
,, ^nlvcAsA DA pRovtDÊNctA cNpJ 00.142.sss looot-79 
-".Ã4 lV ;

relefones: lLsl387s-70s7 'í#{rt *
Rua Treze de maio ne 1.110 - Bairro Cidade Nova - Indaiatuba ,Wr'

Relatório Circunstanciado

METAS DE ATENDIMENTO
Creche Dom Paulo de Tarso Campos

JULHOI2022

OBJETIVOS
INDICADORES

DE
QUALIDADE

METAS
EXECUçAO/

DESENVOLVIMENTO

I

Formação
integ ral

das
crianças

1. Promover o

desenvolvimen
to da
autonomia e

identidade.

1 .1 Rotina
diária;

a) atividades,
materiais e
espaÇos

organizados ao

acesso às
cria nças.

b) atívidades
que ensinam as

cria nças a
cuidarem de si

mesmas e do
próprio corpo.

1 .1 .1 500Á da rotina
dedicada as

atividades de

cuidados conforme.
Projeto
Sementinhas do
Bem
- Alimentacão
saudável
(Plantio na horta e
incentivo no
consumo de frutas,
Iegumes,
verdu ras. .. )

- Cuidados com a
hioiene pessoal

(EscovaÇão de

dente, banho, lavar
as mãos antes das

refeições...)
- ldentif icacão e
orqanização dos
pertences pessoais

e coletivos
(Acessíveis ao
aluno)
- Socializacão
(Jogos cooperativos

e Placas das Regras
de convívto... )
- ldentificaÇão da
imaqem corporal
(Parceria - Projeto
Remexer)
- ldentificação da
in icial do nome
(Parceria - Projeto
Mundo da
lmaginação:

Período de férias dos
alu nos

(11 a 27 de julho)

Atividades de
Desenvolvimento da

ldentidade e Autonomia

Projêto Sementinhas do
Bem

ldentidade e autonomia:
Mrnha família: Desenho da
famÍlia e preparaÇão para a
comemoração do Dia dos
avós

Data Comemorativa:
Dia dos Avós - lnteração
com a família (Os avós ou
outro membro autorizado
realizou a visitar a sala de
aula do aluno e recebeu a

lembrança do Dia dos
Avós)
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METAS DE ATENDIMENTO
Creche Dom Paulo de Tarso Campos

JULflOÍ2022

OBJETIVOS
INDICADORES

DE
QUALIDADE

METAS
EXECUÇAO/

DESENVOLVIMENTO

familiarização das

letras)
Projeto Remexer
- Reconhecimento
partes do corpo e
suas fu nÇÕes

- SequranÇa e

inteqridade física

2. Promover o

desenvolvimen
to do
movimento.

2.1 Rotina

diária.

a) atividades
organizadas de
modo a permitir
o movimento
das crianças,
nos diferentes
espaços da
escola.

b) atividades
que ensinam as

crianÇas a

cuidarem de si

mesmas e do
próprio corpo.

2 1 .1 No minimo
d uas atividades na

rotina com

alternância de

movimento,
conforme.

Projeto Remexer
(Espaços previstos:

sala de aula, pátio,

brinquedoteca e
parque)
- Motricidade fina e
O TOSS A

- Latera idade
- Cinco sentidos
- Esquema e

Expressão Corporal
- PercepÇão Espacial

Projeto Remexer

Movimento corporal com as
brincadeiras preferidas dos
avós (Pesquisa r ealizada
com as famílias)

(Parceria com o

Projeto Observação)
Projeto
Sementinhas do
Bem
- Joqos cooperativos
e competitivos

3. Possibilitar
o exercício de
escolhas.

3.1 Rotina
d iária:
a) atividades
organizadas de
modo a permitir

a escolha de
brincadeiras,

3.1 .1 No mínimo
duas atívidades
permanentes na

rotina, conforme:

Projeto Mundo da
lmaginação

História:
"A colcha de retalhos"

Conceil Correa da Silva
Nye Ribeiro
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METAS DE ATENDIMENTO
Creche Dom Paulo de Tarso Campos

JULHOI2O22

OBJETIVOS
INDICADORES

DE
QUALIDADE

METAS
EXECUÇAO/

DESENVOLVIMENTO

brinq uedos e

materiais.

Projeto
Sementinhas do
Bem
- Desenvolvimento
lnterpessoal e

intrapessoal - ioqos
cooperativos,
escolha de matelais,

Roda de conversa:
1 . Refletir sobre os

bons momentos em
Íamília;

2. Compartilhar o que
mais gosta de íazer
em famÍlia (Opiniáo
do aluno)

pertences pessoais e

coletivos...
(EstÍmulo a opinião
do educando como
ind ivíd uo e respeito
a opinião de seus
pares)
- Tesle de
aceitabilidade do

ca rdá pio

Projeto Remexer
Escolha de

brincadeiras e

brinquedos
preferidos

Projeto Encanto
Escolha de materiais
de diferentes
texturas
Escolha de cores
Escolha de músicas
(incluindo atividade
de votação coletiva
para escolha da
música da turma
para o Sarau de

Músicas)
Projeto Mundo da
lmaginação
Relembrar h istórias
a escolha dos alunos
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METAS DE ATENDIMENTO
Creche Dom Paulo de Tarso Campos

JULHOI2022

OBJETIVOS
INDICADORES

DE
QUALIDADE

METAS
EXECUÇAO/

DESENVOLVIMENTO

il-
Promoção

da
Aprendiza

gem

'1 . Utilizar a

metodologia
de trabalho por

Projetos
Didáticos,
seq uêncras de

atividades e

atividades
permanentes.

1.1 ElaboraÇâo

de Projetos
Didáticos por

turma, de temas
de interesse das

crianças.

1 .1 .1 No mínimo um
projeto didátlco, por

semestre, por turma.
Proietos anuais:

Sementinhas do
Bem (identidade e

socialização),
Remexer (corpo e

movimento), Mundo
da lmaginação
(linguagem),
Encanto (Expressão

a rtÍstica) e

Observação
(conhecimento
lóg ico-m atem ático)
Cronoqrama de

atividades - temas
mensais e descrição
das atividades por
projetos para

direcionar o trabalho
pedagógico
Cada educador irá

direcionar o

cronograma de

atividades para a
faixa etária
correspondente
(bêrÇário l/ berÇário
ll/ Maternal l/
Maternal ll)
descrevendo as

especificidades de

cada turma no

semanário.

Cronograma de atividades

refêrente ao mês de
Julho com o tema:
"Semeando Amor

Familiar"
Proporcionando o

desenvolvimento integral do
aluno abrangendo os

campos de experiências da
BNCC, respectivos aos

projetos

Projeto Sementinhas do

Bem

Oeu,ooutroeonós;
Projêto Remexer

Corpo, gestos e

movimentos;

Projeto Encanto

Traços, sons, cores e

formas;

Projeto Mundo da

lmaginação

Escuta, fala, pensamento

e imaginação;

Projeto Observação

Espaços, tempos,

quantidades, relaçôes e

transformações;

2. Realizar
planejamento
e registro da
prática
pedagógica.

2.1 Registro
d iário das
atividades da

tuíma.

2.1 .1 Realização de

devolutivas
semanais aos
professores.

Cronograma de
atividades semanais
Envio do cronograma de

atividades organizadas por

semana para as famÍlias
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METAS DE ATENDIMENTO
Creche Dom Paulo de Tarso Campos

JULHOI2O22

OBJETIVOS
INDICADORES

DE
QUALIDADE

METAS
EXECUÇAO/

DESENVOLVIMENTO

- Entrega e análise

do semanáno de
cada turma (baseado

no Cronograma de

atrvidades - mensal)
- Registro do

conteúdo
programático - diário
- Registro de

ocorrências - diário
- Registro de
pa rticu la rid ad es no

desenvolvimento do

alu no - diário
- Devolutivas,
orientações, estudos
e reÍlexões nas

HAPS,

acompanharem o Projeto

Pedagógico

Diário de Classe
Registro das atividades no

diário de classe - Maternal
1e2

3.

Acompanhar o
desenvolvimen
to das crianças
por meio de
relatóriôs de

aprendrzagem.

3.1 Elaboraçáo
de relatórios
ind ivid uais aos
alunos.

3.1 .'l Elaboração de

dois relatórios de

cada aluno: junho e
dezembro.

Observação do
desenvolvimento
dos alunos

da

ilt -
Garantia
lnfância

1. Planejar
situações
orientadas
para que as
crianças se

expressem por

meio de
diferentes
linguagens
plásticas,

simbólicas,
musicais e

corporais.

1 .1 Rotina
semanal:
a) atividades
planejadas nos
diferentes
espaÇos
naturais,
cultu rais e de

lazer da sua
localidade.
b) brincadeiras
de faz de conta.

c) produções
a rtísticas:
pinturas,
desenhos,

1 .1 .'l Mlínimo de 50%
do tempo da rotina
dedicada a

atividades orientadas
de acordo com os

Projetos:

Sementinhas do
Bem
- Celebraçáo das

datas
comemorativas
- Cuidados com

espaco coletivo -
atitudes de
preservação

Projeto Sementinhas do

Bem

Data Comemorativa:

Dia dos Avós - lnteração
com a família

Visita dos avós/familiares
na creche

Projeto Encanto
Confecção da lembrança do
Dia dos Avós e/ou da
colcha de retalho com os
desenhos feitos pelos
alunos sobre "Minha
Família" - parceria com o
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METAS DE ATENDIMENTO
Creche Dom Paulo de Tarso Gampos

JULHOI2O22

OBJETIVOS
INDICADORES

DE
QUALIDADE

METAS
EXECUçAO/

DESENVOLVIMENTO

escu ltu ras, com

materiais
diversos e

adequados à

faixa etária.
d) brincadeiras
que explorem
gestos,

canÇões,

recitações de
poemas,
parlendas, entre
outras.

e) brincadeiras
que explorem o

movimento e o

desenvolviment
o sensorial.

Mundo da

lmaginação
- Brincadeiras de faz
de conta: estímulo a

imaginação
Encanto

- Artes manuais e

visuais. Pinturas
com d iferentes
técnicas, pinturas no
painel de azulejo,
modelagem de

massa ou argila,

colagens,
confecções com

materiais recicláveis,
aprendizado das
cores, garatujas,
desenhos,
manuseio, utilização
de diversos
materiais e

utilização de

Tecu rs o s

tecnológicos...
- Expressão
artística: Teatro,
mímica, danÇa,
canto, reproduzir
sons de
instrumentos
musicais,
exposições e
mostras das
obras artísticas...
Remexer
- Motricidade grossa

e fina
- Esquema corporal /
lateralidade
- Cinco sentidos
ObservaÇão

Projeto Sementinhas do

Bem

Festa Junina - somente
alunos

Projeto Observação
Construção de diversas
Íormas de moradia com
palitos de sorvete, blocos
lógicos, peças de montar,
material reciclável, massa
de modelar...
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METAS D
Creche Dom F

E ATENDIMENTO
,aulo de Tarso Campos

JULHOI2O22

OBJETIVOS
INDICADORES

DE
QUALIDADE

METAS
EXECUÇÃO/

DESENVOLVIMENTO

- ConÍecçáo artística

vinculada as formas
geométricas e

coTes.. .

2. Planejar
situaçóes que

visem ao

desenvolvimen
to das
linguagens
escrita, oral e
leitura.

2.1 Rotina
semanal:
a) atlvidades
diárias de leitura

e contaÇão de
h istórias, de

diversos
gêneros
literárlos, para e
pelas crianças.
b) atividades
sig niíicativas de
produçáo de

texto para que

as cria nças
participem
mesmo sem

sa ber escrever.

1 1 Mínimo de 50%

do tempo da rotjna
dedicada a

atividades
orientadas com

ênfase no Projeto
Mundo da

lmaginação e

atividades
específicas do

desenvo vrmento da

ling uagem
vincu ladas ao

material do PNLD

Projeto Mundo da
lmaginação
Histórias
estimulando o

aprendizado dos

valores humanos
Desenvolvimento da

linquaqem
Gosto pela leitura
FamiliarizaÇão das

letras
Produção textual -

coletiva

Projêto Mundo da
lmaginação

Julho

Semeando Amor

Familiar

ContaÇão das h istórias:

"A colcha de retalhos"
Conceil Correa da Silva

Nye Ríbeiro

"O livro da Família"
Todd Parr

Roda de conversa:
) Refletir sobre os

bons momentos em
fam ília;
Compartilhar o que
mais gosta de Íazer
em família (Opinião
do aluno)
Reflexão sobre a
importância em
respeitar e
demonstrar amor
aos familiares

Estímulo ao gosto
pela Ieitura;
Desenvolvimento da
linguagem oral e
escrita;
FamiliarizaÇão das
letras e manuseio
de livros;
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METAS DE ATENDIMENTO
Creche Dom Paulo de Tarso Campos

JULHOI2022

OBJETIVOS
INDICADORES

DE
QUALIDADE

METAS
EXECUÇAO/

DESENVOLVIMENTO

. Roda de conversa:
estímulo ao
desenvolvimento da
linguagem

tv-
Fo rmaçã o

em
Serviço

1. Planejar os
momentos
semanais de
trabalho
pedagógico
entre os pares.

í .'1 Plano de

ensino focado
na necessidade
íormativa da
equipe docente.

1 .1 .1 RealizaÇáo de

85% dos encontros
semanais para o
desenvolvimento do
Plano de Ensino.
- Formagão da

Equipe (Professores,

monitores e apoio):

Curso de
primeiros
socorros

Curso Brigada de

incênd io

CapacitaÇões:
palestras

d irecio nadas
pata

aprimoramênto
do trabalho de
cada setor

Reunião de
formaoão

Q\f - Conselho
de Avaliação
Pedagógico

HAP - Hora

Atividade
Presenclal

Reunião
Pedagógica e

Administrativa

Encerramento da

Oficina: "Adaptaçâo

e manejo da crianÇa
com autismo na

creche" em 02 de
ju lho

. CapacitaÇão
(26 de julho)

1u parte - Palestra
Fonoaudióloga - Equipe
Niape (Núcleo lntegrado de
Apoio Pedagógico
Especializado)
Tema. Desenvolvimento e

estimulaÇão de fala e de

linguagem
2" parte - Treinamento
LegislaÇões e
procedimentos referentes
ao trabalho em creche

Reunião de

Planejamento
referente ao 20

semestre
(27 de julho)

V-
Cooperaç

1. Realizar
reuniôes com

1 .I Reuniões
com temas

1.1.1 MÍnimo de
uma reunião
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METAS DE ATENDIMENTO
Creche Dom Paulo de Tarso Campos

JULHOI2022

OBJETIVOS
INDICADORES

DE
AUALIOADE

METAS
EXECUÇAO/

DESENVOLVIMENTO

ão e troca
com es
famílias

as fam ílias

decorrer do
ano letivo.

voltados para a

educação dos
filhos e/ou
assuntos de
cunho
pedagógico.

bimestral com as

famílías e

atendimento
individual conforme
necessidade.

lnteraÇão com as famílias -
em comemorâÇáo ao Dia

dos Avós com exposiçáo
das atividades do mês de

Julho

Atendimento presencial as

famílias, coníorme
necessidade,

Atendimento remoto
coníorme solicitação da

íam ília.

vt -
Garantia

do acesso

1. Realizar o

atendimento
das cria nças

de acordo com
o Termo de

Colaboração
com a
Secretaria de
Educação.

1 .1 Atendimento
mensal na
capacidade
máxima.

1 .1 .1 Atendimento a
100% da proposta
de atendimento.

RealizaÇáo de

inscrições;

Matrículas conforme
demanda e

disponibilidade de

vaga;

Envio da Lista de

Frequência na
prestação de contas
mensal;

Quadro da
quantidade de
a lunos matriculados
com o registro do

motivo de abandono
de vaga, em anexo.

vil-
Parceria

com a
Secretaria

de
Educaçáo

1. Participar
das reu n iões

assessoramen
toede
orientações
agendadas
pela Secretaria
de Educaçáo.

1 .1 Participação
da Equipe
Gestora nas

reu niões

agendadas.

1.1.í PadicipaÇão
da Equipe Gestora
em 1 00% das
reuniôes realizadas
e/ou agendadas
pela Secretaria de

EducaÇã0.

. Conferência
Patrimonial;

. HomologaÇão do
Quadro Resumo em
27 de julho;

Reunião Supervisão
(29 de ju lho)

Pauta: Visita na creche
Profâ Maria Estella

Amstalden
Ref lexão e troca de

experiências sobre o
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METAS DE ATENDIMENTO
Creche Dom Paulo de Tarso Campos

JULHOI2022

OBJETIVOS
INDICADORES

DE
QUALIDADE

METAS
EXECUçAO/

DESENVOLVIMENTO

atendimento ao aluno com
necessidades especiais

2.Cumprir
jntegralmente

o Termo de
Colaboraçáo.

2.1

Cumprimento
dos prazos
estabelecidos
pela Secretaria
de Educação

. 2.1 .1 Atendimento
a 1000Á das

solicitaçôes e prazos

designados.

. Entrega de Relatório
Circunstanciado e

Prestaçâo de

Contas referente ao

mês anterior

2.2 Quadro de
Pessoal
completo.

2.2.1 Manler 100o/o

do quadro de
pessoal aprovado no
plano de trabalho.

Quadro de funcionários
conforme Plano de trabalho
2022

Fotos e documentos comprobatórios, em anexo.

Pêdagógica

Cláudia P. S. M. Carrilho
Diretora Pedagógica

RG: 29.421.999-7
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Anexo - Relatório Circunstanciado - JULHO 2022
Creche Dom Paulo de Tarso Campos

Dia dos Avós
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Anexo - Relatório Circunstanciad o - JTJLHO 2022 i.:.;,.ri '-l 
-

Creche Dom Paulo de Tarso Campos

Capacitação / Palêstra
Fonoaudióloga - Equipe Niape (Núcleo lntegrado de Apoio pedagógico Especializado)

Tema: Desenvolvimento e estimul de fala e de linguagem
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Durante o ano de 2022 vamos reÍletir sobre os valores humanos atraves de temas mensais e semeá-los em

nossos coraÇÕes para que ao final do ano possamos colher coraçÕes repletos de vâloresl

Janeiro: Acolh ida
Fevereiro: SEI\4EANDO Al\4lZADE
I/a.ço: SE[4EANDO RESPEITO AS REGRAS DE CONVÍVIO
Abrilr SE[/EANDO RESPEITO AS DIFERENÇAS
N4a o: SEMEANDO GENEROSIDADE
Junho: SEMEANDO SOLIDARIEDADE
Julho: SEMEANDO AMOR FAMILIAR
Agosto: SEI\,4EANDO HONESTIDADE
seie.nbro. sElvEANDo A PRESERVAÇÃO DA NATUREZA
Outubro: SEI\4EANDO IDENTI DADE, AUTONOMIA E AUTOCONFIANÇA
NovembTo SEMEANDO COOPERAÇÃO
Dezembro: SEI\{EANDO GRATIDÂO

Regra de Ouro: Faga aos outros o que gostaria que fizessem à você!
Cronograma de atividades - Julhol2022

0í a 08 de Julho
Projeto Mundo da lmaginação
História: "A colcha de retalhos" - Conceil Correa da Silva Nve Ribeiro
Roda de conversa:

1. Refletir sobre os bons momentos em íamÍlia;
2. Compartilhar o que mais gosta de fazer em família (Opinião do aluno)

Projeto Sementinhas do Bem
ldentidade e autonomia: Minha família: Desenho da família e preparação para a comemoração do
Dia dos avós
Projeto Remexer
Movrmento corporal com as brincadeiras preferidas dos avós (Pesquisa com as famílias)
Projeto Encanto
Confecçáo da lembrança do Dia dos Avós e/ou da colcha de retalho com os desenhos feitos pelos
alunos sobre "Minha Família" - parceria com o Projeto Sementinhas do Bem
Festa Junina - somente os alunos
Projeto Observação
Construção de diversas formas de moradia com palitos de sorvete, blocos lógicos, peças de
montar, material reciclável, massa de modelar...
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CASA DA PROVIDÊNCIA

Telefone: (1,9) 387 5-7097

Rua Treze de maio ns 1.1-10 - Bairro Cidade

Projeto Pedagóg ico 2022
Semeando Valores

cNPJ oo.142.sss 1000t-78

Período de Férias: {í a 27 de iulho / Retorno às aulas em 28 de iulho

28 a 29 de Julho
Projeto Mundo da lmaginação
História: "O livro da Família - Todd Parr
Roda de conversa, Reflexão sobre a importância em respeitar e demonstrar amor aos familiares
Projeto Sementinhas do Bem
Data Comemorativa: Dia dos Avós - lnteraÇão com a famÍlia (Os avós ou outro membro
autorizado poderá visitar a sala de aula do aluno e receber a lembrança do Dia dos Avós)
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MAPA DE ACOMPANHAMENTO

MES .l u tHo 2022

U. E. CRECHE DOIV] PAULO DE TARSO CAMPOS

TURMA PREVISTO REALIZADO oBSERVAÇÃo

BIA 16 16

BIA 2A t_9 1 ALUNO NOVO,

B IIB 2A 1,1 1 ATUNO NOVO.

À/ A 22 19 r rRnruSreRÊruCtn (nrudança de bairro) / l ALUNO NOVO,

MIB 22 18

M IIA 22 19 1 ALUNO NOVO.

M IIB 22 22 1 Àt UNO NOVô.

TOTAL Ló.4 130

Softtnge flpareciía [o !'[ucimento
RG:13.980.508-4

Coordenadora Pedagógica
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RESUMO GERALtM PRESSO EM OB/OB/2022


