


Novembro/2019 

Fonte: 
https://www.google.com/search?biw=888&bih=543&tbm=isch&sa=1&ei=5KupXYjEAYG95OUP4P2LiAI&q=crian%C3%A7a+de+
zero+a+tres+chamando&oq=crian%C3%A7a+de+zero+a+tres+chamando&gs_l=img.3...11364.17558..17791...0.0..0.1168.8495.
2-25j1j0j1j1j1......0....1..gws-wiz-img.......0j0i131j0i67.BMQbXpjz89g&ved=0ahUKEwiIxuDY46XlAhWBHrkGHeD-
AiEQ4dUDCAc&uact=5#imgrc=WvgOx1pLAWAOFM: 
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Fonte:  
http://artspedagogica.blogspot.com/2013/05/bercario-2013.html 



28/03/19 

Novembro/2019 



Ampliar o conhecimento e o desenvolvimento de práticas que 

onAmpAmpliar o conhecimento e o desenvolvimento de práticas 

que contemplem  brinquedos e brincadeiras que favoreçam a 

criação, a imaginação e a interlocução, com vistas ao pleno 

desenvolvimento das crianças da primeiríssima infância.  

Ampliar o conhecimento e o desenvolvimento de práticas que 

contemplem  brinquedos e brincadeiras que favoreçam a criação, a 

imaginação e a interlocução, com vistas ao pleno desenvolvimento 

das crianças da primeiríssima infância.  

 o conhecimento e o desenvolvimento de práticas que contemplem  

brinquedos e brincadeiras que favoreçam a criação, a imaginação e 
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Fonte: 

https://www.google.com/search?biw=888&bih=543&tbm=isch&sa=1&ei=vbypXeb6Ce3A5OUPyLmkwAs

&q=+crian%C3%A7as+pequenas+conversando&oq=+crian%C3%A7as+pequenas+conversando&gs_l=

img.3...45719.45719..47008...0.0..0.290.290.2-1......0....1..gws-wiz-img.swhDJ-

mNsm8&ved=0ahUKEwimzbXh86XlAhVtILkGHcgcCbgQ4dUDCAc&uact=5#imgrc=q1cafRPq1hd11M: 

Fonte: 
https://www.google.com/search?biw=888&bih=543&tbm=isch&sa=1&ei=BLOpXcrxH7-

65OUP1OG7iA4&q=crian%C3%A7as+pequenas+em+oficinas+de+experimenta%C3%A7%C3%A3o&oq=crian%C3

%A7as+pequenas+em+oficinas+de+experimenta%C3%A7%C3%A3o&gs_l=img.3...25576.28566..28930...0.0..1.513

.5383.2-17j2j0j1......0....1..gws-wiz-img.GpH07q2Bz7s&ved=0ahUKEwjKg9--

6qXlAhU_HbkGHdTwDuEQ4dUDCAc&uact=5#imgrc=64E-Oqxfh7H_VM: 

Formação  

Formação  

Formação 

Fonte: https://amenteemaravilhosa.com.br/agradecer-sinal-poder-

extraordinario/ 

EFER 2019 

Creche Sítio 
Grande 



A matemática e 

a criança

“A experiência é o que nos passa, o 

que nos acontece, o que nos toca. 

Não o que se passa, não o que 

acontece, ou o que toca. A cada dia 

se passam muitas coisas, porém, 

ao mesmo tempo, quase nada nos 

acontece”.  

Novembro/2019 
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Linha do tempo 

Novembro/2019 
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EFER 

Outubro 2019 



Mão na MASSA 

Fonte: 

https://www.google.com/search?biw=888&bih=543&tbm=isch&sa=1&ei=vbypXeb6Ce3A5OUPyLmkwAs&q=+crian%C3

%A7as+pequenas+conversando&oq=+crian%C3%A7as+pequenas+conversando&gs_l=img.3...45719.45719..47008...0.

0..0.290.290.2-1......0....1..gws-wiz-img.swhDJ-

mNsm8&ved=0ahUKEwimzbXh86XlAhVtILkGHcgcCbgQ4dUDCAc&uact=5#imgrc=BFg_FabZigQWkM: 

Novembro/2019 
 

https://www.google.com/search?biw=888&bih=543&tbm=isch&sa=1&ei=vbypXeb6Ce3A5OUPyLmkwAs&q=+crian%C3%A7as+pequenas+conversando&oq=+crian%C3%A7as+pequenas+conversando&gs_l=img.3...45719.45719..47008...0.0..0.290.290.2-1......0....1..gws-wiz-img.swhDJ-mNsm8&ved=0ahUKEwimzbXh86XlAhVtILkGHcgcCbgQ4dUDCAc&uact=5
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Novembro/2019 Duração do intervalo: 15 minuto

Grupo I  Creche Sítio 

Grande 
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Tempo destinado 10 min 

Fonte: 

Fonte:https://www.google.com/search?q=crian%C3%A7a+pequena+conversando&sour
ce=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi1r6ee96XlAhVQnFkKHWFQCVUQ_AUIEigB&bi
w=888&bih=488&dpr=0.9#imgrc=IHb6utU1dEt6sM: 
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Fonte: https://wwFonte: https://www.google 
 

REFLEXÃO 

Fonte: 

https://www.google.com/search?biw=888&bih=488&tbm=isch&sa=1&ei=AbipXZfOFfWU5OUP5Pqu8Aw&q=crian%C3%A7as+e+se

mentes&oq=crian%C3%A7as+e+sementes&gs_l=img.3...3983.5110..5279...0.0..0.339.1881.2-5j2......0....1..gws-wiz-

img.deYKOiijous&ved=0ahUKEwjX0sqf76XlAhV1CrkGHWS9C84Q4dUDCAc&uact=5#imgrc=9ABan7flwz3bRM: 



ENCERRAMENTO DO SEMESTRE 

 Ontem o menino que brincava me falou 
Que hoje é semente do amanhã 
Para não ter medo que esse tempo vai passar 
Não se desespere não, nem pare de sonhar 
Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs 
Deixe a luz do sol brilhar no céu do seu olhar 
Fé na vida, fé no homem, fé no que virá 
Nós podemos tudo 
Nós podemos mais 
Vamos lá fazer o que será 

Letra de Gonzaguinha 

Novembro/2019 



DIVULGAÇÃO 

Novembro/2019 



Novembro 2019 

Leitura como sugestão  
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http://www.recife.pe.gov.br/efaerpaulofreire/politica-de-ensino
http://www.recife.pe.gov.br/efaerpaulofreire/politica-de-ensino
http://www.recife.pe.gov.br/efaerpaulofreire/politica-de-ensino
http://www.recife.pe.gov.br/efaerpaulofreire/politica-de-ensino
http://www.recife.pe.gov.br/efaerpaulofreire/politica-de-ensino
http://www.recife.pe.gov.br/efaerpaulofreire/politica-de-ensino
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Fonte: https://thumbs.dreamstime.com/z/conceito-da-avalia%C3%A7%C3%A3o-do-telefone-

celular-63336601.jpg 
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