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Relatório Trimestral Janeiro à Março/ 2019 

Creche Chico Mendes 

 

Nosso público alvo são crianças de 1 ano a 3 anos e 11 meses, com frequência 

satisfatória e assíduas. 

Neste trimestre, iniciamos com o planejamento semestral das atividades 

pedagógicas, visando sempre os bom desenvolvimento dos alunos, bem como, 

os momentos comuns de datas comemorativas, sendo Carnaval, Dia 

Internacional da Mulher, Início do Outono, Dia Mundial da Água, Dia do Circo e 

o Dia da Saúde e Nutrição, foram realizadas atividades em sala de aula, 

vivenciando muitos momentos lúdicos com aprendizagem e interação. 

• No Berçário I houve a adaptação dos educandos onde os mesmos se 

interagiram com o ambiente escolar, os educadores e toda equipe, 

buscando assim o bom acolhimento para que os mesmos viessem 

adaptar-se com facilidade. No decorrer das semanas foram introduzidas 

atividades de forma lúdica para que houvesse a assimilação e 

acomodação. Logo após a adaptação os alunos iniciaram as atividades 

pedagógicas como, pinturas com giz e tinta (arte), construção de regras 

de convivência e interação com crianças da faixa etária diferente 

(interação social), conhecer diferentes texturas e sensações  ( linguagem 

matemática), mural de sentimentos e conhecimento de suas 

características através de espelho (autonomia e identidade), contato com 

instrumentos musicais, fantoches, brincadeiras, roda musical e dança. 

Tais atividades foram realizadas com essas turmas dentro e fora de sala 

de aula, com o objetivo de desenvolver o intelectual, social, lúdico, 

coordenação motora, raciocínio lógico e prazer ao brincar. 

 

• Na turma do Berçário II durante esse trimestre foram desenvolvidas 

diversas atividades onde foram trabalhados pintura com tinta guache e giz 

de cera, sendo realizado essa atividade tanto com desenho livre como 

com desenhos dirigidos. Houve também atividades musicais, brincadeiras 
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de rodas, circuito atividades que ajudaram no desenvolvimento de 

lateralidade e equilíbrio.  

 

• Já no Maternal, neste trimestre foi trabalhada a interação com todos em 

grupo, como contação de história pelas professoras e recontação pelas 

crianças, atividades de corpo e movimento como dança livre, brincadeiras 

com bolas e bolhas de sabão e exploração do espaço interno e externo. 

Houve também a leitura em grupo e a distribuição para todas as crianças 

do Gibi da Turma da Mônica com o tema “Uso Racional da Água e 

Saneamento Básico”, que foi doada pela SABESP em comemoração ao 

Dia Mundial da Água. 

As crianças do Maternal, no dia 29 de Março, tiveram a oportunidade de 

assistirem no Cinepolis do Shopping Maia, localizado na Av. Bartolomeu de 

Carlos, 230 - Jardim Flor da Montanha, Guarulhos,  ao filme “Como Treinar o 

Seu Dragão 3”, com direito a pipoca e refrigerante, sendo essa experiência para 

muitos a primeira vez em uma sala de cinema 

Os trabalhos realizados nestas turmas durante esse trimestre tiveram resultados 

positivos no que se refere a participação e aceitação das crianças.  

Com base nesse relatório concluímos que as metas e os objetivos propostos 

foram alcançados e com bons resultados. 

Guarulhos, 23 de Abril de 2019 

Atenciosamente 

 

_________________________________________________ 

Diretora 

 

__________________________________________________ 

Presidente 
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Anexo Fotográfico 

 

 

 

Carnaval na Creche Chico Mendes.  
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Início do Outono na                     

Creche Chico Mendes. 
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Dia Mundial da Água Comemorado na Creche Chico Mendes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gibi da Turma da Mônica sobre o uso racional da 

água e saneamento básico. 
Dia Mundial da Água Comemorado na Creche 

Chico Mendes. 

Gibi da Turma da Mônica sobre o uso racional da 

água e saneamento básico. 
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Roda de Musicalização 

 

 

Dia do Circo na Creche Chico Mendes. 
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Dia do Circo na Creche Chico Mendes. 

 

Dia do Circo na Creche Chico Mendes. 
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Sessão de Cinema com a Turma do Maternal no Cinépolis do Shopping Maia. 
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