
 

CIMEI PROFª HORTÊNCIA FORNARI NOVO – GRUPO DE APOIO NISFRAM 
 

RELATÓRIO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS E DAS METAS ATINGIDAS 

 

Assinale o Período de Avaliação a que se refere este relatório: 

(    ) Janeiro a Abril 

( ) Maio a Agosto  

( X  ) Setembro a Dezembro 

1- Analise as atividades propostas de Acordo com o Plano de Trabalho e relate: 

       As atividades desenvolvidas durante o período: 

 

 Outubro  

 

Temática da Semana: Adaptação – Conhecendo o novo ambiente 

 Iniciamos nossas atividades dia 25/10, a adaptação não é uma tarefa fácil principalmente 

para crianças que nunca frequentaram o ambiente escolar. Seguindo as bases do 

Referencial Comum Curricular Nacional para a Educação Infantil para que a adaptação 

seja efetiva, é indispensável que as práticas pedagógicas sejam direcionadas para admitir as 

crianças de modo a que elas se reorganizarem na nova rotina, ambiente e atentando – se 

nos cuidados na hora da higiene pessoal, alimentação e sono. O início na creche deve ser 

planejado, pois é uma fase de afastamento dos pais ou de alguém que represente a família. 

Quando a adaptação é realizada de forma eficiente a estadia da criança é tranquila 

contribuindo também para o desenvolvimento afetivo, psicomotor, cognitivo e social. 

(CRISTOFOLETI; CAMPOS, 2016) 



 

A adaptação na nossa CIMEI foi geral, tanto de equipe pedagógica quanto das crianças. 

Apesar da maioria das crianças nunca terem frequentado o ambiente escolar foi bem 

tranquilo, devido a entrada das crianças ser de forma gradual elas conseguiram se adaptar 

bem a nova rotina. Desde o primeiro momento foi realizada a roda para as crianças terem 

noção prévia das atividades que seriam realizadas, assim deixando - os cientes para que o 

dia fosse tranquilo. 

(Fotos) 

Temática da Semana: Halloween – Dia das Bruxas 

Com a comemoração do dia das bruxas foi proposto à explicação acerca desta data e a 

discussão acerca dos medos. O dia das bruxas é muito difundido na cultura americana e 

devido a sua relação com o dia dos mortos há a exploração de imagens como caveiras e 

bruxas.   

Aproveitando essa comemoração as monitoras leram histórias que englobavam monstros e 

bruxos e conversaram sobre o que é ter medo e porque não é necessário não ter medo de 

certas coisas. As crianças interagiram bastante com o tema, brincaram com chapéu da 

bruxa e pintaram uma aranha.  

As atividades do berçário 1 são voltadas para a estimulação sensório motor das crianças. A 

estimulação se faz muito importante nos primeiros meses de vida, pois é nesse período o 

qual a rede de neurônios é formada. O desenvolvimento da linguagem vem primeiro com o 

choro, logo em seguida com a pronuncia de sons que normalmente são vogais, nos meses 

subsequentes o bebe consegue imitar algumas sílabas sendo assim é o inicio da rede neural 

para a aquisição da fala. Os estímulos indispensáveis nessa etapa são a música, contação de 

história e conversas. (PEDROSO, 2018)  



 

Tendo esta, e outras referências , como base realizamos atividades de estimulação para as 

crianças, sempre enfatizando o lúdico e proporcionando a elas um ambiente confortável e 

animado. 

 (fotos) 

De acordo com o tema proposto, foi realizada no berçário 2 a roda de conversa, cantaram a 

música da “dona aranha” e realizaram a atividade da pintura da aranha. As crianças 

adoraram a estimulação e cantavam a toda hora, principalmente no corredor que ficou 

enfeitado com as aranhas de E.V.A. Elas apontavam e começavam a cantar. Tivemos um 

feedback positivo das crianças que foram cantando a música para a casa e realizaram a 

atividade muito animadas! 

(fotos) 

 Novembro 

Temática da Semana: Musicalização 

O tema trabalhado no mês de novembro será a musicalização. A música é de grande 

importância na educação infantil e colabora para o progresso psicomotor, sócio afetivo, 

cognitivo e linguístico, sendo um meio facilitador de aprendizagem. A musicalização 

constitui – se de um processo de construção do conhecimento, contribuindo o progresso da 

sensibilidade, criatividade, senso rítmico, imaginação, memória, concentração, atenção, 

socialização e afetividade além de contribuir para a consciência corporal e movimentação. 

(MENDONÇA, 2014) 

A musicalização na educação infantil é comparada a uma motivação para aprender de um 

jeito diferente, pois aliada a música vem à concentração e o interesse maior nas palavras e 

ritmos apresentados.  



 

Foram trabalhadas duas músicas em específico para cada sala. Para o berçário 1 usamos a 

temática da música “família dos dedos” as monitoras cantaram a música estimulando a 

coordenação dos dedos e o descobrindo das partes do corpo, em específico a mão. Para 

encerrar a semana elas realizaram a atividade de pintura dos dedinhos. Os bebês adoraram 

o ritmo da música e o contato com a tinta. A curiosidade despertada pelas crianças acerca 

do que foi proposto foi muito interessante, elas olhavam com curiosidade e animação para 

as monitoras com a intenção de imitá-las. 

(fotos) 

A música trabalhada no berçário 2 foi “cachorrinho está latindo”, aproveitando o dia 

chuvoso as professoras encheram balões e os moldaram em formato de cachorro. As 

crianças adoraram, brincaram, interagiram com a música e com o som do animal proposto. 

(fotos)  

 

Temática da Semana: Musicalização - Animais  

Com o objetivo da assimilação dinâmica nesta semana foi proposta o tema dos animais 

juntamente com a música. Assim as crianças associam de forma mais rápida e eficiente as 

cores, as diferenças entre os animais e tem contato com a música. 

No berçário 1 foi trabalhada a música da “cobra subindo no pé de limão” junto com 

chocalhos. Observamos a atenção das crianças ao som e ao ritmo da música. Após a 

apresentação da música foi realizada a pintura do desenho de uma cobra com os dedinhos 

das crianças. Foi observada a curiosidade e a atenção das crianças no contato direto com a 

tinta, a monitora enfatizava a cor e durante a atividade cantava a música proposta.  

(fotos) 



 

No berçário 2 foi explorada a música do “Pintinho amarelinho”. Foi conversado na roda 

sobre a cor amarela, a mão, o pintinho e o som que ele faz. Eles realizaram a atividade de 

pintura do pintinho pintando a mão de amarelo e a carimbando na folha. As crianças 

adoraram o contato direto com a tinta e a imitação dos movimentos da música com as mãos 

e o corpo. 

(fotos)   

Temática da Semana: Musicalização – Animais marinhos 

 

Todas as atividades previstas pelo calendário pedagógico foram executadas. 

 

2- Com relação as metas previstas no termo de colaboração e plano de trabalho 

vigentes respondam: (cada entidade deverá colocar de acordo com sua 

finalidade) 

 

 

Pessoas atendidas 

 

Número previsto 

 

Número atendido dentro 

do período do relatório 

de avaliação 

Dezembro   

Novembro   

Outubro   

Setembro   

 

 

3- Houve alteração, redução ou ampliação da equipe prevista no plano de 

trabalho? 

 



 

 

4- Relate sobre os resultados alcançados durante o período de avaliação: 

 

 

 B1-  

 B2 -  

 

5- Com relação as metas de resultados previstas no plano de trabalho, responda: 

 

 

METAS PROPOSTAS FOI CUMPRIDA? JUSTIFIQUE AS 

METAS 

 ( X ) SIM (   ) NÃO 

 

Todas as metas foram 

alcançadas. 

 

 

6- Possui índice de pesquisa de satisfação da população? 

 

(   ) sim 

( X ) não 

 

7- Qual percentual de satisfação atingido? 

 

. 

Pedreira,  Janeiro de 2019. 

 

____________________________ 

Jéssica Mayara Marcon de Sousa 

Coordenadora Pedagógica 
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