
Identificação da Creche Francisquinho

Nome: ASEL -  Ação Social Estrela do Litoral Creche Francisquinho
Endereço: Avenida Vasco da Gama, n° 47
Bairro: Estufa 1 -  Ubatuba SP
CNPJ: 72 750. 185/0001-62
Data de Fundação 11/04/1983
Descrição do Imóvel: A Creche está situada no bairro da Estufa I, em Ubatuba, e conta com uma 
área construída de 477,20 m2 , e área descoberta de 722,80 m2 , totalizando 1.200 m2, constituída 
de:
Area Construída: uma sala para atividades pedagógicas, contendo um banheiro e uma banheira, uma 
sala de almoxarifado, um vestuário contendo um banheiro com três chuveiros, três salas de dormir, 
Pátio coberto, cozinha, dispensa, uma copa, cinco banheiros, lavanderia, sala de apoio pedagógico, 
uma sala para reuniões, três salas com jogos pedagógicos, um refeitório e uma secretaria.
Área descoberta: Parque infantil e pátio descoberto para recreações diversas.
Período de atendimento: Janeiro a Dezembro 
Horário de atendimento: das 07h30min ás 17h30min.

JUSTIFICATIVA:
Ubatuba possui uma população fixa, formada por famílias de baixa renda onde o trabalho da mulher 
é indispensável para a manutenção do orçamento doméstico. Assim sendo, faz-se necessário que 
haja no município instituições como creches, que atenda também a necessidade dessas mães.
A Asei (Ação Social Estrela do Litoral), na pessoa do seu fundador Frei Pio Populim, sensibilizado 
pela situação das famílias das periferias da cidade, cujas mães que são na sua maioria a responsável 
pela manutenção dos filhos, tantas vezes impossibilitadas de ter um trabalho assalariado e por não 
ter onde deixar os filhos decidiu junto à diretoria desta unidade, iniciar um trabalho de assistência à 
criança. Criando assim a Creche Francisquinho em 11/04/1983.
A Creche Francisquinho vem desenvolvendo suas atividades no bairro da Estufa I, porém atende as 
famílias advindas de vários bairros do município, como o Sesmarias em sua maioria, Ipiranguinha, 
Estufa I e II, Centro e outros bairros onde a população é marcada pela degradação familiar, pela 
miséria, analfabetismo, despreparo profissional, alcoolismo, prostituição, drogas e etc.

OBJETIVOS GERAIS

Colaborar para que as famílias tenham possibilidade de trabalhar, enquanto seus filhos desfrutem de 
um espaço sócio-educativo;
Contribuir para que a criança supere situações de risco pessoal ou social;
Contribuir para a formação e o desenvolvimento integral da criança;
Contribuir com a criança e com sua família, para seu mútuo e sadio relacionamento;
Promover o conhecimento e desenvolvimento do cuidado com a saúde;
Garantir o ato de brincar, promovendo a integração junto às brincadeiras e superando 
progressivamente suas ações de forma criativa;
Favorecer e contribuir para um ambiente de trocas, procurando respeitar os limites e normas, 
considerando sua capacidade cognitiva, emocional, social e afetiva.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Respeitar a cultura de origem de cada criança;
Desenvolver na criança a criatividade e a autonomia para um melhor enfrentamento das 
dificuldades;
Contribuir com a criança e com a família, para o seu mútuo e sadio relacionamento;
Propiciar as crianças contato com os diferentes contextos que a cerca.
Projetos pedagógicos realizados no ano de 2022.

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MÊS DE ABRIL/2022.

1. MATERNAL Ie  II.
O cotidiano do maternal I e II se desenrola em tomo de uma serie de atividades que tem por função 
alimentar, garantir a higiene e repouso, estimular a autonomia e o desenvolvimento, além de 
oferecer o apoio a bebes que são pessoas singulares, com necessidades próprias a idade, e que na 
creche vivem em grupos.

A “creche” manteve suas atividades de atendimentos, normais, neste mês de ABRIL/2022, conforme 
seus objetivos gerais, e com palestras para os funcionários, e responsáveis pelas crianças.

QUANTITATIVO DO ATENDIMENTO NO MÊS DE ABRIL/2022.

CRIANÇAS MATRICULADAS: 105 (cento e cinco)
FREQUÊNCIA: 102 (cento e dois)

CUSTO REALIZADO : R$ 56.625,97
REPASSE À RECEBER : R$ 36.604,85
RESERVA ?/ 13° SALÁRIO : RS

4. OBSERVAÇÃO:
-105 Crianças matriculadas, a entidade mantenedora manteve toda a estrutura física e de recursos 
humanos à disposição da totalidade de crianças matriculadas.

Ubatuba, SP. 30 de Abril de 2022.
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CRECHE FRANCfSQ.IJr.NH©
Av. Vasco da Gama, 47- Estufa -Ubatuba- SP 

3832 1350.

Curiosidades, - erlênc e vivências "criança
mndc - ing _ criativa *

RELATÓRIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022

Ser criança é ser feliz... Correr e brincar até cansar e
ainda pedir bis!

01 /04 /2022
Sexta-feira com muita chuva, vieram poucas crianças, nossa atividade de hoje 
seria cantinhos espalhados pela área externa da creche “seria nossa intenção”, 
em uma sala maior, montamos cabanas com muitas possibilidades para nossas

Camila Gomes Fonseca

Coordenadora Pedagógica
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Camila Gomes Fonseca
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Camila Gomes Fonseca

Coordenadora Pedagógica
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04/04 a 08/04/2022 ------ ‘
Roda de conversa, onde podemos encontrar a cor verde em nosso convívio.

Estimulando a coordenação motora fina, coordenar os movimentos das mãos e 
dos olhos, concentração, muita criatividade e curiosidade por novos objetos. 
Utilizamos: Canudos, esponjas de piscina e barbantes.

'oofdenadnra Pedaoóqica
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Massinha de modelar para criar pequenos círculos achatados (como se fossem 
mini pizzas). E depois pressionar em cima deles flores, folhas e plantas -  ou 
ainda objetos como pinhas, gravetos e o que mais as crianças acharem 
interessantes no chão pela pracinha.
Brincando e carimbando na massinha “elementos da natureza”.
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Quem não gosta de uma surpresa boaaaa!!! Criança em seu mundo de 
fantasia.

Gomes Fonseca



7

A roda de conversa soma com nossa rotina diária, com um dos nossos objetivos, 
que a criança se expressa em conjunto. Roda de conversa...Quem bota ovo??? 
A girafa...a centopéia..a dona coruja...a galinha...o sapo...ou coelho?

.amila Gomes Fonseca
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MEU CONTO

A BNCC (2018, p. 43) aponta que “criar e contar histórias oralmente, com 
base em imagens ou temas sugeridos” é um dos objetivos de aprendizagem no 
campo das experiências (Escuta, fala, pensamento e imaginação) muito 
importante no desenvolvimento das crianças bem pequenas, como as do 
Maternal II.3 de mai. de 2019
h ttp s ://w w w .ira c e m in h a .s c .q o v .b r  > n o tic ias > v e r  > 2 0 1 9 /0 5

O Conto de hoje foi sobre o “O ovo da vida”, tem muita vida que nasce de um 
ovo, não tem? Tem ovo com vida de passarinho dentro, ovo com vida de pintinho, 
ovo com vida de lagartixa, ovo com vida de cobra... Tem ovo de todos os 
tamanhos e vida de todos os jeitos.

Meu conto foi realizado com muito carinho para os maternais 1 e 2.

Assim, as crianças interagem umas com as outras, com o mesmo objetivo de 
atividade em comum. Esse tipo de exercício é muito rico para a sociabilidade das 
crianças, que aprendem a respeitarem os demais, a terem empatia e ajudarem 
quem está com dificuldades.
Atividade em grupo ..decoração do Ovo da Páscoa.

C anjteG om sFoga

https://www.iraceminha.sc.qov.br
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Dia 11/04

orgUhc>CreChe Francisquinho completou 39 anos de existência com muito

C a r m l^ o m e ^ o ^ c 3

('.(^^^Sr^dagogica



10

Interagindo com a coelhinha...Vamos cantar, dançar, fazer perguntas e tirar 
fotos?
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Pose para a fotooooü!

Acertar a boca do coelho. Essa brincadeira desenvolve a criatividade, 
socialização, coordenação motora e orientação espacial.

Qual criança que não gosta do pula-pula? É um brinquedo que trabalha a parte 
respiratória da criança, auxilia no equilíbrio, coordenação motora e na 
concentração.
Imitando o coelho...saltando...pulando e se divertindo. .
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Piscina de bolinhas estimula o aprendizado das crianças, interação social dos 
pequenos, coordenação motora, equilíbrio e as bolinhas coloridas ajudam na 
aprendizagem sobre

z  a.
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Camila Gomes Fonseca
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Confecção dos Ovos de áscoa que não são de chocolate

C o S K R R »
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Conquista extremamente importante nessa faixa etária, procurar e achar. 
Quando acham o que estão procurando é uma felicidade enorme...e a criança 
que não consegue achar sempre tem um colega que ajuda e todos saem da 
brincadeira felizes.

Camila Gomes Fonseca
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3o Momento -  Nosso boio de chocolate.

Camila Gomes Fonseca

Coõraêõãaora i*ca
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.diiuia Gomes Fonseca

Coordenadora Pedagógica
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15/04/2022
Feriado Nacional

18/04 a 20/04/2022

Olhar, percepção, criatividade, infinitas possibilidades. Uma simples atividade 
na calçada, Miguel desenhou sua árvore.

Coordenadora Pedagógica



Carimbando com as mãos.

21/04/2022
Feriado Nacional

22/04/2022
Ponto Facultativo

Camila Gomes Fonseca
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25/04 a 29/04/2022

RASGAR

üarmia Gomes Fonseca



AMASSAR

COLORIR NA REVISTA E COLAGEM

Camila Gomes Fonseca
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uamtia Gomes Fonseca

Coordenadora lãgõgica
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A peteca surgiu, desde antes do Descobrimento do Brasil ela já era praticada 
pelos índios Brasileiros, sendo portanto, inventada no Brasil. Naquela época era 
utilizada pelos índios como atividade esportiva para ganho de aquecimento 
corporal durante o inverno.
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onaa K d e a S a m c f n a r T  no,S!ios. iA m e m o s  m usica is com  muita 
e muita criativ idade 3 PS 9 raos ' tin,a guache ' Pincel, esponja, dedos

CamlaGomes^eca
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Na parte da tarde teve a dança indígena com nossos instrumentos musicais, 
fabricados de garrafas pet e coloridos pelas nossas crianças com arroz dentro
Na parte da tarde teve a dança indígena com nossos instrumentos musicais, 
fabricados de garrafas pet e coloridos pelas nossas crianças com arroz dentro

(^nnilaGom esFo^ça
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Quero brincar de...
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