
RELATORIO CIRCUNSTANCIADO 
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CRECHE PROFESSORA MARIA ESTELLA AMSTALDEM



OBJETIVO: I – FORMAÇÃO INTEGRAL DAS CRIANÇAS

Promover o desenvolvimento da autonomia e identidade

1.1  rotina diária:



ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: Adaptação e Readaptação 

OBJETIVO:
O período de adaptação é muito importante, tanto para a criança como para os pais, a criança esta deixando a convivência com seu ente
familiar para frequentar um ambiente que lhe é desconhecido, trazendo ansiedade e insegurança, até mesmo as crianças que já
frequentam a escola e que conhecem os colegas e os educadores, também ficam inseguros. Pensando nisso, nos dedicamos a receber as
crianças com muita atenção, amor , respeito, afeto e cuidado, proporcionando 4 semanas de atividades especiais, priorizando o lúdico, com
atividades prazerosas e conhecimento e reconhecimento do espaço escolar.

DESENVOLVIMENTO:
Boas vindas com musicas  e bexigas;
Acolhimento e criação de vinculo entre monitora e aluno
Conhecimento e reconhecimento do espaço escolar
Brincadeiras diversas: Futebol com bexigas;  dança da cadeira; gincanas; batata quente; Massagem; piquenique de frutas; e estímulos 
sensoriais diversos. 



Cont.  Das Atividades de Adaptação e Readaptação 



Cont.  Das Atividades de Adaptação e Readaptação 



ATIVIDADE DESENVOLVIDA: Reunião de formação com café comunitário

OBJETIVO: Interação da equipe, formação com especialista em musica Prof. Nivaldo, com o tema Conto e Canto. Formação Motivacional
das monitoras com o tema, O segredo dos Vencedores com a Coordenadora Geral e Marketing Pessoal com o Prof. Nivaldo, e recapitulação
dos procedimentos internos e diários bem como o acolhimento dos alunos durante o período de readaptação e adaptação no retorno das
aulas. Formação com a Nutricionista da Instituição, sobre estimular a criança a comer na creche e o acolhimento no período de adaptação,
higienização das mãos corretamente bem como das crianças, entre outros...



ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: PROJETO VALORES  

OBJETIVO: Amizade - Iniciar o projeto com o vinculo de amizade. Mostrar para os nossos alunos a importância em cultivar e fortalecer
laços de amizades em todos ambientes sociais desde pequenos. “Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas” (Exupéry)

DESENVOLVIMENTO:

Apresentação dos Mascotes humanos, Lico e Lica em contação de historia: Nino que era um amigo;
Escolha de um mascote de pelúcia  para cada sala;
Conhecimento e reconhecimento do espaço escolar, tias/monitoras e demais colaboradores da unidade. 



Atividade desenvolvida: Aniversariantes do mês.

OBJETIVO:
Possibilitar a interação das crianças com colegas da sua turma e de outras turmas;
Proporcionar momentos de alegria aos aniversariantes;
Reconhecer que é o aniversário dos colegas e não o seu, respeitando e aceitando as atividades propostas;
Reconhecer no calendário os meses do ano;
Vincular sempre que possível outras atividades no tema.

DESENVOLVIMENTO:
Levantamento dos aniversariantes do Mês.
Combinar dia do bolo ( Cozinheira) com o dia do aniversariante;
Montar mesa e painel de aniversário no dia;
Reunir os aniversariantes e cantar parabéns no horário do lanche;
Fotografar os alunos e colaboradores  aniversariantes.



AVALIAÇÃO

A Avaliação é realizada de acordo com a participação, interesse e desenvolvimento de cada educando, 
individual e coletivamente, visando o desenvolvimento formativo e de qualidade.  
De forma alguma deverão ser entendidos como índices de qualificação moral da criança. Espera-se da criança, 
que esta seja capaz de:

 Perceber e respeitar diferentes pontos de vista nas situações de convívio;
 Expor seus pensamentos e opiniões de forma a ser entendido;
 Colocar-se no lugar do outro;
 Posicionar-se de maneira flexível
 Atuar de forma colaborativa nas relações pessoais; 
 Sensibilizar-se por questões sociais que demandem solidariedade;
 Perceber situações cotidianas em que pode prestar ajuda; 
 Conhecer os limites colocados pela escola e sua finalidade:  
 Participar da construção coletiva de regras; 
 Valorizar a pluralidade cultural;
 Perceber-se integrante, dependente e agente transformador do ambiente; 
 Conhecer e cuidar do próprio corpo, valorizando e adotando hábitos saudáveis;
 Utilizar as diferentes linguagens (Verbal, Matemática, Plástica, Corporal) como meio para produzir, 

expressar e comunicar suas ideias.

_________________________________
Andréa Martines


