carrinhos; 
28/10 - Encaixe, panelinhas, colocar bolinhas na caixa, música: Vitamina tutti 
Frutti, cama de gato, cubos coloridos, diversos, caixa musical e encaixe; 
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03/11 - Diversos, carrinhos, caixa de argolas, música: A roda do ônibus, cama de 
gato, bolinha de sabão, vídeo: Meios de transportes, diversos, caixa musical e 
coloridos; 
04/11 - Carrinhos, pás/baldes, pintinho amarelinho, vídeo: Meios de transporte 
Eliana, esconde/acha, passar no minhocão, panelinhas, história: A casa 
Sonolenta, caixa musical e emborrachados; 
05/11 - Emborrachados, túnel, pintura com areio e cola, vamos escovar os 
cabelos das bonecas, passar no minhocão, sentir a grama nos pés, percepção 
sensorial: tapete sensorial, música: A roda do ônibus, caixa musical e encaixe 
animais; 
08/11 - Pelúcia, carrinhos, boca do jacaré, estalo com a língua, deitar na bola de 
pilates, diversos, massagem com bolinhas de silicone, música: Mestre André, 
caixa musical e panelinhas; 
09/11 - Bonecas, passar em baixo da mesa e cadeira, carimbo com cenoura, 
Percepção sensorial: sacos sensoriais, massagem com garrafas, pelúcia, 
música: Atirei o pau no gato, Gigi e os meios de transporte, caixa musical e 
carrinhos; 
10/11 - Emborrachados, jogar bola para o amigo, cama de gato, música: Mundo 
de Bita e os condutores do futuro, caixa de argolas, bolinha de sabão, vídeo: 
Galinha Pintadinha, diversos, caixa musical e encaixe pote;  
11/11 - Encaixe, pás/baldes, Projeto: Eu vi um peixinho Cristian Félix, vídeo: 
Meios de transporte, caixa surpresa, túnel, carrinhos, Gigi e os meios de 
transportes, caixa musical e fantoches; 
12/11 - Carrinhos, encaixe estrela, confecção do carrinho do painel, panelinhas, 
rolar no tatame, escorregar na grama, caixa sensações, música: A potranca 
margarita, caixa musical e blocos espuma; 
22/11 - Bonecas, carrinhos, deitar na bola de pilates, mandar beijo bico estalo, 
puxar o bebê no cobertor, cavalinho, massagem com as escovas nas costas, 
música: Consciência negra e respeito, caixa musical e pelúcia; 
23/11 - Copos coloridos, passar embaixo da mesa e cadeira, carimbo com 
algodão, colar bolas no papel contact, estimulação com as mãos nos pés, 
sucatas, música: As meninas do cabelo crespo, história: A menina bonita de laço 
e fita, caixa musical e diversos; 
24/11 - Emborrachados, diversos, empilhar copos, música: cor da pele piui e sua 
turma, embrulhar desembrulhar, encaixe, vídeo: sons dos animais, diversos, 
caixa musical e carrinhos; 
25/11 - Diversos, pás/baldes, projeto: Era uma casa bem fechada, vídeo: A vaca 
Laura, lanterna, ovo choco, vamos andar de carro, História: A menina bonita de 
laço e fita, caixa musical e diversas estrelas; 
26/11 - Empilhar cubos, diversos, carimbo com algodão, vamos fazer comida, 4 
apoios tentar pegar brinquedo, encaixe estrela, percepção sensorial: cheiro café, 
música: Black Block, caixa musical e boneca;   
29/11 - Emborrachado, andar na fita ou engatinhar, carimbo com esponja molde 
vazado árvore de natal, bambolê, massagem com roll-on, encaixe, vídeo: 
Galinha Pintadinha, história: Um som animal, aula musical, chocalho; 
30/11 - Chocalho, cavalinho, estátua música; vídeo: Mundo de Bita, morto vivo 
música, panelinhas, vamos construir, música: Alecrim dourado, caixa musical e 
pelúcia. 
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DEZEMBRO  
01/12- Animais de encaixe, carrinhos, cama de gato, música: eu tirei um dó, 
bolinha de sabão, vídeo: galinha pintadinha, diversos, caixa musical e castelo 
espuma; 
02/12- Emborrachados, pás/baldes, projeto: aquarela música, vídeo mundo de 
Bita e pesca; 
03/12- Pelúcia, carrinhos, carimbo com esponja, vamos achar o papai Noel, 
espuma, panelinhas, música: ratinho traidor, caixa musical e emborrachados; 
06/12- Emborrachados, carrinhos (grandes), música: se você está contente, 
vibração da língua, música: pula pula pipoquinha, carrinhos (grandes), música é 
natal, caixa musical e chocalho; 
07/12- Carrinhos, bola pilates, deitar/engatinhar, carimbo de mão papai Noel, 
garrafas sensoriais, massagem com garrafas, solário, sucatas, música: bate o 
sino, fantoche, caixa musical e diversos; 
08/12- Bonecas, jogar bola, arremessar bola, música papai Noel, empilhar 
encaixe, jogar bola no cesto, vídeo Pocoyo e o natal, diversos, caixa musical e 
pelúcia;  
09/12- Chocalho, pás/baldes, então é natal foto de papai Noel, vídeo Pocoyo e o 
natal, caixa surpresa, brinquedos plásticos, vamos cozinhar, uma história de 
natal, caixa musical e emborrachados; 
10/12- Pelúcia, jogar bola, carimbo de mão papai Noel, sucatas, deslizar a mão 
na grama, tapete sensorial, natal do Bita, caixa musical e bonecas; 



 
 
 
 
 
 
 

13/12- Carrinhos, brinquedos plásticos, bater palmas e bater os pés, fazer bico, 
brincar com caixa de papelão, jogar bola no gol com as mãos, garrafas, música é 
natal é natal, caixa musical e bonecas; 
14/12- Bonecas, andar na fita/subir na cadeira, cartão de natal, livros de pano, 
massagem com as mãos, diversos, a história do papai Noel, caixa musical e 
pelúcia;   
15/12- Chocalho, jogar bola para o amigo, encaixe de bolas, música bate o sino 
pequenino, bola de sabão, vídeo Feliz Natal Galinha Pintadinha, diversos, caixa 
musical e encaixe; 
16/12- Pelúcia, pás/baldes, dançando, transferir E.V.A de um pote para outro, 
Brinquedos, vamos pintar os cabelos, a história do papai Noel, caixa musical e 
carrinhos; 
17/12- Emborrachados, jogar bola para o amigo, cartão de natal, imitar o 
cachorro, escorregar na caixa de papelão, percepção com garrafas, música 
Noite Feliz, caixa musical e chocalhos; 
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TURMA: Berçário II A e B  
 
Metas: Registro descritivo e com fotos das turmas, contemplando as 
Habilidades, os Direitos de Aprendizagem e os Campos de Experiências na 
execução do objeto.  
 
AGOSTO 
23\08- Eletrônicos, parque, encaixe, bloco de construtor, experimentar leite puro, 
construção da pipa, passar pelo caminho de fitas, história: lobisomem e roda 
final; 
24\08- Encaixe, pingar a bola no chão, massinha, eletrônicos, fono: falar os 
nomes dos objetos usados na escola, bolha de sabão, bloco construtor e caixa 
musical; 
25\08- Eletrônicos, alongamento, construção do curupira com rolinhos de papel 
higiênico, encaixe, parlendas, bola no cesto, jogar a bola com as mãos para o 
amigo, História: lobisomem e roda de conversa; 
26\08- Encaixe, desenho com giz de lousa na parede, construção do curupira, 
bloco do construtor, filme: a lenda do curupira, continuação da construção da 
pipa, parque, eletrônicos e caixa musical; 
27\08- Eletrônicos, pular dentro e fora do bambolê, música: Curupira, blocos do 
construtor, garrafa sensorial, lenda iara, pesca com peneira, história: lobisomem 
e roda final; 
30\08- Trenzinho, parque, construção da casa com rolinho de papel, bloco 
construtor, roda de conversa: o que tem na cidade, construção do semáforo, 
atravessando a ponte, história: a casa sonolenta e caixa musical; 
31\08- Trenzinho, pingar a bola no chão, massinha, construção do semáforo, 
fono: falar o que tem na cidade, música: senhor caçador, bolha de sabão, bloco 
construtor e roda final; 
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01\09- diversos, pular fora e dentro do bambolê, desenho livre com giz de lousa, 
encaixe, música: palavra cantada oras bolas, brincadeira do sinal, escorregar no 
papelão, história: a casa sonolenta e caixa musical; 
02\09- trenzinho, puxar o jacaré no barbante, pintura com giz de cera, diversos, 
filme: a cidade das formas geométricas, construção da casinha feita com 
matérias recicláveis, parque, bloco do construtor e roda final; 
03\09- diversos, jogar bola para o gol, projeto: a roda do ônibus, massinha, 
carinho no urso de pelúcia, fantasias, pintura invisível com rolinhos, história: a 
casa sonolenta e caixa musical.  
08\09- lego, pular dentro e fora do bambolê, massinha, trenzinho, música: campo 
ou cidade, brincadeira do semáforo, túnel com bambolê, história: os três 
porquinhos, caixa musical e diversos; 
09\09- carrinhos, pintar com giz de lousa no chão, dinossauros, pintura livre, 
filme: aprendendo a falar o que tem na cidade, casinha com elementos naturais, 
roda de conversa sobre a cidade, blocos, roda final e lagos; 
10\09- diversos, trenzinho com a turma, projeto: estátua diferente, alongamento 
com músicas, mercadinho, bolhas de sabão, dedoche, caixa musical e blocos. 
13\09- diversos, pátio, bonecas, telefones, tapete sensorial com os pés, blocos 
de montar, circuito com linha, bambolê e túnel, história: chamada a longa 
distância, caixa musical e carrinhos; 
14\09- bonecas, tinta dançantes, panelinhas, pintura livre com giz e cola, fono: 
fazer estalo com a boca, seu mestre mandou, bolinha de sabão, diversos, roda 
final e encaixe; 
15\09- lego, passar embaixo da corda, massinha, eletrônicos, música: o que tem 
dentro da caixa, meios de comunicação, telefone sem fio, jogar bola no gol, 
história: o gato que ouvia no rádio, caixa musical e diversos; 
16\09- diversos, amarelinha, pintura livre, filme: o gato que ouvia rádio, barco de 
papel, barco de papel, carrinho com obstáculos, lego, roda final e lego; 
17\09- encaixe, bolas no gol, projeto: brincadeira musical, música: o pequeno 
telefone, massagem, construção da televisão, levar a bolinha na colher, história: 
a menina e a folhas, caixa musical e bonecas;  
20\09- bonecas, parque, desenho livre, massinha, rasgar papéis e fazer 
colagem, notebook reciclável, atravessando a ponte, história: os três porquinhos, 
caixa musical e diversos; 
21\09- diversos, andar sobre a corda, panelinhas, encaixe, fono: soprar bolinhas 
com canudo, seu mestre mandou, corrida, lego, roda final e blocos de montar; 
22\09- encaixe, túnel com obstáculos, carrinhos, reciclável, música: o celular, 
bola no cesto, escorregar no papelão, história: de onde vem a televisão, roda 
final e trenzinho; 
23\09- carrinhos, puxar o jacaré, sucata, eletrônicos, filme: aprendendo as cores, 
massinha caseira, bolha de sabão, urso de pelúcia, caixa musical e diversos; 
24\09- lego, derrubar cone com bolas, projeto: alô, Alô atenda o celular, garrafa 
sensorial, dançando com fantasias, empurrar a carriola, história: o gato que 
ouvia rádio, roda final e bonecas; 
27\09- carrinhos, parque, pinturas dos palitos de sorvete, atividade garrafa, colar 
e descolar algodão no papel contact; empilhar potes de brinquedo, circuito: 
passar pelo caminho de fitas, história: e se as crianças governassem o mundo, 
roda final e lego;  



 
 
 
 
 
 
 

28\09- diversos, pé com pé e mão com mão, blocos de montar; pintura livre, 
fono: língua de sogra, fazer caretas no espelho, corrida, panelinhas, roda final e 
revistas; 
29\09- bonecas, música: Trula, birula, encaixe, massinha, música: quando eu era 
neném, boliche, bolha de sabão, história: a branca de neve, caixa musical e 
diversos; 
30\09- blocos de montar, o sapo pula, colocar palitos na garrafa pet, filme: esse 
é meu dia das crianças, blocos de montar, carrinhos, panelinhas, roda final e 
trenzinho;  
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OUTUBRO 
01/10 - Reciclagem, pega-pega, projeto: brincando de bonecas, música: quando 
era neném, faz de conta: super-herói, pintura invisível com rolinhos, história: o 
menino nervosinho, caixa musical e blocos construtor; 
04/10- Atividades diversos, pátio, blocos de montar, pintura livre, colocar 
canudos no escorredor de macarrão, lego, passando a bola por cima da cabeça 
e por baixo das pernas, história: os três porquinhos, caixa musical e fazendinha. 
05/10- Atividades de carrinhos, puxar o jacaré, panelinhas, lego, fono: bigode de 
gato, imitar os sons dos animais, bolinha de sabão, revistas, roda final e lego; 
06/10 - Bonecas, pescaria, bonecas, fazer bolinhas com papel crepom na 
primeira letra do nome, música: se você está contente, bambolê das cores com 
fitas, escorregar no papelão, história: assim é ser criança, caixa musical e 
diversos;  
07/10 - Atividades lego, empurrar a carriola, encaixe, eletrônicos, vídeo: os três 
porquinhos, árvore de mosaico, estátua, carrinhos, roda final e ursos de pelúcia; 
08/10 - Bonecas, música: cabeça, ombro, joelho e pé, projeto: se você está feliz 
com chocalhos, massagem com sons da natureza, faz de conta: Super heróis, 
corrida, história: Ser criança, caixa musical e blocos do construtor; 
18/10 - Atividades diversos, pátio livre, pintura com cotonete, massinha caseira, 
sequência de cores com garrafa pet, corrida do jornal, história: chapeuzinho 
vermelho de dedoche, caixa musical e carrinhos; 
19/10 - Trenzinho, amarelinha, massinha, culinária: Juju de frutas, fono: soprar 
água com canudos, imitação: cabeça, ombro, joelho e pé, pintura invisível, lego, 
roda final e revistas; 
20/10 - Blocos de montar, basquete das cores, cabelereiro maluco, música: Pule 
e pare, onça pintada, circuito com medalhas, história: chapeuzinho vermelho, 
caixa musical e eletrônicos; 
21/10 - Encaixe, brincando com os carrinhos, contagem de bolinhas, diversos, 
vídeo: Os direitos das crianças, salada de frutas, carrinhos com obstáculos, 
encaixe, roda final e blocos de montar;  
22/10 – Atividades diversos, corrida do saco, projeto: música salada de frutas, 
garrafas sensoriais, fantasias, bolhas de sabão, história: chapeuzinho vermelho, 
caixa musical e bonecas; 
25/10 - Bonecas, pátio livre, caminho do pato, lego, alinhavo com cotonete, colar 
de canudos, vivo e morto, história: o patinho feio, caixa musical e diversos; 
26/20 - Carrinhos, amarelinha, colorir a primeira letra do nome, bloco construtor, 
fono: assoprar a luva, fazer biquinho de peixe no espelho, pintura invisível com 
pincel, lego, roda final e bonecas;  
27/10 - Atividades diversos, bolinhas de sabão, pintura com esponja, construção 
do peixinho, música: se eu fosse um peixinho, bambolê das cores, corrida do 
ovo, história: o patinho feio, caixa musical e panelinhas; 
28/10 - Panelinhas, andar sobre a corda, construir um peixinho com a mão das 
crianças, vídeo: a escolinha do mar, casinha com as formas coloridas, andar 
sobre a corda, celulares, caixa musical e eletrônicos;  
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BERÇÁRIO II C  

NOVEMBRO 
03/11 - Carinhos, pé com pé, mão com mão, caretas no espelho, jogos dos sons, 
construção do carro para o painel, história: Meio de transporte, roda final e 
diversos; 
04/11 - Diversos, trenzinho, música: Eu vou à praia dirigindo o meu carro, 
construção avião de palitos de sorvetes, colagem com revista partes do corpo 
humano, campo: livre, lego, caixa musical e revistas. 
05/11 - Bonecas, pintura invisível, ursos de pelúcias, faz de conta: brincando de 
motorista de ônibus, alinhavo com bolinhas de papel crepom, massinha, 
arremesso de argolas, história: meio de transporte, caixa musical e diverso;  
08/11 - Diversos, avião de papel, descolar fita, pintura livre, pintura com 
carrinhos, dobradura de barquinho, passar por baixo da corda, vídeo: Thomas a 
locomotiva, história: meio de transporte, roda final e lego;  
09/11 - Carrinhos, pátio: livre, pintura do oceano, música: meios de transportes, 

imitar os sons dos meios de transportes, corrida livre, fantoches, caixa musical e 
encaixe;  
10/11 - Trenzinho, puxar o jacaré, recorte dos meios de transporte, soprar 
bolinhas na tampa, jogo do semáforo, pintura invisível, construção do semáforo, 
história: meio de transporte, roda final e carrinhos; 
11/11 - Encaixe, carrinhos com obstáculos, música: A canoa virou vídeo: Meio 
de transporte, massinha caseira, bolhas de sabão, onça pintada, massinha, 
caixa musical e bonecas; 
12/11 -  Estrela mágica, pátio: livre, construção do taxi com palitos de sorvete, 
massagem com carrinhos, faz de conta: aviador, estatua música: Vou de taxi, 
história: meio de transporte, roda final, diversos;  



 
 
 
 
 
 
 

16/11 - Diversos, circuito com lego, vídeo: Consciência negra, eu sou assim 
(caretas), alinhavo com a letra do nome, campo: livre, cantigas de roda, blocos 
de montar, caixa musical e eletrônicos; 
17/11 - Bonecos, bolinha de sabão, pintura do macarrão, seu mestre mandou, 
música: Todos os povos, pulando bambolê, vídeo: Todos os povos, história: O 
sapo martelo, roda final e diversos; 
18/11 - Carrinhos, estátua, soprar bolinhas no copo, construção da boneca do 
laço da fita vermelha, luva maluca, massinha, corrida do ovo, ursinhos de 
pelúcias, estrela mágica, caixa musical e carrinhos;  
19/11 - Panelinhas, pintura no chão com giz de lousa, ursinho de pelúcia, eu sou 
diferente, desenhando na farinha, pátio: livre, música: Todos os povos, história: 
O sapo martelo, roda final, encaixe;  
22/11 - Diversos, jogar bola no gol, pintura livre, pintura no rosto no espelho, 
instrumento para painel, pulando corda, vídeo: Todo mundo é diferente, história: 
O cabelo de Lelê, caixa musical, eletrônicos; 
23/11 - Carrinhos, pátio: livre, construção da letra do nome com picotes de 
revista, música: Normal é ser diferente, cabeça ombro joelho e pé, corrida livre, 
fantoches, estrela mágica, caixa musical, blocos do construtor;  
24/11 - Bonecas, puxar o jacaré, empilhar potes, massinha com moldes, escravo 
de Jô, construção: cabelo de Lelê, empurrar a carriola, morto vivo, bonecas, 
caixa musical, carrinhos;  
25/11 - Eletrônicos, pescaria das cores, projeto: Finalização instrumento musical, 
vídeo: Todo mundo é diferente, construção O cabelo de Lelê, empurrando 
carriolas, morto vivo, bonecas, caixa musical, carrinhos;  
26/11 - Pátio: Livre, pintura com cotonete letra do nome, garrafas sensórias, 
fantasias, batata quente, música: Normal é serem diferentes, brincadeiras 
antigas, roda final, telefones;  

29/11 - Diversos, chute a gol, canudo no palito, massinha, boneco de neve 

(formas geométricas), alinhavo com letra do nome, bambolê, música: Loja do 
sapo Zé, história: O sapo e o grilinho, caixa musical, bonecas;  
30/11 - Carrinhos, pátio: livre, pintura com cotonete arvore de natal, música: Loja 
do sapo Zé, imitando o som do sapo e do grilinho, corrida, banda musical, 
quebra cabeça, roda final, diversos; 
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BERÇÁRIO II C  

 
DEZEMBRO  
01/12- Estrela mágica, vivo ou morto, colando bolinhas na arvore de natal, 
soprar rolinho de papel, boliche, riscando o chão, barulhinho do Tum Tum, 
história: O sapo e o grilinho, caixa musical, bonecas;  
02/12- Bonecas, batata quente, projeto: dançando a música a loja do sapo Zé 
com instrumentos, vídeo: o sapo e o grilinho, desenhando no zip look, bolhas de 
sabão, vivo morto, lego, roda final, estrela mágica;  
03/12- Diversos, pátio: livre, pintura livre, encaixe, massagem com bolinhas nas 
costas, fantasias, estatua, música: loja do sapo Zé, história: O sapo e o grilinho, 
caixa musical, diversos;  
06/12- Diversos, passeando com as bonecas, pintura do rolinho para confecção 
do balangandã, colagem de bolinhas de papel crepom, balangandã de boneco 
de neve, pulando corda, vídeo: Instrumento de percussão, história: A noite de 
natal, caixa musical, eletrônicos;  
07/12- Carrinhos, pátio: livre, alinhavo com carrinhos, música: Alfabita, caretas 
no espelho, brincando com o balangandã, eu sou assim, fantasias, roda final, 
diversos;  
08/12- Estrela mágica, amarelinha, misturando as cores, língua de sogra, 
mímica, pintura invisível, descolar fita, história: Noite de natal, caixa musical, 
bonecas;  
09/12- Diversos, roda-roda, carimbo com molde vazado, vídeo: instrumento de 
percussão, construção: caixa de presente, andando com carriolas, onça pintada, 
fazendinha, roda final, carrinhos;  



 
 
 
 
 
 
 

10/12- Bonecas, cabeça, ombro, joelho e pé, pintura com cotonete, carinho na 
cabeça, fantoches, carrinhos, música: alfa bita, história: A noite de natal, caixa 
musical, diversos;  
13/12- Diversos, siga o mestre, massinha, empilhar potes, alinhavo na bota do 
papai Noel, arvore de natal garrafa pet, bambolê, vídeo: As estrelinhas e o sino 
de natal, história: Natal do Bita, caixa musical, encaixe;  
14/12- Bonecas, vivo ou morto, pintura com esponja, música:  música dos 
números, imitando o papai Noel, seu mestre mandou, fantoches, panelinhas, 
roda final, eletrônico;  
15/12- Carrinhos, bolha de sabão, cortando a barba do papai Noel, bigode de 
gato, brincando com as cores, desenho com giz de lousa na parede, afunda ou 
boia, história: Natal do Bita, caixa musical, fazendinha;  
16/12- Diversos, panelinhas, projeto: tocando os instrumentos, vídeo: As 
estrelinhas e o sino de natal, bloco do construtor, puxar o jacaré, quebra-cabeça, 
urso de pelúcia, roda final, bonecas;  
17/12- Estrela mágica, pátio: livre, blocos de montar, celulares, garrafa sensorial, 
dançando com fantasias, lá vêm à bola, música: Natal do Bita, história: Natal do 
Bita, caixa musical, panelinhas.  
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TURMA: MATERNAL A, B e C 

Metas: Registro descritivo e com fotos das turmas, contemplando as 
Habilidades, os Direitos de Aprendizagem e os Campos de Experiências na 
execução do objeto.  
 
AGOSTO  
23\08 - bonecas, quantidades com personagens folclóricas, castelinho, coletar 
folhas do chão, jogo da memória folclórico, história: Mula sem cabeça, musica 
folclóricas; 
24\08- Teclados, carimbo da mão na mula sem cabeça, casinhas, transporte o 
boto com cordas e cone, fono: trava língua, imitação: andar com e reproduzir o 
som com a boca, música: mula sem cabeça, coloque o rabo na mula, lenda: boto 
cor de rosa; 
25\08- lego, bonecas, balanço, filme: mula sem cabeça, boto e caipora, bingo 
folclórico, história: boto cor de rosa, amarelinha, lenda: caipora; 
26\08- casinhas, recorte e colagem de papel na letra B, teclados, boliche, 
garrafa sensorial, história: boto cor de rosa, caça ao tesouro dos personagens 
folclóricos, lenda: caipora; 
27\08- castelinho; desenhe você e sua família brincando de roda, lego, pular a 
corda se movimentando, bonecas, cocar da caipora, música: boto cor de rosa, 
pesca e músicas folclóricas; 
30\08-  ferramentas, rasgar papéis, fazendinha, elefantinho colorido, moradia, 
dado dos números, história: onde moram as casas, escorregador e caixa 
musical; 
31\08- dedoches, massinha de modelar, encaixe, circuito com garrafa pet e 
cadeira, fono: falar os nomes do que tem na cidade, movimentos com o corpo, 
música: uma casa, parque, conversa sobre a cidade. 
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MATERNAL D 

     

 
 
 
SETEMBRO 
01\09- panelinhas, pegar tampinhas com prendedores, ferramentas, gangorra, 
vídeo: os lugares da cidade, música: cidade, história: onde moram as casas, 
construção do sapo e roda final; 
02\09- encaixe, contorno da letra c com barbante, dedoche, arremesso com 
garrafa pet, transferência de cores, dobradura da casa, história: onde mora as 
casas? Carriola e roda final. 
03\09- fazendinha, desenho livre, panelinhas, bola ao cesto, panelinhas, maleta 
médica, música: uma casa, carrinhos pequenos e roda final; 
08\09- castelinho de madeira, construção da casa, casinha; balanço, vídeo: 
cheirinho de terra molhada, dança das cadeiras, história: os três porquinhos, 
circuito das linhas, caixa musical e quebra-cabeça; 
09\09- quebra-cabeça, associação de cores com brinquedos, castelinho de 
madeira, sucatas, flor mágica, casinha com rolinho de papel, história: os três 
porquinhos, pipa com papel crepom, roda de conversa sobre o 
campo e casinhas; 
10\09- casinhas, trem das formas geométricas, quebra-cabeça, escorregar na 
grama, música: quando eu era neném, bonecas, música: campo ou cidade, 
bolinha de sabão, roda final e castelinho de madeira;  
13\09- teclados, massinha, lego, bolinha de sabão, caixa sensorial, conhecendo 
o número 3 com objetos, história: chamada a longa distância, parque, caixa 
musical e blocos lógicos; 



 
 
 
 
 
 
 

14\09- blocos lógicos, contorno do número 3 com o dedinho e tinta guache, 
pelúcia, corrida com obstáculos, assoprar bolinhas de papel crepom com 
canudo, imitar o toque do telefone, música: o pequeno telefone, casinha e 
cavalinhos, lata da alegria e lego; 
15\09- construção, dominó das cores, teclados, balanço, vídeo: ligados no rádio, 
corrida do jornal, história: chamada a longa distância, circuito das linhas, roda 
final e pelúcia; 
16\09- pelúcia, confecção da cartinha para o amigo, blocos lógicos, carrinho de 
trânsito, apresentação dos meios de comunicação, telefone sem fio, história: 
chamadas a longa distância, bolas, roda de conversa sobre os meios de 
comunicação e teclados; 
17\09- lego, recorte e colagem de três meios de comunicação, construção, 
escorregar na grama, bate papo no celular, carrinho de supermercado com 
sucatas, música: o pequeno telefone, alongamento, caixa musical e construção;  
20\09- dedoche, pinte o número 4 da centopeia, panelinhas, cantigas de roda: 
de abóbora faz melão, plástico bolha, bingo das letras, história: o gato que ouvia 
rádio, teatro, gangorra, caixa musical e encaixes; 
21\09- encaixes, identificar e pintar a letra inicial do nome, bonecas, bambolê e 
arremesso, fono: percurso com canudo e algodão, movimentos com comandos, 
música: alô, alô, atende o celular; desenho com giz na lousa, roda de conversa 
dos meios de comunicação e dedoches. 
22\09- celulares, pinturas do rolinho de papel, dedoches; baldes e pás no 
parque, vídeo: a vida é uma festa, dominó, história: o gato que ouvia rádio, 
elefantinho tem dobrinhas: contorno do corpo, lua dona aranha e panelinhas; 
23\09- bonecas, associação de cores com objetos da sala, encaixe, pano 
encantado, mágica das cores, microfone com rolinho de papel, história: o gato 
que ouvia rádio, caça ao tesouro dos meios de comunicação, lata da alegria e 
celulares; 
24\09- panelinhas, desenho com giz de cera utilizando as cores da experiência, 
celulares, bola ao cesto com cores, panelinhas com massinha, cantar com o 
microfone, música: alô, alô atenda o celular, pescaria com bolinhas coloridas, 
roda final e bonecas;  
27\09- ferramentas, carimbo do patinho com rolinho, pelúcia, pula pipoca, pote 
dos cheiros, dado dos números, história: já sou grande, escorregador, caixa 
musical e quebra-cabeça; 
28\09- quebra-cabeça, desenho com textura na lixa, casinhas, túnel com bola, 
bigode de gato, estátua, música: 5 patinhos, comandos: atenção a bola, lata da 
alegria e ferramentas;  
29\09- lego, perfuração do número 5, ferramentas, parque, vídeo, tom e Jerry, 
elefantinho colorido, história: já sou grande, amarelinha, roda final e casinhas; 
30\09- casinhas, portfólio: pega lápis, quebra-cabeça, bolinha de sabão, cores 
dançantes, palitoche do patinho, história: já sou grande, escorregar na grama, 
cantigas de roda;  
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OUTUBRO 
01/10 - Atividades de pelúcias, recorte e colagem: imagens de crianças, lego, 
puxe o rabo do macaco, salão de beleza, panelinhas, música: 5 patinhos, ovo 
choco, roda final e lego; 
04/10 - Teclados, massinha de modelar, dedoche, brincadeira dirigida: eu vejo 
com meus olhinhos, paladar: doce, salgado azedo e amargo, dominó das cores, 
história: ser criança, balanço, caixa musical e construção; 
05/10 - Atividades de construção, associação de quantidade: números e objetos, 
carrinhos, circuito: cones e corda, música: cara de que e quando eu era neném, 
imitação: ações do neném, complete o desenho da criança, lata da alegria e 
teclados;  
06/10 - Fazendinha, desenhe você quando era neném, teclados, baldes e pás, 
vídeo: cresce que cresce, pega varetas, história: ser criança, circuito das linhas, 
roda final e dedoches; 
07/10 - Carrinhos, construção do painel para o dia das crianças, boliche, 
transferência do limão, flor da primavera no pátio, história: ser criança, 
fantoches, pular corda, caixa musical e fazendinha; 
08/10 - Atividades de dedoches, alinhavo da letra D, fazendinha, bola ao cesto, 
panelinhas, supermercado com sucatas, música: quando eu era neném, batata 
quente, roda final, e carrinhos; 
18/10 - Encaixe, pintura livre com tinta, quebra-cabeça, dançar com sinal de 
trânsito, caixa sensorial, dado dos números, história com fantoche: o menino que 
amava sorrir, gangorra, culinária: Juju, e bonecas; 
19/10 - Panelinhas, pegar tampas com prendedores, bonecas, circuito com 
medalhas, fono: bolinhas de água com canudo, o mestre mandou, música: 
Assim é ser criança, degustação do juju, lata da alegria e blocos lógicos; 
20/10 - Atividades de blocos lógicos, projeto: termo a termo com os numerais e 
carimbo do dedo, encaixe, escorregador, vídeo: tem gosto para tudo, elefantinho 
colorido, história: o menino que amava sorrir, pintura invisível, caixa musical e 
panelinhas; 
21/10 - Bonecas, molde vazado da letra E, panelinhas, tango, tarango, boia ou 
afunda, construção: balangandã, história: o menino que amava sorrir, salada de 
fruta, roda final e quebra-cabeça; 
22/10 - Quebra-cabeça, desenho com giz de lousa molhado, blocos lógicos, 
pega-pega, bonecas, fantasias, música: assim é ser criança, roda final e 
encaixe; 
25/10 - Fazendinha, contorno das mãos, passa anel, descobrindo a letra do 
nome, cabo de guerra, história: Pinóquio, gangorra, caixa musical e lego; 
26/10 - Lego, projeto: pintar os instrumentos musicais, fazendinha, túnel e 
corrida com obstáculos, exercício com a língua, música: boneca de lata, 
instrumentos musicais, parque plástico, cantinho da leitura e quebra-cabeça; 
27/10 - Construção, picote de revista preenchendo o número 6, quebra-cabeça, 
ovo choco, filme: tem hora, corrida do jornal, história: Pinóquio, expressão 
corporal: pé com pé e mão com mão, roda final e fazendinha; 
28/10 - Quebra-cabeça, pareamento de cores e formas geométricas, lego, 
cantigas de rodas, construção: binóculos, história: Pinóquio, caça ao tesouro do 
brinquedo favorito, roda final e construção;  
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NOVEMBRO 
03/11 - Revistas, termo a termo: números e prendedor, blocos lógicos, parque 

livre, vídeo/filmes: dirigir, rodar e deslizar – Luna, mímica, história: O Trenzinho 

do Nicolau, percurso zig zag com quantidades, roda final: conversa sobre meios 

de transportes e dedoche; 

04/11 - Blocos lógicos, recorte e colagem de meios de transportes, dedoches, 

pescaria dos números, experiência: transferência de cores, dobradura do 

barquinho, história: O Trenzinho de Nicolau, desafio com a toalha, roda final: 

caixa musical e revistas; 

05/11 - Dedoches, identificação dos meios de transportes com crepom, revistas, 

circuito: em cima e em baixo, trenzinho com bambolê, barco do pirata, música: 

dirigindo meu carro – Xuxa, batata quente, roda final: como foi nossa semana e 

blocos lógicos; 

08/11 - Construção, confecção do cartaz: meios de transportes, brinquedos 

diversos, casa do Zé (música), pintura no gelo, dado dos números, história: Gigi 

e os meios de transportes, cabo de guerra, música: aquilo que te move – Mundo 

Bita, roda final: conversa sobre os meios de transportes e lego; 

09/11 - Panelinhas, alinhavo da letra inicial do nome, encaixes, circuito: 

bambolês e cadeiras, fono: assoprar o barquinho de papel, imitação: meios de 

transportes, música: foguetinho, corrida do saco, vídeo/filmes: De onde vem o 

avião, roda final: caixa musical, brinquedos diversos; 

10/11 - Lego, colagem do foguetinho com formas geométricas, construção, 

baldes e pás (areia), vídeo/filmes: velozes e valentes – Meu amigãozão, o 

mestre mandou, história: os volantes birutas, circuito motor em dupla, desenho 

do meio de transporte favorito, roda final: como foi nosso dia, encaixes; 

11/11 - Brinquedos diversos, recorte das linhas, panelinhas, brincadeira de roda 

“Pai Francisco”, experiência: bexiga mágica, confecção de placas de trânsito, 

história: os volantes birutas, trenzinho com comandos, liga-liga das cores e 

números, roda final: lata da alegria, construção; 

12/11 - Encaixes, montagem do quebra-cabeça do ônibus, lego, arremesso a 

distância com garrafa pet, passeio no vagão do trem, bonecas e carrinhos, 

música: a roda do ônibus - Patati e Patatá, boliche, história: Gigi e os meios de 

transportes, roda final: como foi nossa semana, panelinhas; 

16/11 - Dedoches, picote de papel colorido, quebra-cabeça, circuito: túnel e 

arremesso da garrafa pet, fono: corrida de bolinha de papel crepom com canudo, 

imitação: soco – bate – vira (música - Xuxa), música: normal é ser diferente – 

Grandes Pequeninos, complete o desenho (giz e lousa), vídeo/filme: Shrek, roda 

final: conversa sobre diversidade, blocos lógicos; 

17/11 - Ferramentas, colagem da pétala da flor, blocos lógicos, coelhinho sai da 

toca, vídeo/filme: amigos para sempre – Meu amigãozão, dominó das cores, 

história: tudo bem ser diferente, pintura invisível, massinha de modelar, roda 

final: caixa musical e quebra-cabeça; 

18/11 - Quebra-cabeça, construção do balangandã, ferramentas, bolinha de 

sabão, experiência: vulcão das cores, máscara africana, história: tudo bem ser 



 
 
 
 
 
 
 

diferente, brincadeira com balangandã, acerte a boca do palhaço, roda final: lata 

da alegria e dedoches; 

19/11 - Blocos lógicos, desenho no rostinho e personalização do cabelo, 

dedoches, pular corda, pintura facial africana, fantoches, música: normal é ser 

diferente – Grandes Pequeninos, dançar capoeira, história: O cabelo de Lelê, 

roda final: como foi nossa semana e ferramentas; 

22/11 - Construção, construção do instrumento musical, pelúcias, gato mia, 

transferência de líquido com esponja, jogo da memória, história: A princesa 

Bebel, parque livre, música: todos os povos – Mundo Bita, roda final: caixa 

musical e encaixes; 

23/11 - Brinquedos diversos, pintura do macarrão com guache, encaixes, 

circuito: corrida com obstáculos, fono: verbalizar as letras iniciais dos nomes dos 

colegas, imitando o cacique, música: o pescoço da girafa – Galinha Pintadinha, 

brincadeira “quente ou frio”, vídeo/filme: A cor de Coraline, roda final: conversa 

sobre diversidade e pelúcias; 

24/11 - Pelúcias, desenho da girafa, fazendinha, pescaria com gelo, vídeo/filme: 

família especial – Meu amigãozão, quebra-cabeça, história: Meninos de todas as 

cores, desenho com giz no chão, contorno da letra G com tampinha de garrafa 

pet, roda final: hora da leitura e construção; 

25/11 - Encaixes, pintura com os pés com plástico bolha e guache, brinquedos 

diversos, brincadeira da estátua, massinha caseira, colar com macarrão, história: 

Meninos de todas as cores, brincadeira musical “a história da serpente”, encaixe 

de formas geométricas, roda final: lata da alegria e fazendinha; 

26/11 - Fazendinha, pintura misteriosa com número 8, construção, escorregar na 

grama, maleta médica, cabaninha com bonecas, música: a diferença é o que nos 

une – Mundo Bita, brincadeira “eu vejo com meus olhinhos”, história: A princesa 

Bebel, roda final: como foi nosso dia e brinquedos diversos;  

29/11 - Quebra-cabeça, massinha, projeto: música bate e vira, descubra o objeto 

com o tato, dominó das cores, história: A sinfonia da Dona Cutia, desenho com 

giz molhado, música: Mundo bita, caixa musical e panelinhas; 

30/11- Bonecas, lousa mágica, ferramentas, equilibrar a bolinha com a colher 

andando sobre a corda, pintura do cabelo com canudo e tinta guache, reproduzir 

os sons dos instrumentos musicais, música: Viva Mariana, parque plástico, 

Vídeo: eco, eco da Luna, hora da leitura e quebra-cabeça. 



 
 
 
 
 
 
 

 MATERNAL A 

 

MATERNAL B  

 



 
 
 
 
 
 
 

 

MATERNAL C 

 

MATERNAL D 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

DEZEMBRO  
1/12 - Atividades: Lego, quebra-cabeça do número 9, panelinhas, parque – livre, 
vídeo/filmes: A dança do requebrado – Luna, dança das cadeiras, história: A 
casa sonolenta, bola no lençol, associação de cores com palito de sorvete, roda 
final: como foi nosso dia e bonecas; 
2/12 - Atividades: Ferramentas, escrita na areia do número 9, bonecas, 
arremesso com argolas na garrafa, experiência: qual o objeto mais pesado, 
construção do chocalho, história: A casa sonolenta, caça ao tesouro dos 
instrumentos, colagem das formas geométricas, roda final: caixa musical e lego; 
3/12 - Atividades: Panelinhas, perfuração do instrumento musical (flauta), 
quebra-cabeça, corrida em dupla, tocar o tambor com latas, show musical, 
música: Os números - Xuxa, brincadeira de roda: de abóbora faz melão, história: 
A sinfonia da Dona Cutia, roda final: como foi nossa semana e ferramentas; 
6/12 - Atividades: Construção, separar as tampinhas por cores com prendedor, 
encaixe, passa anel, descobrindo os sons dos instrumentos, elefantinho colorido, 
história: A menina das estrelas, brincadeira: pega batatas, música: Festa na 
orquestra, roda final: caixa musical, brinquedos e diversos; 
7/12 - Atividades: Pelúcias, colagem das bolinhas coloridas na árvore, 
fazendinha, circuito: entrelaçando os bambolês, fono: Vamos cantar – letra H, 
estátua, música: Na batida do drum - Dó Ré Mundo, boliche, vídeo/filmes: O 
natal da Luna – parte 1, roda final: Lata da alegria e construção; 
8/12 - Atividades: Encaixe, contorno da letra H com o dedinho, brinquedos 
diversos, parque – baldes e pás, vídeo/filmes: O natal da Luna – parte 2, cabeça 
- ombro – joelho e pé, história: Natal do Jaime, bola ao cesto com cores, passar 
o barbante dentro do canudo, roda final: como foi nosso dia e fazendinha; 
9/12 - Atividades: Fazendinha, pintura do violão e colagem do barbante, 
pelúcias, bolinha de sabão, experiência: transformação das cores, construção da 
árvore de natal, história: Natal do Jaime, escorregar na grama, associação das 
letras do nome, roda final: hora da história e encaixe; 
10/12 - Atividades: Brinquedos diversos, recorte livre, construção, pegue o rabo 
do macaco, sucatas, carrinhos, música: Festa na orquestra - Dó Ré Mundo, 
batata quente, história: A menina das estrelas, roda final: como foi nossa 
semana e pelúcias; 
13/12 - Atividades: Dedoches, picote do papel vermelho, blocos lógicos, pular 
corda, andar sobre o plástico bolha, bingo das cores, história: Uma história de 
natal, cabo de guerra, música: Loja do mestre André - Galinha Pintadinha, roda 
final: como foi nosso dia e lego; 
14/12 - Atividades: Ferramentas, Colagem do algodão do Papai Noel, 
panelinhas, circuito: coloque a touca no Papai Noel, fono: reproduzir a fala do 
Papai Noel, dança com comandos, músicas: instrumentos musicais – Bento e 
Totó, parque plástico, vídeos/filmes: O natal da Peppa, roda final: caixa musical 
e dedoches; 
15/12 - Atividades: Blocos lógicos, identificar e pintar o conjunto com 10 
imagens, parque – livre, vídeos/filmes: É natal, que dia feliz – Meu Amigãozão, 
bingo das letras, história: O presente de natal, pintura invisível, massinha de 
modelar, roda final: lata da alegria e ferramentas; 
16/12 - Atividades: Panelinhas, cartaz coletivo do Papai Noel, ferramentas, 
desembrulhe o presente, experiência: florzinha mágica com a letra inicial do 



 
 
 
 
 
 
 

nome, pintura e dobradura do Papai Noel, história: O presente de natal, ovo 
choco, contorno da árvore de natal com tampinhas, roda final: hora da história e 
blocos lógicos;  
17/12 - Atividades: Lego, desenhe seu presente de natal, dedoches, corrida do 
saco, comidinhas – panelinhas e massinha, trenó do Papai Noel, música: Tum 
tum tum do tambor - Dó Ré Mi Lá, pescaria com cores, história: Uma história de 
natal, roda final: como foi nossa semana e panelinhas; 
MATERNAL A

 

 

MATERNAL B 



 
 
 
 
 
 
 

MATERNAL C 

  

MATERNAL D 

 



 
 
 
 
 
 
 

Meta: Reuniões Pedagógicas e/ou Administrativas Periódicas com a 

Equipe Técnica. 

AGOSTO  

23/08 – Reunião com as Diretoras e equipe Administrativa e Pedagógica AEMC, 

assuntos: Orientação sobre o funcionamento das unidades escolares e 

orientações administrativas; 

23/08 – Reunião com as Coordenadoras e equipe Administrativa e Pedagógica 

AEMC, assuntos: Orientações pedagógicas e do ambiente escolar; 

26/08 – Reunião da equipe Administrativa e Pedagógica A.E.M.C e a 

Supervisora Cristiane Jorge da SEDUC, com as Diretoras e Coordenadoras, 

assunto: Apresentação das equipes gestoras e orientações administrativas e 

pedagógicas. 

SETEMBRO 

15/09 – Reunião com o Administrativo das Associação educacional Maria do 

Carmo e as Auxiliares administrativo das unidades escolares, assuntos: Rh, 

dúvidas e orientações; 

23/09 – Reunião da equipe A.E.M.C com as Coordenadores – assuntos: 

orientação sobre relatório do objeto, conselho de classe, portfolio e diário de 

classe; 

24/09 – Reunião da equipe A.E.M.C com as diretoras – assuntos: orientações 

sobre o relatório do objeto, solicitação de materiais administrativos, pedagógicos 

e limpeza, falta de funcionários, reunião de pais e semana do recesso escolar. 

OUTUBRO 

08/10 – Reunião com as Diretoras e equipe Administrativa e Pedagógica AEMC, 

assuntos: Orientação sobre o funcionamento das unidades escolares e 

orientações administrativas; 

25/10 – Reunião da equipe Administrativa e Pedagógica A.E.M.C com as 

Coordenadoras, assunto: orientações pedagógicas e administrativas; 

27/10 – Formação da equipe gestora com a Pedagoga Roseli Furlan da AEMC, 

assunto: Gestão escolar x Postura socioemocional no ambiente profissional. 

NOVEMBRO 

11/11 – Visita da Supervisora Cristiane Jorge junto com a Supervisora 

Administrativa Isabel e Supervisora Pedagógica Priscila Panini, para tratar de 

assuntos da Apm.  

18/11 – Reunião com a supervisora Cristiane Jorge e Supervisora Coordenadora 

Pedagógica Priscila Panini para tratar da APM. 



 
 
 
 
 
 
 

24/11 – Reunião com a Supervisora Coordenadora Pedagógica Priscila Panini e 

as Coordenadoras Maria do Carmo – Assunto Pedagógica e devolutiva da 

Planilha do 3º Bimestre 

24/11 – Formação da equipe gestora com a Pedagoga Roseli Furlan da AEMC, 

assunto: Continuação: Gestão escolar x Postura sócio emocional no ambiente 

profissional. 

DEZEMBRO  

02/12 – Reunião da AEMC com as Diretoras – Orientações e entrega de 

materiais; 

13/12 – Orientação da Supervisora Priscila sobre APM. 

Meta: Reunião periódica de Formação com as Agentes Educacionais, 

Agentes de Desenvolvimento Infantil, Monitoras e HTPC com os 

Professores. 

AGOSTO  

23\08- Formação com as Agentes Educacionais – assuntos: Momento cultural; 

entrega do carimbo de avaliação do portfólio do mês de agosto; momento do 

autosserviço; alfabeto e números e formação da FAJ. 

SETEMBRO 

13\09- Formação com as Agentes Educacionais – assuntos: cronograma HTPCS 

Do mês de setembro; organizações da turma do berçário e maternal; devolutiva 

da planilha do 3°bimestre; gravação de vídeos; busca ativa e higiene das 

crianças; 

13\09- Orientações para funcionárias - assuntos: entrada e saída dos alunos; 

organizações das turmas dos berçários e maternal; 

20\09-Formação com as Agentes Educacionais -  assuntos: musicalização de 

bebês e crianças pequenas conforme a BNCC; cronograma HTPCS do mês de 

setembro; devolutiva da planilha do 3° bimestre; portfólio maternal do mês de 

setembro; programação do dia das crianças; planejamento da reunião de pais e 

mestres e a importância do acolhimento na educação infantil; 

27\09- Formação com as Agentes Educacionais- assuntos: aprendizagem 

significativa; cronograma HTPCS do mês de setembro e outubro; diário de 

classe; planilha do 3° bimestre; trocas de roupas; assuntos administrativos; 

atendimento presencial nos CEIS para o mês de outubro de 80%; recesso 

escolar. 

OUTUBRO 

01/10 – Reunião administrativa e pedagógica – com as funcionárias do CEI 

NASSIF; 



 
 
 
 
 
 
 

04\10 – Formação com as Agentes Educacionais –  Assuntos: construção do 

painel do dia das crianças, organização das salas: crachás, rotina, tempo, letras 

números e quantos somos, cronograma da semana da criança, cronograma de 

documentos a serem entregues e formação do mês de outubro; 

18\10 - Formação com as Agentes Educacionais –  Assuntos: interação nas 

atividades diversificadas, horários para serem feitas as documentações, 

organização do semanário, realizar as atividades do portfólio retroativos, 

formação do mês de outubro e dicas para o professor receber bem as crianças;  

NOVEMBRO 

08/11 - Formação com as Agentes Educacionais –  Construção do painel dos 

meios de transporte, inserir o uso da faca para as turmas do maternal, 

construção da lembrancinha do encerramento do projeto, conferência do 

caderno das crianças, diário de classe, manter atualizado a lista de pessoas 

autorizadas para retirar as crianças, realizar portfólio retroativos para as crianças 

que retornarem presencial na U.E e estudo do texto: A educação infantil na Base 

Nacional Comum Curricular;  

22\11 - Formação com as Agentes Educacionais –  Mural do encerramento do 

projeto, ideias para a decoração de natal, HTPC do CEI Nassif, febre, 

escovação, datas da entrega das documentações, orientações sobre o 

preenchimento da planilha, vestimenta adequada, atestados e faltas dos 

funcionários; 

29\11 – Formação com as Agentes Educacionais – Realizar os portfólios 

retroativos, atividade do portfólio do mês de novembro: nomear, identificar e 

traçar as letras do nome, devolutiva das planilhas de registro do 

desenvolvimento do 3° bimestre, reunião de pais- CEI, organização de sala, 

encerramento do projeto e preenchimento da planilha referente ao 4° bimestre. 

DEZEMBRO  

06/12- Formação com as Agentes Educacionais – Projeto férias, reunião de pais, 

organização do encerramento do projeto, datas de entrega das documentações, 

preenchimento da planilha de registro do desenvolvimento pedagógico referente 

ao 4° bimestre e substituição em salas ou em outras unidades; 

13/12- Formação com as Agentes Educacionais – Reunião de pais na U.E, 

planejamento do projeto férias e realizar o semanário da primeira semana de 

janeiro.  

Meta: Reuniões com as famílias. 

Atividades / Ações Realizadas:  

AGOSTO  

Não houve reunião neste período. 



 
 
 
 
 
 
 

SETEMBRO 

15/09 – Atendimento com responsável de aluno – maternal C; 

16/09 – Atendimento com responsável de aluno – maternal C. 

OUTUBRO 

04/10 – Reunião de pais e mestres – retirada de atividades, aumento do 
percentual de alunos presenciais e recados. 
 
NOVEMBRO 

18/11 – Atendimento com alunas dos Maternais C e A – nutricionista. 
 
DEZEMBRO  

03/12 – Atendimento com pais do aluno Miguel S. Sampaio – B2; 
06/12 – Atendimento com pais da aluna Heloísa Aparecida de Camargo - B2C; 
07/12 – Atendimento com pais do aluno Davi Henrique Nogueira de Souza – 
Mat; 
07/12 – Atendimento com pais do aluno Heytor Lira Cardoso – Mat; 
03/12 – Reunião com os pais e responsáveis do Berçários 1 e 2, assunto: 
Projeto férias; 
04/12 – Reunião com os pais e responsáveis do Berçários 1 B, assunto: Projeto 
férias; 
13/12 – Reunião com pais e responsáveis Berçário 1 e Maternais, assunto: 
desenvolvimento do aluno no 4º bimestre; 
14/12 – Reunião com pais e responsáveis Berçário 2, assunto: desenvolvimento 
do aluno no 4º bimestre. 
 

Meta: Reuniões periódicas com Secretaria Municipal de Educação. 

Atividades / Ações Realizadas:  

AGOSTO  

Não houve reunião neste período. 

SETEMBRO 

03/09 – Reunião via chat com a Secretaria de Educação, assunto: Vacinação de 

funcionários; 

14/09 – Reunião de Coordenadores na SEDUC, assuntos: orientações sobre 

aumento de alunos, programação do dia das crianças, portfolios, rotina escolar, 

reunião de pais e cronograma das próximas formações; 

21/09 – Reunião de diretores na SEDUC, assuntos: aumento dos alunos 

presenciais para 80%, reunião administrativa e pedagógica, reunião de pais, 

recesso escolar e matriculas do CEI. 

 



 
 
 
 
 
 
 

OUTUBRO 

Não houve reunião neste período; 

NOVEMBRO 

10/11 – Reunião na SEDUC com as Diretoras, assuntos: protocolo COVID, 

escovação, banhos, retorno presencial, projeto férias; 

24/11 – Reunião na SEDUC com as Coordenadoras, assuntos: protocolo 

COVID, escovação, banhos, retorno presencial, portfolio, projeto férias e lista de 

materiais; 

DEZEMBRO 

01/12 – Reunião na SEDUC com as Diretoras, assunto: calendário escolar, 

organização do projeto férias; 

02/12 – Reunião na SEDUC com as Diretoras e Coordenadoras, assunto: 

Projeto Férias; 

08/12 – Reunião na SEDUC com as Coordenadoras, assunto: Orientações para 

a realização do planejamento de janeiro. 

 

Meta: Supervisão suporte e acompanhamento dos Profissionais de Apoio 

(Supervisão SEDUC, Psicólogos, Fonoaudiólogos, Nutricionistas, etc.). 

AGOSTO  

Não houve atendimento neste mês. 

SETEMBRO 

01/09 – A nutricionista realizou atendimento com os responsáveis de um aluno 
com dificuldades alimentares na unidade escolar; 

13/09 – A nutricionista acompanhou o almoço dos alunos e orientou as 
cozinheiras sobre o cardápio da semana das crianças; 

15/09, 24/09 e 27/09 – A nutricionista realizou atendimento com os responsáveis 
de um aluno com dificuldades alimentares na unidade escolar; 

16/09 – A nutricionista realizou uma atividade de coaching nutricional infantil 
com 13 crianças do Maternal B, para ajudar uma criança com dificuldades 
alimentares na unidade escolar; 

27/09 – A nutricionista realizou atendimento com as funcionárias da cozinha da 
U.E. 

OUTUBRO 

04/10 – Visita da Secretária de Educação, SEDUC e Associação Educacional 

Maria do Carmo; 

07/10 – Visita da nutricionista na unidade escolar – rotina de alimentação; 



 
 
 
 
 
 
 

20/10 – Visita do Nelson SEDUC e equipe – levantamento de quantidade de 

câmeras na unidade escolar; 

21/10 – Equipe de jardinagem – limpeza e manutenção dos jardins; 

21/10 – Equipe de manutenção da prefeitura e terceirizada para conserto do 

gás; 

21/10 – Visita da Supervisora Administrativa e Pedagógica AEMC – assunto: 

PDDE; 

22/10 – Visita do supervisor Administrativo Everton – início da conversa com as 

funcionárias; 

25/10 – Visita do supervisor Administrativo Everton – continuação da conversa 

com as funcionárias e manutenção da caixa de água da escola; 

26/10 – Visita equipe de manutenção da impressora; 

 

28/10 – Visita do supervisor Administrativo Everton – finalização da conversa 

com as funcionárias; 

28/10 – Visita da nutricionista – Atendimento aos pais de alunos junto com a 
Coordenação. 

NOVEMBRO 

04/11 – Visita da Supervisora Pedagógica AEMC, Priscila – observação e 

organização da unidade; 

05/11 – Visita do Coordenador Administrativo Everton – assinatura de 

documentos; 

09/11 – Visita da Supervisora Pedagógica AEMC, Priscila – atendimento a 

funcionários; 

09/11 – Visita da equipe de TI – instalação equipamentos para o relógio ponto; 

10/11 – Visita da Supervisora Cristiane SEDUC, Supervisoras Administrativa 
Isabel e Pedagógica Priscila AEMC – PDDE, Conselho e APM. 

16/11 – Visita Supervisoras Administrativa AEMC Isabel com a equipe de 
avalição para orçamento do parque da escola; 

18/11 – Atendimento da nutricionista com aluna Catarina Vitória dos Santos do 
Maternais C; 

18/11 – Atendimento da nutricionista com aluna Ana Júlia Silva Oliveira do 
Maternais A; 

19/11 – Visita do Supervisor Administrativo Everton – assinatura de documentos; 

22/11 – Visita da equipe de TI – instalação do relógio ponto; 

23/11 – Visita da Supervisora Pedagógica AEMC, Priscila – Portfolios, Conselho, 

PDDE E APM. 

DEZEMBRO  



 
 
 
 
 
 
 

14/12 – Visita da Nutricionista – verificação dos alimentos na cozinha. 

 

Meta: Acompanhamento, Avaliação e monitoramento das ações e 

execuções dos profissionais de cada seguimento. 

AGOSTO  

Diretora: Organização de documentos administrativos, acompanhamento da 

rotina escolar, conhecimento do ambiente escolar e organização dos horários 

dos funcionários. Coordenadora: Organização e conhecimento de documentos 

pedagógicos, acompanhamento da rotina escolar, preenchimento de relatórios e 

formações com as agentes educacionais. Auxiliar administrativo: Organização de 

arquivos dos alunos e funcionários, documentação de contratação de 

funcionários, ligações para responsáveis de alunos e atendimento a 

funcionários. Agente educacional: Participar da rotina da sala de aula, como: 

roda e atividades, realização de relatórios, participar das formações e 

planejamentos. Agente de desenvolvimento infantil: Cuidado diário com alunos 

da unidade, exemplo: troca de roupa e auxilio para ir ao banheiro, participação 

na rotina escolar, organização da sala de aula e auxilio para confeccionar das 

atividades impressas. Auxiliar de serviços gerais: limpeza da unidade de acordo 

com os protocolos de higiene e recebimento de materiais de limpeza. 

Cozinheira: Recebimento de materiais de uso da cozinha e alimentos, 

higienização de alimentos e do ambiente de trabalho e realização do cardápio 

escolar. 

SETEMBRO 

Diretora: Organização de documentos administrativos, acompanhamento da 

rotina escolar, conhecimento do ambiente escolar e organização dos horários 

dos funcionários. Coordenadora: Organização e conhecimento de documentos 

pedagógicos, acompanhamento da rotina escolar, preenchimento de relatórios e 

formações com as agentes educacionais. Auxiliar administrativo: Organização de 

arquivos dos alunos e funcionários, documentação de contratação de 

funcionários, ligações para responsáveis de alunos e atendimento a 

funcionários. Agente educacional: Participar da rotina da sala de aula, como: 

roda e atividades, realização de relatórios, participar das formações e 

planejamentos. Agente de desenvolvimento infantil: Cuidado diário com alunos 

da unidade, exemplo: troca de roupa e auxilio para ir ao banheiro, participação 

na rotina escolar, organização da sala de aula e auxilio para confeccionar das 

atividades impressas. Auxiliar de serviços gerais: limpeza da unidade de acordo 

com os protocolos de higiene e recebimento de materiais de limpeza. 

Cozinheira: Recebimento de materiais de uso da cozinha e alimentos, 

higienização de alimentos e do ambiente de trabalho e realização do cardápio 

escolar. 



 
 
 
 
 
 
 

OUTUBRO 

Diretor: Organização de documentos administrativos, acompanhamento da rotina 

escolar, conhecimento do ambiente escolar, ofícios, documentos APM e PDDE, 

acompanhamento das visitas a unidade escolar. Coordenador: Organização e 

conhecimento de documentos pedagógicos, acompanhamento da rotina escolar, 

preenchimento de relatórios e formações com as agentes educacionais. Auxiliar 

administrativo: Organização de arquivos dos alunos e funcionários, 

documentação de contratação de funcionários, ligações para responsáveis de 

alunos, matrícula dos alunos novos, cancelamento de matricula alunos dos 

maternais; Agente educacional: Participar da rotina da sala de aula, como: roda 

e atividades, realização de relatórios, participar das formações e planejamentos. 

Agente de desenvolvimento infantil: Cuidado diário com alunos da unidade, 

exemplo: troca de roupa e auxilio para ir ao banheiro, participação na rotina 

escolar, organização da sala de aula e auxilio para confeccionar das atividades 

impressas. Auxiliar de serviços gerais: limpeza da unidade e recebimento de 

materiais de limpeza. Cozinheira: Recebimento de materiais de uso da cozinha e 

alimentos, higienização de alimentos e do ambiente de trabalho e realização do 

cardápio escolar. 

NOVEMBRO 

Diretor: Organização de documentos administrativos, acompanhamento da rotina 

escolar, conhecimento do ambiente escolar, ofícios, documentos APM e PDDE, 

acompanhamento das visitas a unidade escolar; Coordenador: Organização e 

conhecimento de documentos pedagógicos, acompanhamento da rotina escolar, 

preenchimento de relatórios e formações com as agentes educacionais. Auxiliar 

administrativo: Organização de arquivos dos alunos e funcionários, 

documentação de contratação de funcionários, ligações para responsáveis de 

alunos, matrícula dos alunos novos, cancelamento de matricula alunos dos 

maternais; Agente educacional: Participar da rotina da sala de aula, como: roda 

e atividades, realização de relatórios, participar das formações e planejamentos; 

Agente de desenvolvimento infantil: Cuidado diário com alunos da unidade, 

exemplo: troca de roupa e auxilio para ir ao banheiro, participação na rotina 

escolar, organização da sala de aula e auxilio para confeccionar das atividades 

impressas; Auxiliar de serviços gerais: limpeza da unidade e recebimento de 

materiais de limpeza; Cozinheira: Recebimento de materiais de uso da cozinha e 

alimentos, higienização de alimentos e do ambiente de trabalho e realização do 

cardápio escolar. 

 

DEZEMBRO  



 
 
 
 
 
 
 

Diretor: Organização de documentos administrativos, acompanhamento da rotina 

escolar, conhecimento do ambiente escolar, ofícios, documentos APM e PDDE, 

acompanhamento das visitas a unidade escolar; 

Coordenador: Organização e conhecimento de documentos pedagógicos, 

acompanhamento da rotina escolar, preenchimento de relatórios e formações 

com as agentes educacionais. 

Auxiliar administrativo: Organização de arquivos dos alunos e funcionários, 

documentação de contratação de funcionários, ligações para responsáveis de 

alunos, matrícula dos alunos novos, cancelamento de matricula alunos dos 

maternais; 

Agente educacional: Participar da rotina da sala de aula, como: roda e 

atividades, realização de relatórios, participar das formações e planejamentos; 

Agente de desenvolvimento infantil: Cuidado diário com alunos da unidade, 

exemplo: troca de roupa e auxilio para ir ao banheiro, participação na rotina 

escolar, organização da sala de aula e auxilio para confeccionar das atividades 

impressas; 

Auxiliar de serviços gerais: limpeza da unidade e recebimento de materiais de 

limpeza; 

Cozinheira: Recebimento de materiais de uso da cozinha e alimentos, 

higienização de alimentos e do ambiente de trabalho e realização do cardápio 

escolar. 

 

Meta: Festas e eventos comemorativos. 

AGOSTO 

Não houve evento neste período. 

SETEMBRO 

Não houve evento neste período. 

OUTUBRO 

Semana da criança: brincadeiras, culinárias e atividades variadas. 

NOVEMBRO 

Não houve evento neste período. 

DEZEMBRO 

09/12 – Encerramento do projeto – Painel expositor e entrega das pastas e 

lembrancinhas. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

C.E.I. “Dr JOSÉ BONIFÁCIO COUTINHO NOGUEIRA” 

TURMAS: Berçário I A e B 

Metas: Registro descritivo e com fotos das turmas, contemplando as 

Habilidades, os Direitos de Aprendizagem e os Campos de Experiências na 

execução do objeto.  

AGOSTO (DE 23 A 31) 

23/08 – Atividades: Max blocos, caixa com espelho, escorregador, músicas 

diversas, cocoricó, kit casinha, vídeo não atire o pau no gato. 

24/08 – Atividades: brinquedos variados, animais plásticos, Coleção Folclore, 

velotrol, sucatas, vídeo vitória regia. 

25/08 – Atividades: sucatas, explorar emborrachados, escorregador, cantar 

músicas, chutar bola, bonecas/pentes, Vídeo Musicas brincadeiras. 

26/08 – Atividades: brinquedos diversos, andar na lixa, bolinhas coloridas na 

piscina, mandar beijos, explorar areia com pazinha, carrinhos, vídeo música da 

cuca turma do folclore. 

27/08 – Atividades:  animais plásticos, dançar no plástico bolha, escorregador, 

coleção de folclore (boitatá), puxar carrinho no barbante, sucatas, vídeo Musica 

do Saci.  

30/08 – Atividades: brinquedos diversos, emborrachados, cavalinho de balanço, 

cantar música com gestos, patati patata, kit casinha, vídeo a roda do ônibus, 

blocos de madeira da cidade, desenho com giz sobre a lixa, brincar de estátua, 

mercadinho, o rato do campo e o rato da cidade (história), dançar ao som de 

música, brinquedos diversos, vídeo a roda do ônibus. 

31/08 – Atividades: max blocos, animais plásticos, escorregador, coleção 

esconde esconde da selva, triciclo, sucatas, vídeo patati patatá, luva com água, 

pintura surpresa, rabo de jacaré, salão de beleza, a roda do ônibus, folear livros, 

animais, vídeo patati patata piuí abacaxi. 

 

 

 

BERÇÁRIO 1 A 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

BERÇARIO 1 B 

 

 

 

 

 

SETEMBRO 



 
 
 
 
 
 
 

01/09 – Atividades: Sucatas, chocalhos, cavalinho de balanço, cantar parabéns 

ouvir o hino de Jaguariúna, chutar bola, carrinhos, vídeo na zona urbana zona 

rural, potinhos de cheiro, exercício de coordenação motora colagem de papel 

picado, circuito andar na linha engatinhar, panelinha, história o rato do campo e 

o rato da cidade, alongamento quebra-cabeça de 4 peça, vídeo na zona rural e 

zona urbana tem. 

02/09 – Atividades: telefones, pintura usando rolinho guache no trem 

escorregador, soprar a velinha no bolo de Jaguariúna, explorar areia com 

baldinho, ferramentas, carrinhos, vídeo mundo bita roda, roda, emborrachados 

exercícios de coordenação motora pintura com rolinho, DVD Xuxa, ferramentas, 

vibrar os lábios, blocos, carrinhos, vídeo mundo bita roda, roda. 

03/09 – Atividades: blocos, explorar textura bolinhas coloridas, animais da 

fazenda, bola na caixa, kit casinha, bonecas, vídeo o mundo bita o trem maluco, 

caixa surpresa, desenho com giz de lousa molhado, sucata, banheiras e 

bonecas, blocos de montar, desenho livre com canetinha, vídeo o mundo bita o 

trem maluco. 

08/09 Atividades: animais, pintura do trem com tinta guache, sucata, música piuí 

abacaxi, carrinhos, imitar animais, pintura com as mãos, diversos, bonecas, 

animais da fazenda, como foi seu dia? Livrinhos. 

09/09 - Atividades: pelúcias, pintura do trem, bolinhas coloridas, assoprar no 

canudinho, baldinhos, fantoches, o gato que ouvia rádio, mundo bita, brincar de 

casinha, estalo de língua, que mais gostou hoje? Mobile. 

10/09 Atividades: encaixes, cartaz árvore com colagem de bolinha de crepom, 

cavalinhos, história o gato que ouvia rádio, brinquedos, formas geométricas 

cabaninha com lençol, Bob zoom, diversos, imitações diferentes, música a roda 

do ônibus, história contada pela professora, bonecas. 

13/09 Atividades: chocalho, cavalinhos, animais da fazenda, dançar música 

cabeça ombro joelho e pé, diversos, bonecas, vídeo mundo Bita. 

14/09 Atividades: livrinhos, brincar de roda, boliche, roda do ônibus, livros 

sensoriais, bola, brincar de casinha, blocos de encaixe, vídeo que saudade que 

eu tenho de você mundo Bita. 



 
 
 
 
 
 
 

15/09 Atividades: animais, jogar beijo, estalo de língua, velotrol, animais da 

fazenda, imitação, pendurar roupinhas de boneca no varal, cavalinhos, fazer 

barulho com a boca, livrinhos, vídeo disque para mim grupo éramos três. 

16/09 Atividades: trenzinhos figuras de meio de comunicação sucatas seu 

Lobato contar uma história carrinhos brincar de imitar as animais tartarugas 

vídeo chamada à longa distância turma da Mônica. 

17/09 Atividades: telefones bonecas e telefones panelinhas animais de a 

fazenda recontar ursinhos baldinhos tapete sensorial animais vídeo dancinha do 

corpo turma do seu Lobato. 

20/09 Atividades: animais, livros de tecidos, sucatas, caixa surpresa com várias 

figuras do tema da semana, encaixes, carrinhos, roda, roda seu Lobato, blocos 

de encaixe. 

21/09 Atividades: livrinhos, dançar música cabeça ombro joelho e pé, 

escorregador, roda com diversas músicas, tapete sensorial, bola, brincar de 

casinha, animais, vídeo circuito animal vamos aprender imitar os animais. 

22/09 Atividades: ursinhos, barulho com a boca, cavalinhos, caixa surpresa com 

figuras de tema da semana, desenhar com giz de cera, sucatas, assoprar o 

palhaço trenzinho. 

23/09 Atividades: carimbo dos pés telefone encaixe galinha pintadinha corujinha 

contar uma história inventada carrinhos caixa surpresa animais vídeo o pequeno 

telefone mundo Bita. 

24/09 Atividades: carimbo do pé telefone, velotrol, caixa surpresa, diversos, 

livros sensoriais, panelinhas, vídeo meu pequeno coração mundo Bita. 

27/09 Atividades: animais, garrafas sensoriais, carrinhos, chapeuzinho vermelho 

passar no túnel, carriola, roda final com diversas músicas, livrinhos, vídeo A 

fazenda do Zenon. 

28/09 Atividades: carrinhos, escorregador, sucatas, roda, roda, tapete sensorial, 

bola, casinha, telefones, vídeo A casa da galinha pintadinha. 

29/09 Atividades: telefone, revista, bolinhas coloridas, diversos, contar uma 

história, carrinhos, animais, bonecas, vídeo a casa Vinicius de Moraes. 

30/09 Atividades: telefone, revistas, bolinhas coloridas, diversos, carrinhos, imitar 

animais, sucatas, vídeo Borboletinha um herói do coração. 



 
 
 
 
 
 
 

  Berçário 1 A 

  

 Berçário 1 B 

 

 

 

 

 

 

OUTUBRO 



 
 
 
 
 
 
 

01/10 – Atividades: diversos; bonecas; cavalinhos; história chapeuzinho 

vermelho (reconto); trenzinho; baldinho; livros sensoriais; sucatas; vídeo 

borboletinha. 

04/10 – Atividades: Luvas sensoriais; escorregador; história chapeuzinho 

vermelho; rolar garrafinhas; música Dona Aranha roda roda; Carrinhos; 

brinquedos diversos; vídeo quem mora na casinha. 

05/10 – Atividades: Animais; passar no túnel; Sucatas; música a roda do ônibus, 

corujinha, borboletinha; garrafas sensoriais; bola; brincar de casinha; carrinhos; 

vídeo criança é vida. 

06/10 – Atividades: livrinhos; jogar beijo; carriolas; história chapeuzinho 

vermelho mostrar imagens e reconto; pendurar roupinhas no varal; 

escorregador; fazer barulho com a boca; bonecas; vídeo assim é ser criança. 

07/10 – Atividades: telefones; caixa surpresa; carrinhos; músicas diversas; sala 

de vídeo mundo bita; baldinhos coloridos tanque de areia; imitar animais; 

animais; vídeo bagunça de criança. 

08/10 – Atividades: Diversos; cama de gato; cavalinhos; história chapeuzinho 

vermelho reconto; animais; baldinho solário; imitar animais; livrinhos; vídeo 

sambinha da fralda molhada. 

11/10 – Ponto Facultativo. 

12/10 – Feriado. 

13/10 e 14/10 – Recesso Escolar. 

15/10 – Ponto Facultativo. 

18/10 – Atividades: Animais; Garrafas sensoriais; trenzinhos; história a boca do 

sapo; colocar bolinhas na boca da girafa; carriolas; música borboletinha, a roda 

do ônibus, seu lobato; trenzinhos; vídeo brincadeira de criança e vídeo 

nutricionista. 

19/10 – Livrinhos; brincar de roda atirei o pau no gato; blocos de encaixe; 

músicas diversas (rádio); caixa surpresa; bola; brincar de casinha; fazendinha; 

vídeo o patinho colorido e vídeo nutricionista. 

20/10 – Atividades: brinquedos diversos; careta no espelho; carrinhos; história a 

boca do sapo (recontar); colocar canudos na latinha; escorregador; 



 
 
 
 
 
 
 

escorregador; imitar barulho de carro; ferramentas; vídeo enquanto seu lobo não 

vem e vídeo nutricionista. 

21/10 – Atividades: Pelúcia; pintura com rolinhos; sucatas; música borboletinha 

corujinha, a baleia; sala de vídeo cocoricó; carrinhos; cozinha; bonecas; vídeo 

turma vaquinha e vídeo nutricionista. 

22/10 – Atividades: telefones; colar bolinhas na fita; escorregador; história a 

boca do sapo imitação; diversos; baldinho; luvas sensoriais; carrinhos; vídeo 

elefantinho bonitinho e vídeo nutricionista. 

25/10 – Atividades: telefones; piscina de bolinhas; luvas sensoriais; história Tito 

a tartaruga marinha; passar no túnel; bola; caixa musical; animais; vídeo Dona 

aranha bob zoom. 

26/10 – Atividades: diversos; carrinhos; boca do coelho; diversas; tapete 

sensorial; maracas; história Tito a tartaruga marinha; emborrachados; vídeo o 

sapo não lava o pé turminha animaguel. 

27/10 – Atividades: livrinhos; blocos de encaixe; jogar beijo; história Tito a 

tartaruga marinha reconto; prendedores no pote de sorvete; baldinho e pá; fazer 

barulhos com a boca estalo de língua e barulho de índio; sucatas; vídeo o fundo 

do mar mundo Bita. 

28/10 – Atividades: maracas; boliche; pintura a dedo no papelão; caixa musical; 

história do mundo bita; velotrol; história tito a tartaruga mostrar imagens interagir 

com as crianças; garrafa sensorial; vídeo a roda do ônibus um herói do coração. 

29/10 – Ponto Facultativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

Berçário 1A 

  

 

Berçário 1 B 

 

  

 

NOVEMBRO 



 
 
 
 
 
 
 

01/11 – Ponto Facultativo. 

02/11 – Feriado. 

03/11 – Atividades: animais; estalo de língua; carrinhos; história o pássaro sem 

com; desenho livre giz de cera; blocos; barulho com a boca; diversos; vídeo 

meios de transporte. 

04/11 – Atividades: telefone; carimbo dos pés (avião); sucatas; diversas músicas 

(rádio); sala de vídeo mundo Bita; escorregador; brincar de casinha; animais; 

vídeo upa cavalinho. 

05/11 – Atividades: livrinhos; túnel; bonecas; história o pássaro sem cor mostrar 

imagens; diversos; baldinhos; luvas sensoriais; telefones; vídeo mundo bita. 

08/11 – Atividades: trenzinho; sucatas; luvas sensoriais; história menino urso; 

colar bolinhas coloridas no bambolê; arremesso de bola no cesto; música a roda 

do ônibus; emborrachados; vídeo patati patatá (motorista). 

09/11 – Atividades: carrinhos; blocos de encaixe; dançar e brincar de trenzinho; 

música patati patatá (nosso avião); pintura sensorial (gelo); sucatas; menino urso 

(reconto); animais; vídeo Gigi e os meios de transportes. 

10/11 – Atividades: ônibus; carrinhos; luvas mágicas; história menino urso; 

desenho livre giz de cera; baldinho e pá; atividades de sopro; sucatas; vídeo 

livrinho mágico meios de transporte (navio). 

11/11 – Atividades: bonecas; boliche; carimbo das mãos (carro de bombeiro); 

patati patata (motorista); sala de vídeo Bob o trem aventura; blocos de encaixe; 

história menino urso (imagens); panelinhas; vídeo Eliana (meios de transportes). 

12/11 – Atividades: pelúcia; panelinhas; carimbo com folhas secas; história 

menino urso; diversos; carriolas e sucatas; caixa de papelão; garrafa sensorial; 

vídeo patati patata (nosso avião). 

15/11 – Feriado. 

16/11 – Atividades: telefones; passar por dentro do túnel; carrinho; cabeça 

ombro joelho e pé; tapete sensorial; jogar bola; caixa de papelão. 

17/11 – Atividades: animais; assoprar a boca do palhaço; sucatas; história Pedro 

vira porco espinho; colar bolinha na fita; trenzinho; estalo de língua. 



 
 
 
 
 
 
 

18/11 – Atividades: livrinhos; carimbo das mãos (boneca negra); escorregador; 

música diversas; sala de vídeo todos os povos mundo bita; bonecas; brincar de 

casinha. 

19/11 – Atividades: telefones; garrafas sensoriais; blocos de encaixe; história 

Pedro vira porco espinho (reconto); trenzinho; baldinho e pá; tapete sensorial. 

22/11 – Atividades: ursos de pelúcia; luvas sensoriais; sucatas; história o mundo 

animal; prender roupas no varal; carrinhos; caixa musical; trenzinho. 

23/11 – Atividades: trenzinho; passar dentro do bambolê; música sambalelê; 

garrafas sensoriais; bola; brincar de casinha; animais. 

24/11 – Atividades: panelinhas; jogar beijo; carrinhos; história o mundo animal 

reconto; colocar palitos dentro da lata; escorregador; assoprar o palhaço; 

diversos.25/11 – Atividades: carrinhos; mostrar imagens de diversidade; 

telefones; música a roda do ônibus corujinha; sala de vídeo a princesa bebel; 

velotrol; imitar animais; sucatas. 

26/11 – Atividades: livrinhos; jogar boliche; animais; história o mundo animal 

mostrar imagens; maracas; baldinho e pá; luvas sensoriais; ursinhos de pelúcia. 

29/11 – Atividades: Maracás; garrafas sensoriais; carrinhos; história os três 

porquinhos; passar por dentro do túnel; carriolas; música borboletinha dona 

aranha; telefones. 

30/11 – Atividades: Animais; Cabeça ombro joelho e pé; sucatas; música rádio 

diversas; tapete sensorial; bolas; casinha; livrinhos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

Berçário 1A 

 

Berçário 1 B 

 

  

 

 

DEZEMBRO  



 
 
 
 
 
 
 

01/12 – Atividades: telefones; jogar beijo; blocos de encaixe; história os três 

Porquinhos; colocar canudos nas latas; trenzinho; Imitar animais; 

emborrachados. 

02/12 – Atividades: Livrinhos; confecção de violão; escorregador; música a roda 

do ônibus; sala de vídeo mundo Bita; Carrinhos; bonecas; ursinhos. 

03/12 – Atividades: Chocalhos; desenhar no grafite com giz de cera; cavalinhos; 

história os três porquinhos; diversos; baldinho e pá; tapete tátil; animais. 

06/12 – Atividades: Maracás; luva sensorial; sucatas; história o medo Bia; andar 

em cima da corda; carrinhos; música corujinha a baleia borboletinha. 

07/12 – Atividades: telefones; roda roda; bonecas; música diversas; tapete 

sensorial; bolas; casinha. 

08/12 – Atividades: blocos de encaixe; imitar os animais com a boca; carrinho; 

história o medo de Bia recontar; colar bolinha na fita; trenzinho; jogar beijo. 

09/12 – Atividades: Livrinhos; revistas; escorregador; música o mestre André O 

sapo; sucatas; faz de conta casinha. 

10/12 – Atividades: Emborrachados; garrafas sensoriais; ursos de pelúcia; 

história o medo de Bia imagens; diversos; baldinho e pá; livrinhos sensoriais. 

13/12 – Atividades: Diversos; tapete tátil; sucatas; história Pedro vira porco 

espinho; colocar canudos dentro da lata; carriolas; música A roda do ônibus 

elefantinho; livrinhos. 

14/12 – Atividades: Animais; colocar bolinhas na boca da girafa; ursinhos de 

pelúcia; música sapo cururu, o jacaré, patati patata; luvas sensoriais; bolas; 

brincar de cozinha; maracá. 

15/12 – Atividades: Telefones; assoprar bolinha de sabão; trenzinho; história 

Pedro vira porco espinho reconto; prendedores no pote de sorvete; bloco de 

encaixe; estalo de língua; tartarugas. 

16/12 – Atividades: trenzinho; revistas e jornais rasgar e amassar; carrinhos; 

caixa musical; sala de vídeo Mundo Bita Natal; escorregador e cavalinho; caixas 

de papelão; blocos de encaixe. 

17/12 – Atividades: garrafas sensoriais; passar dentro do túnel; blocos de 

encaixe; história vira porco espinho mostrar imagens; bonecas e carrinhos; 

baldinhos e pá; tapete sensorial; emborrachados. 



 
 
 
 
 
 
 

Berçário 1 A 

 

Berçário 1 B 

 

 

 

TURMA: Berçário II A e B  



 
 
 
 
 
 
 

Metas: Registro descritivo e com fotos das turmas, contemplando as 

Habilidades, os Direitos de Aprendizagem e os Campos de Experiências na 

execução do objeto.  

AGOSTO  

23/08 - Atividades: luva com água, folhear revista, escorregador e carrinhos 

panelinhas e bonecas, velotrol, música fui morar numa casinha, vídeo música a 

roda do ônibus Bob zoom, reflexo plantar, confecção da peteca com jornal 

brinquedos, folhear revista, circuito música boi da cara preta saci-pererê a sereia 

vídeo música do Boitatá. 

24/08 – Atividades:  cartazes sensoriais confecção da peteca sucatas bonecas e 

carrinhos vamos passear no bosque folclore mágico festa no Céu vídeo música 

amarelinha. 

25/08 - Atividades: garrafas com grãos motocas pecinhas de encaixe andar 

sobre linhas música A sereia saci Pererê boi da cara preta vídeo lenda do 

lobisomem. 

26/08 – Atividades: luva com água pasta de figuras escorregador e cavalinhos 

sucatas turma do folclore Boitatá vibração de lábios bico e sorriso vídeo palavra 

cantada. 

27/08 – Atividades: atividades: objetos da sala qual é o som pasta de figuras 

essa história da serpente panelinha bonecas carrinhos carriola negrinho do 

pastoreio vídeo parlenda hoje é domingo. 

 30/08 – Atividades: luva com água, folhear revista, escorregador e carrinhos 

panelinhas, de bonecas, velotrol, fui morar numa casinha, vídeo a roda do 

ônibus Bob zoom, macaco mandou, cartaz coletivo pintura carimbo com formas 

geométricas, massinha, Cocoricó zona rural, desenho livre no chão com giz de 

lousa, história é um gato, recolher crachás e rotina, bonecas, vídeo roda do 

ônibus Bob zoom. 

31/08 Atividades: adivinha que cheiro é esse? Bolinhas coloridas, encaixe, pega 

pega, história a casa sonolenta, vídeo na zona urbana e rural, maleta medica, 

cartaz pintura carimbo, rasgar revistas, correr percurso, cantar e dançar, 

parabéns a você Jaguariúna, telefones, vídeo zona urbana e zona rural 

Berçário 2 A 



 
 
 
 
 
 
 

 

Berçário 2 B 

 

SETEMBRO 

01/09 – Atividades: cartaz sensoriais, sucatas, equilibrar-se com pé andar sobre 

o traçado, música fui morar em uma casinha, vídeo brincadeira esconde-

esconde, gato pintado, cartaz pintura, carimbo com formas geométricas, pintura 

surpresa, andar sobre corda esticada no gramado, sala com brinquedos, história 

é um ratinho? Volantes, vídeo Patati Patatá esconde-esconde. 



 
 
 
 
 
 
 

02/09 Atividades: adivinha que som é esse? Formas com palitos de sorvete uma 

casa, vivo morto, pipoca, brinquedos da sala, turma do Cocoricó Júlio na cidade, 

vibração de lábios estalo de língua, vídeo patinho Tuga o trem maluco, animais 

selvagens, cartaz pintura carimbo de formas geométricas, cartaz sensorial, 

correr até o educador e trazer a bola na carriola, túnel, corrida do assopro 

assoprar bolinha de papel revista, vídeo patinho Tuga o trem maluco. 

03/09 Atividades: garrafa sensorial com água, brincadeira dentro e fora, sucatas, 

carriolas, história cachinhos de ouro, história o rato do campo e o rato da cidade, 

viola, massinha, velotrol, pular dentro e fora, parabéns da Xuxa, ferramentas, 

vídeo o rato do campo e o rato da cidade. 

08/09 – Atividades: massinha, prender predadores na beira da Caixa, chutes a 

gol, passar no túnel, borboletinha, como foi o seu dia? Carrinhos, trem das 

estações do mundo Bita, massinha, prender pregadores na beira da Caixa 

chutes a gol passar no túnel borboletinha. Como foi seu dia carrinho e trem das 

estações do mundo Bita  

09/09 -  Atividades: boneca, bexiga com e com areia dentro, jogos das argolas, 

maleta médica, o trem maluco, música, vibração de lábios, barulho de carro, 

brinquedos diversos, encaixe, velotrol, Bambolê, imitar o som dos meios de 

transportes, qual fruta comeu hoje e boneca. 

10/09 Atividades: Lego, brinquedos diversos, passar a bolinha de um recipiente 

para o outro, panelinhas, baldes, história nossa casa mundo bita, pegar bolinha 

com os pés, rasgar revistas, puxar o carrinho sobre a linha reta fita no chão, tiro 

o alvo, acertar a caixa de bolinhas, era uma casa, gato pintado, brinquedos Lego 

nossa casa do mundo Bita. 

13/09 Atividades: bonecas, colar bolas na fita crepe, velotrol, encaixe, o jornal 

livro acerte a boca do coelho, Bob zoom vídeo musical, caranguejo, carrinhos 

vídeo A turma da Mônica chamadas longas. 

14/09 Atividades: carrinhos, tirar leite na luva, boliche, imitar o pulo do sapo Bob 

zoom, o celular em caixinha amarelinha história o bebê que sabia brincar 

bonecas vídeo o que tem dentro da caixa. 



 
 
 
 
 
 
 

15/09 Atividades: Lego, abrir e fechar tampas, corda, estátua, o gato xadrez, 

olhe-se no espelho e mande beijos, pega pega, a casa do Zé, Encaixe, vídeo 

experiência tintas dançantes. 

16/09 Atividades: encaixe, carimbar as formas geométricas formando um rádio, 

brincar com meios de comunicação, pinos, língua de sogra, rasgar revistas, 

obstáculos com garrafas pet, história de que cor é o vento, telefones, vídeo 

história o gato que ouvia rádio varal da história. 

17/09 Atividades: telefones, jogar bola um para o outro, desenho livre giz de 

lousa, ferramentas, seu Lobato, bonecas, carrinhos, estalo de língua, vídeo 

confecção barco de jornal. 

20/09 Atividades: panelinhas, engatinhar, bola na lata, pinos, alô papai, roda, 

roda, vídeo musical sobre a televisão, pintinho amarelinho, em caixinha vídeo 

história Kika de onde vem a televisão. 

21/09 Atividades: bonecas, retirar objetos de dentro da gelatina, túnel, 

ferramentas, cabeça ombro joelho e pé, carimbo com os dedos formando um 

telefone, pega pega, o balão do rato, diversos, vídeo música Bob zoom o celular. 

22/09 Atividades: carrinhos, desenho livre no papel com giz de cera, 

instrumentos musicais, achar o meu sapato, história Pinóquio, painel das cores 

termo a termo palito de sorvete, passa bola um para o outro, a baleia, bonecas, 

vídeo brincadeira corrida de jornal. 

23/09 Atividades: diversos, caixa surpresa, imagens meios de comunicação, 

casinha, encaixe, beber água no canudo, massinha, o livro dos sentidos 

panelinhas, vídeo aprendendo as cores usando tampinhas. 

24/09 Atividades: encaixe, rolar no tatame, passar por dentro do bambolê, 

maleta médica, borboletinha, telefones e celulares, motoca, falar nome de meio 

de comunicação, carrinhos, vídeo música alô, alô atende o celular. 

27/09 Atividades: brinquedos, diversos, rolar no tatame e pular igual sapo, 

desenho com rolinho e água no chão encaixe história a casa do bode e da onça 

cama-de-gato montar cesto com barbante colocar brinquedos no interior, história 

o gato xadrez, indiozinho, brinquedos, pinos, vídeo música bolo fofos dia das 

crianças. 



 
 
 
 
 
 
 

28/09 Atividades: pequeno construtor, garrafinha sensorial, boliche, imitar 

animal, encaixe na lata com canudos, cobrinha com a corda, história alô mamãe 

bonecas, vídeo montar um telefone sem fio. 

29/09 Atividades: bonecas, fixar prendedores no varal de barbante andar sobre o 

traçado no chão feito com fita, cabra-cega, história a visita, carimbo com formas 

geométricas, formando um carrinho, bambolê, música A baleia pequeno 

construtor, vídeo história era uma vez um gato xadrez. 

30/09 Atividades: telefones, cabide dos sentidos com cheiro café orégano 

sabonete montar saquinhos e amarrar no cabide, casinhas, encaixe, brinquedos 

retirar da farinha de trigo objetos, circuito com cones e linha no chão, história 

borboletinha, notebooks, vídeo música mundo Bita e a gente cresce. 

Berçário 2 A  

 

 

 

 

 

 

 

 Berçário 2 B  



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

OUTUBRO 

01/10 – Atividades: pinos; enrolar bolinhas de papel; jogo de argolas; 

ferramentas; música dona aranha; frutas plásticas; carrinhos; fono apitos; 

brinquedos diversos; vídeo rap dos meios de comunicação. 

04/10 – Atividades: blocos; abrir e fechar tampas puxar feltro; acerte a boca do 

coelho; história o patinho feio; fitas coloridas (colar na mesa e pedir para eles 

tirarem); sala de vídeo o leão que não sabia escrever; música boneca de lata; 

brinquedos de pino; vídeo história o leão que não sabia escrever. 

05/10 – Atividades: pinos; massinha; sucatas; pulo do coelho; música a barata; 

enfiagem (bloquinhos de sulfite); amarelinha; história a dona aranha; bonecas; 

vídeo musica fazendinha mundo bita. 

06/10 – Atividades: carrinhos; pregar prendedores na caixa; circuito traçado no 

chão com fita em zig zag e passar dentro da caixa; estátua; história a 

formiguinha e a neve; gato pintado; corda; música pombinha branca; pequeno 

construtor; vídeo tênis de bexiga com raquetes de pratinhos descartáveis. 



 
 
 
 
 
 
 

07/10 – Atividades: telefones; chapéu em dobradura de papel; bambolê; blocos; 

língua de sogra; tapete sensorial; desenho livre com giz de lousa; história a 

velhota cambalhota; notebooks; vídeo música seu lobato galinha pintadinha. 

08/10 – Atividades: casinha; ferramentas; velotrol; bonecas e banheiras; 

panelinhas; bolas; trava língua ( o rato roeu); diversos; vídeo história cantada, o 

ratinho bonitinho. 

11/10 – Ponto facultativo. 

12/10 – Feriado. 

13/10 e 14/10 – Recesso Escolar. 

15/10 – Ponto facultativo. 

18/10 – Atividades: bonecas; passar por dentro do bambolê; bola na lata; 

pequeno construtor; história o gato e a árvore; teatro música o jacaré; sala de 

vídeo desenho animado peppa pig e mundo bita; música brincadeira de criança; 

pinos; vídeo de homenagem dia das crianças; vídeo nutricionista pudim de 

nhame. 

19/10 – Atividades: diversos; cabide dos sentidos (tato); caminhão; pulo do 

coelho; música indiozinhos; enfiagem (bloquinhos de sulfite); carriola e bolas; 

história é igual é diferente; bonecas; vídeo música um herói do coração, vídeo 

da nutricionista receita de Juju de frutas. 

20/10 – Atividades: garrafas sensoriais; desenho livre com lápis de cor; cama de 

gato (com cadeiras); história o bebê da cabeça aos pés; dado das formas 

geométricas (desenhar no chão as formas e jogar o dado); pega-pega, bolha de 

sabão; música Ilariê Xuxa; diversos; vídeo brincadeira, dança da cadeira, vídeo 

nutricionista brigadeiro de banana. 

21/10 – Atividades: pinos; confecção de massinha; túnel; blocos; apitos; pintura 

com guache (pintar máscaras); bolas na caixa; história a velha cambalhota; 

garrafinhas; vídeo o patinho feio, vídeo nutricionista salada de frutas. 

22/10 – Atividades: legos; caixa musical; jogo das argolas; bonecas com 

banheiras; música sapo cururu; panelinhas; baldes e pazinhas; trava língua (o 

rato roeu); lego; vídeo história cantada (o jacaré foi passear na lagoa), vídeo 

nutricionista batata palito. 



 
 
 
 
 
 
 

25/10 – Atividades: bonecas; bolas; abotoar botões e elástico na caixa de ovo; 

música seu lobato; bola na lata; maleta médica; sucatas; história lilis em um 

passeio na praia; vídeo pescaria classificação de cores. 

26/10 – Atividades: diversos; velotrol; cabide dos sentidos; história o crocodilo e 

o dentista; caminhão; desenho livre com giz de cera; bambolê; música o ratinho 

e pantera cor de rosa; vídeo música baby shark. 

27/10 – Atividades: garrafinhas sensoriais; baldes e pás; pintar unhas (mão feita 

no papelão); música o sapo não lava o pé; diversos; seriação (com formas 

geométricas); boneca; história dia de sol na fazenda; vídeo história ser criança. 

28/10 – Atividades: pinos; bambolê; ferramentas; história dia de sol na fazenda; 

túnel; tirar leite da luva; encaixe; estalo de língua; vídeo brincadeira bola na lata. 

29/10 – Ponto Facultativo. 

Berçário 2 A 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

Berçário 2 B 

 

NOVEMBRO 

01/11 – Ponto Facultativo. 

02/11 – Feriado. 

03/11 – Atividades: encaixe; rasgar e folear revistas; sucatas; achar meu sapato; 

formar ônibus com formas geométricas; cordas; pula pipoquinha e se essa rua 

fosse minha; pinos. 

04/11 – Atividades: pinos; rolinho e água; acerte a boca do palhaço; encaixe; 

nomear meios de transportes; cabide dos sentidos; carriolas; história 

borboletinha; sucatas. 

05/11 – Atividades: panelinhas; montar corpo humano; passar roupa; frutas 

plásticas; música tomatinho vermelho e alecrim; casinha; baldes e pá; imitar 

sons meio de transporte (carro); panelinhas. 

08/11 – Atividades: garrafa sensorial; dançar a música a casa do Zé; dado 

formas geométricas; fazer carrinho com sucatas; história chapeuzinho vermelho; 

montar peteca com revistas; sala de vídeo Masha e o Urso sobre meios de 

transporte; trem das estações; lego. 



 
 
 
 
 
 
 

09/11 – Atividades: lego; esconder objetos na massinha; peteca; imitar sons de 

meio de transporte; música a roda do ônibus; colagem de papel picado 

decorando a letra inicial do nome; amarelinha; história chapeuzinho vermelho; 

garrafa sensorial. 

10/11 – Atividades: carrinho; retirar e colocar palitos de sorvete da lata 

classificação de cores; panelinha; boliche; história chapeuzinho vermelho; 

barquinho de papel (dobradura); bolas (chutes a gol); dirigindo meu carro; 

bonecas. 

11/11 – Atividades: bonecas; pintura com guache barbante no papelão; andar 

sobre o traçado no chão zig zag; pequeno construtor; assoprar bolinhas com 

canudo; retirar meios de transporte da farinha; velotrol; história chapeuzinho 

vermelho; pinos. 

12/11 – Atividades: pinos; montar mini horta suspensa; bola ao cesto; maleta 

médica; o trem maluco; salão de beleza; baldes; estalo de língua; bonecas. 

15/11 – Feriado.  

16/11 – Atividades: encaixe; bambolê; retirar objetos da gelatina; história sete 

patinhos na lagoa; túnel; varal de folhas (enfiagem folhas no barbante); 

caminhão; música fui no tororó; lego. 

17/11 – Atividades: pinos; carriolas; varal de folhas; música sambalelê; sucata; 

termo a termo de formas geométricas; boliche; história sete patinhos na lagoa; 

carrinho. 

18/11 – Atividades: bonecas; circuito; ferramentas; história sete patinhos na 

lagoa; caminhão; pinguim de algodão (colagem); sucata; língua de sogra; 

pequeno construtor. 

19/11 – Atividades: panelinhas; sucatas; pintura com algodão e prendedor; 

assoprar bolinha no copo com água; boliche; plantar mudinhas de horta 

suspensa; sala de vídeo masha e o urso; música baby shark; pinos. 



 
 
 
 
 
 
 

22/11 – Atividades: pinos; bola ao cesto; andando diferente no papelão; imitar 

animais; desenho com rolinho e água no chão; maleta médica; pega pega; 

história negrinho do pastoreiro; brinquedos. 

23/11 – Atividades: bonecas; bambolê corda; pintura com os pés papelão e 

guache; reconto negrinho dos pastoreiro; estender roupa; pegar tampinhas de 

um recipiente e passar para outro; carrinhos; lego. 

24/11 – Atividades: panelinhas; carriolas; brincando com tubo (enfiagem de 

canudos); música seu lobato; passar bola na fita; assimilação de formas 

geométricas; bonecas; história negrinho do pastoreiro; carrinho. 

25/11 – Atividades: encaixe; corrida de jornal; ferramentas; história menina 

bonita do laço de fita; casinhas; confecção de massinha; sucatas; língua de 

sogra; pequeno construtor. 

26/11 – Atividades: pequeno construtor; sair para molhar horta; pintura em papel 

craft e carvão; apitos; jogar argolas; colar folhas na árvore desenhar caule em 

papel craft; vídeo sobre tema da semana consciência negra; pinos. 

29/11 – Atividades: molhar horta; dançar (movimentos corpo); montagem das 

guirlandas efeites de natal; carimbo com folhas; sala de vídeo turma da Mônica; 

música a baleia moranguinho vermelho; carrinhos. 

30/11 – Atividades: Caminhão; saquinho sensorial (gel brinquedos); sucatas; 

Imitar o que a professora pedir (pássaros, avião, folhas de árvore balançando); 

música pintinho amarelinho, conheço um jacaré; colocar macarrão colorido na 

escova de cabelo (cerdas da escova); pula torre (com material reciclável); 

bonecas; história cachinhos dourados. 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

Berçário 2 A 

 

Berçário 2 B 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

DEZEMBRO (ATÉ DE 17) 

01/12 – Atividades: Garrafas sensoriais; colagem de molde mãos coloridas 

passar fita; pescaria; estátua (música da Xuxa); história chapeuzinho vermelho; 

carimbo com rolos de papel higiênico; bambolê; música Seu Lobato e 

formiguinha; diversos. 

02/12 – Atividades: Diversos; pintura com saco plástico folha A3, pingar tinta 

guache e colocar sacolinha por cima; carrinhos; garrafas mágicas; caixa da fala 

(nomear objetos); bola na lata; história chapeuzinho vermelho reconto; garrafas 

sensoriais. 

03/12 – Atividades: Instrumentos musicais; molhar horta; passar e dobrar roupas 

(retalhos); frutas plásticas; música pombinha branca e o sapo; salão de beleza; 

pá e balde; assoprar copos vazios com canudo; instrumentos musicais. 

06/12 – Atividades: Lego; rolar no tatame e pular igual sapo; jogo de argolas; 

enfeites de árvore de natal; história a criança que queria tudo; retirar bolinhas da 

fita; sala de vídeo Masha e o Urso Natal; música bate o sino , moranguinho 

vermelho; carrinho. 

07/12 – Atividades: Carrinhos; retirar objetos da farinha; passar bolinha com os 

pés de um recipiente para outro; chefinho mandou (música Xuxa); música 

pantera cor de rosa e jacaré; rasgar e fazer bolinhas de papel crepom; sucatas; 

história a criança que queria tudo; bonecas. 

08/12 – Atividades: instrumentos musicais; prender roupas no varal e dobrar; 

panelinhas; boliche; história a criança que queria tudo; amarelinha das formas 

geométricas; assoprar bolhas de sapão; música pirulito que bate bate e 

caranguejo. 

09/12 – Atividades: Diversos; pintura com garfo; bola na lata; encaixe; caixa 

musical; colar algodão na bota do papai noel; carriola e pá; história a criança que 

queria tudo; garrafas sensoriais. 

10/12 – Atividades: pequeno construtor; gato pintado; velotrol; papai noel em seu 

trenó; música sapo cururu e minhoca; salão de beleza; pá e balde; assoprar 

bolinhas de papel com canudo; instrumentos musicais. 

13/12 – Atividades: Lego; pega-pega e bolas; engatinhar; chefinho mandou; 

sucatas; panelinhas; bambolê; história o patinho feio; lego. 



 
 
 
 
 
 
 

14/12 – Atividades: Garrafa sensorial; velotrol; massinha; história reconto; 

carrinhos; desenho livre giz de cera; bola na lata; música fazendinha; garrafa 

sensorial. 

15/12 – Atividades: Diversos; pá e balde; prender prendedores na caixa; música 

Seu Lobato; passar roupa; painel de cores termo a termo palitos; maleta médica; 

história reconto e imagens; diversos. 

16/12 – Atividades: Pequeno construtor; carriola; banda musical; história reconto; 

encaixe; luva com água; instrumentos musicais; fono estálo de língua; pequeno 

construtor. 

17/12 – Atividades: Pinos; sucatas; colagem de papel picado; diversos; gato 

pintado; sala de vídeo masha e o urso; música pintinho amarelinho; garrafa 

sensorial. 

Berçário 2 A 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

Berçário 2 B 

 

 

TURMA: MATERNAL A e B 

Metas: Registro descritivo e com fotos das turmas, contemplando as 

Habilidades, os Direitos de Aprendizagem e os Campos de Experiências na 

execução do objeto.  

AGOSTO (DE 23 A 31) 

23/08 Atividades:  morto-vivo, gibis, bonecas, carrinhos, quebra-cabeça, argolas, 

lenda do boitatá, relaxamento, roleta das cores, equilíbrio em linha reta, médico, 

fazendinha, quebra-cabeça, bola saci-pererê, como foi seu dia? Lego vídeo 

lenda do boitatá. 

24/08-Atividades: atividade pintura esponjado da letra j, caixa tátil, letras 

massinha, médico, sequência lógica, desenhos com giz, música da mula sem 

cabeça, carrinho, caixa musical, saltar obstáculos gibis, massinhas, diversos, 

pipa de sacolinha, música três porquinhos, o que gostou de hoje? Pinos, vídeo 

atividades da letra j. 

25/08 - Atividades: prendedores, dança do tchutchuê, mercadinho, pinos, 

carriolas, imitar peixes e jogar beijos, massagem, construção do chocalho de 

sucata, roda de música com chocalho, Lego, pequeno construtor, alinhavo, 



 
 
 
 
 
 
 

baldinhos, a roda do ônibus, como foi seu dia? Massinha, vídeo música da mula 

sem cabeça. 

26/08 - Atividades: portfólio do mês, roleta das cores, pequeno engenheiro, 

casinha, história lenda da mula-sem-cabeça, garrafinhas sensoriais, atividades 

da Iara, arremesso com bola, livros diversos, ferramentas, caminhões e 

bonecas, história chapeuzinho vermelho, carinha de sentimentos, diversos, 

vídeo explicativo da atividade da Iara. 

27/08 -  Atividades: pintura com molde, bingo dos bichos massinha com palito 

ferramentas encaixe cocoricó música caixa musical contar carneirinhos pintura 

com esponja em cima e embaixo massinha médico gibis Cocoricó Júlio na 

cidade cantigas de roda positivo e negativo fazendinha vídeo adivinhas. 

30/08 Atividades: roda da novidade, estátua, massinha com palito, casinha, 

sequência lógica, bola no cesto, história Vilu e o inverno, massagem, desenho 

livre, seu mestre mandou, blocos lógicos, diversos, pinos, carriolas, história sapo 

comilão, o que mais gostou de fazer hoje? Lego, vídeo vila sésamo vamos 

cuidar da cidade. 

31/08 - Atividades: roda de conversa, caixa tátil, números, carimbos, 

mercadinho, mosaico, desenhos com giz, música caldeirão da bruxa, 

relaxamento, os bichinhos da fazendinha, médico, ferramentas, bola, música a 

roda do ônibus, positivo e negativo, pinos, vídeo muito prazer sou Jaguariúna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maternal A 



 
 
 
 
 
 
 

 

Maternal-B

 

 

 

 

SETEMBRO 

 



 
 
 
 
 
 
 

01/09 Atividades: boliche, cabeça ombro joelho e pé, alinhavo, médico, encaixe, 

baldinho de areia, bolinha de sabão, garrafinhas sensoriais, caixa tátil formas 

geométricas, brincadeira do cone, gibis, massinha, alinhavo, baldinho, peixinho 

na lagoa carinha de sentimentos, ferramentas, vídeo alfabeto. 

02/09 - Atividades: cartaz com fotos da cidade, roleta das cores, Lego, 

ferramentas, pino, sucata, história cachinhos de ouro, carinho, pintura livre com 

guache, dança da pipoquinha, ferramentas, diversos, Lego, carrinhos e bonecas 

história samba Lelê, como foi seu dia? Massinha, vídeo o mundo bita a magia 

das cores. 

03/09 -  Atividades: roleta das cores, jogo da memória, massinha, faz de conta, 

pequeno engenheiro, Cocoricó, um peixinho nadando na lagoa, contar 

carneirinhos, caixa tátil cores, morto-vivo, Lego, gibis, blocos lógicos, turma da 

Mônica, música tomatinho vermelho, como está sendo seu dia?  Vídeo o patinho 

feio. 

08/09 – Atividades: formas geométricas, seriação termo a termo, diversos 

médico, baldinhos, assoprar bolinhas de papel, O que mais gostou de fazer hoje 

na escola? Brinquedos, caminhão, gato mia, dominó, recortar revistas, massinha 

encaixe, corrida carriola e pá imitar o carro de polícia, massagem 

09/09 – Atividades:  brinquedos, diversos, quebra-cabeça termo a termo com 

formas geométricas, blocos lógicos, panelinhas, pescaria, reconto um quadrado 

em círculo em triângulo, história. Qual é o nome da nossa cidade?  Construtora 

caixa musical, dança das cadeiras, alinhavo, Construtor, ferramentas, carrinhos, 

um quadrado um círculo e um triângulo história garrafas sensoriais. 

10/09 – Atividades: livros, bonecas, termo a termo com formas geométricas 

formando o trem, alfabeto móvel, sequência lógica, vem brincar na rua se essa 

rua fosse minha, qual forma geométrica parece uma roda, panelinha, 

ferramentas, encaixe grande, brinquedos no chão pinos Legos, cidade Palavra 

Cantada Ora Bolas a roda do ônibus e relaxamento 

13/09 – Atividades: carrinhos, dança, telefone sem fio, enfiagem, sete patinhos 

na lagoa brincar de casinha, Pula Corda, pinte somente o número sete na 

centopeia, Lego, túnel e corda, reconto da história sete patinhos na lagoa 



 
 
 
 
 
 
 

14/09 – Atividades: diversos, teclados, brincadeira da serpente, desenho livre no 

molde vazado, circuito com obstáculos, caixa musical, Elefantinho colorido, jogo 

da memória, amarelinha e diversos 

15/09 – Atividades:  massinha de modelar, alinhavo, o mestre mandou, pequeno 

Construtor, baldinhos e pá, pintura sobre o molde vazado da letra K, imitar o 

barulho do telefone, blocos lógicos, dentro e fora com forma geométrica, carriola 

e pá, bolinhas de sabão 

16/09 – Atividades:  bonecas passar roupa, ovo choco, médico, desenhar com 

giz no chão, andar sobre a caixa de ovo, batata quente, recorte de revista, meios 

de comunicação, jogar bola, reconto da história já sou grande 

17/09 – Atividades:  encaixe, pintura no Kraft, puxar o rabo do macaco, quebra-

cabeça, massinha caseira, mundo bita, corrida de bolinhas, dominó, carrinhos 

estátua, mundo bita, pequeno telefone. 

20/09 – Atividades:  bonecas, túnel, boliche, portfólio, dominó, soltar pipas, caixa 

surpresa com meios de comunicação, casinhas e bonecas, morto-vivo, desenho 

que mais gosta de assistir na TV, Lego, bolas, história dois gatos, fazendo hora. 

21/09 – Atividades: carrinhos, aparelho celular, coelhinho sai da toca, recorte e 

colagem meios de comunicação, desenho com giz de cera, pular amarelinha, 

música liga para mim, alinhavo, escravo de Jó, desenho que mais gosta de 

assistir na TV, Construtor, carrinhos, música O foguetinho 

22/09 – Atividades:  encaixe, pinos, imitar os animais domésticos, Lego, baldes e 

pá, assoprar bolinha de papel, quebra-cabeça, coelhinho sai da toca, carriola e 

pá, imitar o telefone 

23/09 – Atividades:  caminhão, faz de conta que é uma cidade, estátua, portfólio, 

médico, pintura com rolinhos de água, história Adeus fraldas, roda de música 

com chocalho, o mestre mandou, bonecas, brinquedos diversos, e reconto da 

história dois gatos fazendo hora. 

24/09 – Atividades: diversos, brinquedos no chão, bola ao cesto, quebra-cabeça, 

sucatas, música 123 indiozinhos, Pula Corda, dança da cadeira, caixa livros e 

música do Seu Lobato. 



 
 
 
 
 
 
 

27/09 – Atividades: panelinhas, andar sobre a faixa, dominó, seriação, puxar o 

rabo do macaco, você quer ser meu amigo, casinha, dança das cadeiras, 

bonecas, chute a gol, história Bom dia todas as cores. 

28/09 – Atividades:  bonecas, massinha com as letras, jogo da memória, fazer 

bolinha com crepom, dentro e fora com formas geométricas, assim a ser criança 

do mundo bita, pinos, Elefantinho colorido, carrinhos, história com caixa musical 

29/09 – Atividades:  carrinhos, enfiagem, gato mia, Lego, carriola, língua de 

sogra, quebra-cabeça, sucatas, diversos, baldes e Pá, Fono, fazendo barulho 

com a boca. 

30/09 – Atividades:  encaixe, ferramentas, batata quente, imitação de médico, 

desenhar no chão com giz, reconto da história você quer ser meu amigo, rasgar 

papel, estátua, encaixe, Lego, reconto da história Bom dia todas as cores. 

 

 Maternal A 

 

 

 

 

 

 Maternal B 



 
 
 
 
 
 
 

 

OUTUBRO 

01/10 – Atividades:  

04/10 – Atividades: encaixe; equilibrar na corda; pular corda; pintura no número 

referente a sua idade; dominó; ovo choco; história cachinhos dourados e os 

ursos; ferramentas; bola ao cesto; observar os quadrinhos e complete as 

expressões dos rostos; portfólio jogo do lápis; mercado; corrida de batatas; 

história branca de neve; vídeo atividade pintar o numeral e a quantidade de 

velas que indica a idade. 

05/10 – Atividades: carrinhos; andar sobre a caixa de ovo; quente ou frio; pinte o 

numeral referente a idade; pintura com cotonete; puxa o rabo do macaco; 

música polegares; enfiagem; dentro e fora; completar as expressões do rosto, 

portfólio jogo pega lápis; cidade; passar por cima e debaixo da corda; música 

para dia das crianças (rádio); vídeo história cachinhos dourados e os ursos.  

06/10 – Atividades: bonecas; massinha com palitos; morto vivo pipoca; pequeno 

construtor; pinte o numeral referente a idade; carriola e pás; soletrar letras do 

alfabeto; quebra-cabeça; dança das cadeiras; ferramentas; completar as 

expressões do rosto; baldinhos e pá; soletrar os números; vídeo brincadeira de 

corda. 

07/10 – Atividades: bonecas; pegar bolinhas com os pés; pinte o numeral 

referente a idade; passar roupa; carrinho de mão; história reconto cachinhos 



 
 
 
 
 
 
 

dourados; massinha; túnel; portfólio pega lápis; médico; esconde esconde; 

reconto branca de neve; vídeo atividade complete as expressões do rosto. 

08/10 – Atividades: legos; confecção painel dia das crianças; jogo com bolas; 

sequência lógica; sala de vídeo filme; música indiozinhos; amarelinha; história da 

serpente; seriação; sala de vídeo show da Luna; música aquarela; vídeo música 

polegares. 

11/10 – Ponto Facultativo. 

12/10 – Feriado. 

13/10 e 14/10 – Recesso Escolar. 

15/10 – Ponto Facultativo. 

18/10 – Atividades: cabaninha; morto vivo pipoca; encontre a letra do inicial do 

nome e pinte; blocos lógicos; corrida de batatas; história branca de neve; 

bonecas; amarelinha; misture as cores e mostre o resultado nos quadrinhos; 

túnel; história já sou grande; vídeo música os polegares, vídeo culinária pudim 

de chocolate. 

19/10 – Atividades: bonecas; andar sobre a caixa de ovo; batata quente; 

encontre a letra inicial do nome e pinte; pintura livre com lápis de cor; boliche; 

musica misturando as cores; pinos mágicos; misture as cores e mostre o 

resultado nos quadrinhos; cidade; túnel; música caixa musical; vídeo atividade 

letra inicial do nome, vídeo culinária de juju de frutas. 

20/10 – Atividades: encaixe; alinhavo; quebra cabeça; encontre a letra do inicial 

do nome e pinte; alfabeto móvel; baldinhos; tomar água com canudo; sequência 

lógica; quente ou frio; misture as cores e mostre o resultado nos quadrinhos; 

ferramentas; carriolas; imitar abelha; vídeo música misturando as cores Xuxa, 

vídeo culinária brigadeiro de banana. 

21/10 – Atividades: caminhão; panelinhas; boneca de lata; ferramenta; carrinhos; 

história já sou grande; massinha; bola ao cesto; encontre a letra inicial do nome 

e pinte; ferramenta; carrinhos; história já sou grande; massinha; bola ao cesto; ; 

misture as cores e mostre o resultado nos quadrinhos; livros; seu lobato está 

(brincadeira); história branca de neve; vídeo atividade misture as cores e veja o 

resultado, vídeo culinária salada de fruta. 



 
 
 
 
 
 
 

22/10 – Atividades: encaixe; dançar; alfabeto móvel; quebra cabeça; sala de 

vídeo palavra cantada e criança não trabalha; música gato pintado; passar por 

cima e por baixo da corda; dentro e fora com formas geométricas; seriação; sala 

de vídeo patrulha canina; música caixa musical; vídeo história branca de neve, 

vídeo culinária batata palito assada. 

25/10 – Atividades: livros; andar sobre a fita; gato mia; quebra cabeça; portfólio 

jogo pega lápis; puxar caminhão; história gato xadrez; cidade; morto vivo; 

seriação; portfólio jogo pega lápis; bambolê; vídeo brincadeira batata quente. 

26/10 – Atividades: diversos; massinha; quente ou frio; pintura com pincel; 

portfólio jogo pega lápis; futebol; música onça pintada; pinos; estátua; pinos 

grandes; túnel; vídeo música palavra cantada criança não trabalha. 

27/10 – Atividades: bonecas; enfiagem; ovo choco; pequeno construtor; 

carrinhos; assoprar bolinhas de crepom; quebra cabeça; dança das cadeiras; 

alfabeto móvel; sucatas; vídeo brincadeira cabaninha. 

28/10 – Atividades: encaixe; ferramentas; escravos de jó; casinha; sala de vídeo 

palavra cantada; casinha; história reconto gato xadrez; pintura a dedo; o mestre 

mandou; alinhavo; músicas infantis; vídeo em homenagem as crianças. 

29/10 – Ponto Facultativo. 
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NOVEMBRO 

01/11 – Ponto Facultativo. 



 
 
 
 
 
 
 

02/11 – Feriado. 

03/11 – Atividades: diversos; alinhavo; o rabo da serpente; colagem de papel 

picado na letra L; portfólio; desenhar com giz de lousa no chão; fazer barulho de 

trem; quebra-cabeça; morto vivo; alinhavo do avião; panelinhas; carrinhos; 

assoprar bolinha de papel na mesa; bonecas. 

04/11 – Atividades: bonecas; ferramentas; ovo choco; imitar meios de transporte; 

sala de vídeo Mundo Bita; história a formiguinha e a neve; elefantinho colorido; 

mercadinho; história reconto; diversos. 

05/11 – Atividades: encaixe; puxar caminhão; batata quente; estátua; carriola e 

pá; caixa musical; encaixe. 

08/11 – Atividades: carrinhos; pular corda; o mestre mandou; completar o 

desenho do carro; portfólio; dominó; fazer trem com bambolê; história cada letra 

é uma história; casinha; bola ao cesto; quebra-cabeça da bicicleta; bonecas; 

bambolê; história; carrinhos. 

09/11 – Atividades: livros; pintura livre com guache rolinho; boliche; carimbo com 

rolinho de papel; puxa o rabo do macaco; diversos; massinha; pegar bolinhas 

com os pés; enfiagem; jogar bola; música o trem maluco; encaixe. 

10/11 – Atividades: diversos; pininhos; o rabo da serpente; encaixe; caminhão e 

carrinhos; assoprar bolinha de crepom mesa; quebra-cabeça; morto vivo; 

seriação; sucatas; assoviar; livros. 

11/11 – Atividades: bonecas; médico; ovo choco; imitar avião; carros; história; 

fazer bolinha de crepom; estátua; cidade; sala de vídeo meios de transporte; 

história; diversos. 

12/11 – Atividades: encaixe; sucatas; escravos de jó; dança das cadeiras; 

baldinho e pá; música a roda do ônibus; túnel; bonecas; mercadinho; carriola e 

pá; caixa musical; bonecas. 

15/11 – Feriado.  

16/11 – Atividades: bonecas; massinha caseira; dança das cadeiras; carimbo 

das mãos menina bonita do laço de fita; pintura com beterraba; amarelinha; 

dançar diversas músicas; pinos; brinquedos; desenhar o que mais gostou da 

história menina bonita do laço de fita; enfiagem; o rabo da serpente; caixa 

musical; encaixe. 



 
 
 
 
 
 
 

17/11 – Atividades: encaixe; rasgar revistas; estátua; pequeno construtor; 

baldinho e pá; mandar beijo; blocos lógicos; dentro e fora formas geométricas; 

seriação; carriolas e pá; falar as letras do alfabeto; diversos. 

18/11 – Atividades: bonecas; casinha; morto vivo; casinha; bolinha de sabão; 

história menina bonita do laço de fita; enrolar papel crepom para painel; estátua; 

cidade; desenhar com giz de lousa no chão; reconto; bonecas. 

19/11 – Atividades: carrinhos; montagem de papel carrinho das mãos; batata 

quente; dominó; sala de vídeo racismo e preconceito não DVD super ECA; 

música de roda; andar sobre a faixa; boneca; mercadinho; sala de vídeo a 

diferença que nos une Mundo Bita; escravos de jó; carrinhos. 

22/11 – Atividades: bonecas; passar por baixo da mesa; dança das cadeiras; 

pintura do molde vazado da letra M ; panelinhas; história da serpente; história o 

menino de todas as cores; diversos; panelinhas; casinha; procurar em revistas 

diversos tipos de pessoas ; recorte e colagem das imagens; carrinhos. 

23/11 – Atividades: carrinhos; massinha e palito; ovo choco; pintura esponjada; 

puxa o rabo do macaco; escravos de jó; alinhavo; o mestre mandou; pinos 

pequenos; chute a gol; músicas diversas; encaixe. 

24/11 – Diversos; recortar revistas; batata quente; blocos lógicos; caminhão; 

letras do alfabeto; formas geométricas; boliche; seriação; desenhar no chão com 

giz de lousa; números de 0 a 9; livros. 

25/11 – Atividades: encaixe; ferramentas; cobrinha com corda; médico; sala de 

vídeo história cantada o menino de todas as cores; desenho livre com lápis de 

cor; gato mia; mercadinho; sala de vídeo história cantada; diversos. 

26/11 – Atividades: livros; pintura no craft; quente e frio; sequência lógica; 

baldinho e pá; músicas de roda; túnel; seu lobo está...; cidade; carriolas e pá; 

dançar; bonecas. 

29/11 – Atividades: Bonecas; andar em cima da corda; quente frio; perfuração 

da borboletinha; pintura giz de cera na letra N sobre a lixa; boca do palhaço; 

borboletinha; ferramentas; estátua; formas geométricas; bambolê; carrinhos. 

30/11 – Atividades: Carrinhos; pintura no papelão (lembrancinha); bola ao cesto; 

pintura a dedo guache; carriolas e bolinhas; música a loja do mestre André; 



 
 
 
 
 
 
 

recorte com revista; dançar músicas infantis; números com pinos; pega pega; 

caixa musical; encaixe. 

Maternal A 

 

Maternal B 

 

 

 

 

DEZEMBRO  



 
 
 
 
 
 
 

01/12 – Atividades: Diversos; massinha; o rabo da serpente; pequeno construtor; 

sucatas; letras do alfabeto; dominó; música de roda; casinha; bolinha de sabão; 

assoprar bolinha para fora do círculo na mesa; livros. 

02/12 – Atividades: Encaixe; casinha; dança da cadeira; imitar som do violão; 

palavra cantada cantigas populares; fazer bolinha de papel crepom; morto vivo; 

seriação; palavra cantada; diversos. 

03/12 – Atividades: Livros; finalização da lembrancinha; ovo choco; quebra-

cabeça; baldinho e pá; música borboletinha; túnel; boneca; enfiagem; carriola e 

pá; corujinha; bonecas. 

06/12 – Atividades: Bonecas; andar sobre a faixa e arremessar a bolinha no 

cesto; estátua; alinhavo na letra O ; pintura do sapo com cotonete; sequência 

lógica; boca do palhaço; história sapo comilão; ferramentas; dança das cadeiras; 

fazer o contorno do círculo com barbante colagem; seriação; violão; reconto 

história; carrinhos. 

07/12 – Atividades: Carrinhos; andar sobre a caixa de ovo; boliche; carimbo na 

folha; pega pega; música o sapo; recorte com revista; túnel; alfabeto móvel; 

futebol; caixa musical; encaixe. 

08/12 – Atividades: Diversos; massinha caseira; mimica; encaixe; sucatas; 

colocar a língua para fora e para dentro; dominó; quente frio; blocos lógicos; 

casinha; fazer sons instrumentos musicais; livros. 

09/12 – Atividades: Encaixe; médico; dentro e fora formas geométricas; imitar 

sapo; história reconto; fazer bolinha de papel crepom; elefantinho colorido; 

massinha com tesoura; sala de vídeo músicas infantis; história reconto; diversos. 

10/12 – Atividades: Livros; pintura no craft com giz de lousa; morto vivo pipoca; 

quebra-cabeça; baldinho e pá; música a dona aranha; túnel; gato mia; enfiagem; 

carriola e pá; música sapo cururu; bonecas. 

13/12 – Atividades: Bonecas; passar por de baixo da mesa; o mestre mandou; 

colagem de papel picado na bota do papai noel; colagem de algodão na barba 

do papai noel; quebra-cabeça; pular corda; história gato xadrez; panelinhas; 

escravos de jó; seriação; amarelinha; história reconto; carrinhos. 

14/12 – Atividades: Carrinhos; bolinha de crepom; o rabo da serpente; pintura 

livre com giz de cera; pega pega; música atirei o pau no gato; árvore 



 
 
 
 
 
 
 

pedagógica; pegar bolinha com o pé; formas geométricas; puxa o rabo do 

macaco; caixa musical; encaixe. 

15/12 – Atividades: Diversos; pinos; ovo choco; pequeno construtor; giz de lousa 

no chão; músicas natalinas; blocos lógicos; boca do palhaço; legos; carrinhos; 

mandar beijo; livros. 

16/12 – Atividades: Encaixe; casinha; batata quente; imitar papai noel; sala de 

vídeo mundo Bita; história reconto; massinha com forminhas; dançar músicas; 

rasgar revistas; sala de vídeo natal; história reconto; diversos. 

17/12 – Atividades: Livros; encaixe; dança da cadeira; dominó; baldes e pá; 

música cinco patinhos; passar por cima e debaixo da corda; dança de roda; 

alinhavo; baldinho e pá; música Seu Lobato; bonecas. 

Maternal A 
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TURMA PRÉ 1 A e B 

Metas: Registro descritivo e com fotos das turmas, contemplando as 

Habilidades, os Direitos de Aprendizagem e os Campos de Experiências na 

execução do objeto.  

AGOSTO (DE 23 A 31) 

23/08 – Atividades: Letra do ABC, massinha, apostila 1 páginas 109 e 111, 

encaixe, médico, portfólio, panelinhas, história Cuca, qual a cor da sua toca? 

Como está o dia hoje? Vídeo explicativo da apostila. 

24/08 – Aula online: letra do ABC, dobradura do barquinho. 

25/08 – Atividades: eu tirei um dó da minha viola, show de calouros, apostila 2 

páginas 139, quebra-cabeça, ferramentas, portfólio, baldes e pá, dança do saci, 

o que você gosta de fazer quando não está na escola? Vídeo explicativo da 

atividade. 

26/08 – Aula Online: Eu tirei um dó da minha viola, vídeo a menina e o 

barquinho. 

27/08 - Atividades: bater palmas para o nome, brinquedos, apostila 2 páginas 

147, livros, pinos, portfólio, história lenda do Curupira, qual atividade você achou 

mais difícil de realizar hoje? Vídeo explicação da atividade. 



 
 
 
 
 
 
 

30/08 - Atividades: letra inicial e final do nome, escravos de Jó, encaixe, 

mosaico, brinquedos, portfólio, amarelinha Curupira brinca comigo cantar uma 

música vídeo história do Curupira. 

31/08 - aula online: letra inicial e final do nome vídeo anunciação rádio Bita. 

PRÉ 1 A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÉ 1 B 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

SETEMBRO 

01/09 - Atividades: rima com os nomes, adivinhas, alinhavo, caixa tátil, portfólio 

baldes e pá, cantigas de roda, enviar uma mensagem para um colega, vídeo 

confecção do brinquedo ioiô. 

02/09 - Aula online: rima com nome parlendas, vídeo música na ponta do pé. 

03/09 - Atividades: portinha do coração, trava-língua, Lego, massinha, carrinhos 

portfólio, história parlendas, qual parlenda você mais gostou? Vídeo plantar 

sonhos grupo coração palpita. 

08/09 -  Atividades: letra inicial do nome, música se eu fosse um peixinho, caixa 

tátil, apostila 3 páginas 13 e 15, números com pinos, desenhos cerrado, 

portfólio, baldes e pá, cantigas de roda, qual a atividade que mais gostou e qual 

teve mais dificuldade em realizar? Postagem de vídeo orientação da atividade 

conhecendo a vegetação do cerrado turminha preserva cerrado. 

09/09 - Aula online: letra inicial do nome, postagem de vídeo belezas do cerrado. 

10/09 -  Atividades: hora da novidade, dobradura flores, confecção cartaz 

coletivo, apostila 4 páginas 9, construção, leitura, portfólio, história a árvore no 

quintal, sorteio de dois alunos para fazer um reconto oral da história, postagem 

de vídeo orientação da atividade. 



 
 
 
 
 
 
 

13/09 Atividades: música onça pintada, hora da novidade, bingo das Letras 

apostila 4 páginas 11 e 13, uso do encarte página 275, desenho Jaguariúna 

colagem de papel picado na letra j, portfólio, brinquedos, música lobo-guará o 

que aprendi hoje? Vídeo orientação da atividade. 

14/09 Aula online: letra inicial do nome, música onça pintada vídeo a flora 

mundo Bita. 

15/09 -  Atividades: letra inicial do nome, música tango tango tango morena, 

colagem de bolinha de crepom na letra c, cerrado apostila 4 página 17 e 19, 

noção primeiro meio e o último, quebra-cabeça, letras móveis, portfólio tanque 

de areia balde e pá, soprar a vela e cheirar a flor trabalhando os músculos 

faciais, vídeo orientação da atividade. 

16/09 -  Aula online: letra inicial do nome, música se eu fosse um peixinho, vídeo 

conceito espacial para crianças posições. 

17/09 Atividades: bingo dos números, apostila 4 páginas 21, pintura a dedo no 

tronco do ipê, o que mais gostei de fazer hoje e o que menos gostei? Vídeo 

orientação da atividade. 

20/09 Atividades: música se eu fosse um peixinho, quebra-cabeça, apostila 3 

páginas 17 e 19 uso do encarte página 187 209, seriação, portfólio, boliche, 

música mais movimento estátua, hoje eu aprendi, vídeo orientação da atividade. 

21/09 Aula online: letra inicial do nome, música onça pintada, vídeo baião no 

cerrado nana e Nilo e os animais. 

22/09 Atividades: estou pensando darei descrição física e da letra do nome essa 

pessoa é? Dança das cadeiras e higienização da cadeira com álcool a cada 

rodada? Apostila 4 páginas 23 e 25 características dos animais, sequência 

lógica, quebra-cabeça, portfólio, baldes carriola e pá, história chapeuzinho 

vermelho o que mais gostei de fazer hoje? Vídeo orientação da atividade. 

23/09 -  Aula online: letra inicial do nome, música se eu fosse um peixinho, vídeo 

canção dos animais história do chapeuzinho vermelho. 

24/09 Atividades: eu conheço um jacaré, imitar os animais, apostila 4 páginas 27 

sequências da história do chapeuzinho, língua de sogra, positivo negativo, vídeo 

orientação da atividade. 



 
 
 
 
 
 
 

27/09 Atividades: música bom dia amigo, hora da novidade, você conhece o uso 

de objetos diversos a serem explorados, apostila 4 páginas 29 e 31 pinturas 

desenho, bolinha de papel crepom na árvore, casinha, portfólio, carrinhos 

bonecas e bambolê, atividade que mais gostei? Vídeo orientação da atividade. 

28/09 -  Aula online: música bom dia amigo, vídeo a e i o u atividades com as 

vogais. 

29/09 Atividades: música A canoa virou, apostila 4 páginas 33 ,35 e 37 pinturas 

da capa encontrar a diferença e o caminho, massinha, leitura livros, portfólio, 

baldes peneiras e pá música a minha boneca de lata, vídeo orientação da 

atividade. 

30/09 Aula online: música A canoa virou, vídeo balanço no parquinho diferenças. 

PRÉ 1 A 

 

 

 

 

 

PRÉ 1 B 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

OUTUBRO 

01/10 – Atividades:  

04/10 – Atividades: música onça pintada; tirar foto para construção do mural; 

apostila 3 pag. 21, pag. 27; apostila 4 pag.39; desenho de si; figuras 

geométricas; portfólio; brincadeira morto vivo; música do lobo mau; o que 

aprendi hoje; vídeo brincadeira de criança. 

05/10 – RPM; 

05/10 – Atividades: pintura a dedo número 2; história cada letra tem história A/B; 

positivo ou negativo; vídeo enquanto seu lobo não vem;  

06/10 – Atividades: música ciranda cirandinha; cartaz alfabeto (construção no 

coletivo); apostila 3 pag.29, pag.31, pag.33; blocos lógicos; alinhavo; portfólio; 

brinquedos; carrinhos; bonecas; o que mais gostei no dia de hoje. 

07/10 – Atividades: brincadeira (Nunca dois, nunca três); apostila 4 pag.45,49 e 

51; perfuração número 2; construção; portfólio; baldes pá e carriola; história sala 

de vídeo vogais; o que eu mais gostei e menos gostei. 

08/10 – Atividades: bingo de números e cores; apostila 3 pag.37, apostila 4 

pag.55; massinha; colagem; portfólio; educação física; música cinco patinhos; o 

que aprendi nessa semana. 



 
 
 
 
 
 
 

11/10 – Ponto Facultativo. 

12/10 – Feriado. 

13/10 e 14/10 – Recesso Escolar  

15/10 – Ponto Facultativo 

18/10 – Atividades: música caranguejo peixe é; confeccionar massinha; apostila 

3 pag.43 e pag 47; pintura livre com guache; portfólio; bolas e bambolê; música 

cinco patinhos; como foi seu dia? 

19/10 – Atividades: música borboletinha; sala de vídeo profissão para criança; 

apostila 4 pag. 59,61 e 65; ferramentas; boneca; portfólio; recorte; letras iniciais 

do nome. 

20/10 – Atividades: música a dona aranha; dança das cadeiras; apostila 4 

pag.67,69 e 71; encontre e pinte a inicial do nome; encaixe; portfólio; pá e balde; 

história alô papai; o que aprendemos hoje? 

21/10 – Atividades: indiozinhos; confeccionar o vai e vem; apostila 3 pag.49 e 51 

encartes 211; passe por cima do pontilhado; portfólio; carrinhos e bonecas; 

bolha de sabão; ponto positivo e negativo. 

22/10 – Música se você está contente bate palma; apostila 4 pag.73 e 77 

encartes 77; educação física; história alo mamãe; o que mais gostou? 

25/10 – Atividades: música se você está feliz; sala de vídeo vamos cantar as 

vogais; apostila 4 pag 79 encartes 281; pag 81; engenheiro construtor; escrita do 

nome (letras móveis); portfólio; amarelinha; música mariana conta 1; o que 

aprendi hoje?   

26/10 – Atividades: música tum tum bate aí; dança das cadeiras; apostila 3 pag 

55 encartes 213; pag 57; desenho profissão; figuras geométricas; portfólio; pega 

abaixa; história os três porquinhos; positivo negativo. 

27/10 – Atividades: música polegares; apostila 4 pag 83 pag 85; quebra-cabeça; 

leitura; portfólio; bola ao túnel; sons das vogais; o que mais gostei de fazer hoje. 

28/10 – Atividades: música palminhas, palminhas; brincando de correio; apostila 

3 pag.59, pag 63, pag 193, pag 65; recorte a dedo; números com pinos; portfólio; 

baldes pá; história Pinóquio; o que mais gostei hoje. 

29/10 – Ponto Facultativo. 

PRÉ 1 A 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

PRÉ 1 B 

 

NOVEMBRO 

01/11 – Ponto Facultativo. 

02/11 – Feriado. 



 
 
 
 
 
 
 

03/11 – Atividades: Relacionar números com quantidade (prendedores); apostila 

3 pag. 69 e 73; tarefa de casa apostila 4 pag.  93; colagem de bolinha de crepom 

no número 3; massinha; portfólio; brinquedos; gato xadrez. 

04/11 – Atividades: bingo de números; apostila 4 pag. 91 e 97; desenhar 

quantidades 4 e 5; construção; portfólio; pá e baldinho e carrinhos; música 1 2 3 

indiozinhos. 

05/11 – Atividades: dominó de quantidades; apostila 4 pag..107 e 111; tarefa de 

casa apostila 4 páginas 109; pintura a dedo no número 6; sequência lógica; 

portfólio; educação física; assoprar bolinha de crepom. 

08/11 – Atividades: sala de vídeo clipe musical infantil com brincadeiras antigas 

animazoo; apostila 3 pag.  77 e 79; tarefa de casa apostila 4 pag.  113; seriação 

leitura; portfólio; boca do palhaço; música caranguejo não é peixe. 

09/11 – Atividades: punção (fure os números); apostila 4 pag.  119 e 121; 

enfiagem engenheiro construtor; portfólio; bolas e cordas; história Pinóquio. 

10/11 – Atividades: bingo de números; apostila 4 pag.  123 e 125; tarefa de casa 

apostila 4 páginas 117; blocos lógicos; pinos; faz de conta; som das letras. 

11/11 – Atividades: entrevista profissionais da EMEI (função e instrumentos de 

trabalho); apostila 4 pag.  129 e 135; desenhar profissão de um membro da 

família; baldes e pá; portfólio; carriola; história o magico de oz. 

12/11 – Atividades: educação física; apostila 3 pag.  81 e 85; tarefa de casa 

apostila 4 pag.  133; dobradura; colagem letras do nome; portfólio; música se 

você está contente bata palma. 

15/11 – Feriado. 

16/11 – Atividades: bingo de formas geométricas; apostila 3 pag. 87 e 91 

encartes 195; massinha; portfólio; pega pega; história patinho feio. 

17/11 – Atividades: bingo de letras; apostila 3 pag. 95 e 99 tarefa de casa 

apostila 4 páginas 141; quebra cabeça; recorte; portfólio letras; faz de conta 

carrinhos e bonecas; música com movimento. 

18/11 – Atividades: bingo de números; apostila 4 pag.139 e 145; seriação; 

portfólio letras; baldes e pá; fono cheirar flor e assoprar vela. 



 
 
 
 
 
 
 

19/11 – Atividades: apostila 4 pag.147 e 151 encartes 283; tarefa de casa 

apostila 4 pag.149; dobradura utilizando círculos e quadrados; portfólio letras; 

educação física; história menina bonita do laço de fita. 

20/11 – Sábado letivo oficina de dobradura do coelho da história menina bonita 

do laço de fita com pais e alunos. 

22/11 – Atividades: sala de vídeo; apostila 3 pag.  101 e 103 encarte 201; tarefa 

de casa apostila 4 página 153; dobradura dinossauro; portfólio letras; amarelinha 

e passa anel; música cabeça ombro joelho e pé. 

23/11 – Atividades: espelho maluco e gato mia; apostila 3 pag.  111 e 113; 

massinha; recorte com tesoura; portfólio letras; bola e corda; história que bicho 

será que botou ovo. 

24/11 – Atividades: números e quantidades 6 e 7; apostila 4 pag.  155 e 159 

encartes 285; colagem; portfólio letras; carrinhos e bonecas; música boneca de 

lata. 

25/11 – Atividades: confecção chocalho (projeto); apostila 4 pag. 161 e 163 

encartes 287; colagem formas geométricas; balde pá; fono assoprar. 

26/11 – Atividades: confecção chocalho (projeto); apostila 4 páginas 167 e 169; 

tarefa de casa apostila 4 páginas 157; recorte a dedo; desenho; portfólio letras; 

educação física; história o patinho feio. 

29/11 – Atividades: Sala de vídeo parlendas ilustradas; apostila 4 pag.173 

encartes 289 páginas 179; tarefa de casa apostila 4 pag.165; pintura do nº8; 

jogo da memória; portfólio; corre cotia; canções infantis. 

30/11 – Atividades: Brincadeira da parlenda Lá em cima do piano; apostila 4 

pag.181 e 185; massinha; jogo da árvore; portfólio; bola brinquedos diversos; 

história cachinhos dourados. 

 

 

 

 

 

PRÉ 1 A 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

PRÉ 1 B 

 

 

 

 

DEZEMBRO  



 
 
 
 
 
 
 

01/12 – Atividades: Bingo de letras e números; apostila 4 pag.189 e 191 encarte 

291; tarefa de casa apostila 4 pag 197; massinha com moldes; pequeno 

construtor ; balde e pá; música sapo cururu. 

02/12 – Atividades: Confecção chocalho; apostila 3 pag.123,127 e 129; colagem 

de crepom ; perfuração; amarelinha; história Peter Pan. 

03/12 – Atividades: Bingo de formas geométricas; apostila 4 pag.203,205 e 207; 

tarefa de casa apostila 4 pag.209; educação física; história cachinhos dourados. 

06/12 – Atividades: Sala de vídeo trava língua; números de 1 a 5; dobradura; 

brincadeira ovo choco; música movimentos na educação infantil. 

07/12 – Atividades: Confecção do sapo fantoche; apostila 4 pag.211,213 e 215 

encarte pag.295; pintar letras do nome; pega-pega; história Aladin. 

08/12 – Atividades: Confecção árvore de natal; apostila 3 pag.139 e 141; tarefa 

de casa apostila 3 pag.137; numeral quantidade quebra-cabeça; bonecas e 

carrinhos; música a galinha do vizinho. 

09/12 – Atividades: Pintura galinha e colagem de bolinha na quantidade; apostila 

3 pag.143 e 145 encarte 205; letra G colagem; balde e pá carriola; estalo de 

língua. 

10/12 – Atividades: Apostila 4 pag.221 e 223 ; tarefa de casa apostila 4 pag.217; 

jogo da memória; enfiagem; educação física; história a bela e a fera. 

13/12 – Atividades: Dança da cadeira; apostila 3 pag.147 e 149; recorde da 

barba do Papai Noel; jogo da memória; batata quente; história a festa de 

aniversário. 

14/12 – Atividades: Reunião de Pais e mestres; colagem na árvore; jogo de 

argola; músicas diversas. 

15/12 – Atividades: Bota de natal com tubetes; destaque as letras e cole na 

ordem do nome; pintura papai noel com guache; pinos; pá e balde; língua de 

sogra. 

16/12 – Atividades: Perfuração do número 2; destacar e colar os números e suas 

quantidades; quebra-cabeça; brinquedos variados; história a pior princesa do 

mundo. 

17/12 – Atividades: Pintar as formas geométricas; destaque as formas 

geométricas; educação física; sons das letras e números. 



 
 
 
 
 
 
 

PRÉ 1 A 

 

PRÉ 1 B 

 

 

 

 

TURMA PRÉ 2 A e B 



 
 
 
 
 
 
 

Metas: Registro descritivo e com fotos das turmas, contemplando as 

Habilidades, os Direitos de Aprendizagem e os Campos de Experiências na 

execução do objeto.  

AGOSTO  

23/08 - Atividades: bingo de letras, apostila 1 página 103, apostilas 2 página 135 

alinhavos, sequência lógica, quantos prendedores vão os equilibristas, bolas 

música andando diferente, ajudante diz o positivo e negativo, vídeo explicação 

da atividade. 

24/08 - Aula online: o encontro dos dedos, vídeo história das figuras 

geométricas. 

25/08 - Atividades: o mestre mandou, apostila 2 páginas 153, letras e números 

página 267, seriação, blocos grandes pintura com guache, baldinho e pá, 

história o gato viu, o que mais gostei hoje? Vídeo explicação da atividade. 

26/08 - Aula online: sai sai sapinho da lagoa vídeo transformando o número 3 

em desenho. 

27/08 - Atividades: carrinhos, bonecas e giz no solário, letras e números página 

271, recorte em jornal colagem do recorte, massinha, os sons da cidade, vídeo 

explicação da atividade da apostila. 

30/08 - Atividades: imitando animais, bingo de letras e massinha, dobradura 

avião de papel, quebra-cabeça, blocos grandes, avião de papel, e bolas história 

senhor Mané e senhor José vídeo que monstro te mordeu? 

31/08 - Aula online: sai sapinho da lagoa vídeo mãe Terra. 

01/09 - Atividades: desenho coletivo com giz, blocos grandes, carrinhos e 

bonecas, sequência lógica, construtor, alinhado, baldinho e pá, música era uma 

casa, sorteio de dado o número que cair contamos e a pessoa retoma vídeo três 

tigres tristes. 

02/09 - Aula online: A canoa virou vídeo Gildo. 

03/09 - Atividades:  sigam os movimentos, pintura com guache, massinha 

desenho eu na minha escola, carrinho e boneca, sons da floresta, vídeo a 

lagarta que tomou chá de sumiço. 

 

PRÉ 2 A 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

PRÉ 2 B 

 

 

 

SETEMBRO 



 
 
 
 
 
 
 

01/09 - Atividades: desenho coletivo com giz, blocos grandes, carrinhos e 

bonecas, sequência lógica, construtor, alinhado, baldinho e pá, música era uma 

casa, sorteio de dado o número que cair contamos e a pessoa retoma vídeo três 

tigres tristes. 

02/09 - Aula online: A canoa virou vídeo Gildo. 

03/09 - Atividades:  sigam os movimentos, pintura com guache, massinha 

desenho eu na minha escola, carrinho e boneca, sons da floresta, vídeo a 

lagarta que tomou chá de sumiço. 

08/09 -  Atividades: forca, apostila letras e números página 69, 71, 73 desenho 

livre, sequência lógica, carrinhos e bonecas, baldinhos e pazinhas, música cobra 

não tem pé vídeo explicação da atividade. 

09/09 Aula online: objetos que começam com a letra c encontrados em casa 

vídeo mistério da letra c. 

10/09 -  Atividades: bingo de letras, apostila letras e números página 75 

construtor, quebra-cabeça, blocos grandes, música o cravo e a Rosa vídeo 

explicação da atividade. 

13/09 Atividades: sorteio dos numerais o número sorteado escreve na lousa 

apostila 3 páginas 11 e 13 apostila 4 página 9, tangram blocos grandes quebra-

cabeça boliche vídeo explicação da atividade. 

14/09 -  Aula online: conversa sobre vídeo postado ressaltando os tipos de 

moradia vídeo tipos de moradia. 

15/09 -  Atividades: associação das vogais apostila 4 páginas 11 e 13 encarte 

281 pintura com guache borboleta com a mão, carrinhos e bonecas, carriolas e 

forminhas, leitura, casinha do tatu, o que mais gostou da aula de hoje? Vídeo 

explicação da atividade. 

16/09 - Aula online: falar um pouco sobre o bairro onde mora vídeo mundo bita 

nossa casa. 

17/09 - Atividades: bingo das Letras, apostila 4 páginas 15, colar uma casa de 

palitos no sulfite, leitura qual é a cor do amor, vídeo explicação da atividade. 

20/09 - Atividades: corre cotia apostila 4 página 17 apostila letras e números 

página 275, portfólio, construtor, massinha, chefinho mandou, livro da biblioteca 

e realizar a leitura, vídeo explicação da atividade. 



 
 
 
 
 
 
 

21/09 - Aula online: relatar a importância dos números vídeo conhecendo e 

contando número 4. 

22/09 -  Atividades: batata quente apostila letras e números página 277 e 279 

portfólios, pintura com guache pato com a mão, baldinho e forminhas, música 

cabeça ombro joelho e pé, o que mais gostei hoje? Vídeo explicação da 

atividade. 

23/09 - Aula online: conversar sobre os números das pessoas na casa quantos 

irmãos primos trabalhando quantidade, vídeo aprendendo a contar em identificar 

quantidades. 

24/09 - Atividades: pinos apostila letras e números página 281 portfólio alinhavo 

desenho livre corre cotia retomar o que foi feito na aula vídeo explicação da 

atividade. 

27/09 - Atividades: bingo de letras, apostila 3 páginas 15 apostila 4 página 19 

portfólio, pintura com guache galinha com a mão, morto vivo, cantar alfabeto 

destacando os movimentos da boca o ajudante retoma como foi a aula vídeo 

explicação da apostila. 

28/09 - Aula online: vídeo a casa Vinicius de Moraes. 

29/09 - Atividades: bingo de números apostila 4 páginas 21 23 e encarte 283 

portfólio, alinhavo, massinha, carriola e pazinha, música vogais, dados dos 

sentimentos falaram que sentiu durante a aula, vídeo explicação da atividade. 

30/09 -  Aula online: comentar sobre o vídeo postado e ressaltar cada utensílio 

tem seu lugar certo vídeo cômodos da casa. 
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PRÉ 2 B 

 

 

OUTUBRO 

01/10 – Atividades:  

04/10 – Atividades: associação das vogais; apostila letras e números pag 77, 79, 

81, 83 e 85 (letra D); massinha; massinha; construtor; portfólio; blocos grandes; 

livro D de dinossauro; retomada do dia; vídeo aprenda a letra D com dinossauro 

Davi; 



 
 
 
 
 
 
 

05/10 – RPM. 

05/10 – Atividades: quebra-cabeça; desenho livre; bola de sabão; biblioteca livro 

escolhido pelo ajudante do dia; ressaltar pontos principais da história lida. 

06/10 – Atividades: pinos grandes; apostila letras e números pag 87,89,91,93 e 

95 (letra F); montar mural; carrinhos e bonecas; leitura da apostila A formiga e a 

pomba; música do Zé. 

07/10 – Atividades: bingo de letras; apostila letras e números pag 283, 285,287 e 

289 encartes 377 número5; tangram, sequência lógica; portfólio; baldes e pá; 

livro F de foca; vídeo números 5 e os pequerruchos Almanaque. 

08/10 – Atividades: primeiras palavras; apostila letras e números pag 99,10 e 

103 (letra G), 291 e 293 (Número 6); pintura livre guache; educação física; livro 

quem tem medo de monstro? Cantar alfabeto destacando os movimentos da 

boca. 

11/10 – Ponto Facultativo. 

12/10 – Feriado. 

13/10 e 14/10 – Recesso Escolar. 

15/10 – Ponto Facultativo. 

18/10 – Atividades: pinos grandes; apostila letras e números pag 105,107,109 

encartes 353, 111; construtor; tangram; portfólio; carrinhos e bonecas; cantar 

alfabeto; retomada do dia; tarefa de casa apostila 3 pag 19,21. 

19/10 – Atividades: pinos pequenos; apostila letras e números pag 

113,115,117,119 e 121 (Letra J); confecção do vai e vem; portfólio; bola de 

sabão; vídeo dia das crianças, um herói do coração; o que mais gostou. 

20/10 – Atividades: associação das vogais; apostila letras e números pag 

295,297,123,125,127 (letra K); jogo do dado encarte 379; portfólio; blocos 

grandes; música La bamba cinco patinhos; cantar alfabeto; tarefa apostila letras 

e números pag 129. 

21/10 – Atividades: sala de vídeo patinando na cera (turma da mônica); apostila 

letras e números pag 299,131,133,135 (letra L); jogo do dominó encarte 381; 

carriola e pá; pula, pula Aline Barros; falar as letras do próprio nome; tarefa 

apostila letras e números pag 137. 



 
 
 
 
 
 
 

22/10 – Atividades: primeiras palavras; apostila letras e números pag 139,141 e 

143 (letra M); jogo de rima encarte 357; portfólio; educação física; dança do 

canguru; cantar o alfabeto; tarefa apostila letras e números pag 145. 

25/10 – Atividades: falar o alfabeto e uma palavra de cada letra; apostila letras e 

números pag 147,149,151 e 153 (letra N); quebra-cabeça; pinos pequenos; 

portfólio; carrinhos e bonecas; história um zoológico de papel; retomada do dia; 

tarefa apostila 3 pag 25,27 encartes 205. 

26/10 – Atividades: pinos grandes; cantar o alfabeto; apostila de letras e 

números pag 155,157,159,161 (letra P); jogo da memória; sequência lógica; 

portfólio; boliche; música Bom dia (mundo bita); o que mais gostou?; tarefa 

apostila 4 pag 29. 

27/10 – Atividades: associação de vogais cantar o alfabeto; apostila letras e 

números pag 301,303,305,307 (número 7), apostila 3 pag 23; alinhavo; desenho 

livre; portfólio; blocos grandes; história nem todas as girafas são iguais; cantar o 

alfabeto; tarefa apostila 4 pag 31,33. 

28/10 – Atividades: sala de vídeo o lobo e os 7 cabritinhos; apostila letras e 

números pag 163,165,167,169 (letra Q); construtor; massinha; portfólio; carriolas 

pá; música borboletinha; falar as letras do nome; tarefa apostila 3 pag 29,31. 

29/10 – Ponto Facultativo. 
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PRÉ 2 B 

 

 

NOVEMBRO 

01/11 – Ponto Facultativo. 



 
 
 
 
 
 
 

02/11 – Feriado. 

03/11 – Atividades: bingo de letras; apostila e números pag. 171,173,175 e 177 

(letra R); tarefa de casa apostila 4 pag.33 e 35; pinos grandes; carrinhos e 

bonecas; música mundo bita como é grande meu amor por você. 

04/11 – Atividades: sala de vídeo castelo Ra tim bum com que roupa vou; 

apostila de letras e números pag.  179,181,309,311,313, letra S, número 8; jogo 

do palito (apostila); baldes e pá; música pintinho amarelinho. 

05/11 – Atividades: Diferenciar letras e números na lousa; apostila de letras e 

números pag. 183,185 e 315; tarefa de casa apostila 3 pag. 33 e 35; construtor; 

educação física; livro escolhido pelo ajudante do dia. 

08/11 – Atividades: Construtor; alfabeto; apostila 4 pag.  37,39,41,43,45,47; 

tarefa de casa apostila 4 pag. 49 e 51; quebra-cabeça; boca do palhaço; livro o 

grande rabanete. 

09/11 – Atividades: Bingo de letras; apostila 4 pag.  53,55,57,59,61 e 63; 

massinha; batata quente; livro cospe fogo o dragão. 

10/11 – Atividades: trabalhando quantidades com tampinhas de garrafa pet; 

apostila pag.  39,41,43,45; tarefa de casa apostila 4 pag.  65 e 67; encarte 385 

adesivos 403 (Possibilidade de formar a quantidade 8); carrinhos e bonecas; 

música ABC Galinha Pintadinha. 

11/11 – Atividades: sala de vídeo O nosso mundo em libras; apostila letras e 

números pag. 187,189,191 (letra T), 317,319 números 9; pinos grandes; 

carriolas e baldes; livro a descoberta de Vava. 

12/11 – Atividades: Alfabeto; pinos grandes; apostila letras e números pag. 

321,323,193,195; tarefa de casa apostila 3 pag.37; jogo encarte 367 (figuras e 

palavras); educação física; música mundo Bita como é verde na floresta. 

15/11 – Feriado. 

16/11 – Atividades: cantar o alfabeto; diferenciar letras e números; apostila de 

letras e números pag. 197,199,325 e 327 (letra V) número 10; quebra-cabeça; 

apostila 4 pag.  75 encartes 289; bambolê; livro menina bonita do laço de fita. 

17/11 – Atividades: associação de vogais; apostila letras e números pag. 

201,203,329 e 331; tarefa de casa apostila de letras e números pag. 329 



 
 
 
 
 
 
 

encartes 387; pintura com guache palma da mão a menina bonita do laço de fita; 

carrinhos e bonecas; música menina bonita do laço de fita. 

18/11 – Atividades: sala de vídeo abayomi; apostila 3 pag. 51 e 53 encartes 

187,55,57 e 59; construtor; baldes e forminhas; livro o pássaro sem cor. 

19/11 – Atividades: pinos grandes; apostila 4 pag.69,71,77 e 79; tarefa de casa 

apostila 4 pag.81; quebra-cabeça; apostila 4 pag. 73 encartes 287; educação 

física; música piuí e sua turma cor da pele. 

20/11 – Sábado letivo oficina de dobradura do coelho da história menina bonita 

do laço de fita com pais e alunos. 

22/11 – Atividades: cantar o alfabeto associando com palavras; apostila de letras 

e números pag. 205,207 (letra X), 333; tarefa de casa apostila 3 pag.55; jogar 

bingo apostila letras e números pag.333 encartes 389; boca do palhaço; vídeo 

Tom e Jerry. 

23/11 – Atividades: cantar o alfabeto; dominó; apostila de letras e números pag. 

209,211; apostila 3 pag.57 e 59; jogo trilha do caracol apostila letras e números 

pag.335 encartes 393; bola de sabão; livro o bosque encantado. 

24/11 – Atividades: cantar o alfabeto; apostila letras e números pag.337 encartes 

pag.  395 adesivos pag.  407; tarefa de casa apostila 3 pag.  61 e 63; jogo da 

memória; desenhar com giz; livro a pior princesa do mundo. 

25/11 – Atividades: sala de vídeo o castelo amarelo; apostila letras e números 

pag. 213,215 e 217; apostila 3 pag.65 encartes 189; monte uma armadura; 

carriolas e pá; livro escolhido pelo ajudante. 

26/11 – Atividades: cantar o alfabeto associação de vogais; apostila letras e 

números pag.219 apostilas 4 pag.  83 tarefas de casa apostilam 4 pag.89; 

apostila 4 pag.85 montes um castelo; educação física; música o patinho colorido. 

29/11 – Atividades: Cantar o alfabeto; forca; apostila de letras e números pag 

221, 223,225 (letras W e Y); tarefa de casa apostila de letras e números 

pag.227; confecção do pandeiro; imitando os animais; livro cachinhos dourados. 

30/11 – Atividades: cantar o alfabeto; associação dos vogais; apostila de letras e 

números pag. 229,233; alfabeto ilustrado apostila letras e números pag.235 

adesivos 399; coelho sai da toca; livro gato xadrez. 

PRÉ 2 A  



 
 
 
 
 
 
 

 

 

PRÉ 2 B 

 

 

 

DEZEMBRO  

01/12 – Atividades: Cantar o alfabeto; apostila letras e números pag. 

237,239,241; tarefa de casa apostila de letras e números pag.231; confecção do 

pandeiro; carrinhos e bonecas; música estátua. 



 
 
 
 
 
 
 

02/12 – Atividades: Sala de vídeo o castelo do Bob Zoom; apostila 3 pag.67,69 e 

71; confecção do pandeiro; carriolas e forminhas; vídeo ginastica dos animais. 

03/12 – Atividades: Cantar o alfabeto; bingo dos números; apostila 4 pag.91 

encartes 293; 93,95,97 e 99; tarefa de casa apostila 4 pag.101; desenho livre; 

educação física; livro a galinha ruiva. 

06/12 – Atividades: Cantar o alfabeto; bingo de números; apostila letras e 

números pag. 243,245,247 tarefa de casa apostila 4 pag.103; construtor; 

estátua; livro a princesa maribel. 

07/12 – Atividades: Cantar o alfabeto; bolinha de sabão; dinâmica diferenciar 

números e letras na lousa; apostila 3 pag.73,75,77 encarte 191; dominó; bola de 

sabão; livro você quer ser meu amigo? 

08/12 – Atividades: Cantar o alfabeto bingo de letras; apostila 4 pag. 

105,107,109 encarte 295; tarefa de casa apostila 3 pag.81; quebra-cabeça; 

carrinhos e bonecas; livro era uma vez um lobo mingau. 

09/12 – Atividades: Sala de vídeo história do alfabeto O reino das letras; apostila 

4 pag.111,113,115,117,121,123; quebra-cabeça; apostila 3 pag.83 encarte 193; 

carriolas, baldes e pá; livro os filhotes salvam a colheita. 

10/12 – Atividades: Cantar o alfabeto; pinos grandes; apostila 4 pag. 

125,127,131,133,135; tarefa de casa apostila 4 pg.119; quebra-cabeça; apostila 

4 pag.129 encarte 297; educação física; livro Dois gatos fazendo hora. 

13/12 – Atividades: Cantar o alfabeto; bingo de números; apostila 4 

pag.139,141,143 e 145; tarefa de casa apostila 4 pag.137; quebra-cabeça; 

batata quente; livro o bosque encantado. 

14/12 – Atividades: Reunião de Pais e mestres; pequeno construtor; carrinhos e 

bonecas; livro a casa sonolenta. 

15/12 – Atividades: Sala de vídeo a história do telefone; apostila 3 

pag.91,93,97,99 tarefa de casa apostila 3 pag.95; desenho livre com lápis de 

cor; balde e pá; livro a formiguinha e a neve. 

16/12 – Atividades: cantar o alfabeto; construtor; apostila 4 

pag.147,149,151,153,155; dominó; desenho com giz de lousa no chão; livro Lilis 

em um passeio na praia. 



 
 
 
 
 
 
 

17/12 – Atividades: cantar o alfabeto; associação de vogais; apostila 3 

pag.103,105,107,111; tarefa de casa apostila 4 pag.157; pinos grandes; 

educação física; livro O significado das virtudes. 

PRÉ 2 A 

 

PRÉ 2 B 

 

 

PRÉ 1 A /B E PRÉ 2 A/B EDUCAÇÃO FÍSICA 



 
 
 
 
 
 
 

Metas: Registro descritivo e com fotos das turmas, contemplando as 

Habilidades, os Direitos de Aprendizagem e os Campos de Experiências na 

execução do objeto.  

AGOSTO (DE 23 A 31) 

20/08-Vivo ou Morto e Pula Rio: Brincadeira tradicional onde as crianças devem 

posicionar o corpo de acordo com o comando do professor, vivo a criança ficará 

em pé, morto A criança terá que abaixar. A segunda brincadeira vamos 

Utilizar duas cordas para demarcar o espaço, a criança deverá saltar sem pisar 

nas cordas ou entre elas, e a cada salto realizado o professor irá aumentar o 

espaço entre as 

Cordas. 

27/08-Pé Equilibrista: A criança realizará um circuito motor e deverá utilizando o 

pé equilibrar uma régua e colocar a régua sobre os copos e andar sobre a corda. 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

 

 

SETEMBRO 

Objetivo: Organização Espacial, Motricidade Global e Fina 



 
 
 
 
 
 
 

Lateralidade, Equilíbrio Estático e Dinâmico. 

03/09-Circuito Motor: O professor montará um circuito onde todos nos alunos 

deverão realizar individualmente. O Circuito será composto por andar sobre uma 

corda, saltar. Com os dois pés, rolar nos colchonetes, correr sobre uma 

Corda, imitar um avião com um pé só e por fim lançar a bola no cesto. 

10/09-Bamboles Fora e Dentro: os bambolês estarão dispostos no chão, cada 

criança estará dentro de um bambolê (caso não tenha bambolês na escola 

iremos fazer círculos com giz no chão). Através de comandos do 

Professor eles irão se movimentar dentro ou fora deles. 

17/09-BOLA POR CIMA E POR BAIXO: serão formadas duas filas, para cada fila 

será entregue uma bola, a uma distância de 5 metros haverá um cone, a bola 

deverá ser passada por baixo primeiro até o ultimo aluno, este devera correr até 

o cone e volta ficando em primeiro da fila, as brincadeiras serão realizadas até 

que todos tenham feito o percurso e depois a bola irá por cima. 

24/09-PULANDO O RIO E PALMAS QUE FALAM: (1º Brincadeira) as crianças 

estarão espalhadas e sentadas pela ou gramado, o professor irá chamar um a 

um e elas irão pular o rio (que será feito por duas cordas), conforme for o 

Desenvolvimento da criança em relação a execução vamos aumentar o nível de 

dificuldade aumentando o Distanciamento das cordas. (2ª Brincadeira) as 

crianças estarão espalhadas pela quadra cada criança estará sentada  

Dentro de um bambolê, ao comando do professor cada número de palmas será 

um comando, e elas deverão executar.  

01/10 LOBOS E CARNEIROS: Iniciaremos com uma criança sendo o lobo e as 

demais sendo os carneirinhos, quando o professor disser “sai carneirinho para 

passear”, todas as crianças devem sair do lugar demarcado pelo professor 

Como a casa dos carneiros, eles saem e passeiam livremente pela quadra, 

quando o professor disser “cuidado com o lobo”, a criança sendo lobo sai 

correndo e tenta pegar outra criança para se tornar lobo junto com ela, a 

brincadeira acaba quando somente sobrar um carneirinho, esse por sua 

Vez começará a brincadeira sendo lobo. 

EMEI Educação Física: 



 
 
 
 
 
 
 

 

OUTUBRO 

01/10 – Atividades: Lobos e carneiros (Brincadeira); 

08/10 – Atividades: Pular corda; 

15/10 – Ponto facultativo; 

22/10 – Atividades: Onça dorminhoca (Brincadeira) 

29/10 – Ponto facultativo. 

PRÉ 1 A - EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

PRÉ 1 B - EDUCAÇÃO FÍSICA 



 
 
 
 
 
 
 

 

PRÉ 2 A - EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

 

 

 

PRÉ 2 B - EDUCAÇÃO FÍSICA 



 
 
 
 
 
 
 

 

NOVEMBRO 

05/11 – Atividades: Pega Bola  

12/11 – Atividades: Esconde Esconde 

19/11 – Atividades: Brincadeiras africanas: Escravos de jó, acompanhe meus 

pés, pula feijão. 

26/11 – Atividades: Teia de aranha. 

PRÉ 1 A - EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

PRÉ 1 B - EDUCAÇÃO FÍSICA 



 
 
 
 
 
 
 

 

PRÉ 2 A - EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

PRÉ 2 B - EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

DEZEMBRO (ATÉ 17) 

03/12 – Atividades: Circuito Motor; 

10/12 – Atividades: Esconde-Esconde; 

17/12 – Atividades: A galinha os pintinhos e os lobos; 
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CONTRATURNO (INICIOU NO MÊS DE OUTUBRO) PRÉ 1 A e B / PRÉ 2 A e 

B  



 
 
 
 
 
 
 

05/10 – Atividades: Todas as formas (Prof Marciani); atividades externas; artes 

visuais; música; tarefa; sala de vídeo; relaxamento; jogo de regras; construção. 

06/10 – Atividades: Futebol entre pernas (Prof. Marciani); atividades externas; 

artes visuais; música; tarefa; sala de vídeo; relaxamento; jogo de regras; 

construção; nutricionista (Contação de história O dilema de Belinha.Comer ou 

não comer? Investigação sensorial batata, incluindo degustação). 

07/10 – Atividades: Passa o chapéu (Prof.Marciani); atividades externas; artes 

visuais; música; tarefa; sala de vídeo; relaxamento; jogo de regras; construção. 

08/10 – Atividades: Pular Corda (Prof Marciani); atividades externas; artes 

visuais; música; tarefa; sala de vídeo; relaxamento; jogo de regras; construção; 

Educação Ambiental. 

11/10 – Ponto Facultativo. 

12/10 – Feriado. 

13/10 e 14/10 – Recesso Escolar. 

15/10 – Feriado. 

18/10 – Atividades: Vamos Pular (Prof.Marciani); atividades externas; artes 

visuais; música; tarefa; sala de vídeo; relaxamento; jogo de regras; construção. 

19/10 – Atividades: Por baixo e por cima (Prof.Marciani); atividades externas; 

artes visuais; música; tarefa; sala de vídeo; relaxamento; jogo de regras; 

construção. 

20/10 – Atividades: Dança da cadeira (Prof.Marciani); atividades externas; artes 

visuais; música; tarefa; sala de vídeo; relaxamento; jogo de regras; construção; 

nutricionista O dilema de Belinha, comer ou não comer? O tomate, investigação 

sensorial do tomate, incluindo degustação. 

21/10 – Atividades: Pega Elefante (Prof.Marciani); atividades externas; artes 

visuais; música; tarefa; sala de vídeo; relaxamento; jogo de regras; construção. 

22/10 – Atividades: Mimica (Prof.Marciani); atividades externas; artes visuais; 

música; tarefa; sala de vídeo; relaxamento; jogo de regras; construção. 

25/10 – Atividades: Mimica (vamos adivinhar que o amigo está imitando) 

Prof.Marciani; atividades externas; artes visuais; música; tarefa; sala de vídeo; 

relaxamento; jogo de regras; construção. 



 
 
 
 
 
 
 

26/10 – Atividades: Estátua (dançar e quando a música parar ficar estátua) 

Prof.Marciani; atividades externas; artes visuais; música; tarefa; sala de vídeo; 

relaxamento; jogo de regras; construção. 

27/10 – Atividades: Nutricionista (contação de história: O dilema de Belinha. 

Comer ou não comer a alface investigação sensorial do alimento, incluindo 

degustação); atividades externas; artes visuais; música; tarefa; sala de vídeo; 

relaxamento; jogo de regras; construção. 

28/10 – Atividades: Pega Pega Gelo (Prof Marciani); atividades externas; artes 

visuais; música; tarefa; sala de vídeo; relaxamento; jogo de regras; construção; 

nutricionista. 

29/10 – Ponto Facultativo. 
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PRÉ 1 – B  
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PRÉ 2 B  



 
 
 
 
 
 
 

 

NOVEMBRO 

01/11 – Ponto Facultativo.  

02/11 – Feriado. 

03/11 – Atividades: Culinária contação de história e degustação cenoura; tarefa 

de casa; atividade coletiva externa blocos lógicos; jogos de regras passa bola; 

sala de vídeo aprendendo com os números; artes visuais fazer bolinha com 

crepom; construção; relaxamento alongamento com bolinhas;  

04/11 – Atividades: música polegares; tanque de areia; jogos corre cotia; jogos 

de regras dominó com alfabeto; construção blocos; artes visuais colagem 

bolinha de crepom formas geométricas; relaxamento alongamento com música. 

05/11 – Atividades: tarefa de casa; atividade externa giz de lousa; brincadeiras 

rabo do macaco; jogos de regras estátua; educação ambiental pinte os tubetes; 

artes visuais massinha letra inicial do nome; relaxamento alongamento com 

respiração. 

08/11 – Atividades: tarefa de casa; gramado, bola corda e bambolê; teatro de 

fantoche; jogos de regras dança da cadeira; sala de vídeo cachinhos dourados; 

artes visuais dobradura; relaxamento respiração com música. 



 
 
 
 
 
 
 

09/11 – Atividades: história; pátio bola ao túnel; dança música super. Fantástico 

amigos; jogos de regras batata quente; construção pequeno engenheiro; artes 

visuais pintura com as mãos; relaxamento com história. 

10/11 – Atividades: tarefa de casa; culinária contação de histórias com avental 

em feltro prato saudável; jogos de regras seu mestre mandou; sala de vídeo 

Pinóquio; artes visuais desenho livre lápis de cor; relaxamento respiração e 

música. 

11/11 – Atividades: música; tanque de areia; jogo prendedor (quem mais colocar 

prendedor ganha); jogos de regras jogo da memória; construção seriação; artes 

visuais massinha; relaxamento com bolinha. 

12/11 – Atividades: tarefa de casa; atividade externa blocos lógicos; 

brincadeiras; jogo de regras quebra cabeça; educação ambiental; artes visuais 

pintura com giz de cera; relaxamento com música. 

15/11 – Feriado. 

16/11 – Atividades: história o crocodilo e o dentista; amarelinha; dança super. 

fantástico amigo; jogo de regras dança da cadeira; construção pequeno 

construtor; artes visuais giz molhado; relaxamento alongamento com bolinhas. 

17/11 – Atividades: tarefa de casa; atividade coletiva externa brinquedos; 

culinária cantigas de roda lata musical com alimentos; jogo de regras quebra-

cabeça; sala de vídeo Rapunzel; artes visuais desenho livre com canetinha; 

relaxamento alongamento com música. 

18/11 – Atividades: música a dona aranha; pá e baldes; jogos reloginho maluco; 

jogo de regras mestre mandou; construção pinos; artes visuais dobradura; 

relaxamento alongamento com respiração. 

19/11 Atividades: tarefa de casa; atividade coletiva externa morto vivo; 

brincadeiras canudos na garrafa; jogos de regras queimada; educação ambiental 

história Lilis em um passeio na praia e desenho; artes visuais pintura com 

cotonete nos números; relaxamento alongamento. 

22/11 – Atividades: tarefa de casa; gramado esconde esconde; teatro e mímica; 

estátua; sala de vídeo desenho turma da Mônica; artes visuais desenho final de 

semana; relaxamento com música. 



 
 
 
 
 
 
 

23/11 – Atividades: história coco loco; pátio passa anel e ovo choco; dança da 

cadeira e coreografia; jogo de regras morto vivo; construção pinos mágicos; 

artes visuais pintura a dedo do dinossauro; relaxamento com bolinhas. 

24/11 – Atividades: tarefa de casa; atividade coletiva externa cabo de guerra e 

batata quente; culinária contação de história o dilema de Belinha Salsinha; jogo 

de regras pedra papel tesoura; sala de vídeo João e o Pé de feijão; artes visuais 

minhoquinha com crepom; relaxamento com respiração. 

25/11 – Atividades: Música seu lobato; tanque de areia pá balde; jogos rio 

vermelho; jogos de regras arremesso com argolas; construção pequeno 

construtor; artes visuais montagem colagem cena; relaxamento consciência 

corporal. 

26/11 – Atividades: Tarefa de casa; atividade externa bola e bambolê; 

brincadeiras Gol a Gol; jogo de regras quebra-cabeça; educação ambiental pinte 

a cena aonde a natureza está preservada; artes visuais desenho com cola 

colorida; relaxamento olhos fechados sons do ambiente. 

29/11 – Atividades: Teatro dedoche chapeuzinho vermelho; atividade coletiva 

externa bonecas e carrinhos; jogos de regras quebra-cabeça; artes visuais giz 

de lousa molhado no sulfite; construção Lego; relaxamento com música. 

30/11 – Atividades: história chapeuzinho vermelho; Dança estátua; bola ao 

cesto;  

 

dança da cadeira; artes visuais rasgar revista; sala de vídeo turma da Mônica; 

relaxamento com massagem nas costas em roda. 
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DEZEMBRO  

01/12 – Atividades: Tarefa de casa; atividade externa coletiva corre cotia; 

nutricionista fantoche alimentação saudável; jogo de regras batata quente; sala 

de vídeo Pedro e o Lobo; artes visuais confecção da borboleta dobradura; 

relaxamento com música. 

02/12 – Atividades: Música Diversas; tanque de areia; jogos cada macaco no 

seu galho; jogos de regras pato ganso; construção blocos; artes visuais pintura a 

dedo juba de leão; relaxamento respiração. 

03/12 – Atividades: Tarefa de casa; atividade coletiva externa bonecas e 

carrinhos; brincadeiras o chão é larva; jogo de regras morto vivo; educação 

ambiental desenho do vídeo colagem lixo reciclável; artes visuais desenho livre; 

relaxamento com música. 

06/12 – Atividades: Tarefa de casa; teatro mimica dos animais; atividade coletiva 

externa cabo de guerra; jogo de regras caixa tátil; artes visuais pintura com cola 

colorida; construção pinão; relaxamento com respiração e movimentos do corpo. 

07/12 – Atividades: História criança escolher um livro; dança a velha a fiar; 

gramado pega pega com bola; jogo de regras memória; artes visuais dobradura; 

sala de vídeo histórias infantis; relaxamento com música. 

08/12 – Atividades: Tarefa de casa; nutricionista contação de história 

alimentação saudável; atividade coletiva externa pular corda; jogos de regras 

quem me tocou?; construção pequeno construtor; relaxamento com música. 

09/12 – Atividades: Música A canoa virou; jogos relógio; tanque de areia; jogo de 

regras o que mudou na sala?; artes visuais confecção de árvore de natal com 

círculos; sala de vídeo Pinóquio desenho animado; relaxamento com música. 

10/12 – Atividades: Tarefa de casa; brincadeiras troca; pátio giz de lousa 

desenhar o contorno do corpo do colega; educação ambiental desenho da 

natureza; artes visuais pintura com pincel e guache; construção quebra-cabeça; 

relaxamento com história. 

13/12 – Atividades: Tarefa de casa; Teatro de fantoches; jogo de regras quebra-

cabeça; Sala de vídeo Peter Pan; artes visuais desenho sobre o vídeo; 

relaxamento com música. 



 
 
 
 
 
 
 

14/12 – Atividades: História escolha da criança; pátio boca do palhaço; dança 

livre; jogo de regras dança da cadeira; construção pequeno construtor; artes 

visuais pinte o número 8; relaxamento com bolinhas. 

15/12 – Atividades: Tarefa de casa; Atividade coletiva externa mestre mandou; 

nutricionista culinária especial brigadeiro de banana; jogo de regras dominó; sala 

de vídeo bela adormecida; artes visuais dobradura do cachorro; relaxamento 

com respiração. 

16/12 – Atividades: Música diversas; tanque de areia; jogos lobos e carneiros; 

jogo de regras quente frio; construção blocos lógicos; artes visuais pintar a letra 

com cotonete; relaxamento com música. 

17/12 – Atividades: Tarefa de casa; atividade coletiva externa ovo choco; 

brincadeira pato ganso; jogo de regras estátua; educação ambiental desenhe 

uma árvore tinta colorida; artes visuais colar pedaços de revista na forma 

geométrica; relaxamento - respiração. 

PRÉ 1 A CONTRATURNO  

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

PRÉ 1 B CONTRATURNO  

 

Pré N2 A e B ( Contraturno) 

01/12 – Atividades: Tarefa de casa; sala de vídeo Patrulha Canina; pátio 

carrinhos e bonecas; nutricionista fantoche receitas saudáveis; jogo de regras 

dominó; artes visuais desenho livre; relaxamento alongamento. 

02/12 – Atividades: Música pintinho amarelinho; construção construtor; gramada 

bolinha de sabão; jogos cada macaco no seu galho; jogo de regras argolas; 

artes visuais bilboquê decorar; relaxamento com bolinha. 

03/12 – Atividades: Tarefa de casa; construção blocos grandes; atividade 

externa amarelinha; brincadeiras o chão é larva; educação ambiental observar a 

natureza; artes visuais desenho com giz molhado; relaxamento contar história de 

olhos fechados. 

06/12 – Atividades: Tarefa de casa; sala de vídeo Turma da Mônica; atividade 

coletiva externa boca do palhaço; teatro chapeuzinho vermelho; jogo de regras 

amarelinha; artes visuais desenho livre; relaxamento alongamento. 

07/12 – Atividades: História livro escolhido pelo ajudante; construção pinos 

grandes; tanque de areia; dança a velha fiar; jogo de regras argola; artes visuais 

dobradura avião; relaxamento massagem nas costas do colega em roda. 

 



 
 
 
 
 
 
 

08/12 – Atividades: Tarefa de casa; sala de vídeo Patrulha Canina; pátio 

imitando animais; nutricionista contação história; jogo de regras boliche; artes 

visuais desenhar autorretrato; relaxamento com música. 

09/12 – Atividades: Música os dedinhos; construção construtor; gramado, batata 

quente; jogos relógio; jogo de regras quebra-cabeça; artes visuais dobradura 

peixe; relaxamento com música. 

10/12 – Atividades: Tarefa de casa; Construção blocos grandes; atividade 

externa estátua; brincadeiras troca; educação ambiental pintura a dedo na 

garrafa pet; artes visuais desenho com bolinhas de crepom; relaxamento 

alongamento. 

13/12 – Atividades: Tarefa de casa; sala de vídeo desenho animado; atividade 

coletiva externa boca do palhaço; teatro de fantoches; jogo de regras dominó; 

artes visuais desenho com rolinho e guache; relaxamento alongamento. 

14/12 – Atividades: História chapeuzinho vermelho; construção pequeno 

construtor; tanque de areia; dançar livremente; jogo de regras quebra-cabeça; 

artes visuais rasgar revista; relaxamento contar história com olhos fechados. 

15/12 – Atividades: Tarefa de casa; sala de vídeo Masha e Urso; pátio boliche; 

nutricionista culinária especial brigadeiro de banana; jogo de regras memória; 

artes visuais desenho com bolinha de crepom; relaxamento utilizar bolinha e 

passar no amigo. 

16/12 – Atividades: Música pintinho amarelinho; construção pinos grandes; 

gramado, bolinha de sabão; jogos Lobos e Carneiros; jogo de regras amarelinha; 

artes visuais desenho livre; relaxamento scanner corporal. 

17/12 – Atividades: Tarefa de casa; construção blocos grandes; atividade 

coletiva externa argola; brincadeira pato ganso; educação ambiental lixo 

orgânico; artes visuais desenhar e enfeitar com lantejoula; relaxamento método 

Koeppen II (vídeo internet). 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

PRÉ 2 A CONTRATURNO  

 

 

PRÉ 2 B CONTRATURNO 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

Meta: Reuniões Pedagógicas e/ou Administrativas Periódicas com a 

Equipe Técnica. 

AGOSTO  

23/08 – 1ª Reunião com as Diretoras e Equipe Administrativa e Pedagógica 

AEMC,  Assuntos: Orientações sobre o funcionamento das U.E e 

Administrativas.   

24/08 – 1ª Reunião com as Coordenadoras e Equipe Administrativa Isabel 

Magazoni e Pedagógica Priscila Panini, AEMC – Assuntos: Orientações 

Pedagógicas e do ambiente escolar. 

26/08 – 1ª Reunião de Equipe Administrativa Isabel Magazoni e Pedagógica 

Priscila Panini e o Supervisor ADM Everton Ferreira AEMC com a Supervisora 

do Departamento SEDUC Cristiane Jorge, junto com as Diretoras e 

Coordenadoras, Assuntos: Apresentação da OSC Maria do Carmo  

28/08 – Entrega de Uniformes da Maria do Carmo para as funcionárias. 

SETEMBRO 

15/09 – Reunião com o Presidente da Organização Educacional Maria do 

Carmo;  

23/09 – 1ª Reunião com a Supervisora Pedagógica Priscila Panini e as 

coordenadoras Assunto Pedagógico e reformulação do relatório do Objeto; 

24/09 – 1ª Reunião com os Supervisores Isabel Magazoni junto com o 

Supervisor Coordenador Everton Ferreira e a Supervisora Pedagógica Priscila – 

com as Diretoras AEMC tratando de assuntos Administrativo e pedagógico. 

27/09 - Reunião com a Supervisora Pedagógica Priscila, Assunto: Contraturno. 

29/09 – Reunião com funcionários com a presença da Supervisora administrativa 

Isabel e supervisora Pedagógica Priscila. 

OUTUBRO 

08/10 – 1ª Pauta de Reunião com Diretoras; Supervisora e Coordenador AEMC 

Assuntos:  administrativos e orientações; 

26/10 - 2ª Reunião com as Coordenadoras, Supervisora e Coordenador AEMC-  

Assuntos: Orientações em geral, pedagógicas e devolutiva da Planilha Bimestral. 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

NOVEMBRO 

11/11 – Visita da Supervisora Cristiane Jorge junto com a Supervisora 

Administrativa Isabel e Supervisora Pedagógica Priscila Panini, para tratar de 

assuntos da Apm.  

18/11 – Reunião com a supervisora Cristiane Jorge e Supervisora Coordenadora 

Pedagógica Priscila Panini para tratar da APM. 

24/11 – Reunião com a Supervisora Coordenadora Pedagógica Priscila Panini e 

as Coordenadoras Maria do Carmo – Assunto Pedagógica e devolutiva da 

Planilha do 3º Bimestre. 

DEZEMBRO   

10/12 – Reunião com Diretoras; Supervisora e Coordenador AEMC Assuntos:  

administrativos e orientações; 

15/12 - Reunião com as agentes de desenvolvimento infantil CEI e monitoras 

EMEI com Diretora Lenivalda Neris Bonfim e Coordenadora Fernanda Guerra:  

Meta: Reunião periódica de Formação com as Agentes Educacionais, 

Agentes de Desenvolvimento Infantil, Monitoras e HTPC com os 

Professores. 

AGOSTO  

Não houve em agosto por motivo de transição da Organização NISFRAM para 

Organização Educacional Maria do Carmo. 

SETEMBRO 

13/09 - Reunião de Formação com as Agentes de Ed. Infantil – Assunto: 

Organização do cronograma/ datas de entregas das documentações 

Pedagógicas/ rotinas. 

14/09 – Formação UNIFAJ: - TEMA: - Educação inclusiva (TEA – Surdos – 

Deficiência Intelectual- Síndrome de Down); 



 
 
 
 
 
 
 

20/09 - Reunião de Formação com as Agentes de Ed. Infantil – Organização de 

cronogramas/ Assuntos Pedagógicos; Portfolio, semanário, organização de sala, 

rotina, trato com as crianças e etc. 

21/09 - Formação UNIFAJ: - TEMA: - Planejamento/ Currículo; 

27/09 - Reunião de Formação com as Agentes de Ed. Infantil – Assuntos: 

Administrativo e Pedagógicos – Esclarecimentos para a aplicação do Portfolio; 

Orientações Planilha do Conselho de classe / Programação das 

crianças/cronogramas, autosserviço. 

28/09 - Formação UNIFAJ: - TEMA: Protocolos de Segurança Educação Básica/ 

Encerramento. 

OUTUBRO  

04/10 - Reunião de Formação com as Agentes de Educação Infantil e 

Professoras, Assuntos: Recesso escolar; orientações gerais; 

18/10 – Reunião de Formação com as Agentes de Educação Infantil; Assuntos: 

datas de entregas das documentações Pedagógicas, orientações gerais; 

26/10 – Formação Pearson dia 26/10/21 das 17:30 às 19:30 – Tema: Avaliação 

Mediadora; 

NOVEMBRO 

09/11 - Reorganização das mesas na EMEI, planejamento e sugestões de 

atividades lúdicas para o contraturno, sábado letivo com o tema Consciência 

Negra, ideias para o projeto final “Quem Canta Seus Males Espanta”, cada um 

irá fazer seu instrumento musical e orientações gerais. 

16/11 - Organização do sábado letivo, portfólio de novembro, diário digital e 

físico, semanários, planejamento do painel “Consciência Negra” definição das 

lembrancinhas do Projeto Final “Quem Canta Seus Males Espanta”, orientações 

gerais EMEI e CEI; 

23/11 - Organização do encerramento do projeto, entrega das lembrancinhas, 

entrega de documentação, aplicação de portfólios, diários digital e físico CEI e 



 
 
 
 
 
 
 

EMEI, tarefa de casa (EMEI) Planejamento de Reunião de Pais, e orientações 

gerais. 

30/11 - Organização do encerramento do projeto, preenchimento de 

documentação, desenvolvimento dos alunos, e alunos com necessidades 

especiais, planilha do conselho de classe CEI e EMEI, portfólio, relatório CRASI, 

devolutiva do diário físico e digital e orientações gerais. 

DEZEMBRO  

07/12 - Reunião de Formação com as Agentes de Educação Infantil e 

Professoras- EMEI, Assuntos: Reorganização das mesas na EMEI, 

planejamento e sugestões de atividades lúdicas para o contraturno, sábado 

letivo com o Projeto Final “Quem Canta Seus Males Espanta”,  

14/12 Reunião de Formação com as Agentes de Educação Infantil e Professoras 

EMEI, Assuntos: finalização e entrega de documentos. 

Meta: Reuniões com as famílias. 

AGOSTO 

Não houve reunião neste período. 

SETEMBRO 

27/09 - 30/09 – Matricula no CEI; E encaminhamentos para EMEI 

OUTUBRO 

04/10   -  6ª Reunião de Pais CEI e 05/10 - 6ª Reunião de Pais EMEI – Tema: 

Devolutiva da turma do terceiro bimestre/Recesso escolar 13 a 14/10 e 

Programação mês da criança; 

06/10- Atendimento e orientação aos Pais sobre o desenvolvimento e 

comportamento do aluno da turma de Berçário II A/B; 

07/10- Atendimento e orientação aos Pais sobre o desenvolvimento e 

comportamento da aluna da turma de Berçário II A/B.; 

11/10- Atendimento e orientação aos Pais sobre o desenvolvimento e 

comportamento da aluna da turma de Berçário A/B; 



 
 
 
 
 
 
 

23/10 – Sábado letivo presencial das 08 às 12:00 para a EMEI. 

NOVEMBRO 

Não houve evento neste período. 

DEZEMBRO (ATE 17) 

13/12- 7ª Reunião de Pais – Turmas de Berçário I, II  

14/12- 7ª Reunião de Pais – Turmas de Maternais  

14/12 - 7ª Reunião de Pais – Turmas de PRÉ N1 A/B E PRÉ N2 A/B 

 

Meta: Reuniões periódicas com Secretaria Municipal de Educação. 

AGOSTO  

Não houve reunião neste período 

SETEMBRO 

14/09 – 8ª Reunião Pedagógica e Administrativa – Coordenadoras Maria do 

Carmo e Supervisora Pedagógica e com as coordenadoras do Município; 

21/09 – 8º Reunião Administrativa – Com as Diretoras do Maria do Carmo e 

diretoras do Município.  

OUTUBRO 

Não houve reunião neste período 

NOVEMBRO 

10/11 -   Pauta de Reunião com as diretoras municipais e OSC AEMC 

16/11 – 9ª Pauta de Reunião com os Professores Coordenadores Municipais e 

AEMC EMEI. 

24/11 -  9ª Pauta de Reunião com os Professores Coordenadores Municipais e 

AEMC CEI. 

DEZEMBRO  

01/12 – 10ª Pauta de reunião com as diretoras municipais e OSC. 



 
 
 
 
 
 
 

 

Meta: Supervisão suporte e acompanhamento dos Profissionais de Apoio 

(Supervisão SEDUC, Psicólogos, Fonoaudiólogos, Nutricionistas, etc.). 

AGOSTO (DE 23 A 31) 

24 e 30/08 – Orientação e acompanhamento da Nutricionista Ana Matilde. 

SETEMBRO 

17/09 – Visita in loco Com Patrícia Mendes, Cristina Catão e Sr. Nelson. 

29/09–  Visita da Nutricionista Ana Matilde 

28/09 – Visita do Sr. Nelson (SEDUC) assunto: Alarme 

30/09–  Visita da Nutricionista Ana Matilde 

OUTUBRO 

04/10:  Visita dos profissionais da SEDUC Cristina Catão, Nelson, Edgar, Equipe 

da AEMC, Presidente Celso, Coordenador Everton, Wellington, e João Paulo; 

13/10 - A nutricionista realizou um treinamento com a Equipe da Cozinha 

auxiliares e, cozinheiras, com o tema: Relação das regras de Boas Práticas para 

a Manipulação de Alimentos; 

22/10:  Jardinagem; 

22/10 – Visita do Diretor de Departamento ADM – SEDUC Nelson com os 

profissionais referente a alarme; 

27/10 – Curso com as Diretoras e Coordenadoras:  Gestão Escolar X Postura 

com a palestrante Roseli;  

NOVEMBRO 

22/11:  Visita dos profissionais da SEDUC Sr. André do Departamento de 

compras assunto: Levantamento Patrimonial junto com representantes 

CONVERGY SERVIÇOS E CONTABILIDADE LTDA. – EPP 

21/11:  Jardinagem; 



 
 
 
 
 
 
 

24/11 – Formação com as Diretoras e Coordenadoras:  Gestão Escolar X 

Liderança com a palestrante Roseli. 

DEZEMBRO (ATE 17) 

02/12 - Visita de rotina da Supervisora pedagógica Priscila Panini 

10/12 - Jardinagem 

14/12 - Visita de rotina da Supervisora pedagógica Priscila Panini 

14/12 - Visita do Supervisor AEMC Guilherme 

14/12 -Visita da Supervisora pedagógica Priscila Panini e supervisora 

administrativa Isabel, Assunto: transferência de funcionários. 

Meta: Acompanhamento, Avaliação e monitoramento das ações e 

execuções dos profissionais de cada seguimento. 

AGOSTO  

Neste primeiro momento estamos passando pelo período de transição, A 

Diretora e A Coordenadora estão recebendo as professoras, agentes 

educacionais, auxiliares de limpeza, auxiliares de desenvolvimento infantil, 

cozinheiras e todos os demais envolvidos no processo. A Diretora realizou a 

organização do quadro de horário dos funcionários; formação com as agentes 

educacionais e Auxiliares de desenvolvimento infantil; Pedido de materiais de 

limpeza e pedagógicos; Relatório do objeto; atestados e justificativas. 

Recebimento dos produtos de limpeza; organização da presença no diário, e 

acompanha todos os seguimentos da unidade; A assistente administrativa 

realizou atendimento telefônico de  pais,  funcionários, solicitação de vaga, 

matrículas inserindo funcionários no sistema,  e todas demais  demandas ADM  

da unidade e RH; A Coordenadora Pedagógica está realizando formações com 

as agentes educacionais todas as semanas, revisando avalições, planejamentos 

híbrido, cronogramas de temas, pautas de formação, conselho de classe, 

diários, portfólios, relatórios, semanários e realizou recolhimento de blocos de 

atividades; As  Agentes de Educação Infantil estão organizando as avaliações, 

diário, semanário, cronogramas, planejando atividades, gravação de vídeos 



 
 
 
 
 
 
 

educativo, montagem de atividades pedagógicas semanalmente, participando de 

formações realizadas pela Equipe Gestora  

 

Supervisora e Coordenadora, entrega e recolhimento dos blocos de atividades, 

realizam a pesquisa de atividades para o planejamento, gravações e edições 

dos vídeos orientadores, além de preencher os documentos necessários: 

Orientando as monitoras quanto a gravação de vídeos e brincadeiras, 

confecções de painéis e material para uso nos vídeos; As Monitoras estão 

atendendo até 60% das crianças na unidade, dando suporte para as Agentes, 

zelando integralmente pelas crianças. As auxiliares de serviços gerais limpam a 

unidade escolar diariamente, áreas internas e externas fazendo a higienização 

dos locais de acordo com o protocolo de saúde; Cozinheiras: Atendem as 

demandas de acordo com o cardápio elaborado pela nutricionista assim como, 

realizam recebimento de alimentos e sua devida higienização. 

SETEMBRO 

A Diretora atualizou o quadro de horário dos funcionários realizou reunião 

administrativa e pedagógica com a equipe, realizou pedido de materiais de 

limpeza e pedagógicos; Relatório do objeto, atestados e justificativas. 

Recebimento dos produtos de limpeza; organização da presença no diário, e 

acompanha todos os seguimentos da unidade; A assistente administrativa 

realizou atendimento telefônico de pais, funcionários, solicitação de vaga, 

matrículas inserindo funcionários no sistema, e todas demais  demandas ADM  

da unidade e RH; A Coordenadora Pedagógica está realizando formações com as 

agentes educacionais e professoras todas as semanas, revisando avalições, 

planejamentos, cronogramas de temas, pautas de formação, conselho de classe, 

diários, portfólios, relatórios, semanários e realizou recolhimento de blocos de 

atividades da CEI e EMEI. As  Agentes de Educação Infantil e Professoras estão 

organizando as avaliações, diário, semanário, cronogramas, planejando 

atividades, gravação de vídeos educativo, montagem de atividades pedagógicas 

semanalmente, participando de formações realizadas pela Equipe Gestora 

Supervisora e Coordenadora, entrega e recolhimento dos blocos de atividades, 

realizam a pesquisa de atividades para o planejamento, gravações e edições 



 
 
 
 
 
 
 

dos vídeos orientadores, além de preencher os documentos necessários: 

Orientando as monitoras quanto a gravação de vídeos e brincadeiras, 

confecções de painéis e material para uso nos vídeos; As auxiliares de 

desenvolvimento infantil estão atendendo das crianças na unidade, dando 

suporte para as Agentes, zelando integralmente pelas crianças. As auxiliares de 

serviços gerais limpam a unidade escolar diariamente, áreas internas e externas 

fazendo a higienização dos locais de acordo com o protocolo de saúde; 

Cozinheiras: Atendem as demandas de acordo com o cardápio elaborado pela 

nutricionista assim como, realizam recebimento de alimentos e sua devida 

higienização. 

OUTUBRO 

Auxiliares de Limpeza, organizam a unidade escolar diariamente, áreas internas 

e externas, fazendo a higienização e limpeza dos locais de acordo com o 

protocolo de saúde, recebem o pessoal da entrega da água e produto de 

limpeza. Cozinheiras e auxiliares, preparam às refeições das crianças 

diariamente, recebem os alimentos da SEDUC, contam o estoque e realizam a 

planilha para a entrega na SEDUC dos alimentos utilizados semanalmente. 

Coordenadora Pedagógica realizou formações com as Agentes Educacionais 

junto com Diretora da UE todas as semanas, revisando avalições, 

planejamentos, cronogramas de temas, pautas de formação, conselho de classe, 

diários, portfolios, relatórios, semanários toda documentação relacionada ao CEI 

E EMEI. Diretora realizou, atendimentos com pais e funcionários; lista piloto, 

ligações para os pais para o retorno presencial; Formação com as Agentes 

Educacionais junto com a coordenadora da UE; Pedido de materiais de limpeza 

e pedagógicos e administrativo; Relatório do objeto, atestados e justificativas; 

diário, acompanhou as visitas e  todos os seguimentos da unidade; Assistente 

Administrativa: atendem as demandas ADM de documentos de matriculas, 

transferências e outros documentos da unidade, ponto e RH;  holerites, malotes, 

pedidos de água e gás para a  unidade, lista piloto e lista de espera. Agentes de 

Educação  e Professoras organizam as avaliações, diário, semanário, apostilas, 

cronogramas do  mês de outubro, sábados letivos pesquisas de materiais 



 
 
 
 
 
 
 

diversos para serem utilizados com as crianças em suas atividades, gravação de 

vídeos educativo para o mês, montagem de atividades pedagógicas 

semanalmente, participando de formações realizadas pela Equipe Gestora , 

realizam a pesquisa de atividades para o planejamento, realizam as gravações e 

edições dos vídeos orientadores, além de preencher os documentos 

necessários; Orientam as ADIs quanto a gravação de vídeos e brincadeiras, 

confecções de painéis e material para uso nos vídeos;  ADIs  e Monitoras estão 

atendendo até 80% das crianças na unidade, dando suporte para as Agentes e 

Professoras, zelando integralmente pelas crianças. 

NOVEMBRO 

Diretora: Realizou, atendimentos com pais e funcionários; lista piloto, ligações 

para os pais reforçando a rematrícula do berçário I e II; Formação com as 

Agentes Educacionais, atendimento com as monitoras e ADIs, atendimento com 

professores e Agentes educacionais junto com a coordenadora da UE; Pedido 

de materiais de limpeza, pedagógicos e administrativo; Relatório do objeto 

referente ao mês de novembro, atestados e justificativas; diário, acompanhou as 

visitas e  todos os seguimentos da unidade; Coordenadora Pedagógica: 

Realizou formações com as Agentes Educacionais junto com Diretora da UE 

todas as semanas, revisando avalições, planejamentos, orientação do diário 

digital, cronogramas de temas, pautas de formação, conselho de classe, diários, 

portfolios, relatórios, semanários toda documentação relacionada ao CEI E 

EMEI, corrigindo as sondagens da EMEI, relatório CRASI, entregas dos 

cadernos do professor do CEI e EMEI, definição das lembrancinhas do projeto 

final. Assistente Administrativa: atendem as demandas ADM de documentos de 

matriculas, transferências e outros documentos da unidade, ponto e RH; 

holerites, malotes, pedidos de água e gás para a unidade, lista piloto e lista de 

espera. Agentes de Educação  e Professoras organizam as avaliações, diário, 

semanário, apostilas, cronogramas do  mês de outubro, sábados letivos 

pesquisas de materiais diversos para serem utilizados com as crianças em suas 

atividades, gravação de vídeos educativo para o mês, montagem de atividades 

pedagógicas semanalmente, participando de formações realizadas pela Equipe 



 
 
 
 
 
 
 

Gestora , realizam a pesquisa de atividades para o planejamento, realizam as 

gravações e edições dos vídeos orientadores, além de preencher os 

documentos necessários; Orientam as ADIs quanto a gravação de vídeos e 

brincadeiras, confecções de painéis e material para uso nos vídeos; ADIs  e 

Monitora estão atendendo até 80% das crianças na unidade, dando suporte para 

as Agentes e Professoras, zelando integralmente pelas crianças. Cozinheiras e 

auxiliares, preparam às refeições das crianças diariamente, recebem os 

alimentos da SEDUC, contam o estoque e realizam a planilha para a entrega na 

SEDUC dos alimentos utilizados semanalmente. Auxiliares de Limpeza, 

organizam a unidade escolar diariamente, áreas internas e externas, fazendo a 

higienização e limpeza dos locais de acordo com o protocolo de saúde, recebem 

o pessoal da entrega da água e produto de limpeza.  

DEZEMBRO  

Diretora: Realizou, atendimentos com pais e funcionários e visitantes, lista piloto, 

ligações para os pais; Formação com as Agentes Educacionais, professores, 

atendimento com professores, Agentes educacionais, monitoras e agente de 

desenvolvimento infantil junto com a coordenadora da UE; Pedido de materiais 

de limpeza, pedagógicos e administrativo; Relatório do objeto referente ao mês 

de dezembro, atestados e justificativas; correções dos diários, acompanhou as 

visitas,  reunião de pais e mestres, bem como  todos os seguimentos da 

unidade; Coordenadora Pedagógica: Realizou formações com as Agentes 

Educacionais e professoras junto com Diretora da Unidade Escolar todas as 

semanas, revisando avalições, planejamentos, orientação do diário digital e 

físico, cronogramas de temas, pautas de formação, conselho de classe, 

portfolios, relatórios, semanários toda documentação relacionada ao CEI E 

EMEI, corrigindo as sondagens da (EMEI), relatório CRASI, entregas dos 

cadernos do professor do CEI e EMEI. Assistente Administrativa: atendem as 

demandas ADM de documentos de matriculas, transferências e outros 

documentos da unidade, ponto e RH; holerites, inserindo os funcionários no 

relógio de ponto, malotes, pedidos de água e gás para a unidade, lista piloto e 

lista de espera.  Agentes de Educação  e Professoras organizam as avaliações, 



 
 
 
 
 
 
 

diário, semanário, apostilas, cronogramas do  mês de dezembro, sábados letivos 

pesquisas de materiais diversos para serem utilizados com as crianças em suas 

atividades, gravação de vídeos educativo para o mês, montagem de atividades 

pedagógicas semanalmente, participando de formações realizadas pela Equipe 

Gestora , realizam a pesquisa de atividades para o planejamento,  além de 

preencher os documentos necessários; Orientam as ADIs quanto  brincadeiras, 

confecções de painéis e material para uso nos vídeos;  ADIs e Monitora estão 

atendendo até 100% das crianças na unidade, dando suporte para as Agentes e 

Professoras, zelando integralmente pelas crianças.Cozinheiras e auxiliares, 

preparam às refeições das crianças diariamente, recebem os alimentos da 

SEDUC, contam o estoque e realizam a planilha para a entrega na SEDUC dos 

alimentos utilizados semanalmente. Auxiliares de Limpeza, organizam a unidade 

escolar diariamente, áreas internas e externas, fazendo a higienização e limpeza 

dos locais de acordo com o protocolo de saúde e demanda da Unidade Escolar, 

recebem o pessoal da entrega da água e produto de limpeza.  

Meta: Festas e eventos comemorativos. 

Atividades / Ações Realizadas:  

AGOSTO  

Não houve evento neste período. 

SETEMBRO 

Não houve eventos neste período. 

OUTUBRO 

Semana da Criança – Brincadeira, culinárias e atividades variadas   18/10 a 

22/10. 

NOVEMBRO 

Não houve evento neste período. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

DEZEMBRO (ATE 17) 

04/12 – Sábado Letivo – Tema Finalização do Projeto “Quem canta seus males 

espanta”. 

    

C.E.I. “Profª MARIA CÉLIA NOBILE CASSIANI” 

TURMAS: Berçário I A, B 
Metas: Registro descritivo e com fotos das turmas, contemplando as 
Habilidades, os Direitos de Aprendizagem e os Campos de Experiências na 
execução do objeto.  
 
AGOSTO   
23/08 -  A “Lenda do Boi Bumba”– Turma do Folclore, carrinhos, bichos de 
pelúcia, panelinhas, carrinhos, tartarugas com bolas coloridas, fazer a lagarta 
rastejar com o sopro, caixa musical, livro história do Bumba Meu Boi, brinquedos 
diversos, chocalhos, caminho sobre o plástico bolha, jacaré com peças de 
montar, brinquedos diversos, Bumba Meu Boi, tartarugas;  
24/08 - Musica “Boi Bumba”- Turma do Folclore, caixa sensorial, lego, quebra 
cabeça, bichos de pelúcia, parque, casinha, escorregador, confeccionar a 
dobradura da lagarta, andar de triciclo, imitar o som do boi, chocalhos, bicho de 
pelúcia, pintura do Boi Bumba com cola colorida, caixa musical, sucatas, imitar o 
som do boi, pelúcias;;  
25/08 - Brincadeira “ Roda “ com música “Ciranda Cirandinha”, tartarugas com 
bolas coloridas, fazer lagarta, rastear com sopro, Caixa musical, brinquedos 
diversos, parque, panelinhas, carrinhos com pelúcia, manusear a farinha de trigo 
meleca, brincar de encaixar cones, caixas de sapatos com bolas coloridas, 
jacarés, panelinha manusear meleca de farinha de trigo, tartarugas com bolas 
coloridas, cogumelos com peças de encaixe caixas de sapatos e bolas coloridas, 
sucatas; 
26/08 - História “ Na floresta com o Curupira “- Turma do Folclore; caixa 
sensorial, lego, colocar prendedor de roupa no varal, carrinhos, desenho livre em 
papel Kraft bolas, brinquedos diversos, bonecas carrinhos, parque, balanço, 
escorregador, chocalho, lego, tubos com bolas coloridas;  
27/08 – Atividade com Música do Curupira”- Turma do Folclore, quebra cabeças 
de pinos, brincar de roda, caminhar sobre plástico bolha, jogar bolas, musical do 
Patati Patatá, carrinhos, tartarugas, cantar a música do Seu Lobato, garrafa 
sensorial, bandinha musical com gesto, musical Patati, Patatá, panelinhas;   
30/08 -  “Vídeo Musical Cuidando do Patrimônio Público“, sucatas, lego, tomar 
água com canudos, dançar músicas diversas, livro- Macaquinho Traquinas, 
sucatas, panelinhas, massagens nos pés com escova de dentes e bolinhas, 
lego, sucatas Cinderela- livro, pelúcias, diversos, pintura do trem com guache e 
rolinhos, carrinhos de madeira, rasgar revistas, som do pato imitar, rasgar 
pelúcia;  
31/08 - Vídeo Musical – Vamos Cuidar da Cidade”, brinquedos diversos, brincar 
de roda, desenhar no papel pardo um lago, brinquedos diversos, bambolês 



 
 
 
 
 
 
 

imitar pássaros, carrinhos, panelinhas, bolinhas de sabão tubos com bolas, 
sucatas, musical A galinha Pitadinha, pelúcia; 
 
 
 
Berçário 1 A 
 

 
 
Berçário 1 B   

                                          

 
 



 
 
 
 
 
 
 

SETEMBRO 
01/09/2021- Vídeo: Atividade “Varal com Figuras” – (com figuras e prendedores 
de roupas), parque escorregador, parque, túnel, escorregador e balanço, 
carrinhos e bonecas, lego, garrafa sensorial; 
02/09/2021 – Vídeo Musical “Campo ou Cidade, lego, jacaré com peças de 
montar; 
03/09/2021 – Vídeo - Brincadeira do Trem com Caixas, caixa musical, potes com 
figuras de meios de comunicação panelinhas; 
06/09/2021 – PONTO FACULTATIVO 
07/09/2021 – FERIADO  
08/09/2021 – Vídeo – História A rua Também é nossa: Não jogue lixo no chão”, 
brinquedos diversos, caminhar sobre caixas de ovos, cogumelos para montar, 
caixa musical, rasgar revistas, lego;  
09/09/2021 – Vídeo Psicomotor – (com obstáculos, bolas coloridas, cesto e fitas 
adesivas), pelúcias, fantasias, pintura do bolo de aniversário, parque balanço e 
escorregador, bandinha musical, sucatas com potinhos de iogurtes, chocalhos; 
10/09/2021 – Vídeo História Cidade Limpa, jogar bolas de pelúcia,  
Bolinhas de sabão, lego, jacaré com peças de montar, especial Pocoyo, garrafa 
sensorial;  
13/09/2021 – Vídeo Musical Rap dos meios de Comunicação e vídeo musical 
Patinho patinho correu e fugiu, brinquedos diversos, massagem com escovas de 
dentes e bolinhas, potes com figuras de meios de comunicação panelinhas, 
macaquinho pirueta, - livro infantil, lego; 
14/09/2021 – Brincadeira: Telefone sem fio, pelúcia musica patinho, patinho 
correu caiu, jacarés com peças de montar sucatas de Danone, imitar sons de 
bichos, caixa musical, caixa surpresa;  
15/09/2021- Vídeo História e os meios de Comunicação, panelinhas, dados 
sensoriais, carrinhos de madeira, brinquedos diversos circuitos com bolas e 
obstáculos, e fita adesiva, bolinhas coloridas;  
16/09/2021 – Vídeo Musical – O pequeno Telefone – Mundo de Bita, chocalhos 
telefones de brinquedos, parque, túnel, escorregador e balanço, carrinhos e 
bonecas, lego, garrafa sensorial; 
17/09/2021 -  Vídeo Musical – Disque pra mim, sucatas, brincar de imitar os 
índios, cogumelos com peças de montar, jogar bolas de pelúcias, musical 
galinha Pintadinha, brinquedos diverso;  
20/09/2021- Vídeo – História – O gato que ouvia rádio – Varal de História, 
chocalhos, carrinhos sobre plástico bolha sucatas, lego, gato Xadrez palitoches, 
tartarugas; 
21/09/2021 – Vídeo Musical – Música da Tecnologia”, brinquedos diversos, 
pintura do telefone com pó de café, panelinhas, cogumelos com peças de 
montar, caixa musical , dados sensoriais;  
22/09/2021 – Vídeo Circuito “ Meios de Comunicação (montar obstáculos para 
chegar até o telefone e atende-lo), chocalhos, emborrachados, tapete sensorial, 
jogar bolas na boca do palhaço, tartarugas com peças de montar, rasgar 
revistas, pelúcia; 
23/09/2021 – Vídeo musical “ O pequeno Telefone – Canções para Crianças - O 
Rino Infantil, pelúcia, fantasias, parque, potes de Danone e bolas coloridas, 
quebra cabeça de animais, brinquedos diversos;  



 
 
 
 
 
 
 

24/09/2021 – Vídeo com a Educadora – Montar uma TV e contar a história do 
Patinho Feio, jacaré, bolas de sabão, garrafas sensoriais, carrinhos de madeira, 
musical- Banana de Pijamas, lego;   
27/09/2021 – Vídeo: Hora do Conto – Vida de Criança, sucatas diversas, 
massagens nas pernas, fazendo bicicletinha, carrinho de madeira, tartarugas, 
Patinho Feio com luvas de Fantoche, brinquedos de pelúcia.  
28/09/2021 – Vídeo Musical – Um Herói de Coração, bonecas carrinhos, pintura 
livre com cola e areia, cogumelos com peças de encaixe, sucatas, sons de 
animais, diversos;  
29/09/2021 –  Vídeo: Musical -Brincadeira- Fazer bolinhas de sabão, panelinhas, 
colar figuras com velcro na placa de papelão, bandinha musical, sucatas com 
potes de Danone, jogar bolas coloridas nos tubos coloridos, sucatas;   
30/09/2021- Vídeo Musical –Canção da Borboleta, chocalho, panelinhas, 
escorregador, balanço, brinquedos diversos, lego, dados sensoriais;   
 
BERÇÁRIOS 1 A 
 

  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
BERÇÁRIOS 1 B 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
OUTUBRO  
01/10 - Carrinhos, bandinha, massagem nos pés, parque, cones de encaixe, 
garrafa sensorial, imitar sons no cone, jacarés com peças de encaixe, jogar 
bolas no cesto, tartarugas, musical Patati - Patatá, Os três Porquinhos;  
04/10 - Chocalhos, massagem com bolinhas nos pés, brinquedos diversos, 
sucatas, história: Os três porquinhos com uso de painel de feltro, panelinhas, 
brinquedos diversos, encaixe de animais, soprar bolinhas de crepom, bandinha, 
História – O rabo do macaco, sucatas;  
05/10 - Pelúcias, pintura do lobo com lixas, bonecos e carrinhos, jacarés com 
peças de encaixe, musical imitando os animais, brinquedos diversos, boneca, 
ursos de pelúcia, carrinho, bonecas, pintar o sapo com os dedos, bambolê 
dentro e fora imitar as aves, lego;  
06/10- Tartarugas, garrafas sensoriais, jogar bolas, panelinhas, quebra cabeça 
de animais, pelúcias, tv, lego, luvas com trigo, encaixe de tartaruga, bola no 
cesto, pelúcia;  
07/10- Sucatas, bandinha musical, parque, túnel e escorregador, bolinhas 
coloridas, lego, tubets com bolas coloridas, encaixe de animais, encaixe de 
cogumelos, panelas brinquedos diversos, pequeno construtor, brinquedos 
diversos; 
08/10 – Brinquedos diversos, bolinhas de sabão, cogumelos, carrinhos de 
madeira, musical da Galinha Pintadinha, lego, carrinhos, bolas, massagem com 
escovas, parque, vídeo A Galinha Pintadinha, encaixe de cogumelo;  
18/10- Chocalho, pisar em bolinhas de gude na bacia de água, brinquedo 
diversos, cogumelos e peças de montar, História A Minhoca Esperta- com 
fantoches, lego, sucatas, brinquedos diversos, soprar a tinta com canudo, 
maletas, História da Chapeuzinho Vermelho- leitura, diversos; 
19/09- Brinquedos diversos, musical Patinho Colorido com dedoches, tartarugas, 
quebra cabeça de animais, sons de animais no cone, sucatas, panelas, 



 
 
 
 
 
 
 

brincadeira da boca do palhaço, música do patinho colorido para cantar, 
cabaninha, imitar os animais, cones;  
20/10 – Pelúcia, manuseio de carrinhos de madeira, sucatas diversas, 
brincadeira da boca do palhaço, garrafa sensorial, encaixe de bichos, bolinhas 
de sabão, tapetes com bolhas, pelúcias, colara bolinhas na fita adesiva; 
21/10-  Jacarés, panelinhas, parque, escorregador, túnel e balanço, pelúcia, lego 
brinquedos diversos, encaixe de bichos, bolinhas de sabão, tapetes com bolhas, 
pelúcias, colar bolinhas na fita adesiva, encaixe de tartaruga;  
22/10 – Bonecas, cantar músicas com caixa musical, sucatas de potes, bolinhas 
coloridas, baile à fantasia, chocalhos, rasgar revistas, jogar bola, massagem nos 
pés, parque, cineminha- Pintinho Amarelinho, pelúcias; 
25/10- Sucatas diversas, massagens nas costas com bolinhas, brinquedos 
diversos, História A borboleta Antonieta – usando figuras ilustrativas, panelinhas,  
26/10 – Pelúcias, pintura da borboleta com o molde vazado, tartarugas e peças 
de encaixe, quebra cabeças de animais, bandinha musical, bolas, pelúcia, 
carrinhos, tomar água com canudo, parque, história O macaco traquina; 
26/10 – Carrinhos, motocas, carimbo com o rolinho de papel higiênico, carrinhos 
de bonecas, música da Xuxa Imitando os animais- Jogo de Imitação, diversos, 
pelúcias pintura da borboleta com molde vazado, tartarugas e peças de encaixe, 
equilibrar as bolas sobre o pano, bonecas e carrinhos; 
27/10 – Jacarés, observar a luminária de animais, carrinhos de madeira, 
equilibrar bolas sobre o pano, bonecas e carrinhos, encaixe de bichinhos, lego, 
manusear meleca de trigo, tartaruga encaixe de peças, bambolê dentro e fora, 
carrinhos;  
28/10 – Garrafas sensoriais, panelinhas parque, túnel, escorregador, sucatas, 
lego, brinquedos diversos, sucata, cogumelos, panelinhas, diversos, lego, 
encaixe de animais; 
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NOVEMBRO 



 
 
 
 
 
 
 

03/11 - Chocalhos, garrafas sensoriais, sucatas brinquedos diversos, empilhar 
caixas de papelão, lego; 
04/11 - Pelúcias diversas, panelinhas, cogumelos com peças de encaixe, 
tartarugas, lego, brinquedos diversos; 
05/11 - Sucatas, bandinha musical, jacarés com peças de encaixe, carrinhos de 
madeira, musical Galinha Pintadinha, tubets com bolas coloridas; 
08/11 - Pelúcias, massagem com bolinhas escova de dentes, sucatas, tartarugas 
com peças de encaixe, História O carrinho movido a carinho, panelinhas;     
09/11 - Brinquedos diversos, pintura de carro com guache, lego, jacarés, 
carrinhos de madeira, tartarugas; 
10/11 - Sucatas, caminhar sobre caixas de ovos, brinquedos diversos, dados 
sensoriais, caminhar sobre a linha reta e Zig - zag, lego;  
11/11 - Panelinhas, sucatas, parque, escorregador, casinha, brinquedos 
diversos, lego, jacarés;  
12/11 - Tartarugas, imitar animais, panelinhas, potes com figuras de animais, 
bolinhas coloridas, lego; 
16/11 - Chocalhos, pescaria de patos coloridos com peneira, sucatas diversas, 
lego, imitação do som dos índios, bolinhas coloridas, brinquedos diversos, 
carrinhos de bonecas e ursos de pelúcia, imitação ao som da música estátua da 
Xuxa; 
17/11 - Brinquedos diversos, pintura com areia e cola, carrinhos de madeira, 
jacarés com peças de montar, brincadeira da boca do palhaço, pelúcias, encaixe 
de tartaruga, colocar as mãos nas bolinhas de gude na água para sentir a 
sensação, boliche, bambolês, panelinhas;  
18/11 - Sucatas, dados E garrafas sensoriais, parque, balanço, escorregador, 
quebra-cabeça de animais, panelinhas, chocalhos, pelúcias, sucatas, bonecas e 
carrinhos, encaixe de animais, lego; 
19/11 - Tartarugas, pote da fala com objetos variados, caixa musical, bandinha 
musical, encaixe de cogumelos, encaixe de pinos, massagens nos pés, parque, 
Vídeo Musical, Juntos Pela Liberdade - Turma da Monica, sucatas; 
22/11 - Pelúcias, movimentar as pernas pedalando como bicicletas, sucatas, 
lego, História Cor da Pele – Livro Piuí e sua turma, chocalhos, brinquedos 
diversos, encaixe de animais, soprar bolinhas de crepom com o canudo, 
carrinhos, História Cabelos de Lelê - livro, lego; 
23/11 - Brinquedos diversos, pintura papagaio com copo de danone e espuma, 
tartarugas com peças de encaixe, carrinhos de madeira, caixa musical, sucatas, 
encaixe de cogumelos, bandinha, carimbos com as mãos para realizar a 
atividade impressa – Menina Bonita do Laço de Fita, carrinho de bonecas e 
carrinhos, imitação de animais com a música do Seu Lobato; 
24/11 - Chocalhos, sentir o vento quente e frio com secador de cabelos, cantar 
músicas com gestos, brinquedos diversos, casinha com estrutura de isopor e 
lençol, bolas coloridas, pelúcia e carrinhos, lego, andar nas bolhas, brinquedos 
diversos, andar sobre as fitas em linha reta e Zig e zag, pinos;  
25/11 - Sucatas, panelinhas, tartarugas, bonecas E carrinhos, lego, caixa, 
surpresa, encaixe de animais, pinos, panelinhas, sucatas, encaixe de tartarugas, 
pelúcias;  
26/11 - Cogumelos, Vídeos Juntos pela igualdade, parque, escorregador, e 
balaço, Jacaré com peças de encaixe, pelúcias, panelinhas, lego, maletas, 



 
 
 
 
 
 
 

estimulação com exercícios usando as pernas, parque, Vídeo musical Menina 
Bonita do Laço de Fita, carrinhos e bonecas; 
29/11 - Sucatas diversas, música para realizar relaxamento, jacarés com peças 
de encaixe, garrafas sensoriais, História de Natal – O alegre Ratinho- livro, 
carrinhos de madeira, tartarugas, canto com músicas e gestos, brinquedos 
diversos; 
30/11 - Chocalhos, brinquedos diversos, pintura do Ratinho, carrinhos e 
bonecas, imitação dos sons dos animais, pelúcias. 
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DEZEMBRO  
01/12 - Brinquedos diversos, dados sensoriais potes de figuras de animais, lego, 
bolas coloridas, sucatas; 



 
 
 
 
 
 
 

02/12 - Tartarugas, sucatas, parque, balanço, escorregador, bolinha de sabão, 
encaixe de cores, bolas de pelúcia; 
03/12 - Lego, músicas com gestos, panelinhas, brinquedos diversos, vídeo 
musical da Galinha Pintadinha, chocalhos;  
06/12- Chocalho, massagem, brinquedos diversos, jacarés, História- A Estrelinha 
de Natal, pelúcias; 
07/12 - Sucatas, pintura do patinho com o gorro de Natal, lego brinquedos 
diversos, cantar músicas com gestos, cogumelos;  
 08/12 – Tartarugas, garrafas sensoriais, parque, carrinhos de madeira, bolas de 
pelúcia, chocalhos; 
 09/12 - Cogumelos, panelinhas, jacarés com peças de montar, quebra de 
cabeça de animais, lego, sucatas;  
10/12 - Pelúcia, músicas, sucatas, brinquedos diversos, Encerramento do 
Projeto Comemoração do Natal, tartarugas;  
13/12 – Sucatas, relaxamento E massagem, carrinhos de madeira, História 
Pinheirinho de Natal, chocalhos, sucatas, carrinhos de madeira, fazer caretas em 
frente ao espelho, caixa musical, história Pinheirinho de Natal, cogumelos; 
14/12- Pelúcias, decoração do pinheirinho com tinta guache, brinquedos 
diversos, lego, caixa musical, cogumelos, pelúcia, brinquedos diversos, 
decoração do pinheirinho com tinta guache, lego, caixa musical, tartarugas;  
15/12 – Chocalhos, bolas coloridas, parque, balanço, casinha, escorregador, 
carrinhos, bonecas, subir em obstáculos de colchonetes, jacarés, chocalhos, 
parque, casinha, balanço, escorregador, bolas coloridas, sucatas, subir em 
obstáculos com colchonetes, jacarés;  
16/12 - Brinquedos diversos, fantasias, sucatas, panelinhas, potes com figuras 
de animais, pelúcias, brinquedos diversos, brincadeira da boca do palhaço, 
fantasias, panelinhas, lego, pelúcia; 
17/12 – Tartarugas, fazer caretas em frente ao espelho, brinquedos diversos, 
brincadeira da boca do palhaço, musical Cinco Patinhos da Xuxa- Fim do 
Projeto, chocalhos, tartarugas, carrinhos, bonecas, relaxamento e massagem 
com música, brinquedos diversos;  
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TURMA: Berçário II A, B 



 
 
 
 
 
 
 

 
Metas: Registro descritivo e com fotos das turmas, contemplando as 
Habilidades, os Direitos de Aprendizagem e os Campos de Experiências na 
execução do objeto.  
Atividades realizadas: 
 
AGOSTO 
23/08/2021 Postagem nos grupos de WhatsApp da Brincadeira da brincadeira 
“Circuito com Bambolês” – Música do Saci Pererê, encaixe, revistas, quebra 
cabeças, lego, diversos parque, encaixe; 
24/08/2021 Postagem nos grupos de WhatsApp da História Contada – “ Lenda 
do Boi-Bumbá” – Turma do Folclore, música, diversos, bola ao cesto, história do 
livro – O Bem, músicas; 
25/08/2021 Postagem do vídeo nos grupos de WhatsApp: Coletânea da Turma 
do Folclore Lendas do Brasil, encaixe, diversos, massinha de modelar, bandinha, 
fantasias, músicas, fazendinha; 
26/08/2021 Postagem do vídeo nos grupos de WhatsApp da Música – “Mula – 
Sem Cabeça” – Turma do Folclore, pelúcia, fazer careta no espelho, desenho 
livre com giz de lousa, circuito pequeno construtor,  
27/08/2021 Postagem do vídeo nos grupos de WhatsApp da História Contada: 
“Lenda da Cuca “ –Turma do Folclore, carimbo do pé do saci Pererê^, soltar pipa 
capucheta, bolinha de gel, músicas; 
30/08/2021- TEMA: Vídeo musical história Contada Cuidando do Patrimônio 
Público, presencial:  desenhe na folha A3, bolinha de sabão, fono fazer o som do 
telefone, diversos, cantar e dançar a música do trem, lego, fantasia com 
músicas;  
31/08/2021 – Vídeo Musical: Vamos cuidar da Nossa Cidade, brinquedos, 
diversos, fantasias, caixa musical, diversos, leitura da Chapeuzinho Vermelho 
com fotos, brinquedos diversos, fazer o som do telefone músicas;  
 
Berçário 2 A 

 

Berçário 2 B 



 
 
 
 
 
 
 

 

SETEMBRO 
01/09/2021 – Vídeo Atividade: Varal com figuras e prendedores de roupas, caixa 

musical;  

02/09/2021 – Vídeo Musical Campo ou Cidade.  

03/09/2021 –Vídeo Brincadeira: Trem das caixas  

06/09/2021 – PONTO FACULTATIVO  

07/09/2021 – FERIADO.  

08/09/2021 – Vídeo História – A rua também é nossa não jogue lixo no chão, 

quebra cabeça, pintura com o dedo no bolo de Jaguariúna, brincadeira com 

bambolê, desenho com giz no chão, músicas;  

09/09/2021 – Vídeo – Circuito Psicomotor (com obstáculos, bolas coloridas, 

cesto, fita adesiva), telefone, brincadeira pega a flor, casinha, escorregador, 

cavalinho, minhocão, história infantil da cidade, música;   

10/09/2021- Vídeo – História Cidade Limpa, diversos, hino de Jaguariúna, 

brincar de velotrol, História O trenzinho de Nicolau; música; 

13/09/2021 – Vídeo – Rap dos meios de comunicação, jogo da memória, 

conhecer meios de comunicação por meio de imagens, carrinhos de bonecas, 

telefone sem fio, músicas; 

14/09/2021- Brincadeira – Telefone sem fio, revistas, relembrar histórias de 

Chapeuzinho Vermelho, decorar a Chapeuzinho com crepom, boca do palhaço, 

cantar a música 5 patinhos com a luva;  



 
 
 
 
 
 
 

15/09/2021- Vídeo – História: Cecília e os meios de comunicação, quebra 

cabeça, confecção de televisão com papelão, atravessar pelo cone e pegar 

bolinhas, colocar elástico no rolo de papel higiênico, músicas;  

16/09/2021 – Vídeo Musical – O pequeno Telefone- Mundo de Bita, carrinhos de 

madeira, montagem do quebra cabeça na folha em A3, casinha, escorregador, 

cavalinhos, história Cecília e os Meios de Comunicação, músicas;  

17/09/2021 – Vídeo Musical – Meios de Comunicação Disque para mim, 

encaixe, experiência das cores, com o leite, corante e detergente, História Era 

Uma Vez Um Gato, músicas;  

 20/09/2021 – Vídeo – História Contada- O gato que ouvia rádio - Varal de 

História, lego, confeccionar um rádio, brincar de peixe, história contada a lagarta 

comilona, música;   

21/09/2021 – Vídeo Musical – Música da Tecnologia, panelinhas, brincadeiras 

de encaixar palitos nas tampas de latas, brincar de pega -  pega, assoprar com o 

canudo de papel crepom, massinha; 

 22/09/2021 – Vídeo – Dicas de Desfralde – com a Chris Flores- História O que 

tem dentro da sua fralda? (História Infantil Para Ajudar no Desfralde), massinha, 

assoprar tinta guache na folha A3, arrastar no colchonete, transferir água na 

esponja, revista;   

23/09/2021- Vídeo – Circuito da Comunicação – Colocar obstáculos até chegar 

ao telefone para atende-lo, quebra cabeça, abrir e fechar prendedores, e coloca 

e envolta da caixa, casinha, escorregador, cavalinho, , o gato que ouvia rádio- 

história, musicas; .  

24/09/2021- Vídeo musical – O pequeno Telefone –Canções para Crianças. – 

Reino Infantil, jogo da memória e jogo da memória das cores, dançar música, 

cabeça ombro joelho e pé, desfile com as fantasias, massinhas;  

BERÇÁRIOS 2 A 

  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

BERÇÁRIO 2 A 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

BERÇÁRIO 2  B 

 

 

 

 

OUTUBRO 



 
 
 
 
 
 
 

01/10 - Panelinhas, confecção de um avião com palitos e prendedores, dançar a 
música Agora vou andar da Xuxa, imitar os animais, músicas; 
04/10 - Alinhavo, caça ao tesouro, vamos procurar o objeto, andar com a bolinha 
entre as pernas, fazer bicos no espelho, músicas, revistas, expressão facial em 
frente ao espelho, colar bolinha na fita durex, História Branca de Neve, músicas; 
05/10 - Fazendinha, brincar de cabaninha, brincar com bolas coloridas, 
fantasias, roda musical, carrinhos, quebra cabeça – monte a própria foto, brincar 
de corre cutia, assoprar com canudinho a minhoca de papel, sucatas; 
06/10 – Formas Geométricas, carimbo com os pés usando o plástico bolha e 
tinta guache, brincar com a corda passar em cima da cobrinha, História contada 
para o Dia das Criança músicas, roda final com músicas, diversos, confecção de 
massinha caseira, passar a bolinha pela ponte de papel, transferência de 
líquidos, histórias;  
07/10 – Pequeno construtor, brincar de vivo ou morto, casinha, escorregador, 
cavalinho, minhocão, História O trem da infância, músicas, lego, confeccionar 
casinha de papel com rolinho de papel higiênico, História contada – História para 
o dia das crianças, dançar;  
08/10 – Diversos, fazer bolinhas de crepom, dançar a música mexer o corpo, 
transferência de líquidos, roda final com músicas, massinha, pintura com água 
no painel preto, equilibrar bolinha no papelão, interpretação – cantar a música 
Imitando os animais da Xuxa, músicas; 
18/10 – Encaixe, desenho livre na folha A3 com giz de cera, lousa com giz 
colorido, fazer diferentes de sons de animais, músicas, carrinhos, fazer bolinhas 
com papel de revista, puxar a caixa de papelão com peso dentro, História Meu 
coração é um zoológico, caixa musical;  
19/19 –  Livros, experiência de erupção colorida, lego, brincar de faz de conta – 
fazer chá, músicas, alinhavo, circuito da Chapeuzinho vermelho com fotos, jogar 
bola, fazer diferentes tipos de sons, massinha;  
20/10 –  telefones de brinquedo, circuito da Chapeuzinho Vermelho, carrinhos, 
de madeira, filme – Moana, músicas, folear revista, experiência das cores com 
garrafa pet, tinta e água, passar a bola por baixo das pernas, textura com 
algodão na água e seco, história;  
21/10 – Massinha de modelar, pintura livre com rolha e tinta guache, Casinha, 
cavalinhos, escorregador, minhocão, História Menina bonita do Laço de Fita, 
músicas, telefone, jogo do passa barbante nos lugares correspondentes, História 
– O trem da infância, lego;   
22/10 – Diversos, rasgar papel de revistas, passar dentro do bambolê, manusear 
areia colorida nas mãos, músicas, massinha, pintura livre com rolha e tinta, siga 
os comandos – correr, sentar, pular, História Menina Bonita do Laço de Fita, 
dançar; 
25/10 – Diversos, caixa surpresa com objetos, boliches com argolas, assoprar 
canudos, músicas, revistas para folhear, caça ao tesouro, morto vivo, 
mercadinho, bolinha de sabão, músicas;  
26/10 – Folhear revistas, confeccionar binóculos com rolinhos de papel 
higiênico, diversos, brincadeira de faz de conta – brincar de chá, e panelinhas, 
músicas, quebra cabeça, brincadeira da história da serpente, dança da cadeira, 
bolinha de sabão, músicas; 



 
 
 
 
 
 
 

27/10 – Pequeno construtor, finalização da confecção do binóculo de rolinho, 
sucatas, musical - Quem canta seus males espanta, músicas, livros, carimbos 
com o uso dos pés no plástico bolha e guache, andar com a bolinha entre as 
pernas, manuseio de farinha com água e corante, músicas, lego;  
28/10 – Encaixe, brincadeira do morto vivo, casinha, escorregador, cavalinhos, 
minhocão, História do Gato Xadrez, jogo da memória, batata quente, vídeo 
musical – Quem canta seus males espanta, músicas, diversos; 
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Berçário 2 B  
 

 

DEZEMBRO 
01/12 - Encaixe, registro da história da Chapeuzinho Vermelho, sucatas, Vídeo A 
Magia do Natal, roda musical, alinhavo, teatro da Chapeuzinho Vermelho, 
carrinhos de bonecas, vídeo musical A Magia do Natal, músicas; 
02/12- Pelúcias, confecção de boneco de neve com prendedores de roupas, 
casinha, escorregador, minhocão, cavalinho, história O Sonho de Natal, roda 
com músicas, telefones, registro da finalização do Projeto Chapeuzinho 
Vermelho, casinha, cavalinho, escorregador, casinha e bonecas; 
03/12 - Pequeno construtor, finalização do boneco de neve com prendedores, 
brincar com rolinhos de pintura e água, percepção sensorial – pegar o gelo 
colorido na água, músicas, formas geométricas, carimbo dos pés, dança – A 
batalha do Movimento, pegar gelo colorido na água; 
06/12 – Diversos, confecção de Papai Noel com palito de sorvetes, riscar o chão 
com giz de lousa, imitação da risada do Papai Noel, Ho ho ho!, músicas, 
panelinhas, carimbo das mãos, brincadeira de pega cores; 
07/12 - Encaixes, finalização da confecção do Papai Noel, diversos, brincadeira 
com panelinhas e xícaras, músicas, fazendinha, confecção da árvore de natal de 
papelão, circuito – Passe por entre os cones, imitação da risada do Papai Noel, 
Ho ho ho, 
08/12- Quebra cabeça, carimbo das mãos, lego, Musical – Mundo de Bita Natal 
do Bita, músicas, encaixe, decoração da bota do papai Noel, arremesso de 
bolinhas, lavagem de bolinhas em recipiente com água;  
09/12 – Formas geométricas, colagem, casinha, escorregador, minhocão, 
cavalinhos, História – Os presentes do Rato Noé, músicas, telefones, confecção 



 
 
 
 
 
 
 

de papai Noel no palito de sorvete, casinha, escorregador, carrinhos, cavalinhos, 
Musical Natal de Bita – Mundo de Bita; 
 
10/12 – Alinhavo, músicas natalinas, carrinhos de boneca, manuseio de algodão, 
músicas, manuseio de revistas, pintura e montagem final do Noel em palito, 
gestos, e movimento – A dancinha do corpo, brincando de Papai Noel 
entregando presentes;   
13/12 –  Panelinhas, pintura da árvore de natal com rolhas, andar sobre a corda, 
bolinha de sabão, músicas, telefone, carimbo de dedos em folha montagem da 
arvore de Natal, boca do palhaço, História – O Papai Noel; 
14/12 - Fazendinha, desenho livre na folha A3, carrinhos de bonecas, 
cabaninha, músicas, manuseio de revistas desenho livre no quadro preto com 
água, bolas, bolinhas de sabão;  
15/12 – Encaixe, confecção da árvore em papelão, brincar com bolas, filme 
Moana, músicas, encaixe, exploração do espaço escolar, procurando as figuras 
do Papai Noel, circuito – Passar pelo bambolê, textura com algodão e lixa;  
16/12 – Blocos de madeira, desenho livre com giz de lousa no quadro negro, 
circuito com bambolês e cones, textura na lixa, músicas, fazendinha, desenho 
livre, casinha, escorregador, vídeo- Moana;  
17/12 –  Quebra cabeça do Papai Noel, seguir comandos com o corpo, História – 
O Alegre Natal do Ratinho, carrinhos de madeira, desenho livre com giz de lousa 
no quadro preto, circuito – com bambolês e cones, textura em lixa, música. 
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Berçário 2 B  

  

 

TURMA: MATERNAL A  

Metas: Registro descritivo e com fotos das turmas, contemplando as 
Habilidades, os Direitos de Aprendizagem e os Campos de Experiências na 
execução do objeto.  
Atividades Realizadas: 
 
AGOSTO 
23/08/2021 História – “O Curupira” – Varal de Histórias; vídeo da música o 

Curupira, rotina, roda chamada, caixa musical, brincadeira de peteca, bonecas, 

história Meninos de verdade, - livro, bolas, vivo morto, Bela e a Fera livro, quebra 

cabeça; 

24/08/2021 – Horário das 09:00 ás 09:30H – Aulas online para os alunos não 

presenciais com a Agente Educacional, Roda, Rotina, História do Folclore, 

Postagem do Vídeo Musical Vamos Pular corda com Patati Patatá, Vídeo 

Orientador de Atividade Impressa com a Agente Educacional “ Vamos colar 

bolinha   na corda”, massinha, fazer bolinhas de crepom, casinha, cavalinho, 

escorregador, minhocão, músicas variadas, Happy Feet, jogo da memória;  

25/08/2021 – Vídeo” História O que é o folclore” –Quintal da Cultura, vídeo da 

Cor vermelha – “Os Pequerruchos “, bonecas, massinhas bolinhas de sabão, 



 
 
 
 
 
 
 

diversos, assoprar, amarelinha, casinhas, cavalinhos, escorregador, minhocão 

boliche, massinha;   

26/08/2021 - Horário das 09:00 ás 09:30H – Aulas online para os alunos não 

presenciais com a Agente Educacional, Roda, Rotina, Brincadeiras de Peteca, 

Vídeo “fazendo a Peteca”, Vídeo orientador com a Agente de Educação Vamos 

desenhar a sua Peteca, blocos lógicos, sucatas, bola ao cesto, encaixe, bater 

palmas;  

27/08/2021 – Vídeo da brincadeira - “ Imitando o Saci” – pular com um pé só, 

vídeo Musical escravo de Jó – Galinha Pintadinha, pular corda, diversos, 

arremessar bolas ao cesto, encaixe, capucheta, cavalinho, casinha, minhocão, 

escorregador, escravos de Jó, filme Procurando Doly, carimbos;  

30/08/2021 – Roda, rotina chamada, Música - Faz de Conta, fantasias, História 

do Boto cor de rosa, encaixe, massinha, pular corda, pátio, riscar o chão, 

circuito;  

31/08/2021 – Roda, rotina, caixa musical, brincadeira da Batata quente, jogo da 

memória, atividade impressa vamos desenhar uma peteca, brincar de carrinhos 

e de bonecas, corre cutia, lego, músicas diversas; 

MATERNAL A 

 

 

SETEMBRO  

01/09/2021 – Vídeo Musical: Quem está feliz bate palmas, rotina, roda, atividade 

impressa, parque, lego, jogos diversos;  



 
 
 
 
 
 
 

02/09/2021 – Aula online- da 09:00 ás 09:30 com a Agente Educacional / Roda, 

rotina, atividade impressa – Não jogue o lixo chão a rua também é nossa – 

desenhe   o que você mais gostou da história; 

03/09/2021 –Vídeo musical – Campo e Cidade quais as suas diferenças, 

história: Os lugares da cidade, parque, massinhas, encaixe;  

08/09/2021 – Vídeo – Parabéns para Você – em homenagem ao aniversário da 

Nossa Cidade, vídeo orientador da atividade impressa – Vamos colar as velinhas 

no bolo de aniversário e coloque a sua idade; 

06/09/2021 – PONTO FACULTATIVO  

07/09/2021 – FERIADO.  

09/09/2021 – Aula online- da 09:00 ás 09:30 com a Agente Educacional, Vídeo – 

Cidade limpa - Vamos manter a nossa cidade limpa; colagem, brincadeiras no 

parque, atividade ao ar livre, jogos; 

10/09/2021- Vídeo musical: Rap do Meio Ambiente, alinhavo, encaixe, quebra 

cabeças de animais; pátio com brinquedos diversos;  

13/09/2021 – Vídeo musical: musical – Numerais do 1 ao 5, alinhavo, carrinhos e 

carrinhos de bonecas, pelúcia, assoprar, pular corda, cavalinho, escorregador, 

casinha, minhocão, corre cutia, sucatas;  

14/09/2021-  – Aula online- da 09:00 ás 09:30 com a Agente Educacional, Vídeo 

orientador – Pinte os 5 meios de comunicação – Vídeo da   Atividade Impressa 

para pintar os 5 meios de comunicação, sucatas pular corda, pequenos 

construtores, pinte os cinco meios de comunicação, fazer desenho com giz no 

chão, arremessar bola pular em um pé só, diversos; 

15/09/2021- Vídeo musical- Cecília e os meios de comunicação, Atividade 

impressa pinte os 5 meios de comunicação, lego, telefone sem fio, vivo morto, 

bolas, panelinhas, blocos lógicos; 

16/09/2021 – Aula online- da 09:00 ás 09:30 com a Agente Educacional, Vídeo 

Atividade – Vamos construir um telefone sem fio, brincadeira corre cutia, 

massinhas Cecília e os meios de comunicação, carrinhos com bonecas, 

amarelinha, História O grande Urso, - livro, encaixe; 

17/09/2021 – Vídeo Musical- O pequeno Telefone, bonecas, carimbos, 

cavalinhos escorregador, casinhas, minhocão, musica A roda do ônibus, Filme 

Frozen, blocos lógicos;  

20/09/2021 – Vídeo Musical- Vamos conhecer os meios de comunicação, 

diversos, assoprar, amarelinha, casinha, cavalinho, escorregador, minhocão, 

boliche, massinha;  

21/09/2021 – Aula online- da 09:00 ás 09:30 com a Agente Educacional, Vídeo – 

História: O gato que ouvia rádio, Vídeo orientador da atividade – Cole o rádio 



 
 
 
 
 
 
 

dentro do quadrado, sucatas, bolas ao cesto, cordas, quem está feliz bate palas 

- musicas, jogos de encaixe;  

22/09/2021 – Vídeo Atividade do Circuito bem divertido – Circuito da 

comunicação, dominó, rasgar papéis, boca do palhaço, diversos, fantasias, 

alinhavos;  

23/09/2021- Vídeo musical – Rap da Comunicação, bonecas, História- Meninos 

– livro, bolas, vivo morto, A bela e a Fera – Livro, quebra cabeça; 

24/09/2021- Vídeo – História dos três porquinhos, massinhas, fazer bolinhas de 

crepom, casinhas, cavalinhos, escorregador, músicas variadas Filme- Happy Fit, 

jogo da memória;  

27/09/2021- Vídeo Musical – Assim Ser Criança – Mundo Bita, pinos, imitar 

peixinhos, boca do palhaço – bola ao arremesso, cavalinho minhocão, 

cavalinhos, escorregador, passa anel, quebra-cabeça; 

28/09/2021- Aula online- da 09:00 ás 09:30 com a Agente Educacional / Roda 

rotina e fono – Assoviar, vídeo musical –  Ser Feliz - Galinha Pintadinha, 

massinha, quebra cabeça, bolas, bambolês, musica- Quem está feliz bate 

palmas, sequência lógica;  

29/09/2021- Vídeo-  História Para o Dia Das Crianças – Ser Feliz - Vídeo 

orientador da atividade impressa- Recorte e cole na caixa os seus brinquedos 

favoritos, pequeno construtor, recorte e cole na caixa seus brinquedos favoritos, 

vivo morto, giz no chão, desenho, panelinhas, salão de beleza encaixe;   

30/09/2021- Aula online- da 09:00 ás 09:30 com a Agente Educacional / Roda 

rotina e Caixa musical - Vídeo História das Crianças (Ruth Rocha), alinhavo, 

bocejo, livros, carrinhos de bonecas, passa anel, história E se as crianças 

governassem o mundo, bonecas;  

 

 

 

 

 

 

 

MATERNAL A 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
OUTUBRO 
01/10 - Horário das 09:00 às 09:30H aulas online para os alunos não presenciais 
com a Agente Educacional, Roda, rotina, caixa musical, brinquedos diversos, 
parque, cavalinho, minhocão, casinha, escorregador, musical do Patati Patatá, 
vídeo “O Bom Gigante Amigo”, pelúcias, postagens vídeos musicais - Ser 
Criança;  
04/10 - Brinquedos diversos, imitar um peixinho, montar um colar de canudos, 
bola ao cesto, casinha, escorregador cavalinho, minhocão, brincar de estátua, 
bonecas, postagem do vídeo da 6ª Reunião de Pais online; 
05/10 - Horário das 09:00 às 09:30H aulas online para os alunos não presenciais 
com a Agente Educacional, Roda, rotina, massinha de modelar, atividade 
impressa Recorte e cole o que você quer ganhar no dia das crianças, 
amarelinha, dança das cadeiras, músicas, postagem do musical Criança é Vida 
e vídeo da Brincadeira da Amarelinha; 
06/10 - Blocos lógicos, aplicação do portfólio Jogo do Pega Lápis, bolas, lego, 
fantasias, encaixe, postagem vídeo orientador da atividade impressa do que 
você quer ganhar no Dia das Crianças. 
07/10 - Horário das 09:00 às 09:30H aulas online para os alunos não presenciais 

com a Agente Educacional, Roda, rotina, lego, História Ser Criança, carrinhos, 

bonecas, brincar de Pega – pega, alinhavo, postagens vídeo Orientador da 

Atividade Desenhe seu brinquedo favorito na folha impressa; 

08/10 - Pelúcias, desenhe o seu brinquedo favorito, carrinhos, cavalinhos, 

escorregador, minhocão, músicas, vídeo musical “Quem canta Seus Males 

Espanta”, Jogo da memória, postagem vídeo musical Feliz Dia das Crianças; 

18/10 - Diversos, assoprar com canudos, fazer bolinhas de papel crepom, pular 

corda, saltar o bambolê, casinha, cavalinho, minhocão, escorregador, vivo ou 



 
 
 
 
 
 
 

morto, massinha, postagem Vídeo da   História " Enquanto   fico em Casa"; 

Receita de culinária nutritiva com a nutricionista Ana Matilde – Pudim de 

Chocolate com Inhame – Por Ana Matilde, Marilza, Roseneide e Magali; 

19/10 – Horário das 09:00 às 09:30H aulas online para os alunos não 

presenciais com a Agente Educacional, Roda, rotina, pequeno construtor, pinte 

as formas geométrica (triângulo, quadrado e círculo), bambolê, circuito com 

bolas, cordas, desenho livre, musical Vamos Viajar Mundo de Bita, livros, 

postagem Vídeo da Dança das Cadeiras, atividade Impressa Pinte as Formas 

Geométricas círculo, triângulo quadrado, culinária da nutricionista Ana Matilde, 

Juju dos Heróis – Por Ana Matilde, Marilza, Roseneide, Magali; 

20/10 –Jogos de encaixe, Portfólio Jogo do Pega Lápis, amarelinha, bonecas, 

panelinhas, salão de beleza, livros; 

21/10 – Horário das 09:00 às 09:30H aulas online para os alunos não 

presenciais com a Agente Educacional, Roda, rotina, alinhavo, história A escolha 

do Ajudante, brincar com vassouras e rodos na quadra, estátua, História Musical 

Se as Crianças governassem o mundo, pelúcias; 

22/10 – Quebra cabeça, rasgar papel, casinha, cavalinho, minhocão, 

escorregador, músicas diversas, história para o dia das crianças, sequência 

lógica, postagens culinária Brigadeiro de Banana – Por Ana Matilde Marilza, 

Roseneide, Magali, Atividade dança das cadeiras, musical Assim é Ser Criança, 

Culinária com a nutricionista Ana Matilde Batata Palito Assada – Por Ana 

Matilde, Marilza, Roseneide, Magali;  

25/10 – Livros, assoprar bolinhas de crepom com canudinho, pular corda, 

cavalinhos, casinhas, escorregador, Pega – pega, bonecas, Postagem de vídeo 

Ser criança é, colagem de papeis picados dentro da nuvem; 

26/10 -  Horário das 09:00 às 09:30H aulas online para os alunos não 

presenciais com a Agente Educacional, Roda, rotina, pequeno construtor, 

atividade impressa colar papel picado dentro da nuvem, boca do palhaço, 

circuito com bambolês, cordas e bolas, música para desenvolver esquema 

corporal cabeça, ombro, joelho e pés, quebra cabeça, postagem vídeo musical 

aprendendo sobre as cores Patinho Colorido, Vídeo Orientador da atividade do 

Lobo Mau utilizando as mãos com carimbo de tinta;  

27/10 – Massinha, Lobo Mau fito com o carimbo das mãos e tinta guache, em 

folha impressa, vivo ou morto, carrinho de bonecas, panelinhas sequência 

lógica, postagens vídeo musical Ser Criança, vídeo orientador da atividade 

impressa assoprar a tinta com o canudo na folha; 

28/10 - Horário das 09:00 às 09:30H aulas online para os alunos não presenciais 

com a Agente Educacional, Roda, rotina, diversos, História A Macaca na 

Cozinha, bolas, corre cutia, História Os quatro Ratinhos, - livro, pinos, postagens 



 
 
 
 
 
 
 

vídeo postagem da brincadeira Estátua Diferente, vídeo orientador da atividade 

impressa assoprar a tinta com o canudo na folha; 

MATERNAL  A 

 

NOVEMBRO 
03/11 - Quebra cabeça, colagem com papel e color set no semáforo, sucatas, 
vídeo Meio de Transportes para crianças, músicas, revistas, pintura em molde 
vazado, caminhar pelo caminho de fita crepe, manipular gelatina com as mãos; 
04/11 - Quebra cabeça, andar de velotrol, parque, casinha, escorregador, 
cavalinhos, vídeo meio de transportes para crianças, músicas, diversos, 
confecção de avião com palitos de sorvetes e prendedores de roupas, história O 
trenzinho de Nicolau; 
05/11 - Encaixes, construção do avião com palitos e prendedores, brincadeiras 
com caminhões, manuseio de gelatina com as mãos, músicas, confecção de 
carrinho com rolinhos de papel higiênico, dançar a música dança do desafio, 
história turbo fazendo novos amigos;  
08/11 - Livros, pintura do carro em molde vazado, caminhar pela fita crepe, 
imitação de sons de automóveis, músicas, revistas, pintura do semáforo, 
arremesso de avião de papel, história Os Três Porquinhos, músicas;  
09/11 - Massinhas, brincadeiras com meios de transportes aquáticos e 
terrestres, brincar de barquinhos de papéis na bacia com água, brincadeira de 
trem seguindo a fila, reproduzir sons dos meios de transportes conhecidos, 
músicas, diversos, brincadeira com carrinhos e bonecas, vestir fantasias;  
10/11 - Encaixe, desenho livre na folha de A3, arremessar avião de papel, 
história contada, Que som é esse? Músicas, pintura do papelão para confecção 



 
 
 
 
 
 
 

de rua, passear pela rua com carrinho de papelão, manuseio de bolinhas de 
gude na água, músicas;  
11/11 - Telefones, brincar de ônibus com as cadeiras, casinha, escorregador, 
cavalinhos, História Contada Que som é esse?, músicas, quebra cabeça, 
confecção de carrinho com rolinho de papel higiênico, casinha, escorregador, 
cavalinho, minhocão, História contada De onde vem o avião?;  
12/11 - Formas geométricas, construção do carrinho com rolinhos de papel, 
brincadeira com caminhões, músicas, livros, brincando com os carrinhos na rua 
de papelão, brincadeira da estátua, imitação do som dos bichos com a música 
do Sr Lobato; 
16/11 - Quebra cabeça, história Menina Bonita do Laço de Fita, brincadeira de 
roda, salão de beleza, músicas, encaixe, treino de movimentos com a língua; 
17/11 - Jogo da memória, carimbo com as mãos para representar a Menina 
Bonita do Laço de Fita, rolar no colchonete, pegar bolinhas com os pés e mãos 
na bacia de água, músicas, livros, pular corda, musical Juntos pela igualdade;  
18/11 - Alinhavo, colagem com crepom nos cabelos da Menina Bonita do Laço 
de Fita, escorregador, cavalinhos, casinha, minhocão, história O Menino de 
Todas as Cores, músicas;  
19/11 - Diversos, confecção dos personagens em rolinho de papel da história 
Menina bonita do laço de fita, brincar de roda, músicas, brincadeira Escravos de 
Jó;  
22/11 - Livros, varrer a varanda, história O cabelo de Lelê, músicas, fazendinha, 
pintura do menino de todas as cores com tinta, boliches com bolinhas, fazer 
caretas no espelho;  
23/11 - Pequeno construtor, desenho livre na folha A3, brincadeira do morto 
vivo, História O cabelo de Lelê, músicas, luvas com fantoches, experiência com 
o ovo com foco na igualdade, derrubar as bolinhas com o borrifador, estalar a 
língua;  
24/11 - Panelinhas, pular amarelinha, andar no caminho no caracol, pintura no 
papelão com giz molhado, músicas, massinhas, diversos, historinha Cada um na 
sua casa;  
25/11 - Blocos de madeira, escorregador, cavalinho, casinha, minhocão, 
interpretação da música Menina Bonita do laço de fita, músicas, experiência com 
o ovo para demonstrar a importância da igualdade, pelúcias, desenho livre no A3 
usando a sua cor favorita; 
26/11 - Revistas, olhar-se no espelho e cantar a Música Ser normal é diferente, 
corrida em direção das cores, interpretação do musical Menina Bonita do Laço 
de fita, músicas diversas, formas geométricas andar em cima da corda, andar no 
plástico bolha  
29/11 - Quebra cabeça, conversa sobre o natal, bolinhas de sabão, boquinha de 
peixe, panelinhas, jogo de boliche, sons dos animais; 
30/11 - Blocos de madeira, teatro da Chapeuzinho Vermelho, brincadeiras com 
bolas, fantasias com músicas, músicas, livros, confecção de bonecos de neve 
com prendedores, rolar a bola para o amigo. 
 
NOVEMBRO 
03/11 - Jogo Pega Lápis, amarelinha, pelúcia, panelinhas, quebra cabeça; 



 
 
 
 
 
 
 

04/11 - História – Os Meios de Transportes, bambolês, brincadeira Ovo Choco, 
História Gigi e os Meios de Transportes, massinha, aula online com envio de 
convite aos pais; 
05/11 - Rasgar papéis, desenho livre, casinha, escorregador, minhocão, vídeo 
musical Aquilo que se move –Mundo de Bita, Zootopia, músicas; 
08/11 - Bonecos, brincar de assoviar, Recorte e cole dois meios de transportes, 
brincar com rodos e vassouras, cavalinhos, casinhas, escorregador, vivo/morto, 
massinha; 
09/11 - Quebra cabeça, rasgar papéis, blocos Lógicos, cordas, bambolês e 
bolas, músicas, pelúcias, aula online com envio de convite aos pais; 
10/11 - Diversos, carimbo com as mãos da personagem Menina Bonita do Laço 

de Fita, dança das cadeiras, desenho no chão com giz de lousa colorido, 

fantasias, carimbos;  

11/11 - Alinhavo, História contada dos Meios de Transportes, salão de beleza, 
brincadeira do Ovo Choco, História dos Meios de Transportes Aquáticos-Livro, 
jogos de encaixe massinha, aula online com envio de convite aos pais; 
12/11 - Livros, pintura das cores do semáforo em folha A3, casinhas, 

escorregador, cavalinhos, musical A Roda do Ônibus, vídeo filme – Enrolados, 

jogo da memória;  

16/11 - Jogos de encaixes, atividade- Leve o Coelho até a Menina Bonita do 

Laço de Fita, Circuito com bolas, cadeiras, bambolês e cordas, Musical Se Meu 

Cabelo é dado, diversos;  

17/11 - Bonecas, desenho livre, zig – zag com fitas presas ao solo, blocos 

lógicos, panelinhas, massinha;  

18/11 - Diversos, História da Menina Bonita do Laço de Fita – desenhe o que 

você mais gostou na história, desenhar com giz de lousa no pátio, estátua, Livro 

As cores de cada um; 

19/11 - Massinha, brincadeira da estátua, cavalinho, casinha, escorregador, 

músicas diversas, vídeo Cada um na sua casa, jogo da memória; 

22/11 - Massinha, jogos de imitação- imitar um lobo, História Menina Bonita do 

Laço de Fita, pular, saltar, casinha, cavalinho, escorregador, amarelinha, 

panelinhas;  

23/11 - Alinhavo, desenho livre, diversos, circuito- andar sobre a corda, pular 

com os dois pés no bambolê, balão mágico, pequeno construtor; 

24/11 - Sequência lógica, colar bolinhas de crepom no cabelo da Menina Bonita, 

vivo morto, blocos lógicos, fantasias, encaixe; 

25/11 - Quebra cabeça, história O Cabelo de Lelê, rodos e vassouras, estátua 

diferente, História As cores de cada um - vídeo, diversos; 

26/11 - Pinos, rasgar papel, casinha, cavalinha, escorregador, músicas, vídeo – 

Valiante, quebra cabeça; 



 
 
 
 
 
 
 

29/11 - Diversos, imitação do macaco, bambolês e cordas, casinha, carrinhos, 

minhocão, escorregador, morto vivo, pelúcia; 

30/11 - Blocos lógicos, escrita da letra inicial do nome, carrinhos de bonecas, 

circuito motor- passar embaixo da corda, músicas diversas, massinhas. 

MATERNAL A 

 

DEZEMBRO 
01/12 -  Sequência lógica, diversos, bolinhas de sabão, boliche, giz de lousa no 
chão, fantasias, quebra cabeça; 
02/12 – Bonecas, História dos Três Porquinhos, lego, equilibrar revistas e livros 
na cabeça, história – Cachinhos Dourados – livro, alinhavo; 
03/12 – Massinha, desenho dirigido – O que você quer ganhar de Natal? 
Casinha, carrinho, minhocão, escorregador, diversos, vídeo –A Casa Monstro, 
pinos; 
06/12- Diversos, fono- fazer biquinho, boca do palhaço, casinha, minhocão, 
escorregador, passa anel, massinha;  
07/12 - Bonecas, carimbo das mãos- árvore de natal, boliche, bambolês cordas, 
bolas, músicas natalinas cantadas em roda, quebra cabeça; 
08/12 - Pelúcias, diversos, panelinhas, vivo morto, sucatas, salão de beleza, 

alinhavo; 

09/12 - Massinha de modelar, História, os presentes do Rato Noé – livro, bolas, 
dança das cadeiras, história Sonhos de Natal – livro, carrinhos; 



 
 
 
 
 
 
 

10/12 - Quebra cabeça colagem de bolinhas de papel crepom na árvore, 

casinha, minhocão, escorregador, músicas, vídeo Artur e a guerra dos mundos, 

carrinhos; 

13/12 - Massinha, assoviar, rolinhos com água, bolas, casinha, escorregador, 

cavalinhos, minhocão, vivo morto, diversos; 

14/12 - Pinos, bolinhas de sabão, carrinhos de boneca, cordas, amarelinhas 

bambolês, músicas natalinas, pelúcias 

15/12 - Quebra cabeça, bambolês, boliche, sucatas, fantasias com músicas, 

massinhas;  

16/12 - Sequência lógica, História – Sonhos de Natal – livro, giz de lousa no 

chão, brincadeira do zig zag, História Presentes do Polo Norte – livro, bonecas; 

17/12 - Jogo da memória, danças com músicas diversas, cavalinhos, 

escorregador, minhocão, casinha, vídeo O Natal de Sherk, diversos músicas. 

MATERNAL A  

 

Meta: Reuniões Pedagógicas e/ou Administrativas Periódicas com a 

Equipe Técnica. 

AGOSTO  

23/08 – Reunião com as Diretoras e equipe Administrativa e Pedagógica AEMC, 

assuntos: Orientação sobre o funcionamento das unidades escolares e 

orientações administrativas; 



 
 
 
 
 
 
 

23/08 – Reunião com as Coordenadoras e equipe Administrativa e Pedagógica 

AEMC, assuntos: Orientações pedagógicas e do ambiente escolar; 

26/08 – Reunião da equipe Administrativa e Pedagógica A.E.M.C e a 

Supervisora Cristiane Jorge da SEDUC, com as Diretoras e Coordenadoras, 

assunto: Apresentação das equipes gestoras e orientações administrativas e 

pedagógicas 

SETEMBRO 

14-09 – Reunião com a supervisora Pedagógica e administrativo;  

15/09 – Reunião com o Administrativo das Associação educacional Maria do 

Carmo e as Auxiliares administrativo das unidades escolares, assuntos: Rh, 

dúvidas e orientações; 

23/09 – Reunião da equipe A.E.M.C com as Coordenadores – assuntos: 

orientação sobre relatório do objeto, conselho de classe, portfolio e diário de 

classe; 

24/09 – Reunião da equipe A.E.M.C com as diretoras – assuntos: orientações 

sobre o relatório do objeto, solicitação de materiais administrativos, pedagógicos 

e limpeza, falta de funcionários, reunião de pais e semana do recesso escolar. 

OUTUBRO 

01/10 – Reunião administrativo 3º Pauta (horário de trabalho), orientações 

Pedagógicas e Administrativa; 

04/10 – Visita Guilherme (Planilha Funcionários); 

08/10–1º Pauta Reunião da equipe A.E.M.C com as Diretoras – assuntos: 

administrativos, pedagógicos, materiais de limpeza, higiene falta de funcionários, 

reunião de pais e semana do recesso; 

18/10 – 1 Matricula Especial; 

19/10 – 2 Matriculas Especial; 

22/10 – 1 Matricula Especial; 

26/10- 2ª Reunião com as Coordenadoras, Supervisora e Coordenador AEMC-  
Assuntos: Orientações em geral, pedagógicas e devolutiva da Planilha Bimestral. 

NOVEMBRO 

11/11 – Visita da Supervisora Cristiane Jorge junto com a Supervisora 

Administrativa Isabel e Supervisora Pedagógica Priscila Panini, para tratar de 

assuntos da APM.  

18/11 – Reunião com a supervisora Cristiane Jorge e Supervisora Coordenadora 

Pedagógica Priscila Panini para tratar da APM. 



 
 
 
 
 
 
 

24/11 – Reunião com a Supervisora Coordenadora Pedagógica Priscila Panini e 

as Coordenadoras Maria do Carmo – Assunto Pedagógica e devolutiva da 

Planilha do 3º Bimestre 

24/11 – Formação da equipe gestora com a Pedagoga Roseli Furlan da AEMC, 

assunto: Continuação: Gestão escolar x Postura sócio emocional no ambiente 

profissional. 

DEZEMBRO  

01/12/ – Reunião com diretoras no auditório da SEDUC; 

02/12 – Reunião Gestão (Direção e Coordenação); 

02/12 – Reunião com direção na sede Maria do Carmo com Priscila, Isabel e 

Guilherme. 

 

Meta: Reunião periódica de Formação com as Agentes Educacionais, 

Agentes de Desenvolvimento Infantil, Monitoras e HTPC com os 

Professores. 

AGOSTO  

23\08 - Assuntos: Momento cultural; entrega do carimbo de avaliação do portfólio 

do mês de agosto; momento do autosserviço; alfabeto e números e formação da 

FAJ. 

30/08-– Portfólio Circuito Motor, Cronograma da Formação Pearson – Tema 

Ensino Hibrido.   

SETEMBRO 

13\09 - assunto: Datas de entrega de documentos Pedagógicas e cronograma 

de formação online. 

13\09 - assunto: roupas adequadas, manter o portão sempre trancado, cuidado 

com o tom de voz com as crianças. 

20\09 -  assuntos: sugestões e organização para a semana da criança, portfolio 

jogo pega lápis desenvolvimento da turma 3º bimestre. 

27\09 - assuntos: Relatório do objeto será realizado pela coordenação e diretora, 

confecção de painel para o dia das crianças. 

Assuntos administrativos: atendimento presencial nos CEIS para o mês de 

outubro de 80%; recesso escolar. 

OUTUBRO 

04/10 - Reunião de Formação com as Agentes de Educação Infantil – Assuntos: 

Recesso escolar; orientações gerais; 



 
 
 
 
 
 
 

18/10- Formação com as Agentes Educacionais – assunto: Programação do dia 

das crianças, datas de entregas das documentações Pedagógicas, orientações 

gerais; 

26/10 – Formação Pearson dia 26/10/21 das 17:30 às 19:30 – Tema: Avaliação 

Mediadora; 

08/11- Formação com as Agentes Educacionais – Assuntos: Retorno 100 por 

cento dos alunos, uso das cubas de alimentação richôt para servir os alunos e 

orientações pedagógicas gerais; 

22/11 –  Formação com as Agentes Educacionais – Assuntos: Programação e 

encerramento do projeto de final de ano, Febre chamar os pais para vir buscar e 

orientações pedagógicas; 

29/11 - Formação com as Agentes Educacionais – Assuntos: Preenchimento da 

planilha de registro do 4º bimestre, Reunião de pais com o tema 

desenvolvimento dos alunos, síndrome pé, mão e boca e orientações 

pedagógicas: 

DEZEMBRO   

Formação com as Agentes de Educação Infantil - Assuntos: Organização Projeto 

Férias, orientações pedagógicas e finalização dos documentos; 

13/12- Formação com as Agentes Educacionais – Assuntos: Chuva de ideias 

para programação das férias, quantidade de crianças que vão participar do 

projeto férias, Organizações de materiais e documentos para a finalização do 

ano letivo. 

 

Meta: Reuniões com as famílias. 

AGOSTO- SETEMBRO 

Não houve reunião neste período. 

OUTUBRO 

01/10 – Convite de reunião de Pais; 
04/10 – Reunião de Pais e Mestres Vídeo Direção e Coordenação. Assuntos: 

Administrativos horários de entrada/saída, Recesso Escolar e Feriados (11/10 a 

15/10), devolutiva da turma do terceiro bimestre, desenvolvimento das crianças, 

desfralde e Programação mês da criança; 

08/10- Atendimento e orientação aos Pais sobre o desfralde da aluna Elis da 

turma de Berçário IIB; 

28/10 – Bilhete informativo – Retorno a partir do dia 03/11 com atendimento 
100%. 

NOVEMBRO 



 
 
 
 
 
 
 

04/11 – Transferência de um aluno; 
05/11 – Carta de encaminhamento de duas crianças; 

08/11- Matricula especial; 

08/11 – Sorteio Ação entre amigos; 

16/11 a 19/11 – Matricula automática das crianças. 
 
DEZEMBRO  

02/12 – Informativo sobre o convite de Reunião de Pais; 

13/12 – Reunião de pais Berçário I A/B e Maternal; 

14/12- Reunião de pais Berçário II A/B; 

14/12 – Sorteio Ação entre amigos cesta natalina. 

 

Meta: Reuniões periódicas com Secretaria Municipal de Educação. 

Atividades / Ações Realizadas:  

AGOSTO  

Não houve reunião neste período. 

SETEMBRO 

14/09 – Reunião de Coordenadores na SEDUC, assuntos: orientações sobre 

aumento de alunos, programação do dia das crianças, portfolios, rotina escolar, 

reunião de pais e cronograma das próximas formações; 

21/09 – Reunião de diretores na SEDUC, assuntos: aumento dos alunos 

presenciais para 80%, reunião administrativa e pedagógica, reunião de pais, 

recesso escolar e matriculas do CEI. 

OUTUBRO  

Não houve reunião neste período. 

NOVEMBRO  

10/11 – Reunião na SEDUC com as Diretoras, assuntos: protocolo COVID, 

escovação, banhos, retorno presencial, projeto férias; 

24/11 – Reunião na SEDUC com as Coordenadoras, assuntos: protocolo 

COVID, escovação, banhos, retorno presencial, portfolio, projeto férias e lista de 

materiais. 

 

DEZEMBRO  

01/12 – Reunião na SEDUC com as Diretoras, assunto: calendário escolar, 

organização do projeto férias; 

02/12 – Reunião na SEDUC com as Diretoras e Coordenadoras, assunto: 

Projeto Férias; 



 
 
 
 
 
 
 

08/12 – Reunião na SEDUC com as Coordenadoras, assunto: Orientações para 

a realização do planejamento de janeiro. 

Meta: Supervisão suporte e acompanhamento dos Profissionais de Apoio 

(Supervisão SEDUC, Psicólogos, Fonoaudiólogos, Nutricionistas, etc.). 

  

AGOSTO 

Não houve atendimento neste mês. 

SETEMBRO  

15/09 – A nutricionista acompanhou o almoço dos alunos e orientou as 
cozinheiras sobre o cardápio da semana das crianças. 

29/09 – A nutricionista realizou atendimento com as funcionárias da cozinha da 
U.E. 

OUTUBRO. 

04/10– Visita in Loco dos profissionais da SEDUC Cristina Catão, Nelson, Edgar, 

Equipe da AEMC, Presidente Celso, Coordenador Everton, Wellington, e João 

Paulo;  

04/10 - Oficio para a secretaria de ação entre amigos (cesta de chocolate e um 

vale de lavagem de carro simples), dia do Sorteio 08/11; 

04/10 -  Venda da ação entre amigos 04/10 a 04/11). 

05/10– Visita da nutricionista e orientações gerais; 

13/10 – A nutricionista realizou Treinamento com as funcionárias Equipe da 
cozinha da U.E em outra U.E. (Carrossel com toda Equipe da AEMC das 
cozinheiras), com o tema: Relação as regras de Boas Práticas para a 
Manipulação de Alimentos; 

14/10 – Visita Nelson (câmeras); 

27/10 – Visita supervisora Priscila (parte da manhã); 

28/10 – Visita com a Nutricionista e Atendimento com a funcionária Aldenisia 
Assunto: Pão validade; 

14/10 -  Jardinagem; 

27/10 – Curso com as Diretoras e Coordenadoras:  Gestão Escolar X Postura 

com a palestrante Roseli. 

NOVEMBRO 

09/11– Visita da nutricionista e orientações gerais; 

04/11 – Visita com a Nutricionista e Atendimento com a funcionária Aldenísia; 

04/11 -  Jardinagem; 



 
 
 
 
 
 
 

11/11 – Visita nutricionista e orientações; 

16/11 – Visita e atendimento com as funcionárias da cozinha:  

DEZEMBRO  

02/12 – Informativo sobre o convite de Reunião de Pais; 
 
13/12 – Reunião de pais Berçário I A/B e Maternal; 

14/12- Reunião de pais Berçário II A/B; 

14/12 – Sorteio Ação entre amigos cesta natalina: 

 

Meta: Acompanhamento, Avaliação e monitoramento das ações e 

execuções dos profissionais de cada seguimento 

AGOSTO 

Diretor: Organização de documentos administrativos, acompanhamento da rotina 

escolar, conhecimento do ambiente escolar e organização dos horários dos 

funcionários. 

Coordenador: Organização e conhecimento de documentos pedagógicos, 

acompanhamento da rotina escolar, preenchimento de relatórios e formações 

com as agentes educacionais. 

Auxiliar administrativo: Organização de arquivos dos alunos e funcionários, 

documentação de contratação de funcionários, ligações para responsáveis de 

alunos e atendimento a funcionários. 

Agente Educacional: Recebendo alunos presenciais adaptando a sua rotina bem 

como o desenvolvimento de suas habilidades motoras e cognitivas observando e 

auxiliando o seu desenvolvimento sócio cultural e também na parceria casa e 

escola para que os alunos possam juntamente com seus auxiliares adquirirem a 

confiança nessa nova retomada das aulas presenciais. 

ADI: Promove a Educação em sua Integridade, entendendo o cuidado como algo 

indissociável ao processo educativo. Planejar desenvolver, registrar e avaliar seu 

trabalho de acordo com o projeto pedagógico, de forma integrada com os 

demais profissionais da U.E. visando organizar espaços e tempos de encontros 

entre as crianças e com os adultos no movimento de construção e criações dos 

conhecimentos que mobilizam os saberes das crianças. 

Auxiliar de serviços Gerais: Executar serviços de manutenção e limpeza, 

conservação de vidros e fachadas, limpeza de recinto. 

Cozinheira: Preparar e servir mamadeiras e refeições, conforme instruções e 

cardápios pré-estabelecidos por nutricionistas, recolher, lavar, secar e guardar 

utensílios de cozinha, mantendo a higiene, conservação e organização dos 

utensílios e equipamentos, rotineira e imediatamente após o uso, zelar pela 



 
 
 
 
 
 
 

organização e limpeza do refeitório, da cozinha e do depósito de alimentos 

escolar. 

SETEMBRO 

Diretor: Organização de documentos administrativos, acompanhamento da rotina 

escolar, conhecimento do ambiente escolar e organização dos horários dos 

funcionários. Coordenador: Organização e conhecimento de documentos 

pedagógicos, acompanhamento da rotina escolar, preenchimento de relatórios e 

formações com as agentes educacionais, realiza a contagem das crianças todos 

os dias, acompanha o desenvolvimento do trabalho pedagógico na sala de aula 

com os alunos e suas agentes de educação, o desfralde dos alunos de Berçário 

II, a organização pedagógica dos semanários, conselho de escola, montagem de 

cronogramas, semanários, e aplicação dos mesmos,  realiza a formação de suas 

agentes, observa os momentos de aplicação e desenvolvimento de atividades 

pedagógicas externas e também de atividades livres, auxilia na orientação da 

alimentação das crianças acompanhando esse momento de perto, realiza 

atendimento junto aos pais quando se faz necessário, e acompanha a saída das 

crianças no portão da unidade escolar. Auxiliar administrativo: Organização de 

arquivos dos alunos e funcionários, documentação de contratação de 

funcionários, ligações para responsáveis de alunos e atendimento a 

funcionários. Agente Educacional: Recebendo alunos presenciais adaptando a 

sua rotina bem como o desenvolvimento de suas habilidades motoras e 

cognitivas observando e auxiliando o seu desenvolvimento sócio cultural e 

também na parceria casa e escola para que os alunos possam juntamente com 

seus auxiliares adquirirem a confiança nessa nova retomada das aulas 

presenciais. ADI: Promove a Educação em sua Integridade, entendendo o 

cuidado como algo indissociável ao processo educativo. Planejar desenvolver, 

registrar e avaliar seu trabalho de acordo com o projeto pedagógico, de forma 

integrada com os demais profissionais da U.E. visando organizar espaços e 

tempos de encontros entre as crianças e com os adultos no movimento de 

construção e criações dos conhecimentos que mobilizam os saberes das 

crianças. Auxiliar de serviços Gerais: Executar serviços de manutenção e 

limpeza, conservação de vidros e fachadas, limpeza de recinto. Cozinheira: 

Preparar e servir mamadeiras e refeições, conforme instruções e cardápios pré-

estabelecidos por nutricionistas, recolher, lavar, secar e guardar utensílios de 

cozinha, mantendo a higiene, conservação e organização dos utensílios e 

equipamentos, rotineira e imediatamente após o uso, zelar pela organização e 

limpeza do refeitório, da cozinha e do depósito de alimentos escolar. 

Coordenador: A Coordenadora realiza o acompanhamento das crianças e o 

desenvolvimento das atividades em sala de aula, orienta as Agentes de 

Educação no desenvolvimento das atividades que deverão ser aplicadas, corrige 

os portfólios, pastas de atividades, observa os diários, cronogramas, atendendo 



 
 
 
 
 
 
 

aos pais quando se faz necessário, organizando a finalização do Projeto da 

Unidade Escolar, Cantando e Encantando, preparando e observando as Agentes  

na finalização das atividades dos alunos para a reunião de pais e mestres do 

último bimestre. Auxiliar administrativo: Organização de arquivos dos alunos e 

funcionários, documentação de contratação de funcionários, ligações para 

responsáveis de alunos e atendimento a funcionários. Agente Educacional: 

Recebendo alunos presenciais adaptando a sua rotina bem como o 

desenvolvimento de suas habilidades motoras e cognitivas observando e 

auxiliando o seu desenvolvimento sócio cultural e também na parceria casa e 

escola para que os alunos possam juntamente com seus auxiliares adquirirem a 

confiança nessa nova retomada das aulas presenciais. ADI: Promove a 

Educação em sua Integridade, entendendo o cuidado como algo indissociável ao 

processo educativo. Planejar desenvolver, registrar e avaliar seu trabalho de 

acordo com o projeto pedagógico, de forma integrada com os demais 

profissionais da U.E. visando organizar espaços e tempos de encontros entre as 

crianças e com os adultos no movimento de construção e criações dos 

conhecimentos que mobilizam os saberes das crianças. Auxiliar de serviços 

Gerais: Executar serviços de manutenção e limpeza, conservação de vidros e 

fachadas, limpeza de recinto. 

Cozinheira: Preparar e servir mamadeiras e refeições, conforme instruções e 

cardápios pré-estabelecidos por nutricionistas, recolher, lavar, secar e guardar 

utensílios de cozinha, mantendo a higiene, conservação e organização dos 

utensílios e equipamentos, rotineira e imediatamente após o uso, zelar pela 

organização e limpeza do refeitório, da cozinha e do depósito de alimentos 

escolar. 

OUTUBRO 

Diretor: Organização de documentos administrativos, acompanhamento da rotina 

escolar, conhecimento do ambiente escolar e organização dos horários dos 

funcionários. Coordenador: Organização e conhecimento de documentos 

pedagógicos, acompanhamento da rotina escolar, preenchimento de relatórios e 

formações com as agentes educacionais, realiza a contagem das crianças todos 

os dias, acompanha o desenvolvimento do trabalho pedagógico na sala de aula 

com os alunos e suas agentes de educação, o desfralde dos alunos de Berçário 

II, a organização pedagógica dos semanários, conselho de escola, montagem de 

cronogramas, semanários, e aplicação dos mesmos,  realiza a formação de suas 

agentes, observa os momentos de aplicação e desenvolvimento de atividades 

pedagógicas externas e também de atividades livres, auxilia na orientação da 

alimentação das crianças acompanhando esse momento de perto, realiza 

atendimento junto aos pais quando se faz necessário, e acompanha a saída das 

crianças no portão da unidade escolar. Auxiliar administrativo: Organização de 

arquivos dos alunos e funcionários, documentação de contratação de 



 
 
 
 
 
 
 

funcionários, ligações para responsáveis de alunos e atendimento a 

funcionários.  

Agente Educacional: Recebendo alunos presenciais adaptando a sua rotina bem 

como o desenvolvimento de suas habilidades motoras e cognitivas observando e 

auxiliando o seu desenvolvimento sócio cultural e também na parceria casa e 

escola para que os alunos possam juntamente com seus auxiliares adquirirem a 

confiança nessa nova retomada das aulas presenciais. ADI: Promove a 

Educação em sua Integridade, entendendo o cuidado como algo indissociável ao 

processo educativo. Planejar desenvolver, registrar e avaliar seu trabalho de 

acordo com o projeto pedagógico, de forma integrada com os demais 

profissionais da U.E. visando organizar espaços e tempos de encontros entre as 

crianças e com os adultos no movimento de construção e criações dos 

conhecimentos que mobilizam os saberes das crianças. Auxiliar de serviços 

Gerais: Executar serviços de manutenção e limpeza, conservação de vidros e 

fachadas, limpeza de recinto. Cozinheira: Preparar e servir mamadeiras e 

refeições, conforme instruções e cardápios pré-estabelecidos por nutricionistas, 

recolher, lavar, secar e guardar utensílios de cozinha, mantendo a higiene, 

conservação e organização dos utensílios e equipamentos, rotineira e 

imediatamente após o uso, zelar pela organização e limpeza do refeitório, da 

cozinha e do depósito de alimentos escolar. 

NOVEMBRO 

Diretor: Organização de documentos administrativos, acompanhamento da rotina 

escolar, conhecimento do ambiente escolar e organização dos horários dos 

funcionários. Coordenador: Organização e conhecimento de documentos 

pedagógicos, acompanhamento da rotina escolar, preenchimento de relatórios e 

formações com as agentes educacionais, realiza a contagem das crianças todos 

os dias, acompanha o desenvolvimento do trabalho pedagógico na sala de aula 

com os alunos e suas agentes de educação, o desfralde dos alunos de Berçário 

II, a organização pedagógica dos semanários, conselho de escola, montagem de 

cronogramas, semanários, e aplicação dos mesmos,  realiza a formação de suas 

agentes, observa os momentos de aplicação e desenvolvimento de atividades 

pedagógicas externas e também de atividades livres, auxilia na orientação da 

alimentação das crianças acompanhando esse momento de perto, realiza 

atendimento junto aos pais quando se faz necessário, e acompanha a saída das 

crianças no portão da unidade escolar. Auxiliar administrativo: Organização de 

arquivos dos alunos e funcionários, documentação de contratação de 

funcionários, ligações para responsáveis de alunos e atendimento a 

funcionários. Agente Educacional: Recebendo alunos presenciais adaptando a 

sua rotina bem como o desenvolvimento de suas habilidades motoras e 

cognitivas observando e auxiliando o seu desenvolvimento sócio cultural e 

também na parceria casa e escola para que os alunos possam juntamente com 



 
 
 
 
 
 
 

seus auxiliares adquirirem a confiança nessa nova retomada das aulas 

presenciais. ADI: Promove a Educação  

em sua Integridade, entendendo o cuidado como algo indissociável ao processo 

educativo. Planejar desenvolver, registrar e avaliar seu trabalho de acordo com o 

projeto pedagógico, de forma integrada com os demais profissionais da U.E. 

visando organizar espaços e tempos de encontros entre as crianças e com os 

adultos no movimento de construção e criações dos conhecimentos que 

mobilizam os saberes das crianças. Auxiliar de serviços Gerais: Executar 

serviços de manutenção e limpeza, conservação de vidros e fachadas, limpeza 

de recinto. Cozinheira: Preparar e servir mamadeiras e refeições, conforme 

instruções e cardápios pré-estabelecidos por nutricionistas, recolher, lavar, secar 

e guardar utensílios de cozinha, mantendo a higiene, conservação e 

organização dos utensílios e equipamentos, rotineira e imediatamente após o 

uso, zelar pela organização e limpeza do refeitório, da cozinha e do depósito de 

alimentos escolar. 

DEZEMBRO 

Diretor: Organização de documentos administrativos, acompanhamento da rotina 

escolar, conhecimento do ambiente escolar, ofícios, documentos APM e PDDE, 

acompanhamento das visitas a unidade escolar; Coordenador: Organização e 

conhecimento de documentos pedagógicos, acompanhamento da rotina escolar, 

preenchimento de relatórios e formações com as agentes educacionais. Auxiliar 

administrativo: Organização de arquivos dos alunos e funcionários, 

documentação de contratação de funcionários, ligações para responsáveis de 

alunos, matrícula dos alunos novos, cancelamento de matricula alunos dos 

maternais; Agente educacional: Participar da rotina da sala de aula, como: roda 

e atividades, realização de relatórios, participar das formações e planejamentos; 

Agente de desenvolvimento infantil: Cuidado diário com alunos da unidade, 

exemplo: troca de roupa e auxilio para ir ao banheiro, participação na rotina 

escolar, organização da sala de aula e auxilio para confeccionar das atividades 

impressas; Auxiliar de serviços gerais: limpeza da unidade e recebimento de 

materiais de limpeza; Cozinheira: Recebimento de materiais de uso da cozinha e 

alimentos, higienização de alimentos e do ambiente de trabalho e realização do 

cardápio escolar. 

 

 

Meta: Festas e eventos comemorativos. 

Atividades / Ações Realizadas:  

AGOSTO   

 - Não houve evento neste período. 

SETEMBRO 



 
 
 
 
 
 
 

- Não houve evento neste período. 

OUTUBRO 

Semana da criança: brincadeiras, culinárias e atividades variadas 

NOVEMBRO 

- Não houve evento neste período. 

DEZEMBRO  

- Encerramento do ano letivo, Projeto da anual “CONTANDO E ENCANTANDO”. 

 

C.E.I. “PROFª THEREZINHA DE JESUS TOZZI DE CAMARGO” 

TURMAS: Berçário I A 

 AGOSTO 

Metas: Registro descritivo e com fotos das turmas, contemplando as 
Habilidades, os Direitos de Aprendizagem e os Campos de Experiências na 
execução do objeto.  
23/08 - Pelúcias, fazer o som da água caindo, cozinha, música Iara - Turma do 
Folclore, brincar de pipa, cogumelos, carrinhos; 
24/08 – Formas geométricas, música: Se eu fosse um peixinho, escorregador, 
história: Iara - Turma do Folclore, fantoche Iara, bolas de tamanhos sortidos, 
bonecas; 
25/08 – Bolinhas coloridas, caixa dos sons, cogumelo, latas com palitos de  
sorvete, escorregador, cozinha, animais; 
26/08 – Sucatas, pentear os cabelos igual da Iara, casinha, montar castelinhos, 
massagem com pincel, bambolês, panelinhas, circuito para pegar o pente da 
Iara; 
27/08 – Carrinhos, segurar pedras pequenas e maiores, cavalinhos, cantar igual 
a Iara, colar círculos de papel na calda da Iara, passeio com carrinhos de 
bonecas, lego, história: Boitatá, baldinhos e pás; 
30/08 – Brinquedos diversos, fazer o som da abelhinha, pista de carrinhos, 
música: A roda do ônibus, encontrar objetos escondidos embaixo das tampas, 
escorregador, chocalho, encaixe de tampinhas dentro da garrafa grande; 
31/08 – Formas geométricas, música: Se essa rua fosse minha, tartaruga, vídeo: 
O rato do campo e o rato da cidade, andar sobre fitas e pular na almofada, 
carrinhos e bonecas, castelinhos; 



 
 
 
 
 
 
 

        

 
 
SETEMBRO 
01/09 – Pelúcia, cama de gato, cozinha, encaixe de argolas na tromba do 
elefante, cavalinhos, animais, sucatas, música: Se essa rua fosse minha; 
02/09 - Carrinhos, dirigir o carro pela cidade, bolas de diversos tamanhos, 
construir casas com caixas e latas, massagem com bolinhas coloridas, jacaré, 
bonecas, andar sobre a fita e pular na almofada; 
03/09 – Bolinhas coloridas, pisar descalço em folhas secas, cogumelos, imitar a 
buzina dos carros da cidade, primeira obra de arte do bebê, brinquedos 
diversos, pelúcia, luz e sombra com os pontos turísticos de nossa cidade; 
08/09 – Chocalhos, tapete sensorial – liso e áspero, casinha, montar castelinho, 
bonecas, escorregador, carrinhos, música: Era uma casa; 
09/09 – Formas geométricas, ginástica no parque, cavalinho, jacaré, brinquedos 
do parque, lego, massagem com as pontas dos dedos, tartaruga, pelúcia; 
10/09 – Lego, brincar com o gelo – sensorial, cogumelos, o som dos patos do 
parque da nossa cidade, Projeto: Luz e sombras com os pontos turísticos, 
animais emborrachados, brinquedos diversos; 
13/09 – Animais emborrachados, língua para fora e para dentro, jacaré, 
cavalinho, música: O celular, história: Era uma vez... Uma carta amarela, bolas, 
pelúcia; 
14/09 – Panelinhas, música: A barata diz que tem, pista com carrinhos, Os 
meios de comunicação, bolinhas de sabão, cogumelos, sucatas, carretel; 
15/09 – Castelinhos, rasgar papel, escorregador, colocar bolinhas nos rolinhos 
de papel na parede, saltar nos bambolês, tartaruga, formas geométricas; 
16/09 – Pelúcia, folhear livros, tartaruga, latas com palitos para encaixar, flexão 
e extensão das pernas, cavalinho, jacaré, chocalhos, história: Meios de 
comunicação; 
17/09 – Carrinhos, caixa das fitas, cogumelos, falando ao celular, pintura com 
pincel, pista de carrinhos, animais emborrachados, passar dentro  dos bambolês; 



 
 
 
 
 
 
 

20/09 – Lego, assoprar fraco e forte, empilhar potes, música: Pirulito que bate 
bate, história: Cecília e os meios de comunicação, carrinhos de bebês, 
castelinho; 
21/09 – Pelúcia, música: Disque pra mim, pista de carrinho, vídeo: Disque pra 
mim, papel mágico, casinha, formas geométricas; 
22/09 – Carrinhos, caixa dos sons, circuito: passar por baixo das cadeiras, 
cavalinho, jacaré, bolas, chocalhos; 
23/09 – Panelinhas, pintar a parede com água, bonecas, lançar argolas na 
tromba do elefante, massagem com bolinhas, tartaruga, brinquedos diversos, 
história: Cecília e os meios de comunicação; 
24/09 – Sucatas, tampas de plástico grande, desenhos nas pontas dos dedos, 
animais emborrachados, Projeto: Cantar no microfone de brinquedo, carimbo 
dos dedos – Arte na televisão, bambolês, lego, música: Disque pra mim; 
27/09 – Pelúcia, som da sílaba Pá, cogumelos, música: Pop Pop, rosquear 
tampas, pista de carrinhos, castelinho; 
28/09 – Formas geométricas, música: Lencinho branco, carrinhos de bebê, 
vídeo: Chapeuzinho vermelho, história: A minhoquinha envergonhada, 
bambolês, lego; 
29/09 – Carrinhos, tapete sensorial – tecido seco e molhado, jogar bolas, passar 
entre as garrafas com carrinhos, cozinha, escorregador, telefone; 
30/09 – Chocalhos, bonecas, colar bolinhas coloridas na fita, massinha caseira, 
massagem com escova de cabelo, cavalinho, jacaré, pelúcia, encaixar as 
argolas em tubos de cores iguais; 
Berçário B I – A 
       

 
 
 
OUTUBRO 



 
 
 
 
 
 
 

01/10 - Panelinhas, encaixar argolas em tubos de cores iguais, animais 
emborrachados, imitação - choro e gargalhadas, desenho livre com giz no chão, 
bolas de diversos tamanhos, sucatas com tampas grandes; 
04/10 – Chocalhos, jogar beijo, cavalinhos e jacarés, música – cabeça, ombro, 
joelho e pé, história – Ser criança, brinquedos diversos, pelúcias; 
05/10 – Castelinho, música – Assim é ser criança, sucatas, vídeo – O lobo e os 
setes cabritinhos, desenhar com giz no chão, panelinhas, formas geométricas; 
06/10 – Lego, apalpar algodão e esponja, escorregador, bolinhas no cesto, 
tartarugas, cavalinhos e jacarés, sucatas; 
07/10 – Carrinhos, expressões faciais com palitoches, brinquedos diversos, 
salada de frutas, massagem com rolinhos, escorregador, panelinhas; 
08/10 – Telefones, transferência de gelo na peneira, formas geométricas, cantar 
no microfone, pintura com água na parede, passeio com carrinhos de bonecas, 
chocalhos; 
18/10 – Formas geométricas, vibração da língua – carro, danças com 
movimentos, música – Patinho colorido, história – Sapo sapeca, cavalinho e 
jacaré, panelinhas; 
19/10 – Pelúcias, música – cabeça, ombro, joelho e pé, escorregador, vídeo – 
Lava uma mão, macarrão colorido, balanço com lençol, chocalhos; 
20/10 – Castelinhos, luva sensorial com grãos, passar entre os cones, passar 
por dentro da caixa e andar em cima das bandejas de ovos, jacaré e cavalinhos, 
bolas de diversos tamanhos, sucatas; 
21/10 – Bonecas, brincadeira de faz de conta papai e mamãe com bonecas, 
alternar entre sentado e de pé, prender e soltar pregadores no pote, extensão de 
braços e pernas, escorregador, lego; 
22/10 – Carrinhos, caixa sensorial com algodão, lixa e plástico bolha, chutar 
bolas, imitação – cabeça, ombro, joelho e pé, pintura com gelo no papel kraft, 
passar por dentro dos bambolês engatinhando, telefones; 
25/10 – Telefones, vibração de carros, saltos nos macarrões de piscina, música 
– cabeça, ombro, joelho e pé, encaixe de rolinhos no pé da cadeiras, 
escorregador, carrinhos; 
26/10 – Lego, música – Bom dia amiguinhos, chutar bolas, vídeo – Eu quero 
saber, construção de identidade com fotos e reconhecimento das partes do 
corpo, pista de carrinhos, sucatas; 
27/10 – Pelúcias, massinha caseira, lançar bambolês, cama de gato no pé da 
mesa e saltar almofadas, bolas, escorregador, bonecas; 
28/10 – Panelinhas, brincar de médico, passeio com carrinhos de bonecas, 
prender e soltar pregadores no pote, massagem com pincel, jacaré e cavalinho, 
castelinhos;   
 
 
 
 
 
 
 
 
FOTO B1 A 
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NOVEMBRO 
03/11 - Lego, boliche com sucatas, Música: Aquilo que te move - Mundo Bita, 

acariciar as mãos, História: Beto e as bolinhas de sabão - dramatização, encaixe 

de palitos nas latas, saltar macarrões e arremessar bolinhas no cesto, 

brinquedos diversos, Música: Atirei o pau no gato, sucatas;  

04/11 - Pelúcia, cavalinho/jacaré, dançar a Música: Bate o sino, massagem com 

rolinhos e bolinhas, História: Beto e as bolinhas de sabão - palitoche, empilhar 

latas, jogar bolinhas no lençol, puxar os bambolês amarrados em barbante, 

Música: Tomatinho vermelho, formas geométricas; 

05/11 - Panelinhas, bolas de diversos tamanhos - chute, caixa sensorial, tirar fita 

adesiva da parede e chão, História: Beto e as bolinhas de sabão – Avental de 

histórias, Vídeo – Músicas diversas, separar bichos de pelúcias nos bambolês 



 
 
 
 
 
 
 

correspondentes, escorregador, Música: A janelinha, telefones, colar e soltar 

bolinhas da bacia com fitas coloridas; 

08/11 - Cogumelos, brinquedos diversos, imitar o barulho do trem, carro de 

puxar com caixa de papelão, História: O patinho educado - contação, Música: A 

roda do ônibus, levantar e abaixar, escorregador, Música: Ciranda, cirandinha, 

pelúcia; 

09/11 - Castelinho, bambolês, Música: Piuí abacaxi, pega-pega de brinquedos 

na bacia com plástico filme, História: O patinho educado - contação, imitar a 

monitora, balançar os braços, cogumelos, Música: Sapo cururu, formas 

geométricas; 

10/11 - Bonecas, bolas de diversos tamanhos - arremesso, sentir água fria e 

morna, acariciar os pés, História: O patinho educado - fantoche, rosquear 

tampas, zigue-zague entre garrafas pets, escorregador, Música: Meu pintinho 

amarelinho, panelinhas; 

11/11 – Animais emborrachados, cavalinho/jacaré, brincar de ônibus, massagem 

com escovas, História: O patinho educado - palitoche, mesas de encaixe, pular, 

levar a boneca para passear no carrinho, Música: Tomatinho vermelho, 

carrinhos, Vídeo brincadeira – encaixe de argolas; 

12/11 - Sucatas, saltar dentro do bambolê, pintura com tinta no plástico bolha, 

pintura livre com tinta guache, História: O patinho educado - dramatização, 

Vídeo - Carros, encaixe e separação de argolas, cavalinho/jacaré, Música: O 

ratinho bonitinho, cogumelos; 

16/11 - Sucatas, jacaré/cavalinho, Música: Cor da pele, carimbar os dedinhos no 

desenho do sino, História: Menina bonita do laço de fita - palitoche, passarinho 

(voar-imitação), lançar bambolês, saltar bambolês, Música: A barata diz que 

tem...; 

17/11 - Brinquedos sortidos, chutar bolas, caixa de fitas, acariciar o cabelo do 

amigo, História: A menina bonita do laço de fita, passar a bola debaixo das 

pernas e derrubar a garrafa, passar debaixo da cadeira e rolar no colchão, 

escorregador, Música: Borboletinha, carrinhos; 

 

18/11 - Formas geométricas, escorregador, brincar de lavar roupas, pedala, 

pedalinho - massagem, História: Menina bonita do laço de fita - vídeo, 

lançamento de argolas na tromba do elefante, andar, correr e sentar, dançar a 

Música estátua, Música: Eu tenho um jacaré, panelinhas; 

19/11 - Pelúcia, pista de carrinho – puxar o carrinho com barbante, História - Os 

cinco irmãozinhos, exploração de tintas no plástico bolha, História: Menina 

bonita do laço de fita - dramatização, Vídeo: Galinha pintadinha, lupas com 

celofanes coloridos, brinquedos diversos, Música: A janelinha, bolinhas 

coloridas;                             

22/11 - Lego, cabana de colchões, estalar a língua, empilhar latas, História: 

Tudo bem - palitoches, Música: Todos os povos, mímicas, brinquedos diversos, 



 
 
 
 
 
 
 

Música: Meu pintinho amarelinho, sucatas;                                                                                                 

23/11 - Bonecas, cavalinho /jacaré, Música: Minha boneca de lata, cama de 

gato, História: Tudo bem - livro, pentear os cabelos, saltar almofadas, jogar 

bolas, Música: Caldeirão da bruxa, castelinho, empilhar latas;                                               

24/11 - Formas geométricas, passar por dentro do túnel, tapete sensorial – liso e 

áspero, acariciar às costas, História: Tudo bem – luz e sombra, separar  bolinhas 

nos bambolês de cores correspondentes, puxa-puxa no lençol e rolar no 

colchão, escorregador, Música: Alecrim dourado, telefones;                                                                                    

25/11 - Panelinhas, escorregador, brincar de cozinhar, massagem com rolinhos, 

História: Tudo bem - dramatização, encaixe de rolinhos nos tubos de cores 

correspondentes, bolas no cesto, arremesso de bolinhas nas garrafas, Música: A 

dona aranha, bonecas, vídeo musical – Boneca de lata;                                                                                                               

26/11 - Carrinhos, balanço de lençol, rasgar papel, desenho livre com giz no 

chão, História: Tudo bem – Avental de histórias, Vídeo: Dora aventureira, 

separar bolinhas de cores iguais na caixa, jacaré/cavalinho, Música: 

Borboletinha, pelúcia;            

29/11 – Bonecas, túnel com cadeiras, assoprar, confecção das lembrancinhas 

do Projeto – carimbo dos dedos, História: A lagartinha - livro, Música -  Bate o 

sino, nomear as partes do corpo, jacaré/cavalinho, Música: 1,2,3... Indiozinhos, 

formas geométricas;                  

30/11 - Lego, escorregador, Música: Foguetinho, confecção das lembrancinhas 

do Projeto – carimbo dos dedos, História: A lagartinha - avental, imitar a 

professora, derrubar copos descartáveis com a bola, brinquedos diversos, 

Música: O sapo não lava o pé, sucatas;   
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DEZEMBRO 
01/12 - Carrinhos, lançar brinquedos na bacia, confecção do painel do projeto, 
carinho no pescoço, história: A lagartinha, caixa de fitas, zigue-zague com 
baldes e cabo de vassoura, jacaré/cavalinho, música: A barata diz que tem, 
pelúcias; 



 
 
 
 
 
 
 

02/12 - Sucatas, escorregador, casinha, massagem com pincel, história: A 
lagartinha, término da confecção do painel do projeto, entrar e sair das caixas,  
lançar bambolês, música: Meu pintinho amarelinho, almofadas; 
03/12 - Brinquedos diversos, correr/pular, luvas sensoriais, saco sensorial com 
tinta guache, história: A lagartinha, vídeo: Mundo Bita, desenho livre na folha 
com giz, jacaré/cavalinho, música: Sítio do seu Lobato, brinquedos 
emborrachados; 
06/12 - Sucatas, rolar nos colchões, vibração da língua, entrega das 
lembrancinhas, história: A boca do sapo, música: Botei meu sapatinho, comparar 
as partes do nosso corpo com a boneca, jacaré/cavalinho, música: A dona 
aranha, castelinhos; 
07/12 - Bonecas, escorregador, música: Então é natal, boliche com recicláveis 
história: A boca do sapo, imitar o gato, dançar, túnel, música: Joaninha, formas 
geométricas; 
08/12 - Carrinhos, saltar bambolês, transferência de água, abraçar o amigo, 
história: A boca do sapo, rosquear tampas, andar sobre caminhos de fitas 
coladas no chão, brinquedos diversos, música: A loja do mestre André, 
brinquedos emborrachados; 
09/12 - Panelinhas, Jacaré/cavalinhos, cabana com lençol, extensão de braços e 
pernas, história: A boca do sapo, bandinha musical, separação de argolas nas 
cores iguais, jogar bola, música: A roda do ônibus, lego; 
10/12 - Sucatas, arremesso de pelúcias na caixa, esconde-esconde de 
brinquedos na meia, desenho livre com tinta guache, história: A boca do sapo, 
vídeo: Dora Aventureira, bolinhas de lã dentro da garrafa, escorregador, música: 
Um ratinho, almofadas; 
13/12 - Castelinho, bolas de diversos tamanhos, imitar o som da ovelha, pegar 
os brinquedos com a peneira na bacia com água, história: A árvore de natal 
encantada, música: O sapo não lava o pé, dançar a música estátua da Xuxa, 
jacaré/cavalinho, música: A janelinha, lego; 
14/12 - Formas geométricas, escorregador, música: Noite feliz, lançar petecas 
recicláveis, história: A árvore de natal encantada, dar banho na boneca, passeio 
com carrinho de bonecas, música: Serra, serra, serrador, carrinhos; 
15/12 - Bonecas, correr/pular, sacos sensoriais com grãos, carinho nos pés, 
história: A árvore de natal encantada, massinha caseira, passar por baixo das 
cadeiras e saltar almofadas, jogar bolas, música: Era uma casa, sucatas; 
16/12 - Brinquedos emborrachados, jacaré/cavalinho, história: Natal da 
bicharada, massagem com rolinhos, história: A árvore de natal encantada, 
empilhar potes, passar por dentro das caixas, brinquedos diversos, música: 
Tomatinho vermelho, panelinhas; 
17/12 - Almofadas, túnel, luva de história, folhear livros dentro da caixa, história: 
A árvore de natal encantada, vídeo: Natal da galinha pintadinha, caixa das 
bolinhas, escorregador, música: Eu tenho um jacaré, sucatas. 
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TURMA: Berçário II A/B E C 
 
Metas: Registro descritivo e com fotos das turmas, contemplando as 
Habilidades, os Direitos de Aprendizagem e os Campos de Experiências na 
execução do objeto.  
 
AGOSTO 
23/08 – Sucatas, amarelinha (pé e mão), nadando como a Iara, pintar o rolinho 
de papel, vídeo: Turma do folclore coletâneas – Lendas, capucheta, separando 
as cores com os brinquedos; 
24/08 – Jacarés, música: Escravos de jó, lego, pintar o rolinho de papel, chute 
ao gol, história: A mula sem cabeça; 
25/08 – cogumelos, pás E carriolas, tijolinhos, montagem da mula sem cabeça, 
bambolês e latas, caixa musical, vídeo musical: Iara; 
26/08 – Pelúcia, cantando como a Iara, montagem da mula sem cabeça, 
gangorra e escorregador, carriolas e pás, o que é o que é?; 
27/08 – Brinquedos diversos, andar sobre o traçado, elefantinho colorido, 
finalização da mula sem cabeça, baldes e pás, telefone sem fio, história: Iara; 
30/08 – Jacarés, carrinhos com cordinhas de puxar, o construtor fazendo uma 
casa, procurar em revistas casa ou construções do campo, vídeo história: Os 
três porquinhos, bolinhas de sabão, barracas; 
31/08 – Sucatas, música: Boitatá, Fui morar numa casinha, O sapo martelo, 
empilhar potes como prédio, procurar em revistas casas, escorregador e 
cavalinhos, história: O ratinho do campo e o ratinho da cidade e Zona rural e 
zona urbana o que tem? 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Berçário II – A 
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Berçário II – C 
       

 
 
 
SETEMBRO 
01/09 – Pelúcia, pás e carriolas, lego, procurar em jornais e revistas casas, 
bambolês e garrafas, caixa musical, música: Se essa rua fosse minha; circuito: 
Zig zag com garrafas e caixa de papelão; 
02/09 – Brinquedos diversos, história: O ratinho do campo e o ratinho da cidade, 
recontar a história O ratinho do campo e o ratinho da cidade, Projeto: Desenho 
livre -  O que tem na nossa Cidade, bola na caixa, baldes e pás, circuito: Zig zag 
com garrafas e caixa de papelão; 
03/09 – Cogumelos, andar sobre o traçado, bingo das cores, Projeto: Desenho 
livre - O que tem na nossa Cidade, bolinhas de sabão, estátua, na minha cidade 
tem?; 
08/09 – Jacaré, Zona rural e zona urbana o que tem?, passar por debaixo da 
mesa e rolar no colchão, dominó das cores, música: Se essa rua fosse minha, 
pás e baldes, música: O barulho do trem; 
09/09 – Cogumelos, colagem das figuras de casas e prédios no papel kraft, 
empilhar latas coloridas, história: João e Maria, escorregador e túnel, história: 
Trem da infância; 
10/09 – Brinquedos diversos, colagem das figuras das casas e prédios no papel 
kraft, bolas na caixa, pintando uma casa, boliche, história: João e Maria, ache 
onde está o objeto no pote; 
13/09 – Brinquedos diversos, modelagem com massinha dos meios de 
comunicação Tv, celular e microfone, história: Meios de comunicação, empilhar 
potes dos animais, passar debaixo da mesa e pular dentro do bambolê, vídeo: 
Show da Luna, caixa musical; 
14/09 – Jacarés, modelagem com massinha dos meios de comunicação Tv, 
celular e microfone, repórter da Tv, carrinhos de puxar, bolinhas de sabão; 



 
 
 
 
 
 
 

15/09 – Procurar em revistas e livros meios de comunicação que mais usamos, 
bambolês e bola pequena, telefone sem fio, caixa musical, pás e carriolas; 
16/09 – Pelúcia, procurar em revistas e livros meios de comunicação que mais 
usamos, Projeto: Caixa musical, lego, história: Meios de comunicação, peteca; 
17/09 – Sucatas, desenho do que você mais usa em casa sobre os meios de 
comunicação, carrinhos de boneca e panelinhas, falando ao telefone, estátua, 
história: Meios de comunicação, circuito com almofadas e brinquedos; 
20/09 – Sucatas, pintura no rolinho de papel, história: Cecília e os meios de 
comunicação, cones de linha, andar sobre o traçado, vídeo: Mundo Bita; 
21/09 – Jacarés, pintura no rolinho de papel, morto-vivo, telefone sem fio, 
cantando com o microfone, amarelinha, papel mágico; 
22/09 – Cogumelos, confecção da bolinha de papel para o microfone, pular com 
dois pés e andar em linha reta, ache a tampa certa, caixa musical: Disque pra 
mim, baldinhos e pás, circuito: pegar as bolinhas, pular dentro dos bambolês e 
jogar as bolinhas na caixa; 
23/09 – Sucatas, confecção da bolinha de papel para o microfone, música: 
Ginástica dos animais e Disque pra mim, história: Cecília e os meios de 
comunicação, bolinhas de sabão; 
24/09 – Brinquedos diversos, montagem do microfone, bolas ao gol, falando ao 
telefone, peteca, história: Cecília e os meios de comunicação, música: Disque 
pra mim, Projeto: Tv com microfone; 
27/09 – Panelinhas, confecção de massinha caseira, onde tem pouco e onde 
tem muito com líquido, história: O casamento da dona baratinha, passar entre as 
garrafas e pular dentro dos bambolês, vídeos: desenhos diversos; 
28/09 – Cogumelo, massinha caseira, amarelinha: pés e mãos, brincadeira: O 
caldeirão da bruxa, túnel e escorregador, experiência: gelo e água; 
29/09 – Brinquedos diversos, procurar em revistas crianças para confecção do 
painel, passar entre as garrafas com carrinhos, estátua, caixa musical, baldes e 
pás, vídeo: Imitando os bichos; 
30/09 – Lego, colagem das imagens de crianças para o painel, estátua, caixa 
musical, baldes e pás, casinha com panelinhas, circuito: passar entre as garrafas 
com o carrinho; 
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OUTUBRO 
01/10 – Cogumelos, passar entre as garrafas empurrando o carrinho, vivo/morto, 
teatro com fantoche – Amigos do sítio, escorregador e cavalinho, separando as 
cores com pazinhas coloridas; 
04/10 – Cogumelos, expressões faciais com palitoches, som do sino, telefone e 
trem, modelando com massinha e palito, vídeo – Turma da Luna, experiência – 
papel mágico; 
05/10 – Carrinhos, música – Patinho colorido, quebra-cabeça, bandinha e 
chocalhos – tocar e cantar, bola na caixa, culinária – Juju de frutas, história – Os 
animais e os números; 
06/10 – Jacarés, baldes E pás, tijolinhos, teatro com fantoche – animais do 
zoológico, andar sobre o traçado com carrinho de puxar, música – Criança feliz; 
07/10 – Recicláveis, história – Os brinquedos de Duda, tomando banho e 
secando com a toalha, capucheta, arremesso de bola na boca do cachorro, 
culinária – Salada de frutas, rastelos e baldes; 
08/10 – Brinquedos diversos, seguir o traçado levando a bola até a caixa, pega-
pega o brinquedo, bolinhas de sabão, ginástica dos animais, culinária – batata 
palito assada, cantada do tubarão; 
18/10 – Brinquedos diversos, carinho dos dedos, pintando a parede com 
rolinhos, carimbo das mãos com tinta guache no painel, vídeo – Baby e Lelei, 
experiência – poção mágica com folhas, água e gelo; 
19/10 – Cogumelos, música – cabeça, ombro, joelho e pé, lego, jogo da 
memória dos animais, túnel, escorregador e gangorras, história – O cachorrinho 
e o elefante; 



 
 
 
 
 
 
 

20/10 – Jacarés, pás E carriolas, culinária – Juju de frutas, empilhar carretéis, 
modelando com massinha, bambolês e separar os rolinhos, música – Três 
ovinhos; 
21/10 – Carrinhos, história – O patinho feio, sendo o cãozinho da história, 
quebra-cabeça das frutas, bolas e chutes ao gol, rastelos e baldinhos; 
22/10 – Recicláveis, passar por debaixo da mesa e rolar no colchão, desenho de 
giz no chão, culinária – batata palito assada, corrida da batata; 
25/10 – Recicláveis, pegando o gelo com a colher, imitação – O sapo martelo, 
modelando com massinha, vídeo – Minhoca, bolinhas de sabão; 
26/10 – Carrinhos, música – A janelinha abre e fecha, torre com potes, caça ao 
tesouro, amarelinha pé e mão, história – O sapo que não gostava de banho; 
27/10 – Cogumelos, pás E baldes, encaixe de madeira, pintura guache com os 
pés, de joelho até o urso, caixa musical; 
28/10 – Brinquedos diversos, história – Um novo amigo, dirigindo o carro do 
papai, campeonato de caretas – expressões faciais, ginástica divertida, 
peneiras, pás rastelos e baldes; 
29/10 – Jacarés, siga o traçado e resgate as bolinhas, estátua, desenho livre 
com giz e canetinha, caixa musical, cabana com lençol. 
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NOVEMBRO 



 
 
 
 
 
 
 

 
03/11 - Jacarés, baldes E pás, dirigindo o trator, modelagem com massinha, 

bambolês com sequência lógica, Música: caixa musical, História: Vamos embora 

Tá na Hora - vídeo, Vídeo: bolinhas coloridas no túnel, brinquedos; 

04/11- Pelúcia, painel da natureza com texturas, empilhar potes, torres, bingo 

das cores, Músicas: Noite feliz e bate o sino, rastelos e baldinhos, História: 

Vamos embora Tá na Hora - recordar, Vídeo: circuito com bambolês e sequência 

lógica, pelúcia; 

05/11- Brinquedos diversos, dentro e fora com bambolês pulando, bolinhas 

coloridas no túnel, encaixe de animais, túnel, escorregador, morto vivo, História: 

Vamos embora Tá na Hora - demonstrar, Vídeo música: Vamos embora a Tá na 

Hora, jacarés 

08/11- Reciclagem, ginástica dos animais, imitação do som do avião, moto e 

carro, modelagem com massinha, Vídeo história - Meios de transporte, 

experiência com água, detergente e orégano, História: O resgate do trem – 

contação, pelúcia; 

09/11 – Cogumelos, Músicas: Bate o sino e coloquei meu sapatinho, procurar 

em revista um meio de transporte, carrinhos e bonecas, brincadeiras de roda, 

História: O resgate do trem - recontar, Vídeo: experiência com água, detergente 

e orégano, brinquedos; 

10/11- Jacarés, rastelos E baldes, consertando o pneu do carro, colagem da 

atividade meio de transporte, siga o traçado - circuito, Música - Avião sonoro, 

cabeça, ombro joelho e pé, História: O resgate do trem - dramatização, Vídeo: 

identificar os meios de transporte, jacaré; 

11/11 – Brinquedos, caixa surpresa com pompons de lã, lego, confecção do 

chocalho, Músicas: Bate o sino e coloquei meu sapatinho, baldes e pás, História: 

Eu sou assim e vou te mostrar - contação, Vídeo: passando pelos obstáculos 

com cabo de vassoura e cadeira, cogumelos; 

12/11- Pelúcia, passar pelos obstáculos com cabo de vassoura e cadeira, o 

mestre mandou, confecção do chocalho, chutar bolas para o amigo, identificar os 

meios de transporte com o brinquedo, História: Sou assim e vou te mostrar - 

teatro, Vídeo: Avião sonoro, recicláveis; 

16/11 - Pelúcia, Música - Você vai gostar de mim, tijolinhos, colagem com papel 

crepom na inicial do nome, bolas e bambolês, em zigue-zague saltar entre as 

garrafas, História:  as cores de cada um - vídeo, Vídeo: Eu sou assim e vou te 

mostrar, cogumelos; 

17/11 - Reciclagem, rastelos, peneiras E carriolas, brincar de mercado, colar 

papel crepom na letra inicial do nome, passar entre as garrafas e saltar,  

Música: você vai gostar de min, História: Menina bonita do laço de fita - 

contação, Vídeo: separando as cores com bolinhas e bambolês, brinquedos 

diversos; 



 
 
 
 
 
 
 

18/11 – Brinquedos diversos, caixa surpresa -  adivinhe o que é?,  lego, 

modelagem com massinha, caixa musical, baldes e pás, História: Menina bonita 

do laço de fita, Vídeo: zigue-zague entre  as  garrafas com salto, recicláveis; 

19/11 – Cogumelos, dentro e fora com bambolês, estátua com rádio, quebra-

cabeça das frutas, túnel e escorregador, separando as cores com bolinhas 

coloridas, História: Menina bonita do laço de fita - palitoche, Vídeo: As cores de 

cada um, pelúcia; 

22/11- Pelúcia, morto vivo, animais do sítio, desenho – um sonho de presente, 

Vídeo - somos diferentes, roda moinho – anilina, vinagre e água - experiência, 

História: O cabelo de Lelê – contação, Vídeo música: Menina bonita do laço de 

fita, cogumelos; 

23/11- Reciclagem, Música Noite feliz e bate o sino, empilhar potes de animais, 

desenho – um sonho de presente, escorregador e túnel, bolas no cesto, História: 

O cabelo de Lelê - recontar, Vídeo: arremesso de bolinhas na boca do cachorro, 

jacarés; 

24/11- Brinquedos, rastelos E carriolas, sendo Lelê, desenho – um sonho de 

presente, siga o traçado com deslocamento lateral – circuito, cantiga 

Consciência negra e música -  Botei meu sapatinho, História: O cabelo de Lelê - 

painel, Vídeo: Siga o traçado com deslocamento lateral e quatro apoios; 

25/11- Jacarés, painel sensorial abre e fecha, lego, desenho – um sonho de 

presente, Música -  Cabeça, ombro, joelho e pé, baldes e pás, História:  O 

patinho feio - contação, Vídeo música: Cantiga consciência negra, recicláveis;  

26/11-Cogumelos, circuito com obstáculos e colchão, arremesso de bolinhas na 

boca do cachorro, modelagem com massinha e palitos, boliche, pegue o bastão, 

História: O patinho feio - palitoche, pelúcia; 

29/11- Reciclagem, amarelinha pé e mão, sons dos pássaros, modelagem com 

massinha, Vídeo Mundo Bita, experiência - gelo colorido, História: A galinha dos 

ovos de ouro, Vídeo: Pantera cor de rosa, cogumelos; 

30/11- Brinquedos, Música - Bate o sino e Pantera cor de rosa, tijolinhos, 

desenho livre, carrinhos e bonecas, boliche, História: A galinha dos ovos de 

ouro, Vídeo: desenho com gelo colorido, pelúcia; 

 



 
 
 
 
 
 
 

BERÇÁRIO II - A      

 

BERÇÁRIO II – B 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

BERÇÁRIO ll – C 

 
DEZEMBRO 
02/12 – Pelúcias, luva congelada, lego, escorregador e túnel, desenhando com 

giz de lousa no chão, Vídeo – Mundo Bita, História – João e Maria 

03/12 -  Cogumelos, amarelinha pé e mão, pintando a parede – imitando o 

pintor, Música – Pantera cor de rosa, bandinha cantar e dançar, baldes e pás, 

História – João e Maria; 

06/12 - Jacarés, siga o traçado e jogue a bola no cesto, lego, escorrega e túnel, 

encerramento do projeto, brincadeira de peteca, história: João e o pé de feijão; 

07/12 - cogumelos, pia E cavalinhos, imitação dos animais do seu Lobato, batata 

quente, escorregador e túnel, História: João e o pé de feijão; 

08/12 - Sucatas, música com chocalho -  bate o sino, jogos das frutas, rastelos e 

baldes, Experiência: onde tem muito e onde tem pouco, História: João e o pé de 

feijão; 

09/12 - Brinquedos diversos, tapete sensorial, potes de animais, chutando a 

bola, modelando com massinha e palito, vídeo: Turma da Mônica, história: 

Amigo panda; 

10/12 - Pelúcias, brincadeiras de roda, panelinhas, música: Bate o sino, latas 

coloridas e encaixe, baldes e pás, história: Amigo panda; 

13/09 - Jacarés, bambolês E bolas, empilhar potes, corrida da batata, 

escorregador e túnel; 



 
 
 
 
 
 
 

14/12 - História: Joana e as frutas, pelúcias, pia, escorregador e panelinhas, 

imitação: o som da chuva e do vento, o mestre mandou, estátua; 

15/12 - Sucatas, caixa musical, corrida da batata, rastelos e baldes, experiência: 

papel mágico, História: Os animais e os números; 

16/12 - Brinquedos diversos, painel da natureza, tijolinhos, dança das cadeiras, 

desenhos com giz no chão, vídeo: Musical Cocoricó, História: Os animais e os 

números;  

17/12 - Cogumelos, ginástica dos animais, faz de conta sendo Joana da história, 

Música: Bate o sino, Noite feliz, folhear revistas, baldes e pás, História: Os 

animais e os números. 
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TURMA: MATERNAL A, B e C 

Metas: Registro descritivo e com fotos das turmas, contemplando as 
Habilidades, os Direitos de Aprendizagem e os Campos de Experiências na 
execução do objeto.  
 

AGOSTO 

23/08 – Construção, Montar a cauda da Iara com o cotonete, Montar o saci com 

as formas geométricas, Portfólio: Circuito motor, bonecas, história: A lenda da 

Iara, amarelinha, andar sobre a fita, dobradura na calda da Iara; 

24/08 – Encaixe, Montar a cauda da Iara com o cotonete, Montar o saci com as 
formas geométricas, Portfólio: Circuito motor, futebol, passar por cima e por 
baixo da fita, música: Escravos de jó, escorregador e casinha, história: A lenda 
da Iara; 
25/08 – Quebra-cabeça, Montar a cauda da Iara com o cotonete, Montar o saci 
com as formas geométricas, Portfólio: Circuito motor, lego, bolinhas de sabão, 
imitar o canto da sereia, batata quente, ovo choco; 
26/08 – carrinhos, Montar a cauda da Iara com o cotonete, Montar o saci com as 
formas geométricas, Portfólio: Circuito motor, picotar revistas, pular corda, filme: 
Lenda da Iara, fazer castelo com baldes, montar o saci; 
27/08 – Brinquedos diversos, Montar a cauda da Iara com o cotonete, Montar o 
saci com as formas geométricas, Portfólio: Circuito motor, dominó, música: 
Boitatá Turma do Folclore, história: Lenda da mula sem cabeça, ovo choco; 
30/08 – Encaixe, Projeto: Desenhe o que mais gostou do Hino de Jaguariúna, 
Faça o contorno do quadrado, utilizando o cotonete e guache, brinquedos 
diversos, história: O rato do campo e o rato da cidade, dentro e fora do 
quadrado, pular corda; 
31/08 – Quebra-cabeça, Projeto: Desenhe o que mais gostou do Hino de 
Jaguariúna, Faça o contorno do quadrado, utilizando o cotonete e guache, 
encaixe, cones, fita e bambolês, música: Hino de Jaguariúna, casinha e 
escorregador; vídeo reforçador da forma geométrica: Quadrado; 
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Maternal – C 
      

 

SETEMBRO 

01/09 – Lego, Projeto: Desenhe o que mais gostou do Hino de Jaguariúna, faça 

o contorno do quadrado, utilizando o cotonete e tinta guache, construtor, bolinha 

de sabão, imitar o trem, vídeo musical: Hino de Jaguariúna; 

02/09 – Carrinhos, Projeto: Desenhe o que mais gostou do Hino de Jaguariúna, 

faça o contorno do quadrado, utilizando o cotonete e tinta guache, alinhavo, 

bola, vídeo: Na roça é diferente, baldes e pás, faça o contorno do quadrado; 

03/09 – Brinquedos diversos, Projeto: Desenhe o que mais gostou do Hino de 

Jaguariúna, faça o contorno do quadrado, massinha, música: Hino de 

Jaguariúna, história: O rato do campo e o rato da cidade, casinha e carrinho, 

desenhe o que mais gostou do Hino de Jaguariúna; 

08/09 – Panelinha, Termo a termo das formas geométricas formando um trem, 

quebra-cabeça, barulho do carro, imitar a polícia, corrida da batata; 

09/09 – Brinquedos diversos, Termo a termo das formas geométricas formando 

um trem, blocos lógicos, carrinhos e bonecas, vídeo musical: Oras bolas, 

carriolas e pás, história: Zona rural e zona urbana; 

10/09 – Formas geométricas, brinquedos diversos, música: diversas, história: 

Zona rural e zona urbana, desenho com giz no chão, trem das formas 

geométricas; 

13/09 – Panelinhas, Projeto: Após ouvir o Hino nacional, cole o canudo na 

bandeira, pinte o número 1 com giz de lousa molhado, massinha, história: O leão 

que não sabia escrever, dança das cadeiras, passar embaixo e em cima da 

corda; 

14/09 – Lego, Projeto: Após ouvir o Hino nacional, cole o canudo na bandeira, 

pinte o número 1 com giz de lousa molhado, alinhavo, pular amarelinha e andar 

na faixa, música: Disque pra mim, baldes e pás, vídeo musical: Hino Nacional; 



 
 
 
 
 
 
 

15/09 – Encaixe, Projeto: Após ouvir o Hino nacional, cole o canudo na bandeira, 

pinte o número 1 com giz de lousa molhado, carrinhos, fazer o barulho do 

telefone, imitar o leão, ovo choco; 

16/09 – Brinquedos diversos, Projeto: Após ouvir o Hino nacional, cole o canudo 

na bandeira, pinte o número 1 com giz de lousa molhado, blocos lógicos, 

casinha e panelinha, vídeo: Ligado no rádio, carriola e pás; 

17/09 – Quebra-cabeça, Projeto: Após ouvir o Hino nacional, cole o canudo na 

bandeira, pinte o número 1 com giz de lousa molhado, brinquedos diversos, 

música: Disque pra mim, história: O leão que não sabia escrever, telefone sem 

fio; 

20/09 – Quebra-cabeça, Pinte o telefone e monte o quebra-cabeça, Portfólio: 

Jogo pega lápis e desenho, lego, história: O que cabe no meu mundo, 

“Amizade”, escorregador e bambolê, música: Disque pra mim; 

21-09 - Panelinha, Pinte o telefone e monte o quebra-cabeça, Portfólio: Jogo 

pega lápis e desenho, massinha, circuito: correr, saltar e virar cambalhota, 

música: diversas, carriolas e pás, conhecendo os sons que a boca produz; 

22/09 – Fazendinha, Pinte o telefone e monte o quebra-cabeça, Portfólio: Jogo 

pega lápis e desenho, brinquedos diversos, conhecendo os sons da boca, imitar 

a mamãe ao telefone, puxa o rabo do macaco; 

23/09 – Dominó, Pinte o telefone e monte o quebra-cabeça, Portfólio: Jogo pega 

lápis e desenho, blocos lógicos, arremesso de bolinhas, vídeo: chamada a longa 

distância, baldes e pás, arremesso de bolinhas; 

24/09 – Carrinhos, Pinte o telefone e monte o quebra-cabeça, Portfólio: Jogo 

pega lápis e desenho, quebra-cabeça, música: diversas, história: O que cabe no 

meu mundo, “Amizade”, Oficina de experiência – lápis, bexiga e garrafa 

27/09 – Brinquedos diversos, Projeto: Após ouvir a música cabeça, ombro, 

joelho e pé, enviar uma foto de vocês dançando, blocos lógicos, boliche, 

amarelinha, história: gato xadrez; 

28/09 – Quebra-cabeça, Projeto: Após ouvir a música cabeça, ombro, joelho e 

pé, enviar uma foto dançando, panelinhas, circuito: túnel, cones e colchão, 

música: cabeça, ombro, joelho e pé, baldes e pás; 

29/09 – Construtor, Projeto: Após ouvir a música cabeça, ombro, joelho e pé, 

enviar uma foto dançando, brinquedos diversos, assoprar língua de sogra, como 

o bebê chora, caminhar sobre o plástico bolha, circuito: cones, fitas e colchão; 

30/09 – Panelinha, Projeto: Após ouvir a música cabeça, ombro, joelho e pé, 

enviar uma foto dançando, quebra-cabeça, puxar o rabo do macaco, 

Desenho livre, escorregador e casinha, puxar o rabo do macaco; 
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OUTUBRO 

01/10 – Blocos lógicos, após ouvir a música cabeça, ombro, joelho e pé – enviar 
uma foto dançando – Projeto, massinha, música – diversas, história – O gato 
xadrez, receita de massinha caseira; 
04/10 – Dominó, massinha, história – Os três porquinhos, culinária – Juju de 
frutas, o mestre mandou; 
05/10 – Panelinha, desenho com canetinha, lego, caminhar sobre o plástico 
bolha com tinta, música – diversas, dançar e brincar com fantasia; 
06/10 – Blocos lógicos, massinha, vibrando a língua, imitando os animais, pega 
bolinha; 
07/10 – encaixe, dominó, brinquedos diversos, amarelinha de formas 
geométricas, culinária – salada de frutas, baldes e carriolas; 
08/10 – Construtor, panelinha, alinhavo, música – Seu Lobato tinha um sítio, 
culinária – batata palito assada, experiência mágica do desenho; 
18/10 – Panelinha, desenho livre no papel kraft, culinária – Juju de frutas, 
história – A casa e seu dono, morto/vivo, cones, bambolês e fita; 
19/10 – Construtor, teatro musical feito com a professora – Projeto, brinquedos 
diversos, bambolê e corda, música – Mulher do sapo com comandos, casinha e 
panelinha; 
20/10 – blocos lógicos, boneca e carrinhos, movimentos com a boca, o mestre 
mandou, teatro do Seu Lobato; 
21/10 – Brinquedos diversos, culinária – Salada de frutas, caça ao tesouro, 
vídeo – diversos, escorregador e casinha; 
22/10 – Quebra-cabeça, estourar o plástico bolha, culinária – batata palito 
assada, música – A mulher do sapo, história – recontar A casa e seu dono, 
desenho livre com cubos de gelo colorido; 
 
25/10 – Panelinha, Portfólio – Jogo do pega lápis, blocos lógicos, história – 
Chapeuzinho vermelho, estátua, escorregador, túnel e faixa; 



 
 
 
 
 
 
 

26/10 – Lego, construtor, cones e amarelinha, música – Sapo martelo, baldes e 
pás; 
27/10 – Brinquedos diversos, dominó, fono - história da Linguinha Lili, como se 
toma banho, levar a boneca para passear; 
28/10 – Encaixe, bonecas, carrinhos, vídeo – A escolha do aluno, escorregador 
e casinha; 
29/10 – Carrinhos, massinha, música – Sapo martelo com comandos, recontar a 
história da Chapeuzinho Vermelho com palitoche, experiência mágica das cores; 
MATERNAL A   

 
 MATERNAL B 

 
 
MATERNAL C 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

NOVEMBRO 

03/11 – Encaixe, recorte E colagem dos Meios de transportes - pesquisar em 

jornais e revistas, brinquedos diversos, Fono: fazer sons com a boca dos meios 

de transporte, imitar uma moto, passear de carrinho pela escola, História: 

Pinóquio, quebra-cabeça; 

04/11 – Panelinha, recorte E colagem de meios de transporte, pesquisar em 

jornais e revistas, massinha, caminhar no solário com as regras de trânsito, 

Filme: Meios de transporte terrestre para criança, baldes e pás, História -

Pinóquio, encaixe; 

05/11 – Lego, recorte e colagem dos Meios de transporte - pesquisar em jornais 

e revistas, quebra-cabeça, Música: O meu carrinho eu vou guiar, avião de papel, 

História: Pinóquio, brinquedos diversos; Vídeo de atividade – recorte e colagem 

dos meios de transportes; 

08/11 – Panelinha, Projeto: Caixa musical – Bate o sino, Noite feliz, Deixei meu 

sapatinho, perfuração do carrinho, rasgar revista, História: O resgate do trem, 

semáforo divertido, Amarelinha - pé e mão, Vídeo história – Que som é esse? 

09/11 – Blocos lógicos, Projeto: Caixa musical – Bate o sino, Noite feliz e Deixei 

meu sapatinho, perfuração do carrinho, fazer bolinha de papel, Circuito: cadeiras 

e bambolês, Música: Bate o sino; baldes e pás, Vídeo da atividade – Perfuração 

do carrinho, 

10/11 – Lego, Projeto: Caixa musical – Bate o sino, Noite feliz, Deixei meu 

sapatinho, perfuração do carrinho, carrinhos, bolinha de sabão, imitar o som da 

buzina, brinquedos no chão, áudio: fono – produzir som com a boca imitando 

buzinas, 



 
 
 
 
 
 
 

11/11 – Alinhavo, Projeto: Caixa musical – Bate o sino, Noite feliz, Deixei meu 

sapatinho, perfuração do carrinho, brinquedos diversos, boliche, Filme: Carros, 

escorregador e carrinho, Vídeo brincadeira – Boliche; 

12/11 – Quebra-cabeça, Projeto: Caixa musical – Bate o sino, Noite feliz, Deixei 

meu sapatinho, perfuração do carrinho, massinha, Música: Dirigindo meu carro, 

História: O resgate do trem, soltar pipa, Vídeo musical – dirigindo meu carro; 

16/11 – Construtor, colar bolinha de papel no cabelo Menina bonita do laço de 

fita, panelinha, Cama de gato (cadeiras e fita), Música: diversos, escorregador e 

casinha, História: Menina bonita do laço de fita - contação, alinhavo, Vídeo 

história – Menina bonita do laço de fita; 

17/11 – Encaixe de palitos, colar bolinhas de papel crepom no cabelo Menina 

bonita do laço de fita, dominó, assoprar água com canudo, imitar os animais, 

bingo de frutas, História: Menina bonita do laço de fita - dramatização, dominó, 

Vídeo de atividade – Colar bolinha de papel crepom no cabelo Menina bonita do 

laço de fita; 

18/11 – Brinquedos diversos, quebra-cabeça da letra B, fazendinha, lego, Filme: 

Shaun, O Carneiro, Baldes e pás, História: Menina bonita do laço de fita - lata, 

fazendinha, Vídeo brincadeira – cama de gato 

19/11 – Alinhavo, quebra cabeça da letra B, massinha, Música: Diversos, 

confecção do painel Menina bonita do laço de fita, História: Menina bonita do 

laço de fita, construtor; 

22/11 – Encaixe palitos, Pinte os meninos com lápis de cor de acordo com a 

história, brinquedos diversos, Faz de conta: que você é herói, morto vivo, 

Circuito: Bambolê, cone e fita, História: Menino de todas as cores, carrinhos, 

Vídeo história – Menino de todas as cores; 

23/11 – Construtor, Pinte os meninos com lápis de cor de acordo com a história, 

massinha, Circuito: amarelinha e cambalhota, Música: Noite feliz, carriolas e pás, 

História: O menino de todas as cores - dramatização, brinquedos diversos, Vídeo 

atividade – Pinte o menino de acordo com a história; 

24/11 – Lego, Cole barbante no número 2, quebra-cabeça, Fono: a história da 

linguinha Lili, imitar o papai em casa, ovo choco, História: O menino de todas as 

cores – Contação, encaixe, Vídeo da brincadeira – Ovo choco; 

25/11 – Alinhavo, Portfólio – Nomear, identificar e traçar as letras do primeiro 

nome, panelinha, escravos de Jó, Filme: escolha das crianças, escorregador e 

casinha, História: O menino de todas as cores – Palitoches, lego, Vídeo 

atividade – cole barbante no número 2; 

26/11 – Carrinhos, Portfólio - Nomear, identificar e traçar as letras do primeiro 

nome, fazendinha, Música: Escravos de Jó e Botei meu sapatinho, Mágica das 

cores, História: O menino de todas as cores, fazendinha, Vídeo experiência – 

mágica das cores; 

29/11 – Encaixe, brincadeira – mão na bola, teatro musical – A loja do mestre 

André, Confecção da lembrancinha do Projeto – carimbo do dedo, brinquedos 



 
 
 
 
 
 
 

diversos, mamãe musical, Circuito de obstáculos com fita no chão, engenheiro, 

História – A festa no céu, lego, Vídeo história – A festa no céu; 

30/11 – Lego, Confecção da lembrancinha do Projeto – carimbo do dedo, 

massinha, Música – Bate o sino, escorregador e casinha, amarelinha mão e pé, 

História – A festa no céu – criança conta, encaixe, Vídeo brincadeira – mão na 

bola; 
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DEZEMBRO 

01/12 – Teatro musical: “A loja do mestre André”, panelinhas, carimbo, imitar o 

Papai Noel, passear de carrinhos com bonecas pela escola, bolinha de sabão, 

história: “A festa no céu “, construtor, música: Bate o sino, 

02/12 – Confecção das lembrancinhas do projeto, colar algodão na barba do 

Papai Noel, construtor, blocos-lógicos, faz de conta: contar histórias com objetos 

da caixa, panelinhas, brincadeira: batata quente, história: “A festa no céu”, 

brinquedos diversos; 

03/12 – Teatro musical: A loja do mestre André, confecção do painel do projeto, 

alinhavo, bonecas, vídeo: Sherek de Natal, tanque de areia: baldes e pás, 

brinquedos diversos, história: “A festa no céu “, blocos-lógicos; 

06/12 – Quebra-cabeça, brincadeira: bola por cima, atividade: colar papel 

crepom no número “3”, bonecas, jogos de regras: elefantinho das cores, circuito 

em dupla na superfície, construção: empilhar copos descartáveis, história: “E o 

dente ainda doía”, construtor; 



 
 
 
 
 
 
 

07/12 – Encaixe, atividade: Colar papel credo no número “3”, carrinhos, música: 

borboletinha pequenina, parque: casinha e pás, circuito com blocos-lógicos, 

história: “E o dente ainda doía”, quebra-cabeça; 

08/12 – Colar papel crepom no número “3”, entrega das lembrancinhas, 

brinquedos: diversos, jogo da memória, imitação de animais da caixa, corrida do 

jornal, fono: assoprar a lagartinha, história: “E o dente ainda doía”, encaixe; 

09/12 – Blocos-Lógicos, lego, faz de conta: vamos navegar, casinha: brinquedos 

diversos e panelinhas, brincadeira: coletar bolinhas com o pé, história: “E o 

dente ainda doía”, panelinhas; 

10/12 – Dominó, brinquedo: fazendinha, vídeo: A Bela e a Fera, tanque de areia: 

carriolas e baldes, música: Sapatinho, História: “E o dente ainda doía”, alinhavo; 

13/12 – Construtor, teatro musical: A loja do mestre André, atividade: pintar a 

letra “C” com tinta guache, brinquedo: carrinho, engenheiro, alinhavo, jogo de 

regras: jogo da memória dos sons, circuito motor: centopeia das cores e túnel, 

história: “Adivinha o quanto te amo”; 

14/12 – Brinquedos: panelinhas, alinhavo, quebra-cabeça, música: Noite feliz, 

parque: carriola e pás, circuito: escorregador e amarelinha, história: “Adivinha o 

quanto te amo”; 

15/12 – Brinquedo: Blocos-lógicos, diversos, dominó, imitar a mamãe em casa, 

jogos e brincadeiras: onde está o sino? Fono: bolinhas de isopor no copo de 

água, história: “Adivinha o quanto te amo”; 

16/12 – Brinquedos: lego, massinha, panelinhas, faz de conta: médico, coletar 

bolinhas com o pé, história: “Adivinha o quanto te amo”; 

17/13- Brinquedos: fazendinha, diversos, encaixe, cortar papel com as mãos, 

vídeo: Turma da Mônica, tanque de areia: escorregador e baldes, história: 

“Adivinha o quanto te amo”; 

 



 
 
 
 
 
 
 

MATERNAL A

 

MATERNAL B 

 

MATERNAL C 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

Meta: Reuniões Pedagógicas e/ou Administrativas Periódicas com a 

EquipeTécnica. 

AGOSTO   

23/08 – 1ª Reunião com as Diretoras e Equipe Administrativa e Pedagógica 
AEMC Assuntos: Orientações sobre o funcionamento das U.E e Administrativas.   

24/08 – 1ª Reunião com as Coordenadoras e Equipe Administrativa Isabel 

Magazoni e Pedagógica Priscila Panini AEMC – Assuntos: Orientações 

Pedagógicas e do ambiente escolar. 

26/08 – 1ª Reunião de Equipe Administrativa Isabel Magazoni e Pedagógica 

Priscila Panini e o Supervisor ADM Everton Ferreira AEMC  com a Supervisora 

do Departamento SEDUC Cristiane Jorge, junto com as Diretoras e 

Coordenadoras Assuntos: Apresentação da OSC Maria do Carmo. 

SETEMBRO 

23/09 – 1ª Reunião com a Supervisora Pedagógica Priscila Panini e as 

coordenadoras Assunto Pedagógico e reformulação do relatório do Objeto; 

24/09 – 1ª Reunião com os Supervisores Isabel Magazoni junto com o 

Supervisor Coordenador Everton Ferreira e a Supervisora Pedagógica Priscila – 

com as Diretoras AEMC tratando de assuntos Administrativo e Pedagógico. 

 

OUTUBRO 



 
 
 
 
 
 
 

04/10 – Visita com a Equipe AEMC - Presidente Celso, Coordenador Everton, 

João Paulo e Wellington junto com a Supervisora da Educação Cristina Catão 

junto com Edgar. 

08/10 – 2ª Reunião com os Supervisores Isabel Magazoni junto com o 

Supervisor Coordenador Everton Ferreira e a Supervisora Pedagógica Priscila – 

com as Diretoras AEMC tratando de assuntos Administrativo e pedagógico. 

26/10 – 2ª Reunião com a Supervisora Pedagógica Priscila Panini junto com o 
Supervisor Coordenador Everton Ferreira e a Supervisora Isabel Magazoni e as 
coordenadoras tratando de Assunto Pedagógico. 

NOVEMBRO 

24/11 – Reunião com a Supervisor Pedagógica Priscila Panini e as 

Coordenadoras Maria do Carmo – Assunto Pedagógico e devolutiva da Planilha 

do 3º Bimestre. 

24/11 – Formação da equipe gestora com a Pedagoga Roseli Furlan da AEMC, 

assunto: Continuação: Gestão escolar x Postura sócio emocional no ambiente 

profissional. 

DEZEMBRO 

08/12 – Reunião com a Equipe de Supervisores Maria do Carmo e Diretoras 

para tratarmos de Assuntos Pedagógicos e do Projeto férias. 

 

Meta: Reunião periódica de Formação com as Agentes Educacionais, 

Agentes de Desenvolvimento Infantil, Monitoras e HTPC com os 

Professores. 

AGOSTO  

23\08- Formação com as Agentes Educacionais – assuntos: Momento cultural; 

entrega do carimbo de avaliação do portfólio do mês de agosto; momento do 

autosserviço; alfabeto e números e formação da FAJ. 

SETEMBRO 

13/09 - Reunião de Formação com as Agentes de Ed. Infantil – Assunto: 

Organização do cronograma/datas de entregas das documentações 

Pedagógicas, Portfólio e orientações gerais; 

14/09 – Formação UNIFAJ: - TEMA: - Educação inclusiva (TEA – Surdos – 

Deficiência Intelectual- Síndrome de Down); 

20/09 - Reunião de Formação com as Agentes de Ed. Infantil – orientações 

Pedagógicas – carimbo do portfólio, sugestões para a reunião de pais, 

programação para o mês da criança, Atendimento aos pais no grupo do 

WhatsApp da reunião. 

21/09 - Formação UNIFAJ: - TEMA: - Planejamento/ Currículo; 



 
 
 
 
 
 
 

27/09 - Reunião de Formação com as Agentes de Ed. Infantil – Assuntos: 

Administrativo e Pedagógicos – Atividades remotas/ Programação das 

crianças/Ponto Facultativo. 

28/09 - Formação UNIFAJ: - TEMA: Protocolos de Segurança Educação Básico/ 

Encerramento. 

OUTUBRO 

04/10 - Reunião de Formação com as Agentes de Educação Infantil – Assuntos: 
Recesso Escolar; orientações gerais; 

18/10 – Reunião de Formação com as Agentes de Educação Infantil – Assuntos: 

datas de entregas das documentações Pedagógicas, orientações gerais; 

26/10 – Formação Pearson dia 26/10/21 das 17:30 às 19:30 – Tema: Avaliação 

Mediadora; 

NOVEMBRO 

08/11– Reunião de Formação com as Agentes Educacionais Infantil – Assuntos:- 

Planejamento do semanários e Encerramento do Projeto; 

22/11 – Reunião de Formação com as Agentes Educacionais Infantil – Assuntos: 

Orientação do CRASI, Febre, Banho no CEI, Conselho de Classe; 

29/11 - Reunião de Formação com as Agentes Educacionais Infantil – Assuntos: 

Portfólios, Preenchimentos das Documentações das salas, Diário de Classe, 

Orientações Gerais; 

DEZEMBRO 

06/12 - Reunião de Formação com as Agentes de Educação Infantil – Assuntos: 

Projeto Férias e Orientação do Preenchimento da Planilha de Registro do 

Desenvolvimento Pedagógico. 

13/12 - Reunião de Formação com as Agentes de Educação Infantil – Assuntos: 

Reunião de Pais. 

Meta: Reuniões com as famílias. 

AGOSTO  

- Não houve atendimento nesse período. 

SETEMBRO 

- Não houve atendimento nesse período. 

 

 

OUTUBRO 



 
 
 
 
 
 
 

04/10- 6ª Reunião de Pais CEI – Tema: Devolutiva da turma do 3º 

bimestre/Recesso Escolar 13 e 14/10 e Programação mês da criança; 

07/10 – Atendimento com os responsáveis dos alunos da turma Maternal B e 

Berçário ll B, sobre seu desenvolvimento.  

NOVEMBRO 

- Não houve reunião neste período. 

DEZEMBRO 

01/12/2021 A 17/12/2021 

13/12 – 7ª Reunião de Pais e Mestres do CEI – Tema: Desenvolvimento da 

Turma. 

 

Meta: Reuniões periódicas com Secretaria Municipal de Educação. 

AGOSTO  

- Não houve reunião nesse período. 

SETEMBRO 

14/09 – 8ª e 1ª Reunião Pedagógica e Administrativa no presencial – Com as 

Coordenadoras Maria do Carmo e Supervisora Pedagógica e com as 

coordenadoras do Município; 

21/09 – 8ª e 1ª Reunião Administrativa – Com as Diretoras do Maria do Carmo e 

diretoras do Município.  

OUTUBRO 

Não houve reunião nesse período. 

NOVEMBRO 

10/11 – 10ª Pauta de Reunião com as diretoras Municipais e AEMC – Assuntos: 

Administrativos e Pedagógicos; 

24/11 – Reunião com as coordenadoras – 9º Pauta com os Professores 

Coordenadores Municipais e AEMC – Assuntos: Administrativo e Pedagógicos. 

DEZEMBRO 

01/12 – 10º Reunião Administrativa – Diretoras do Maria do Carmo e Diretoras 

do Município, Assuntos Administrativos e Pedagógicos. 

02/12-  Reunião Administrativa e Pedagógica – com as Diretoras, 

Coordenadoras e Supervisora Pedagógica da Maria do Carmo, junto com os 

Supervisores Cristiane Jorge e Lohan assunto – Projeto Férias. 

08/12 - 11ª Reunião Pedagógica e Administrativa – Com as Coordenadoras e a 

Supervisora Pedagógica da Maria do Carmo e com as Professoras 

Coordenadoras do Município.  

 



 
 
 
 
 
 
 

Meta: Supervisão suporte e acompanhamento dos Profissionais de Apoio 

(Supervisão SEDUC, Psicólogos, Fonoaudiólogos, Nutricionistas, etc.). 

AGOSTO  

- Não houve atendimento nesse período. 

SETEMBRO 

- Não houve atendimento nesse período. 

OUTUBRO 

13/10 – Reunião de Treinamento com a Nutricionista com o tema: Relação às 

regras de Boas Práticas para a Manipulação de Alimentos, com as 

colaboradoras de Auxiliares de Cozinhas e Cozinheiras. 

27/10 – Reunião de Formação Gestão Escolar x Postura Sócio emocional no 
Ambiente Profissional – Palestrante Roseli. 

27/10 – Jardinagem para manutenção da limpeza e poda das árvores. 

NOVEMBRO 

16/11 – Rematrícula a partir do dia 16/11 a 19/11/2021 para B1 e B 2; 

17/11 – Jardinagem; 

24/11 – Formação com as diretoras, coordenadoras e com a Supervisora 

Pedagógica Priscila – Emoções e Futuros -Palestrante Roseli; 

29/11 – Orientação da Equipe da cozinha com a Nutricionista Ana Matilde:  

sobre o lactário e higiene das mamadeiras. 

DEZEMBRO 

02/12 - Jardinagem para manutenção e poda das árvores. 

10/12 – Visita da Nutricionista para conferir o estoque. 

13/12 -  Visita da Supervisora Priscila Panini e a Psicóloga Juliana, observar o 

aluno Jose Fernando Marcatto. 

 

Meta: Acompanhamento, Avaliação e monitoramento das ações e 

execuções dos profissionais de cada seguimento. 

AGOSTO  

A Coordenadora Pedagógica está realizando formações com as agentes 
educacionais todas as semanas, revisando avalições, planejamentos híbrido, 
cronogramas de temas, pautas de formação, conselho de classe, diários, 
portfólios, projeto da U.E, relatórios, semanários e realizou recolhimento de 
blocos de atividades, pedido de materiais pedagógicos; A Diretora: quadro de 
funcionários e horários; Formação com as Agentes Educacionais; Pedido de 
materiais de limpeza e ADM, atestados e justificativas, Recebimento dos 
produtos de limpeza; organização da presença no diário, acompanhar todos os 
seguimentos da unidade e supervisão de toda unidade escolar; A assistente  



 
 
 
 
 
 
 

administrativa: atendem as demandas ADM de documentos de matriculas, 
transferências e outros documentos da unidade necessários, ponto e RH, 
impressão dos holerites e assinatura dos mesmos; As Agentes de Educação 
estão organizando as pasta das avaliações e atividades, diário, semanário, 
realizando o projeto, cronogramas para o mês de Agosto, pesquisas de materiais 
diversos para serem utilizados com as crianças em suas atividades, gravação de 
vídeos educativo para o mês, montagem de atividades pedagógicas 
semanalmente, participando de formações realizadas pela Equipe Gestora 
Supervisora, entrega e recolhimento dos blocos de atividades, realizam a 
pesquisa de atividades para o planejamento, realizam as gravações e edições 
dos vídeos orientadores, além de preencher os documentos necessários: 
relatório do objeto; Orientam as monitoras quanto a gravação de vídeos e 
brincadeiras, confecções de painéis e material para uso nos vídeos;  As 
Monitoras estão atendendo até 80% das crianças na unidade, dando suporte 
para as Agentes em sala e nas gravações dos vídeos remotos, zelando 
integralmente pelas crianças; As auxiliares de limpeza estão limpando a unidade 
escolar diariamente, áreas internas e externas fazendo a higienização dos locais 
de acordo com o protocolo de saúde; 

SETEMBRO 

A Coordenadora Pedagógica está realizando formações com as agentes 
educacionais todas as semanas, revisando avalições, planejamentos híbrido, 
cronogramas de temas, pautas de formação, conselho de classe, diários, 
portfólios, projeto da U.E, relatórios, semanários e realizou recolhimento de 
blocos de atividades, pedido de materiais pedagógicos; A Diretora: quadro de 
funcionários e horários; Formação com as Agentes Educacionais; Pedido de 
materiais de limpeza e ADM, atestados e justificativas, Recebimento dos 
produtos de limpeza; organização da presença no diário, acompanhar todos os 
seguimentos da unidade e supervisão de toda unidade escolar; A assistente 
administrativa: atendem as demandas ADM de documentos de matriculas, 
transferências e outros documentos da unidade necessários, ponto e RH, 
impressão dos holerites e assinatura dos mesmos; As Agentes de Educação 
estão organizando as pasta das avaliações e atividades, diário, semanário, 
realizando o projeto, cronogramas para o mês de Setembro, pesquisas de 
materiais diversos para serem utilizados com as crianças em suas atividades, 
gravação de vídeos educativo para o mês, montagem de atividades pedagógicas 
semanalmente, participando de formações realizadas pela Equipe Gestora 
Supervisora, entrega e recolhimento dos blocos de atividades, realizam a 
pesquisa de atividades para o planejamento, realizam as gravações e edições 
dos vídeos orientadores, além de preencher os documentos necessários: 
relatório do objeto; Orientam as monitoras quanto a gravação de vídeos e 
brincadeiras, confecções de painéis e material para uso nos vídeos;  As 
Monitoras estão atendendo até 80% das crianças na unidade, dando suporte 
para as Agentes em sala e nas gravações dos vídeos remotos, zelando 
integralmente pelas crianças; As auxiliares de limpeza estão limpando a unidade 
escolar diariamente, áreas internas e externas fazendo a higienização dos locais 
de acordo com o protocolo de saúde; 



 
 
 
 
 
 
 

OUTUBRO 

A Coordenadora Pedagógica está realizando formações com as agentes 
educacionais todas as semanas, revisando avalições, planejamentos híbrido, 
cronogramas de temas, pautas de formação, conselho de classe, diários, 
portfólios, projeto da U.E, relatórios, semanários e realizou recolhimento de 
blocos de atividades, pedido de materiais pedagógicos; A Diretora: quadro de 
funcionários e horários; Formação com as Agentes Educacionais; Pedido de 
materiais de limpeza e ADM, atestados e justificativas, Recebimento dos 
produtos de limpeza; organização da presença no diário, acompanhar todos os 
seguimentos da unidade e supervisão de toda unidade escolar; A assistente 
administrativa: atendem as demandas ADM de documentos de matriculas, 
transferências e outros documentos da unidade necessários, ponto e RH, 
impressão dos holerites e assinatura dos mesmos; As Agentes de Educação 
estão organizando as pasta das avaliações e atividades, diário, semanário, 
realizando o projeto, cronogramas para o mês de outubro, pesquisas de 
materiais diversos para serem utilizados com as crianças em suas atividades, 
gravação de vídeos educativo para o mês, montagem de atividades pedagógicas 
semanalmente, participando de formações realizadas pela Equipe Gestora 
Supervisora, entrega e recolhimento dos blocos de atividades, realizam a 
pesquisa de atividades para o planejamento, realizam as gravações e edições 
dos vídeos orientadores, além de preencher os documentos necessários: 
relatório do objeto; Orientam as monitoras quanto a gravação de vídeos e 
brincadeiras, confecções de painéis e material para uso nos vídeos;  As 
Monitoras estão atendendo até 80% das crianças na unidade, dando suporte 
para as Agentes em sala e nas gravações dos vídeos remotos, zelando 
integralmente pelas crianças; As auxiliares de limpeza estão limpando a unidade 
escolar diariamente, áreas internas e externas fazendo a higienização dos locais 
de acordo com o protocolo de saúde. 

NOVEMBRO 

As Auxiliares de Limpeza, organizam a unidade escolar diariamente, áreas 
internas e externas fazendo a higienização e limpeza dos locais de acordo com 
o protocolo de saúde, recebem o pessoal da entrega da água e lavanderia;   As 
Cozinheiras e auxiliares, preparam às refeições das crianças diariamente, 
recebem os alimentos da SEDUC, contam o estoque e realizam a planilha para a 
entrega na SEDUC dos alimentos utilizados semanalmente; A Coordenadora 
Pedagógica realiza formações com as Agentes Educacionais todas as semanas, 
revisando avalições, planejamentos híbrido, cronogramas de temas, pautas de 
formação, conselho de classe, diários, portfolios, relatórios, semanários e 
realizou recolhimento de blocos de atividades, Pedido de Materiais Pedagógicos; 
A Diretora  realizou, quadro de funcionários do mês vigente e horários; lista 
piloto, Atas da APM, levou e retirou os documentos da APM  no Cartório e 
Banco; Formação com as Agentes Educacionais; Pedido de materiais de 
limpeza e pedagógicos; Relatório do Projeto, atestados e justificativas,  
recebimento dos produtos de limpeza; organização da presença no diário, 
acompanhar todos os seguimentos da unidade; A Assistente Administrativa: 
atendem as demandas ADM de documentos de matriculas, transferências e 



 
 
 
 
 
 
 

outros documentos da unidade, ponto e RH;  holerites, malotes, pedidos de água 
e gás para a  unidade, lista piloto e lista de espera. As Agentes de Educação 
organizam as avaliações, diário, semanário, cronogramas para o mês de 
outubro, pesquisas de materiais diversos para serem utilizados com as crianças 
em suas atividades, gravação de vídeos educativo para o mês, montagem de 
atividades pedagógicas semanalmente, participando de formações realizadas 
pela Equipe Gestora entrega e recolhimento dos blocos de atividades, realizam 
a pesquisa de atividades para o planejamento, realizam as gravações e edições 
dos vídeos orientadores, além de preencher os documentos necessários; 
Orientam as ADIs quanto a gravação de vídeos e brincadeiras, confecções de 
painéis e material para uso nos vídeos;  As ADIs estão atendendo até 100% das 
crianças na unidade, dando suporte para as Agentes, zelando integralmente 
pelas crianças. 

DEZEMBRO 

A Coordenadora Pedagógica está realizando formações com as Agentes 
Educacionais todas as semanas, revisando avalições, planejamentos híbrido, 
cronogramas de temas, pautas de formação, conselho de classe, diários, 
portfólios, projeto da U.E, relatórios, semanários e realizou recolhimento de 
blocos de atividades, pedido de materiais pedagógicos; A Diretora: quadro de 
funcionários e horários; Formação com as Agentes Educacionais; Pedido de 
materiais de limpeza e ADM, atestados e justificativas, Recebimento dos 
produtos de limpeza; organização da presença no diário, acompanhar todos os 
seguimentos da unidade e supervisão de toda unidade escolar; A assistente 
administrativa: atendem as demandas ADM de documentos de matriculas, 
transferências e outros documentos da unidade necessários, ponto e RH, 
impressão dos holerites e assinatura dos mesmos; As Agentes de Educação 
estão organizando as pasta das avaliações e atividades, diário, semanário, 
realizando o projeto, cronogramas para o mês de outubro, pesquisas de 
materiais diversos para serem utilizados com as crianças em suas atividades, 
gravação de vídeos educativo para o mês, montagem de atividades pedagógicas 
semanalmente, participando de formações realizadas pela Equipe Gestora 
Supervisora, entrega e recolhimento dos blocos de atividades, realizam a 
pesquisa de atividades para o planejamento, realizam as gravações e edições 
dos vídeos orientadores, além de preencher os documentos necessários: 
relatório do objeto; Orientam as monitoras quanto a gravação de vídeos e 
brincadeiras, confecções de painéis e material para uso nos vídeos;  As ADI’S  
atende as crianças na unidade, dando suporte para as Agentes em sala e nas 
atividades que são planejadas, zelando integralmente pelas crianças; As 
auxiliares de limpeza estão limpando a unidade escolar diariamente, áreas 
internas e externas fazendo a higienização dos locais de acordo com o protocolo 
de saúde. 

 

 

 

Meta: Festas e eventos comemorativos. 



 
 
 
 
 
 
 

Atividades / Ações Realizadas:  

AGOSTO (23/08/2021 A 31/08/2021) 

- Não foram realizadas em decorrência da Covid 19. 

SETEMBRO 

- Não foram realizadas em decorrência da Covid 19. 

OUTUBRO 

Semana da criança de 18 a 22. 

NOVEMBRO 

- Não houve eventos neste período 

DEZEMBRO  

06, 07 e 08 – Encerramento e entrega da lembrancinha do Projeto Anual “Do Re 
Mi...Do Saber”. 

 

 

Jaguariúna, 17 de dezembro de 2021. 

 

 

 

 
Associação Educacional Maria do Carmo – AEMC 

Celso Divino Lemes -  Diretor Presidente 
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