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METAS DE ATE}JDIMENTO
Creche Dorn Paulo de Tarso Carnpos

FEVEREIRÔ/2022

OEJETIVOS
INDICADORÉS

DE
QUALIDADE

METAS
EXCUÇAO/

DE§ENVOLVIMENTO

I

Forrmação
integral

das
crianças

1 . Promover o

desenvolvimen
to da

autonomia e
identidade.

1 ,'1 Rotina
diária:
a) atividades,
materiais e

espaÇos

organizados ao
acesso às
crianças.
b) atividades
que ensinam as
crianças a

cuidarem de si

mesmas e do
prôprio corpo.

I .1 i 5Ao/o da rotina
dedicada as
atividades de
cuidados conforme:
Projeto
Sementinhas do
Bem
- Alimertacãq
§audáVel
(Plantio na horta e
incentivo no

consumo de Írutas,
Ieg u rn eg,

verduras.,.)
- Çuldados.gorn a

hjqiene pessQal

(Escovação de

dente, banho, lavar
as mãos antes da§
refeiçôes...)
- ldentlÍigjroQoS
orqanizaÇão dos
pqrtsnÕes -pe§eqêiq
Ç. coletivos
(Acessíveis ao
aluno)
- §oçtêlEacao
(Jogos cooperativo§

e Placas das Regrag
de convívio.., )
- ldenlificacão da
imaoem corporal
(Parceria - Projeto
Remexer)
- ldqqlificaçâp da
inicial,çlo nome
(Parceria - Frojeto
Mundo da
lmaginagáo:

Atividades de
Desenvohrimento da

ldentidade e Autonomia

Projeto §ementinhas do
Bem

Socializacáo:

âea]hint e nlql lklaptaçqç
Paoseie pela creche:
reconheÇimento do espaço
físico da creÇhê ê
apre$entaÇão dôs amigo6
de sala e equipe
pedagógica e de apoio

Roda de conversa: Com
quem você vem para a
creche?/Qual éasua
turma? / Quais atividades
você rnâjs gosta: brincar no
parque, ouvir histórias...? /
Você gostou da visita do
pássaro? Que animais voÇê

tem em casa'l

â I i!Êeflta cã o-àa-lrd àVe l:
lncentivo a dar preferência
aos alimentos in natura -

estímulo a acçitação do
eardápio e degustação de
alface, tomate e outras
frutas e verduras (Parceria
com o Projeto Encantol
aprendlzados dâs cores:
verde e vernrelho)

I dêOiid ade e-êU!e nom iq :

lncentivo a higiene bucal

Entrega do t<it l.iigiene
Bucal

PorlfEijo.:'Mlnha [na9, me!
Bé. meu larnatho:

g.



CASA DA PROVIDÊNCIA

Telefones: (19) 3875-7097

cN FJ 00. 142.555 I AAAL-7 I

Rua Treze de maio ne 1,110 - Bairro Cidade Nova - Indalatuba/sP.

METAS DH ATHfrüDIIfulER\ITO
Creche Dom Paulo de Tarso Campos

FE\lãRE!RO/202â

OB.IETIVOS
INDICAÚOR.ES

DE
QUALIDADE

METAS
EXCUÇAO/

DÉ§ENVOLVIMEiltTO

familiarização das
ietras)
Projêto Rernexer
- Besc-!hqslnglriq
Êêr'rg§_do_Aa$-o_§"

§!-a§Ju n çPe§
- §eouranca g

inles{rSgdel1eça

Verificaçào do tamanho do
aluno

2. Promover o

desenvolvimen
to do

movimento,

2,1 Rotina
diária:
a) atividade§
organizadas de
modo a permitir

o movilnento
das crianças,
nos diferente§
espaços da
escola,
b) atividades
que ênsinam as
crianÇas a

cuidarem de si

mesmas e do
próprio çorpo,

2.1 .1 No mínimo
duas atividades na
rotina com

alternância de
movintento,
conforme:

Projêto Rêmexer
(Espaços previstos:

$ala de aula, pátio,

brinquedoteca I
parque)

:Uçl4E!ede-t!a-e
orossa
--Lalqaldede
- ô,inco spntidos
. E§zuel!ê-q
Exuescêg-Çglpqel
:Ierqe_p.§&E§t:jiciat

PÍojeto Remexer
PercepÇão visual, auditiva e

P§cqüqlricr-dadgl
movimento corporal
cenferme a música e
reprodução das
movimentos e sons dos
animais e $on$ Ce

instrumentos musicais

Moúicidade orossa e fina:
Brincadeiras com corda e
hrarbante:

Erpressgg-AqpprcU-Dads
dg-êttÍlor: vivenciar os
valorês humânos através
de brincadeiras coletivas:
Dança da cadeira, Corre
Cutia, Bolinha de sabáo,
Boliche, Argolas, Eoea do
Palhaço, Pescaria, lmitar o
Mestre, Elefante Colorido,
Estátua...

L49Ítsida§eira§?:

- Circuito com obstáculos

- Músicas diversas:
destaque para a música
"Corre Pula" - Tac Tacs *
música para pular e correr
(movimentos corporais)

(Parceria com o

Projeto Observâção)
Projeto
Sementinha$ do
Eem

" J_qoqs colperAii,/Q§
g competitivos

Página 2
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CASA DA PBOMDÊI{CIÀ

Telefones: (19) 3875-7097

cNPJ 00.x4.2.5ss/00ü1-78

Rua Treze cie rnaio ne 1.1L0 - Bairrur Cidacie l,lDvi, .lndaiatuha/St).

METAS DE ATEhIDíIVIENYO
Creche Dorn Faulo de Tarso Campos

FEVIREIROI2O22

OBJETIVOS
INDICADORES

DE
QUALIT}ADE

METAS
EXCUÇÀ.O/

DESENVOLVIMENTO

3. Possibilitar
o exercício de
esÇolhas.

3.1 Rotina
diária:
a) atividades
organizadas de
modo a pêrmitir

a escolha de
brineadeiras,
brinquedos e
materiais.

3.1 .1 No mínimo

duas atividades
permanentes na
rotina, conforme:

Projeto
Sernentinhas do
Bern
- Qesenvolv_imentp
llte_I])essoal .q

irt{Apessoal :' iooos

9SSp9Iê!y9j.,
erc!.lhq_dg_matallal§.

Frrojeto Remexei
P_erç-eBçê-o. -ttLF_UAl, 

q! d i ltya-e
Dsicomotricidade:
Manusear in$trumêntos da
bândinha musicãl
(proporcionar aos alunos a
escolha dos instrumento§)

Exprsqs-âqççtpatall& 4 p

dq a,mAI: vivenciar os
valores humanos através
de brincedeiras coletiva$:
Dança da cudeira, Ccrre
Cutia, Bolinha da sêbâo,
Boliche, Argolas, BoÇâ do
PalhaÇô, Peseâria, lmitâr 0
Mestre, Elefánte ColBrids,
Estátua,.,

(Proporcionar aog alunos Ê

escolha da brincadeira)

Prajeto Encanto

Porifólio: Desenho livre

Máseara g( dedoÇhs - lêão
ou rato

(Eetimuio a opiniâo e
expressâc do âluno)

pqrlelrces pcssq![9 Ç

coletivo§-..
(EstÍmulo a opiniáo
do educando como
indivíduo e respeito
a opinião de seus
pares)

: Te-ste de

aceitabildaqe -çle

$rdApLa
Projêtq Remêxer

Esçshejs
blinqadeiras e
brinq!edqs
prele-udps

Projeto Encanto
Escolha de materiais
de difeJentes
texturaq
EscplhalecqIgs
Escglha de músicq§
(incluindo atividade
de votação coletiva
para escolha da
música da turma
para o Sarau de
Músicas)
Projeto Mundo da
lmaginação

a Página 3
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CASA DA PROMDÊI'{CIA

Telefones: (19) 3875-7097

cNPJ 00.t 42.555/ü001-78

Rua Treze de rnaio n{: 1.110 - Bairro Cidade Nova - lndaiatuba/SP,

IIdIETA§ DE ATHNDIMENTO
Creche Dorn Paulo de Tarso Camrpos

FÉVEREIRO/2022

OB..'ETIVOS
INDIçADORES

DE
QUALIDADE

METAS
EXCUÇAO/

DESEI,§VOLVIMET'ITÔ

Relffúlelltiq!fulqs
ê e.!co I h Q_ogs._o r u Ír 0$

il*
Prornoção

da
Aprendiza

gem

1 . Utilizar a

meÍodoloÇiü
de habalho por

Projetos

Didáticos,
sequências de
atividades e

atividades
permanentes.

1 .1 Elaforaçáo
de Projetos
Didáticor por

turma, de temas
de intsressê das
ÇriançaÊ.

1.í,1 Nlonrinimo um
projeto didático, por

§êmestre, por turrna.

Proj,e.ios qnuaisr

§ementinhas do
Bem (identidade e

socialização),
Rêmêxer (eôrpo e
movimento), Mundo
da lmaginação
(linguagem),
Encanta (Expressão

artí9tica) e
Obsêrvêção
(conhecimento

lógico-matemático)

Çrqt1ograrnq de

êtividacies - temas
merrgais e descrtção
das atividades por
projetos para

direcionar ô trâbâlho
pedagógico

Cada educador irá
direcionar o

cronogramâ de
atividades para a
faixa etária
correspondente
(berçário I / berçário
ll/ Maternal l/
Maternâl Il)

descrevendo as
especificidades de
cada turma no

semanário.

Cronograma de atividades
rêferente ao mês de

Fsvêrêiro com o temai

'íSemeando Amlaade"
Proporcionando o

desenvolvimento integral do
aluno abrangendo os

câmpos de experiências dâ
BNÇC, respectivoB aos

projetos
Projêto §emêntinhas do

Bern

0eu, ooutroeonós;

Projeto Rornexer

Corpo, gêstos e

movilrentos;

Prsjoto Ençanto

Traçog, sons, cores e

formas;

Projeto Mundo da

lmaginaçâo

Oralidade o êscriia;

Frojoto Observação

Espaços, tempps,

quantidades, rÇlaÇôes e

transformaçÕes;

2. Realizar
planejarnento

2.1 Registro
diário cias

2.1.1 RealizaÇão de
devolutivas

Gronogrnma de
atividades semanais

Página
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CASA OA PROUDÊNCIA

Telefones: (19) 3875-7097

cNPJ 00.142.5ss/0001.-78

Rua Treze de maio n0 1.110 - Bairro Cidade Nova - lndaiatuba/SP.

METAS ÜE ATENDIMENTO
Creche Donr Paulo de Tarso Campos

FEVHREIROi2CI2?

OBJETIVOS
II,üDICADORES

DÊ
EUÂL.ID,ABE

METAS
EXCriÇAO/

DESENVOLVIMENTO

e registro da
prétiea

pedagógica.

atividãdes dâ

turma,

semanats aos
profe§sores.
- Entrega e análise
do semanário de
caclâ turma (baseado

no Cronograrna de
âtividaele§ - mensal)
- Rtsgistrô do
conteúdo
programático - diário
- Registro de

ocorrências - diário
- Rogistro de
particularidades no

desenvolvimento do

aluno - diário
- Devolutivas,
orientações, estudos
e reflexÕes nas
HAPs.

Envio do cronograrna de

atividades organizadas por

semanÊ pâra as famílias
acompanharern o Projeto
Pedagógico

Diário de Çlasse
Registro das atividades no

diário de classe * Maternal
1e2

Sêmânário
Realizaçâo de somanário -
Ensino Prêsencial

HÀP

Análise do período de

adaptação dos alunos e

início do estudo com base
no Projeto Pedagógico e

Livro PNLD

Acompanhar o
desenvolvimen
to dâs crianças
por meio de

relatórios de

aprendizagem.

It.I Elaboração
do relalórios
individLraia aos
alunos.

3.1 .1 Élaboração de

dois relatórioe de
cada aluno: junho e
dezembro.

Observaçôes do processo

de adaptaÇão 6

socializaçáio dos alunos.
O desenvolvimento clos

alunos será aÇompanhado
no decorrer do ano em
parceria: eq(tipe
p6§69§gica e íamílis

ill-
Garantia

da lnfância

1 . Planejar
situaçÕes
orientadas
para que aB

crianÇas ss
êxpressem por
meie de
dlferentes
linguagons
plásticas,

simbólicâs,

1 .1 Rotina
semanal:
a) atividades
planejadas nos

diferentes
espaços
naturais,
çulturais e de
lazer da sua
localidade.
b) brincadeiras
de faz de conta.

1 .1 . 1 Mínimo de 50%
do tempo da rotina
dedicada a

atividades orientadaç
de acordo com os
Projetos:

$ementinhas do
Bem
- Çslcb&çee-dâq
datA§
óomêmorâtivâs

Projeto Sernentinhas do

Êern

Acolhimento / Adaptaçto -
Passeio poia creohe:
rÊcorihecirxerlto dc e§paÇo
f Ísico da *eche e
apresentaçáo doo amigos
de saia e erluipe
pedagógica e de apoio

,fr. Pásina5
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CASA DA PROVIDÊNCIA

Telefones: (19) 3875.7097

CNF., ü0.142.555/00ô1-78

Rua Treze de nraio ne 1,110 - Bairro Cidade Nova - lndaiatuba/SP,

METAS DE ÂTENDIMÉÍ{?:O
Creche Dorn Paulo de Tarso Carnpos

FHVERE!F{OIzO22

OBJETIVGS
INDICADORES

DE
SUALIDADE

r$ETAS
EXCUÇAO/

ÜE§E},J\íOTVIMHNTO

musrcais Ê

corporais.
e) produçÕes

ârtísticas:
pinturas,

desênhos,
eÊculturâs, com
materiais
diversos e

adequados à

faixa etária.

d) brincadeiras
que explorenr
gestos,

canções,

!"ecitâÇóes cie

poemas,
parl6ndas, entre
outras.
e) brincadeiras
que explorem o
rnovimento e o
desenvolviment
o sensoriá1.

- Culdadgs caE
e§PAc9§oletivP -
âtitudes de
preservaÇâo

Mundo da
lnraginaçâo
- Erüsgdeires"-de&z
de-qqnta: estímulo a

imaginação
Encanto

- Artes l'nênlrais c
visuais: Pinturas
com diferentes
téçnicas, pinturas no
painel de azulejo,
modelagem de
rnassa ou argila,
colagens,
confecções com

materiais reçicláveis,
aprendizado das
cores, garatujâs,

desenhos,
manuseio, utilização
dê diversos
materiais e

utilizaçâo de
recurso§
tecnoiógicos.,.
- Expreqsão
gq!§!]§6: 'loatro,

mímica, dança,
canto, reprociuzir
sons de
instrUmBntog
musicais,
exposições e
mostras das
obras artísticas...
Remexer
- Motricidade grossa

e finq

Projêto EncaÍtto

Sqtrf eqcte[glpâ,ssaro :

Lembrança da história
(conforme data de iníÇio da
adaptação de cada aluno)

Máqsgra_ou dCdoghe - Ieâo
ou rato

Ap,ryln_qlzad o das coips
Vermelho: Degustar fruta§
vermelhas (tom6te / maçâ 1

melancia) / Pintura (papel

kraft ou mural de azulejc) /
Manuseio de Massa de
modelâr / Brincadeiras com
Balões

PqEÍÉIqQç§eo[a]ryrÊ

Projeto Observaçáo

J.ançLinhê §o. l"enlpq
(Apresêntar os elementos
que sinrbolizam dia (sol),
noite (lua), ciima (sol,

chuva, nuvens/nublado)

§eü§lLa!§edAttc§!çc§
ANIMAIS
(AÉRÊOiAOUÁTrCO/TERRES
TRE)

Semelhangas/Diferençao *
Leáoeorato(animais
terrestres)

$emelhanças/0iferenças:
Çoelho e tartaruga -
Receber a visita (coelho ou
tartaruga)

Forma geométrica círculo:
Carimbo cpm rolo de papel
toalha (higiênico) e

#'^nü



CA§A DÂ PROUT,ÊNCIA

Te lefones: (19) 3875-7097

cNpJ 00.142.555/0001-78

Rua Treze de mâio ne 1.110 - Bairro Cidade Nova - lndalatuba/SP.

METAS DE ATENSIruIENTO
Crecl-re Dom Faulo de Tarso Can'lçros

F§VERHIRO/2022

CEJETI\/OS
INDICADOREE

DE
QUALIDADE

METÁS
EXCUÇAO/

DE§ENVC't.VIMENTO

- Esquema corporal /
lateralldade
- Cinco sentidos
Obsêrvação
- Confeeçáo artística
vinculada âs formê$
geométricas e
cores,,.

guachelBrinoadeírae com
bambolês/Jogos de encaixe

Porttólio
§emelhanças/0iforenças *
ânimais têrrestres,
aquáticos o aéreo6 lVisita
dos ãnimais

Portfólio - Perçepção
temporal: Janelinha do
tempo / Rotina

Boün? llusttaçla
Aprêsentar êtividades da
rotina atfavés de imagens

!. Planejar
situaçôes que
visem ao
desenvolvimen
to das
linguagens
escrita, oral e
leitura.

3.1 Rotina
§emanall
a) atividadee
diáriae de leitura
e contaçâo de
histórias, do
diversos
gêneros
literários, para e
pelas crianças.
b) âtividades
significativÊs dê
produçâo de
texto para que
as crianças
partiÇipem

mesmo sqm
gaber escrever.

.1 .1 MÍnimo de 50%

do tempo da rotina
dedicada a

atividades
orientadas com
ênfase no Projeto
Mundo da
lmaginaçáo e

atividades
específicas do

desenvolvimento da
linguagem
vinculadâs âo
material do PNLD

Projêto Mundo da
lmaginação
l'ilqÉ&§
eqtimulando-e
aPrgn0!zad.8-d"9§

val!res humanp§

Qeoenvglvimentgjla
lilguaqerll
Çe§llqlgla-leiturâ
Familiarizacão das

letr,aq

Pro,leto Mundo da
lmaginaçâo

Fgv.eleiJo

§eÍr!€nde-Anti{itde
Çantação das histórias:

"p"lÊãô p p.rSJo"

Fêbula de Esopo

" O soelh-q- e glade{Lr.gq"

Fábula de Esopc)

l-iteratura complementar:

"V_alptes-p.ara Lode villa :
Amizade

Cristiana Klein

"Cpmq ser amigs"

Molly Wigand

Releitura das histórias de
janeiro

"A,e§.Ço,la do. Marqqlg"

Ruth Rocha

"Pluminha procura aldgg "

-,4. "u'n '
Or.



CASA DA PROUDÊI\ICIA

Telefones: (19) 3875-7097

cl\F.! 00.142.5551fl001-7S

Rua Treze de mâio ne 1.,110 - Bairro Cidade Nova - lndaiatlrbê/§tl.

!\4ÊTAS DE ATE${DIMENTO
Creche Dorn Paulo de Tarso Campos

FEVÊREIRÜI2022

OBJf;TIVOS
INDiÜADORÊS

DE
QUATIOADÊ

l1J!ETÀS

}:XCUÇAÚ/
Dfr§ENVÕLVIMENTO

P.rcd!Êâe texlr.El:

çetcljva

Terezinha Casacanta

o Portfolio
lr'rterpretaeão da
histói'iâ

r Estímulo ao gosto

Pela leitura;
r Desenvolvimento da

linsuâgem oral e
escrita

tv -.
Formação

er'l
Serviço

1 . Planejar os
morrentog
semanais de

trabalho
pedagógico

entre os pare$.

1 .1 Plano de

ensino focado
na necessidado
formativa da
equipê dacente.

1.1.'1 Realizaçâo de
8570 dos enÇontrog
semanais para o
desenvolvimento do
Plano de Ensino,
- Farmação da
Equipe (Professores,

monitores e apoio):

culsa de
primeiros

ôocorros

QUI§q Brigada de
incêndio

Qapêeitaçaes:
palestras

direcionadas
para

aprimoramento
do trabalho de

cacia setor

Beuniã9 dq
fqfmaçãp

CAP - Conselho
de Avaliação
Pedagógico

LIAP - Hora
Atividade
Presenciai

' Egqmáa
tssScsÉs!É
Mês de fevereiro
Pauta: Anâlise e
adequaçÕes do
periodo de
adaptaÇâo, análise e

adequações
referentes as
orientações da
gqpervisâo

educacional;

" EstuCo_cLqs
proÇêdimqntaq da

Igll!ê-dê§Ieqhg (a

partir de 21 de
fevereiro com a
equipe pedagógica)

o HAP (sÇmanal)

lnício em 21 de têvereiro
Estudo o análise da açáo
pedagógica eom base no
Projeto Pedagógicç e no
livro "Porta Aberta"
Programa nacional do iivro
didático (PNLD)
Análise do periodo de

adaptação dos alunos e

ffi- Pásrna8
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CASA DA PROVIDÊNCIA

Telefones: (19) 3875-7097

cNFi 00.141.5s510ú$1,78

Rua Trele de maio ns 1,110 - Bairro Cidade Nova - lndaiatuba/SP.

METAS ÜE ATEI]DIMENTO
Creche Dom Pau[o de Tar$o Canrpos

FEVERHIROI2O22

ÔBJETIVCIS
NNDICADORES

DE
E[JALiDP.DE

META§
EXÇUÇÁO/

DE§ENVOLViMEF.ITO

Beuriuaq
Pedagógica e

Adrninistrativa

Írabalho da equipe
pedâgÓglca

V-
Cooperaç
áo e troca

oonl as
fa m ílias

1. Realizar
reuniÕes com
as familias no

decorrer cio

ano letivo,

1.1 Reuniões
com temas
valtados parâ a
educação dos
filhos e/ou
assuntos de

cunho
pedagógico.

Í 1.1 Mínimo de
uma reuniâo
bimestral com âs
famÍlias e

atendimento
individual conÍorme
necessidade.

A.lendimênto presencial as
íamilias, conforrne
necessidade do aluno;

Atendimento com a
nutriciqnista e coordenação
à disposição das famílias;

AiendiÍrento remoto
conforme oolicitação do
farnÍlia.

vt *
Garantia

do acesso

1 . Realizar o

atendimçnto
das crianças
dÊ acôrdo com

o TÊrmo d6
Colaboraçâcr
com e

Seeretaria (e
Educaçâo,

1 ,1 Á\tendimento

mensal na

aâpacidade
máxima,

1 .1 , 1 Atendimento a

'100% da proposiã

de atendimento,

o Realização de
inscrições;

r Efetivação das
matrículas dr)s
alunos ingressantes
am2022;

o Realizaçáo rio
período de

adaptaçào dos
aluno$ nov(,$,

vil-
Parceria

Çom â
Secretaria

de
Educaçâo

1 , Pâilicipar
das reuniÕês

de
a§se§soraÍren
toede
orientaçõe§
agendadas
pela Secretaria
de Educação.

1 .1 Participaçâo
da Equipe
Gestora nas
reuniõQs

agendadas.

1.1.í Participaçáo
da Equipe Gestora
em 1 000/o das
reuni6es realizadas
e/0u agendadas
pela Seeretaria de

EducaÇão.

BeçrLão,§uporyisà9
Eduçagonsl

(24 de fevereiro)

Pauta:
Rotina de crschei
Formação de secretâriâ
escolar:
Câdastro de alunos e
dêmanda de creche/Lista
Piloto/Diário de Classe e
controle de frequência

Visita da Supelisâo e da
Vigilância Epidemiológica

(10 de fevereiro)
Assuntos tratado6 conforme
Termo ds visita/orientaçáo

no 0112A22

Págira
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CASA DÁ. PROVIDÉNCIA

Telefones: ltg) 387 5 -7 097

cNPJ 00.142.5s5/0rl0x-78

Ruü Treze de rnaio na 1.1L0- Bairro Cidade Nova - lndaiatuba/SP,

comprobat

Cláudia P. S. M. Canilho
Diretora Pedagógica

RG:29.421.999-7

M ETAS DE ATHId DiMEillTô
Creche Donn Pauio de Tarso Carnpos

FEVHRüIRO/2022

OBJETIVOS
INDiCADORÊS

f\Eua.
QUÁLIDADE

METAS
EXCUçAOl

DESENVOLViMENTO

OriBntaÇões sobre os
procedimentos etualizí1dos

F,íire enfrentünrento da
Covici 19 reÍerÉntes ao ano
letivo e coniexto pandôlnico
cle 2Õ22.

2.Cur,rprir
integralrnente
o Termo de

Coiaboração.

2.1

Cumprimento
Cos prdzo$

estabolecidos
pela Secretaria
de Educação

. 2.1 .1 Atendimento
a 100% da§

solieitagôes e prazos

designados.

Entrega de Relatório
Circunstanciado e
Prestaçâo do
Contas referente ao
mês anterior
Acompanhamento e

direÇionamento dos

casos de Çovid e
vacinação dos
funcionários
coníornre

arientaÇÕes
Supervisâo e
Vigiláncia
Epidomialógioâ

2.2 Quadro de

Pessoal
eompleto,

2.2,1 Manter 100%

do quadro de
pessoal aprovôdo no
plano de trabalho.

Verificação do quadro de
funcionários conforme
Plano de trabalho 2022 e
procêsso dç cantrataÇão
parâ cornpor a totalidade
prevista.

e documentoí; oÍro§, em enexo.

Página 10



CASA UA PROVIPÊNEIA

Telefones: {19) 3875-7097

cNPJ 00.142,555/0001-78

Ruê'frezê dr: maio ne 1.1":10 - Bairro Cidade Nova - lndaiatuba/5P.

Relatório Çircunstanciado - FEVEREIR0 2022
Greche Donn Faulo de Tarso Canrpor

Projeto Mundo da !nrag!nação

Anexo -

e)
Érá6ina i.1

fl
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CASA DA PROVIDÊNCi,â cNP.' 0Í!.142.555/0001"78

Telefones; l19l 387 5 -7 097

Rua Treze de maio ne 1.110 - Bairro Cidade Nova - lndaiatuba/SP,

Ánexo - Relatório C ircu irsianciado - FÊi"rEREll{O 2(}22

Creche Doirr Paulo de Tarsc Campos

Projeto §enlentinhas do 8em

§

Pr.Jjêto Remexer

Págin3 1il

a



cÁsA DA pROVTDÊÍrCtA CNPJ 00.142.s55/0001-7S

Telefones: (19) 3875-7097

Íiua Treze de maio ne 1.110 - Bairro Cidade Novã " lndaiatuba/sP,

Anexo * Relatóricl Circunstanciadç * FEVEREIRO 20?2
Creche üom Paulo de Tarso Campos

§
Fágina 1.3

g

Projêto ReÍrisxer



. -<t. cAsA DA pRovtDÊNctA cNpJ oo.t4z.55s/0001-78

' ,J"m rerefones: (1e) 387s-70e7

po,rv,,:-i§õin Rua 'l-reze de maio ne 1.1J.0 - Bairro Cidade Nova - lndaiatLiba/SP.

Anexo * Relatório Circunstanciado * FEVEREIRO 2022
Creche Dom Pâulo dc Tarôo Campo§

Projeto Observaçào

Página 14 g



CASA DA PROVIDÊNCIA cNP.J 00.142.555/0C101-7§

Telefone: (19) 3875-7097
Rua Treze de maio nq 1.110 - Bairro Cidade Nova - lndaiatuba/SP.

Projeto Pedagógica 2422
Semeando 'úa!ores

@w
Durante o ano de 2,022 vamo§ refletir sobre os valores humanos através de tema§ mensaig e sem6à-lo§ em

nossos coÍaçÕes para que ao iinal do ano possamos colher coraçÕes replstos de valore§l

Janeiro: Acolhida
FdúêtêiisisEúlã@UgàgÉ
MáTçô: SEMEANDO RESPEITO AS REGRAS DE CONVÍVIO
Abril: SEMÊANDO RESPEITO AS DIFHRENÇAS
Maio: SEMEANDO GENEROSIDADE
J unho: SEMEANDO SOLIDARIEDADE
Julho: SEMEANDO AMOR FAI\4lL|AR
Agosto: SENIEANDO HONESTIDADE
SEIEMbTO: SEMEANDO A PRESERVAÇÃO DA NATUREZA
Outubro: SEMEANDO IDENTIDADE, AUTONOMIA E AUTOCONFIANÇA
Novembro: SEMEANDO COOPERAÇÁO
Dezembro: SEMEANDO GRATIDÃO

Regra de Ouro: Faça aos outros o que gostaria que fizêssem à você!
Cronograma de atividades - Fevereirol20?Z

Projeto Mundo da lmaginação
Histôrias.
"&essola qelúêIaciq §Ub8-a-qod
'PUr]L|XaneçUra amtso§"
Roda de conveTsa: ReÍletir sobre a impoitância em ir para a creche e fazer novos amigos
Relembrar as características do pássaro que rrisitou a creche: tan'ranho, cores, Íorrriato do bico,
penas ..

Projeto Sementinhas do Bern
Acolhimento / Adaptação -.Passeio pela creche: reconhecimentô clo espaço físioo da Çieche e
apresr:ntação dos amigos de sala e equipe pedagógicâ e cie apoio
Roda cie conversa: Çom queni vooô vem para a creche? / Quai é a sua turma? / Cluais ativirjades
você mais gosts: brincar no parque, ouvir histórias...? / Você gostou cla visita do pássaro? Que
animais você tem em casa?
Projeto Remexer
Percepçáo visual, auditiva e psicomotricidade: movimento ccrporal conforme a música e
reproduçáo dos movimentos e sons dos animais:
Murulo Bilu - Vaa Vo« Ptts,sorinho {clilte injnntilJ
Palavra Cantadu I Ciranda dos Eichos
Mundo BiÍa - FaTendinhu [clipe inftrntil]
Seu Loboío - 'l'urminha Paraíso
Faz.endinho Tac 'I'ats

- Manusear instrumento$ da bandinha nrusical (proporcionar aos alunos a escoihar dos
instrumentos)
Projeto Encanto
Confeccionar pássaro -. LembrárnÇs cla
a luno)
Frojeto 0bservação

história (conforme data de iniciô da adaptação de cacla

&
_#



CASA DA PRO\/IDÊNCIA cNPJ 00.142.555/000X-78

PR()vlDii\iclÂ
Telefon e: (tgl 187 5- 7 A97

Rua Treze de maio nq 1.LL0 - Bairro Cidade Nova - lndaiatuba/SP.

- Calendário/Clima - Janelinha do Tempo (Apresentar os êlemêntos que simbolizam dia (sol),

- SernelhânÇas/DiferenÇas - ANIMAIS (AEREOiAQUÁTICO/TERRESTRE)
- Rotina llustrada - r atividaoâs da rorina

his'rorLa. Q LeaS_qL) r?ro
Rocia de conversa: refletir sobre a impoftância da amizade e sr:bre a impodôncia tnr respeitar os
amrgos
Manuseio de livros: incentivo e estímulo ao gosto pela leitLrra / Í:anr iliarizaÇão das lÊtrâs
Projeto Sementinhas do Bem
AlimentaÇão saudável: incenii'vo a dar preferência aos alimentos in naturra - estímulo a aceitaÇão
do cardápio e degustação de alface, tomate e outras frutas e verduras (Parceria com o Proleto
Eneanto. aprendizados das cores: vr;rde e vermelho)
IdentiCade e autonomia: incentivo a hioiene bucal

iras ccm corda e barbante:

ircuito/Obstáculo

Alinhavo Fitas coloridas e prendeCores
Expfessâo§qrooGll Dado Alo, a$qr: vivenciar os valores humanos através de brincadeiras
coletivas: Dança da cadeira, Corre Cutia, Bolinha de sabêo, Bolichê, Argolas, Boca do Palhaço,
Pescaria, lmitar o Mestre, Elefante Colorido, Estátua...
(Proporcionar aos alunos a escolha da brincadeira)
PFdâte#íosrto
Máscara ou dedoche - leáo ou rato

o rato (animais terrestres)

Histôria "O coe_lile e a tartarqqa"
Roda de conversa: reíletir sobre a irnportância enr respeitar as diierenças errtre os amigos

ldentidade e liutonomia; estimular a socializacão - realizar as ativiciades,
projetas, em duplas ou grupos - vivenciar an'lizade e respeito

propostãs nos denrais

J
Ar.

n Lrven s/n u blad o)

Projeto Observação

Frojeto Mur
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CASA DA PROVIDÊNCIA

Íelefone: (19) 3875-7097
Rua Treze de maio ns 1.110 -

cNPJ 00.142.555/0001-78

Bairro Cidade l'rlova - lnclaiatuba/SP,

Prcjeto Remexer
i\4otricidade grossa:
- Circuito com obstáculos

- Músicas: sugestão "Corre Pula" - 
-l-ac Taos - música para pttlar e correr (nrovimentos corporais)

Projeto Encat:to
A,prendizado das coi'es
Vermelho: Deguster frutas vernrelhas (tomate i maçã / n]elancia) / PintLira (pepêl k,"aft ou murai cle

azuiejo) / lvlanus,eio de Massa de ÍlgqeEl / Brincadeiras r:om BalÔes

ia

Fl'ojeto ü bs*nra'iã t,r

Coelho e iellaruga - Receber a visita (coeiho ou tartaruga)

Formas geométricas. Círculo; Carimbo com rolo de papel toalha (higiênico)
com barn bolês/J og os de encaire

ffiiffiE [ffiàmáUneão
Relembrar as histórias do mês
Literatula cornolementar:
"Valorps oara toda vida,:"Ami4açle" : C[i§liÊna Klqtn
"Oano, §er am io o _- Melly-lryiqand
Portfólio lnterpretação da história (Atividades do PodÍólio somênte para a turma de maternal)
Preleüó; §emen$,hhep_ iO eem
Portfólio "Minha mão, meu pé, meu tamanho
Portfólio Alimentação Saudável

Fj§irê!*l§ffi*
Motricidade g!'ossa e fina / Percepção visual, auditiva e psicomotricidade: relembrar as
brincadeiras realizados no mêE de fevereiro (opiniáo do aluno - brincadeira preferida da turma)
Projeto Encanto
PortÍólio Dêsênhô |ivrê
Proieto Observação
Portfólio Sernelha nças/Diferenças - animais terrêstrês, aquátiü$s
PorlÍóíio * Percepção iemporal. Jsnelinha do tempo i Rotina

_0

e aéreos / Vrsita oos anirnais

g


