
 

Grupo de Apoio Nisfram 

CIMEI Walkyria Thomazini Cavicchia 

RELATÓRIO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS E DAS METAS 

ATINGIDAS 

 

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

( X ) Janeiro a Abril 

(    ) Maio a Agosto  

(    ) Setembro a Dezembro 

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

As atividades desenvolvidas durante o período:  

 Janeiro 

 

Como janeiro é um mês de férias exploramos as brincadeiras, a criança brinca por 

necessidade e ao brincar aprimora seus sentidos e seus movimentos; vai conhecendo como 

são e para que servem os objetos e brinquedos; desenvolve sua linguagem e seu 

pensamento; aprende e compreende as atividades, os costumes dos adultos e as relações 

entre as pessoas. 

 Ao brincar, a criança vai estimulando a aprendizagem, a aquisição de conhecimentos, a 

criatividade, a imaginação, a socialização, a coordenação motora, bem como diversas 

habilidades importantes para o seu desenvolvimento. O brincar, além de ser um direito de 

todas as crianças (ECA - artigo 16), é uma forma de expressão dos seus pensamentos e 

sentimentos. 



 

O brincar que tem como característica a livre escolha da criança, porque entende que é por 

meio de escolhas que a criança pode ir aprendendo a exercitar sua autonomia, ou seja, 

aprender a fazer as coisas por conta própria, julgar o que gosta ou não gosta de fazer. A 

brincadeira, sendo o momento em que quem comanda a atividade é a criança e não o 

adulto, é uma oportunidade fundamental para que a criança aprenda a fazer escolhas, a 

tomar decisões, libere e controle emoções, exercite seu corpo, estimule sua imaginação e 

criatividade.  

Neste mês também acolhemos uma sala da Pré escola, que passaram o mês conosco se 

divertindo em meio a nossas brincadeiras. Para encerramento do mês realizamos a nossa 

comemoração dos aniversariantes do mês de janeiro. 

 

 

 

 



 

   

    



 

 

 

 Fevereiro  

No mês de fevereiro trabalhamos os seguintes temas Carnaval, Repórter e Projeto Valores.   

Carnaval: O carnaval é uma festividade que vale a pena ser aprofundada e trabalhada com 

as crianças, pois é um referencial na cultura brasileira. Trabalhamos com nossas crianças 

as marchinhas carnavalescas, fantasias e adereços, mostramos confetes e serpentinas, 

fizemos uma oficina de máscara no qual cada criança confeccionou sua máscara para usar 

no baile. Como enceramento da semana realizamos um baile de carnaval e as crianças que 

tinham fantasias trouxeram e se fantasiaram para cair na folia.  



 

 

 



 

 

 



 

 

Repórter:  no dia 16 é comemorado o dia do repórter, então trabalhamos com as crianças 

o repórter. Através do concreto mostramos para que serve a filmadora, o microfone, a 

televisão e o rádio que são os meios de comunicação no qual o repórter aparece, para o 

enceramento dessa semana realizamos uma reportagem onde as crianças puderam aprender 

através da pratica (lúdico) a fazer uma reportagem. 

 



 

  

Projeto valores: A creche é um espaço de construção de conhecimento, não há como 

crescer no cognitivo se não houver a relação entre as pessoas. É na relação que os valores 

se tornam relevantes. 

Na educação infantil os valores precisam ser abordados, no sentido da construção da 

personalidade da criança, nesta fase todo o conhecimento adquirido será levado para a vida 

toda.  

O primeiro valor trabalhado foi a amizade, um dos mais importantes valores a ser 

aprendido, trata-se do afeto puro desinteressado, compartilhado com outra pessoa, que 

nasce, se fortalece e pode durar a vida toda. O contato com os iguais faz com que o 

universo da criança seja grandioso e rico, através do outro a criança pode aprender sobre o 

mundo e sobre si mesma. 

Conversamos, contamos historias e desenvolvemos algumas brincadeiras que eram 

necessário a participação de um amigo para realiza - la desta forma demostramos de 

maneira pratica a importância de se ter amigos. 



 

 Afinal ter um amigo é encontra uma parte de você em outro. 

  

Para encerramento do mês comemoramos os aniversariantes do mês de fevereiro. 

  

 

 Março  

No mês de março trabalhamos os seguintes temas: 

Dia Internacional da Mulher é comemorado anualmente em 8 de março. Por ser uma 

comemoração que está presente em nosso cotidiano exploramos esta data para que as 

crianças adquiram de maneira lúdica conhecimento e conscientização sobre o ser humano 

em especial a valorização da mulher. Mostramos as crianças imagens de mulheres e a 



 

diferenciação entre mulher e homem, confecção de cartão com guache para se entregue em 

homenagem a mulher. 

Realizamos a avaliação diagnostica, com o intuito de ajuda a identificar as causas e 

necessidades de intervenção no processo de aprendizagem. Uma avaliação continua feita 

trimestralmente para podermos averiguar o desenvolvimento da turma.  

Nesta avaliação usamos três princípios básicos, identificar a realidade da turma, identificar 

as dificuldades das turmas e individualmente de cada criança e definir ações para estimular 

e sanar as dificuldades. 

No Berçário I observamos, o desenvolvimento motor, a memória a longo prazo, o interesse 

por canções infantis e o desenvolvimento da motricidade fina e ampla. 

No Berçário II observamos a compreensão de ordens simples, empenha-se em e tentativas 

de ensaio erro, descobrir o novo, o sócio emocional e o desenvolvimento motor. 

Berçário III observamos, o tempo de concentração em determinadas atividades, o explorar 

situações novas, nomear objetos, o interesse pelos sons, fazer escolhas quando pedido, o 

tempo que presta atenção me desenhos e músicas, o desenvolvimento da linguagem e o 

desenvolvimento motor. 

No Minigrupo observamos a compreensão do hoje, o conhecimento das formas 

geométricas, a compreende mais e menos, separação de cores e objetos, percepção do 

menino e da menina (diferença de gênero) desenvolvimento da linguagem através de 

discrição de figuras, relatar experiências, responder perguntas verbalmente, cantar entre 

outros, estimulação motora. 

Semana da água acreditamos que respeitar o que a natureza nos fornece devem ser 

repassados para as crianças. Trabalhamos visando a conscientização das crianças quanto ao 

uso da água. Conversamos e mostramos através das brincadeiras que não podemos 

desperdiçar agua, pois ela é nossa fonte de vida. Ao termino da semana realizamos a 

confecção de um mini aquário de garrafa pet.     



 

  

  

Pascoa é uma comemoração que presente em nosso cotidiano é preciso explorar esta data 

para que as crianças adquiram novos conhecimentos. Com nossos pequenos contamos 

historias, cantamos músicas exploramos a imaginação e a criatividade através da confecção 

máscara de coelhos e cartaz coletivo de ovo de páscoa. Realizamos a caça aos ovos de 

pascoa cada turma seguiu as pegadas dos coelhos e se deparam com uma cesta cheia de 

ovos, aproveitando a pascoa realizamos nossa festa de pascoa com parabéns aos 

aniversariantes. 



 

 

   

  



 

 

 

 Abril 

Durante o mês de abril realizamos as seguintes atividades: 

Identidade – a construção da identidade se dá por meio das interações das crianças com 

seu meio social. A creche é um universo social diferente do da família, favorecendo novas 

interações, ampliando desta maneira seus conhecimentos a respeito de si e dos outros. A 

autoimagem também é construir a partir das relações estabelecidas nos grupos em que a 

criança convive. Um ambiente farto em interações, que acolha as particularidades de cada 

indivíduo, provoca o reconhecimento das diversidades, aceitando-as e respeitando-a, ao 

mesmo tempo em que contribui a construção da unidade coletiva, favorece a estruturação 



 

da identidade, bem como de uma imagem positiva. Segundo o Referencial Curricular para 

educação Infantil, a identidade “é um conceito do qual faz paetê a ideia de distinção, de 

uma marca de diferença entre as pessoas a começar pelo nome”. Segundo todas as 

características físicas, de modo de agir pensar e da história pessoal. Durante duas semanas 

trabalhamos através do lúdico o quem sou eu, exploramos através da roda da conversa qual 

minha cor preferida, o desenho que mais gosto de assistir. Durante as atividades na sala de 

artes trabalhamos o nosso corpo, pintura meu retrato. 

 

Índio -  conforme os PCN’s é preciso que a criança conheça e valorize a pluralidade do 

patrimônio sociocultural brasileiro, bem como aspectos sociocultural de outros povos e 

nações, posicionando-se contra qualquer discriminação baseada em diferenças culturais, de 

classe social, de crenças, de sexo, de etnia ou outras características individuais e sociais. O 

dia do índio é um resgate a nossa história e das nossas raízes. Através dele trabalhamos os 

hábitos costumes e forma de vida dos índios. Na sala de artes realizamos algumas colagens 



 

de índios, ocas e confeccionamos cocares. Nesta semana também realizamos uma culinária 

“doce de tapioca” onde mostramos a mandioca, a farinha de tapioca e como o doce é feito. 

Para o enceramento da semana realizamos um piquenique em comemoração ao dia do 

índio. 

 

   



 

  

Moradia- com o intuito de fazer com que as crianças percebam as variedades de moradias 

como casa, ocas, iglus, tentas, apartamento, colmeias, casa do João de barro entre outros. 

Mostramos através de imagens as diferentes casas existentes e consequentemente quem 

habita em cada casa. Através da roda da conversa pudemos explorar o conhecimento das 

crianças perguntado como é sua casa, quem já viu uma casa assim? Sempre respeitado a 

faixa etária das turmas. Para a sala de artes construímos juntos as casas dos três 

porquinhos, colamos bolinhas de papeis crepom em casinhas.  

  

Para enceramento do mês de abril cantamos os parabéns aos aniversariantes do mês. 

 

 



 

 

Atividades previstas e não executadas durante o período: 

Todas as atividades previstas no calendário e no plano de trabalho foram realizadas. 

 

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

vigentes respondam:  

 

Pessoas atendidas Número previsto Número atendido dentro 

do período do relatório 

de avaliação 

Janeiro 150 149 

Fevereiro 150 144 

Março  150 148 

Abril 150 147 

 

Total de pessoas atendidas:150 crianças de 0 a 3 anos e 11 meses. 

 

 

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

trabalho? 

 

O plano de trabalho vem sendo seguido, conforme apresentado na Secretaria 

Municipal de Educação não havendo alterações. 

 

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

 



 

• B1- Estamos trabalhando nas atividades pedagógicas direcionadas estímulos 

sentar, pegar, rolar, engatinhar, andar. Também estamos promovendo a oralidade 

por meio das músicas infantis, cotação de história. 

 

• B2 – Buscamos o desenvolver o psicomotor das crianças, a autonomia como 

alimentar-se sozinho, andar, fazer fila para passeios curtos dentro da creche e a 

coordenação motora. Trabalhamos também a oralidade através de músicas e 

contação de histórias. 

 

• B3 – Desenvolvemos nesta turma a autonomia o alimentar-se sozinho, usar 

o banheiro (saída da fralda). Trabalhamos a oralidade através de músicas, contação 

de histórias, chamadinha, o conhecimento do nome através das fichinhas, também 

trabalhamos as habilidades do corpo, regras de convivência, coordenação e motora. 

 

• Mini Grupo – como as crianças desta faixa etária, irão para a pré-escola no 

ano seguinte estamos trabalhando o conhecimento de letras e números, cores, 

formas geométricas, quantidades, o nome através das fichas da chamada, 

perfeiçoando a autonomia das crianças comer, usar o banheiro e trocar-se sozinho.  

 

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

 

METAS PROPOSTAS FOI CUMPRIDA? JUSTIFIQUE AS 

METAS 

150  (  X  ) SIM (    ) NÃO 

 

 As metas foram 

atingidas totalmente  

 

6- Possui índice de pesquisa de satisfação da população 

 

            (    ) sim 

( X ) não 



 

As famílias verbalizam a satisfação no atendimento realizado aos seus filhos. Há 

grande participação das famílias em reuniões/atividades realizadas pela CIMEI  

 

7- Qual percentual de satisfação atingido? 

 

Não podemos mensurar, mas podemos dizer que temos grande participação das 

famílias, havendo poucas ausências das crianças durante esse período.  

 

 

 

Pedreira, 30 de abril de 2018. 

 

 

 

 

                                           ______________________________ 

Monaliza Aparecida Alves 

Supervisora Pedagógica  

 



 

      

CIMEI WALKIRIA THOMAZINI CAVICCHIA – 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 

( X ) Maio a Agosto  

(    ) Setembro a Dezembro 

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

       As atividades desenvolvidas durante o período: 

 

 Maio  

 

Temática da Semana: Moradia  

 Apresentação dos tipos de moradias que eles conhecem, cantamos e contamos historinhas 

na roda que falavam sobre as moradias e como atividade pedagógica as crianças coloriram 

as casinhas com lápis de cor giz e tinta. 

      



 

 

Temática da Semana: Comemoração do Dia das Mães 

A atividade pedagógica sobre esse tema, trouxe vários momentos afetivos na fala das 

crianças, então aproveitamos e trabalhamos com eles a importância da família e da mãe, 

que existes vários tipos de mães sempre de maneira lúdica. Com os maiores (minigrupo) 

exploramos os conhecimentos que eles já possuem da figura da mãe, nas rodas contamos 

historinhas relacionadas as mães e conversamos sobre o que as mães gostam de fazer, 

comer, qual a cor preferida da mamãe. Durante toda a semana foi confeccionado um 

miminho para as mães; cartões com as mãozinha e pezinhos, pintura das mamães como 

eles veem. Como encerramento da semana realizamos um café da manhã para as mães com 

apresentação de slides do dia a dia das crianças aqui na creche. No café da manhã mães e 

filhos aproveitaram e curtiram esse momento juntos. 

   



 

Temática da Semana: Meio Ambiente  

Com o objetivo  para que as crianças conheçam, valorizem a natureza e aprendam a cuidar 

dos nossos recursos naturais evitando o desperdício e preservando o meio ambiente as 

conversas acontecem sempre nas rodas e através de demonstrações, nos passeios aos 

arredores da CIMEI as crianças puderam observar arvores, flores e pequenos insetos 

(borboletas, formigas, grilos) com auxílio das adis foram descobrindo a importância da 

preservação, na sala de artes foram trabalhado colagem de nuvens desenho da arvore com 

as raízes feita com tinta e a copa com colagem de folhas, cartaz coletivo.    

  

 

Temática da Semana:  O corpo Humano 

Exploramos através de rodas os conhecimentos que as crianças possuem do corpo   e das 

partes que o compõem. Com as músicas trabalhamos de forma concreta as partes do corpo, 

assim como a caixa surpresa que ao abrir a criança se surpreendiam ao ver seu rosto no 

espelho da caixinha. As atividades de artes foram realizadas; cartaz coletivo do corpo 

humano, colagem das partes do corpo humano, carimbo minha mãozinha, meu pezinho.  



 

 

Mobilização comunitária  

Com o envolvimento das famílias e da comunidade, contamos com a colaboração de 

doações para cestas de café da manhã. Esse momento foi de grande alegria e pudermos 

estreitar mais uma vez os vínculos escolares.  

Integração e socialização 

Ganhadores das Cestas: 

     

 Junho 

Semana Temática: Corpo Humano 



 

Em continuidade ao tema o Corpo Humano as atividades pedagógicas foram fortalecidas 

através das rodas da conversa, sendo reforçado os conhecimentos assimilados pelas 

crianças das partes que o compõem. A musicalização também fez parte dessa etapa de 

aprendizagem com músicas que reforçam onde estão as partes do corpo, nas atividades de 

artes foram feitos mosaicos de rosto, quebra cabeça do corpo humano, desenho da silhueta 

do corpo das crianças 

 

 

Mobilização da Equipe- Comemoração de Aniversário da Creche 12 de junho 

Momento de reflexão e aprendizado, neste 01 ano de trabalho com CIMEI. Fortalecimento 

da Equipe Pedagógico e a superação dos desafios enfrentados pela Educação Infantil. Com 

a missão de quem a Educação transforma vidas. 

 

 



 

 

Semana Temática: Copa do Mundo 

Com a oportunidade de apresentar outras culturas as nossas crianças, aproveitamos o tema 

da Copa para trabalhar neste mês. 

Com a roda da conversa estimulamos as crianças maiores a nos falar o que sabem sobre a 

copa do mundo, qual é o país que moramos e pelo qual torcemos, mostramos as cores da 

Bandeira do Brasil as formas geométricas que nela tem, confeccionamos a Bandeira do 

Brasil em conjunto com as crianças, jogamos futebol 

Este foi um momento oportuno para trabalharmos com os menores as cores da bandeira, a 

coordenação motora fazendo bolinhas de papel e colando nas cores verde amarelo e azul, 

recorte e colagem de torcedores, colagem, confecção de bola com bexiga e jornal. 

Cada turma confeccionou uma lembrancinha para as crianças com o tema copa (medalhas, 

viseiras) 



 

    

       

 



 

 

 

 

Vivência comunitária cheia de vínculos 

Em dias onde ocorreram os jogos da Seleção Brasileira nosso expediente foi reduzido e a 

demanda de crianças também foi menor aproveitamos essa ocasião para fazermos passeios 

com as crianças nos arredores da CIMEI em um desses passeios foi realizada uma pequena 

visita na CIMEI Wilson Thomazi. A visita possibilitou o fortalecimento do diálogo e troca 

de experiência entre a equipe pedagógica. 

Aproveitamos esses dias para a confecção e colocação dos enfeites juninos.  



 

 

  

O dia 20 foi o dia do desafio, este dia surgiu no Canadá, por conta de um inverno rigoroso 

o prefeito teve a ideia de fazer uma mobilização, para que todos os cidadãos saíssem de 

suas casas e caminhassem para exercitar o corpo, essa ideia se propagou e hoje toda a 

última quarta-feira do mês de maio é realizado o dia do desafio (que excecionalmente esse 

ano mudou-se para o dia 20 deste mês) onde o maior desafio é fazer as crianças se 

movimentarem. Foi uma manhã muito prazerosa para todos.  



 

    

Projeto Horta 

Neste mês também trabalhamos o projeto Horta. 

Os benefícios que um projeto de horta na educação infantil pode trazer para as crianças não 

se limitam apenas a área acadêmica, já que esses pequenos tornam-se mais sociáveis. Além 

disso, segundo estudos as crianças que tem contato com terra, água, vegetais, minhocas, 

sementes estabelecem mais relações com o meio na qual estão inseridas. E desenvolvem a 

consciência do cuidado. 

Os benefícios de uma horta para as crianças são muitos. Mas, o principal é a paciência que 

pode ser desenvolvida durante as atividades neste ambiente. Para as hortaliças crescerem, é 

necessário tempo e cuidado, desde o plantio até o momento da colheita. Dessa forma os 

alunos conseguem entender também a importância de cuidar da natureza e levam isso para 

suas vidas” 

O projeto de hortas na educação infantil aproxima os estudantes de atitudes sustentáveis e 

mais consciente, pois eles aprendem a importância de cultivar alimentos sem o uso de 

insumos químicos. Além disso, as crianças que cultivam hortas em ambientes escolares 

conhecem melhor verduras e legumes 

No ambiente escolar as crianças são estimuladas também a degustar alimentos plantados, 

dessa maneira adquirem desde cedo uma alimentação mais saudável.  Em uma horta os 

pequenos aprendem conceitos básicos de cultivo de hortaliças, manuseio e até colheita 

sempre de forma lúdica. 



 

 

 

 

Integração e vivência 

Na ultima sexta feira do mês foi realizada a comemoração dos aniversariantes. Esse 

momento é aguardado sempre com muita expectativa, a felicidade toma conta.  



 

 

Festividade Julina. 

Para estimularmos a participação da vivência comunitária e familiar, no mês de julho a 

CIMEI irá realizar a Festa Julina. Momento esperado pela equipe e as crianças, pois 

organização e os preparativos não cessam. 

  Julho 

 O projeto férias foi destaque neste mês, onde as brincadeiras e as atividades lúdicas 

foram de grande envolvimento das crianças.  

 O brincar proporciona a criança amplo aprendizado, elas descobrem o mundo, 

socializam-se, desenvolvem-se, organizam seus pensamentos e promovem sua 

criatividade. 

 Durante o mês tivemos atividades prazerosas que estimularam a criatividade, com 

contação de histórias e realização de shows onde as próprias crianças criaram, 

utilizando de fantasias e fantoches, microfones e plateia.  

 Outro destaque foi a realização de gincanas, jogos de futebol no qual trabalhamos a 

coordenação motora os sentimentos ganhar e perder. Desfrutamos também de 



 

sessão de cinema, baile a fantasia, pique nique onde cada criança trouxe um prato 

interagiram e se divertiram muito. 

 

 

   

   

 

 



 

    

Com o objetivo de integrar e envolver a família e comunidade neste mês realizamos a 

nossa primeira festa Julina. Contamos com o apoio e doações de comerciantes do território 

da creche, doações das famílias para itens do Bingo entre outros.  Na organização das 

barracas e das brincadeiras contamos com a equipe da CIMEI, todos envolvidos com muita 

alegria.  

A apresentação das crianças foi dividida por turmas; Berçário I, Noite de São João, o 

Berçário II foi separado em duas turmas uma apresentou Cai Cai Balão e a outra Rala o 

Cocô, o Berçário III Pula Pula Pipoquinha e o Mini Grupo Vou fazer você pular feito 

pipoca.   

A participação da comunidade e das famílias reflete o bom trabalho pedagógico, 

recebemos muitos elogios e com grande alegria todos foram recebidos e acolhidos pela 

Equipe da CIMEI.  O fortalecimento de vínculos familiares com as crianças foi de grande 

valia, pois o envolvimento dos pais é fundamental nesta parceria. 

 



 

   

 

 

Em homenagem ao dia dos avós que é comemorado no dia 26/07, as crianças do Mini 

Grupo realizaram um passeio com café da tarde aos idosos do lar dos velhos onde puderam 

desfrutar de momentos de integração e aprendizado junto à quem tem tanto a nos ensinar. 

    



 

 

 

Ao final do mês realizamos nossa tradicional festa de aniversário. 

 

 Agosto 

 

Conforme o plano de trabalho e o Referencial Curricular Infantil, foram abordados os seguintes: 

 

 Na primeira semana trabalhamos semana da família referente ao dia dos pais, onde trabalhamos a 

importância da família, A atual dinâmica social da figura paterna sofreu alterações significativas, 

por vista disso, o projeto Pais objetivou resgatar a valorização desta figura tão importante. 



 

 Conversamos com a criança sobre a importância da família, falamos da figura paterna, 

perguntamos o que elas faziam final de semana e com quem ficavam, como é seu pai do que elas 

brincam com seus pais. 

 

 No segundo domingo do mês de agosto comemoramos os Dia dos Pais. 

Foram organizadas atividades como: 

Confecção de lembranças para o dia dos pais; 

Cartaz feito com as crianças para homenagear seu dia; 

E para finalizar um delicioso café da manhã oferecido para os Pais. 

 

 

 
 

 

 Folclore 

 Semana destinada ao folclore, O folclore permeia a vivência cultural das crianças e cria uma 

abertura para a experiência de modo ativo e solidificado dentro dos eixos de aprendizagem, 

harmonizando atividades concretas e experimentais, a fim de sistematizar conteúdos conceituais, 

procedimentais e atitudinais, e estes foram utilizados como ponto de partida para a organização de 

atividades desenvolvidas para o desenvolvimento cognitivo, afetivo e cultural das crianças. 

 Trabalhamos a maquete do sitio do pica pau amarelo com a participação das crianças, elas 

adoraram esta atividade. 

 Cada criança levou uma personagem feita com auxílio da professora cada turma com um 

personagem da maquete. 



 

 Apresentação de um teatro do sitio do pica-pau amarelo com alguns personagens (tia Nastácia, 

Emília, saci, gatinha e a cuca)    

 

 
 

Projeto transito e meio de transporte. 

 A atividade é composta por conversa com a classe sobre o conhecimento que já possuem sobre o 

trânsito e os meios de transporte, explicação das regras na mobilidade, por em pratica o 

conhecimento adquirido através de pintura e desenhos e finalizar as atividades com diversão; 

 E desenvolvimento de atividades que envolvam todas as áreas do conhecimento. 

 Desenvolver a consciência da criança no trânsito; 

 Identificar sinais e placas; 

 Reconhecer as figuras geométricas no dia a dia; 

 . Ler simbolicamente; 

 ·Trabalhar com regras; 

 Trabalhar com cores; 

 Diferenciar meios de transporte; 



 

 Realizar movimentos corporais envolvendo situações do dia a dia; 

 Produzir brinquedos relacionados ao tema utilizando materiais reciclados 

 

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 

Maio  150 149 

Junho  150 150 

Julho  150 149 

Agosto 150 149 

 

 

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

trabalho? 

 

O plano de trabalho vem sendo seguido, conforme apresentado a esta Secretaria 

Municipal de Educação. Não havendo alterações. 

 

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

 

 

   B1- Observamos que o desenvolvimento das crianças estão se ampliando com o decorrer dos 

trabalhos realizados de aspecto cognitivo, social, afetivo e perceptivo motor. As crianças 

demonstram curiosidade, realiza movimentos oculares em várias direções, engatinha atrás de um 

objeto, anda, já reconhece parte do corpo, observa e explora o ambiente com curiosidade e 

interesse.  

 B2 – As crianças já apresentam uma percepção de espaço, já estão apresentando autonomia, estão 

aprendendo a comer sozinhas reconhecimento e descoberta do próprio corpo, criaram vínculos 

com as professoras e seus coleguinhas, observam ambiente com interesse e curiosidade. Todas as 

crianças já estão andando (Observação Gustavo Palhares ainda não anda). A maioria faz uso de 

fralda descartável, e são incentivadas ao uso do vaso sanitário, o que fazem sem maiores 

problemas. Algumas continuam fazendo uso da chupeta, mas procuramos dar somente na hora de 

dormir ou quando estão muito chorosas. O momento do sono continua sendo logo após o almoço. 

As crianças alimentam-se todas no refeitório. Os maiores já conseguem sozinhos utilizar os 

talheres e são incentivados para comer de tudo. 

 



 

 B3 – As crianças estão desenvolvendo sua autonomia já usam banheiro sozinhas algumas crianças 

ampliaram sua expressão oral, relatam o que fazem em casa, se foram em algum passeio ou 

mesmo repetem frases que conversamos com eles, sempre sorrindo, gesticulando ou mesmo 

apontando para algum objeto ou pessoa da sala na tentativa de relatar algo. 

 Mine Grupo- No decorrer do ano foram feitas diversas atividades com o intuito de desenvolver 

sua coordenação motora, linguagem oral, equilíbrio, lateralidade como: minicircuitos, roda de 

conversa, contação de histórias (com livros, fantoches), luvas e placas sensoriais, arco com fitas, 

caixa surpresa, culinária, danças, apresentações, brincadeiras livres e dirigidas, visitação e 

cuidados com jardim, plantio de mudas e sementes, 

 

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

 

6- Possui índice de pesquisa de satisfação da população? 

 

(   ) sim 

( X ) não 

 

7- Qual percentual de satisfação atingido? 

 

Através da verbalização as famílias apresentam grande satisfação em nosso 

atendimento, assim como participação assídua nas festividades e reuniões 

realizadas na CIMEI. 

 

Pedreira, 31 agosto de 2018. 

 

____________________________ 

Coordenadora Pedagógica  

METAS PROPOSTAS FOI CUMPRIDA? JUSTIFIQUE AS 

METAS 

150  ( X ) SIM (   ) NÃO 

 

Todas as metas foram 

alcançadas. 



 

GRUPO DE APOIO NISFRAM  

CIMEI WALKYRIA THOMAZINI CAVICCHIA 

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: 

 Setembro 

 

Tema: Trânsito  

No mês de setembro houve a continuidade ao tema trânsito. 

Entendemos que para transformar uma sociedade é importante a participação, 

conscientização e o desejo de cada criança, adolescente, adulto ou idoso. É 

necessário que os pais, professores, empresários e as próprias autoridades percebam 

como as atitudes corretas no trânsito podem salvar vidas. 

Na comunidade cada pessoa tem sua função. O papai e a mamãe geralmente 
trabalham fora, os irmãos mais velhos cuidam dos mais novos e estudam, enfim, cada 
um tem seu papel. Essas regras têm que ser seguidas e respeitadas para que haja 
uma convivência tranquila. Até mesmo na sala de aula, existem regras.  
É de grande valor, indicar que em todos os espaços de convivência, existem limites, 
regras e disciplina. Por exemplo: nenhum aluno para se locomover pulando em cima 
das cadeiras. Ou seja, para ir de um lugar ao outro, os alunos não podem subir nas 
cadeiras, nem pular em cima das mesas. No trânsito, também existem regras e leis, 
que devem ser cumpridas, para que haja organização e para que tudo funcione 
direitinho.  É muito importante que todos conheçam quais são as formas corretas de 



 

se comportar no trânsito, respeitando as outras pessoas que também convivem no 
mesmo espaço. Assim, fica fácil evitar os acidentes, preservar nossa vida e a vida das 
outras pessoas. 
Como destaque deste tema, foi perceptível a mudança de comportamento das 
crianças, a postura, o cuidado, a forma deles explicarem e conversarem com suas 
famílias. 

 

 

 

Tema: PROJETO PRIMAVERA 
 
Vivenciar a alegria da estação com a presença multicolorida das flores, levando a 
criança a contemplar as suas maravilhas e o bem-estar que a convivência da natureza 
proporciona. Trabalhar a percepção tátil, a coordenação motora fina e grossa, as 
linhas, as cores, os aromas, as medidas, os numerais, formas, texturas e as 
consequências observar o meio natural (Fotossíntese), desenvolvendo a curiosidade e 
a prática investigativa de cada criança. 
Colorir é uma atividade que envolve as crianças e mesmo aqueles simples rabiscos, como 
consideram os adultos, feitos por elas ainda bem pequenas, incentivam o desenvolvimento 



 

de capacidades essenciais. Expressão, conhecimento das cores, coordenação, 
aperfeiçoamento das capacidades motoras, concentração, limites e a paciência de fazer a 
tarefa até o final: tudo isso pode ser observado em uma criança enquanto ela se diverte 
pintando. 
Eles ficam mais atentos com as cores que estão a sua volta, como por exemplo, observam 
que o céu é azul, que a grama é verde e que frutas como a maçã são da cor vermelha. 
Com o lápis de cor, eles repassam esse novo aprendizado para o papel - explica a 
profissional. 
O bebê pode pintar e conhecer diferentes materiais, mas é no início da educação infantil 
que as crianças começam a utilizar os lápis coloridos, giz e cera, canetas hidrocores e 
tintas com maior ênfase. É nessa fase que elas passam a perceber as diferentes 
tonalidades, associá-las aos temas que as rodeiam e repassam isso para os seus 
desenhos. Pintar é uma experiência importante e desde pequena a criança investiga e 
transforma a possibilidade de colorir num mundo imenso de novas possibilidades.   

 

 

               

 

 



 

 

Apresentação da primavera 

 

Para encerramos o mês a nossa festa de aniversário  

 

 

 

 

 



 

Avaliação: Destacamos o envolvimento da equipe pedagógica, a participação das 

crianças e suas famílias. Os brinquedos confeccionados em material reciclado ficaram 

disponíveis para observação das famílias. Notamos grande curiosidade e satisfação 

pelo trabalho. É com alegria que vemos o desenvolvimento das crianças, a integração 

da equipe e apoio das famílias nas ações pedagógicas. 

 

 

Outubro  

 

De acordo com o plano de trabalho apresentado na secretaria municipal de educação, 

segue as atividades realizada no mês de Outubro. 

  

 Mês das crianças  

 Iniciamos o Mês com brincadeiras Tradicionais e Gincanas divertidas. 

Nada mais gostoso de observar que uma criança brincando, e quando aprende 
brincando melhor ainda. E foi assim com muitas brincadeiras que comemoramos os 
quatros dias desta semana com a criançada da cimei Walkyria A brincadeira se 
transforma em arte quando crianças se reúnem em torno de alguns brinquedos. E os 
pequenos artistas vão preenchendo o espaço, como pinceladas em uma tela em 
branco. Organizam o espaço, formam equipes, criam as brincadeiras e todo espaço é 
ocupado pela alegria. Os professores são observadores e mediadores deste momento 
de aprendizagem, mas pouco a pouco também estão brincando! Com muita 
brincadeira, as crianças vivenciaram a Semana da Criança com o que mais gostam de 
fazer. Foi uma semana divertida e deliciosa com cachorro quente, batata frita, bolos, 
algodão doces e sorvetes.  

 
 

 



 

 
 

 

Na programação, contação de histórias, que renderam a confecção da casinha de 
doces João e Maria, além das atividades recreativas. 

 
 

A função dos contos de fada não se limita, apenas, ao mundo da imaginação, das 
emoções e da sensibilidade. Ele aparece ativo também no domínio da inteligência e 
coopera para a evolução do pensamento e de todas as funções mentais superiores.  



 

As atividades são realizadas de forma lúdica e prazerosa, estimulando as crianças a 
terem contato com a horta e uma alimentação saudável. 

 
 

Apresentar diferentes tipos de alimentos ao bebe. Estimular a curiosidade das crianças 

sobre hábitos alimentares mais saudáveis, reconhecer os sabores da comida. 

 

 
 

 

Tivemos a participação da Nutricionista Ana Matilde com o teatro alimentação 

saudável.  



 

Tivemos a palestra com a dentistas sobre a importância de cuidar da higiene bucal 

desde primeiros meses de vida. 

A Saúde bucal é uma prática indispensável à ao desenvolvimento de um indivíduo, é 

um hábito a ser cultivado desde os primeiros meses de vida da criança. 

Conversas informativas acerca do tema, demonstrações, teatro de fantoche. 

 

 
 

 

Finalizamos com a tradicional festa de aniversário, ” tema Halloween” 

 
 

Avaliação  

Observamos a alegria das crianças em participar das brincadeiras e também de 

atividades lúdicas sobre alimentação e higiene e a participação ativa de toda equipe 

pedagógica  



 

Teremos (possivelmente) com tudo isso, futuros cidadãos curiosos e críticos, 

questionadores de si mesmos, dos outros, da sociedade em que vivem e do mundo 

como um todo, seres humanos reflexivos. 

 
CIMEI Walkyria Thomazini Cavicchia 

 

                                             Relatório de Atividades 

Novembro 

De acordo com o plano de trabalho apresentado na secretaria municipal de educação, 

segue as atividades realizada no mês de novembro. 

Musicalização: 

Durante o mês de novembro trabalhamos o Projeto Musicalização: Neste período 

contamos, historias através das músicas infantis, mas sempre contando história com 

fantoches, palitoches, teatros e com dramatização. 

 



 

 Ouvir música contribui para o desenvolvimento dos bebês e das crianças porque a 

harmonia dos sons estimula a audição e a fala e também o seu desenvolvimento 

intelectual, sensorial e motor. Quanto mais cedo a música for introduzida no ambiente 

da criança, maior será o seu potencial para aprender porque as crianças que vivem 

rodeadas de palavras adquirem mais fácil e rapidamente um discurso fluente e claro. 

Resgatamos histórias, cantigas, canções e brincadeiras que foram ensinadas por 

nossas mães, avós, com a realização de pesquisas com os pais. Fizemos várias 

brincadeiras e de rodas cantando músicas infantis mostrando os instrumentos 

musicais. 

 



 

Dia da Bandeira e o dia Da Consciência Negra conscientizar e levar a importância da 

Bandeira e as principais contribuições dos povos negros na formação da identidade 

cultural do povo brasileiro, é preciso educar as crianças para a quebra de 

preconceitos, promovendo a inclusão social das etnias para uma convivência saudável 

no espaço em que estão inseridas. Tivemos a pintura dos desenhos. 

 

 



 

 

Tivemos a apresentação de alguns pais e professores tocando e cantando música e 

realizando teatro para as nossas crianças sobre o nosso Projeto Musicalização e 

exposição dos instrumentos musicais confeccionado pelos pais e professores. 

 

 

Neste mês tivemos nossa última a reunião de Pais começando com uma dinâmica 

onde teve uma participação grande dos pais participativos que foi muito emocionante 

ao ver os pais falarem. Foi falado das férias, das trocas de turmas, retrospectivas do 

ano, e da festa de fim de ano e foi falado também sobre as primeiras semanas a volta 

às aulas. O desenvolvimento de seus filhos. Falamos sobre assuntos relacionados ao 

fim de Ano. 



 

 

 

 



 

Tivemos a apresentação da peça de teatro os Contos dos Pássaros. Foi maravilhoso, 

as crianças cantaram, interagiram e adoraram. Passamos uma manhã de alegria e 

diversão. 

 

 

 

 



 

Nas ultimas semana do mês de novembro começamos os ensaios para nossa festa de 

Fim de Ano.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

E finalizamos o nosso projeto com o curso Contação de História pela Fundação 

Educar oferecido pela creche. Foi um ano bom de trabalhar a leitura de várias 

maneiras, isso é muito importante e é importante também essa união entre escola e 

família, é satisfatório de ver o resultado e poder estar passando para os pais e 

conscientizando as professoras de como é importante a leitura para as nossas 

crianças. 

 

 

 

 



 

 

 Aniversariantes do mês de novembro e dezembro 

 

 



 

 

CIMEI Walkyria Thomazini Cavicchia 

 

Relatório de Atividades 

 

 

Dezembro 

De acordo com o plano trabalho e o referencial Curricular Nacional de Educação 

Infantil no mês de dezembro trabalhamos os temas natalinos. 

Na primeira Semana de Dezembro tivemos a vinda do Papai Noel onde entregou os 

brinquedos e distribuiu balas para as crianças, elas amaram e no fim de semana dia 8 

dezembro em um sábado fizemos  nossas apresentações de natal o ano de forma 

diferente e animada , reunimos funcionários, voluntários, e creche Hortência e as 

famílias atendidas para um dia  alegre, feliz festiva e de muita confraternização, onde 

comemoramos o Natal... Uma época doce e cheia de significado para as nossas vidas 

tivemos Papai Noel, brinquedos inflável e comes e bebes. Foi com esse sentimento de 

difundir o amor, que as crianças receberam os Papai Noel. E a alegria de ver os pais 

participarem da abertura da apresentação com Cotação de histórias. trabalhando o 

significado e estórias do Natal, possibilitando vivencias de conceitos de amor, 

caridade, amizade, e companheirismo, finalizando com a festa de Natal com 

apresentação das crianças de todas turmiminhas.BI, BII, BII, MG, e a chegada do 

Papai Noel. Foi uma festa muito linda, com brinquedos infláveis algodão doce e pipoca 

gratuito para as crianças e paras os pais tivemos uma Contação de histórias e a 

barraca maluca. Entregamos lembrancinhas de natal para as crianças com a chegada 

do papai Noel, com muita música e animação na Cimei Walkyria thomazini Cavicchia.                



 

 

 

                       

 

 

 

 



 

 

Dia 08 de dezembro contação de história , barraca maluca e confraternização das 

crianças, brinquedoas inflavés e Papai Noel. 

 

 



 

 

 



 

   

Na segunda e terceira semana de dezembro atividades livres com várias brincadeiras 

e passeio. 

 

 

 

 



 

 

 

Avaliação:  

Observamos a alegria das crianças em participar das brincadeiras e também de 

atividades, lúdicas, teatral e musicais e vinda do Papai Noel e entregas dos presentes 

com a participação de toda equipe pedagógica. Durante o mês tivemos bom 

desenvolvimento e aprendizagem das crianças. 



 

Fechamos no ano letivo com nossa festa de confraternização dos funcionários. 

Entramos recesso no dia 20 de dezembro de 2018 e retornaremos dia 4 de janeiro de 

2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

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

finalidade). 

Total de pessoas atendidas:150 crianças de 0 a 3 anos e 11 meses. 

 

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

trabalho? 

O plano de trabalho vem sendo seguido, conforme apresentado na Secretaria 

Municipal de Educação não havendo alterações. 

 

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

 

• B1- Estamos trabalhando nas atividades pedagógicas direcionadas aos 

estímulos sentar, pegar, rolar, engatinhar, andar, levantar, percebemos um bom 

desenvolvimento das crianças na coordenação motora. 

 

• B2 – As crianças já estão apresentando autonomia como alimentar-se 

sozinho, andar, fazer fila, e a coordenação motora. Trabalhamos também a 

oralidade através de músicas e contação de histórias e danças. 

 

• B3 – Desenvolvemos nesta turma a autonomia já usam o banheiro 

sozinhas, dormem bem, e tem bom desenvolvimentos. Trabalhamos a oralidade 

através de músicas, contação de histórias, chamadinha, o conhecimento dos 

nomes através das fichinhas, o conhecimento de numerais, cores, formas 

geométricas. Também trabalhamos as habilidades do corpo, regras de 

convivência, coordenação e motora. 

Pessoas atendidas Número previsto Número atendido dentro 

do período do relatório 

de avaliação 

Setembro 150 150 

Outubro  150 149 

Novembro  150 146 

Dezembro  150 148 



 

 

• Mini Grupo – como as crianças desta faixa etária, irão para a pré-escola no 

ano seguinte estamos trabalhando o conhecimento de letras e números, cores, 

formas geométricas, quantidades, longe, perto, em cima em baixo e o nome 

através das fichas da chamada, perfeiçoando a autonomia das crianças comer, 

usar o banheiro, trocar-se sozinho e pegar algo. E conhecimentos das verduras 

através da nossa plantação. 

       4-Com relação as metas de resultados previstas no plano de trabalho, 

responda: 

 

METAS PROPOSTAS FOI CUMPRIDA? JUSTIFIQUE AS 

METAS 

150  ( X  ) SIM (    ) NÃO 

 

 As metas foram 

atingidas totalmente  

 

5 -Possui índice de pesquisa de satisfação da população 

 

            ( x ) sim 

  (   ) não 

 

Através de pesquisas e reuniões apresentam uma grande satisfação em nosso 

atendimento, assim como participação nas atividades, afetividades realizadas na 

CIMEI. 

6-Qual percentual de satisfação atingido? 

 

Apresenta se uma grande satisfação das famílias em nosso atendimento, assim como 

participação nas atividades nas afetividades e reuniões realizadas na CIMEI. 

 

                                                                            Pedreira, 10 de Janeiro de 2019. 

     Coordenadora Pedagógica  

     Ana Paula Vieira Araujo 


