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Relatório Circunstanciado
ft,IETAS DE ATEN DII\II E NTO

Creche Dorn Pauio dê Tarso Campos
JAt,tEtROl2022

OtsJETIVOS
INDICADORES

DE
QUALIDÀDE

METÁS
EXCUÇÃOI

DESENVOLVIMENTO

,

Formaçâo
integral

das
crianças

1 . Promover o

desenvolvimen
trr da
autonomia e
identidade.

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

espaÇos

organizêdos ao
acesso às
crianças.
b) atividades
que ensinam as

Çrianças a

cuidarem de si

mesmas e do
próprio corpo.

1 11 5A% da rotina
dedicada as

atividades de
cuidados conforme:
Projeto
Sementinhes do
Bem
- Alimêntacão
saudével
(Plantio na horta e
incentivo no

consumo de frutas,
legumes,
verduras...)
- Cuidados com a
hiqiens_acssaal
(Escovaçâo de
dente, banho, lavar
as mâos antes das
reÍeiçôes.,.)
- ldeniificaÇão e
orqanizaqão dos
pertences pêssoai§

e coletivos
(Acessíveis ao
aluno)
- Socialização
(,Jogos cooperativos

e Placas das Regras
de convívio...)
- ldentificacáa da
imaqem corpqral
(Parceria - Projeto
Remexe0
- ldentificação da
inicial do nome
(Parceria - Projeto
Mundo da
lmaginaçáo:

lnício do Plano de Trabalho

Plane_iamento Pêdaqóg ico
A pafiir de '10 de janeiro;

Período de lnteqracão
Com as famílias de 25 â 28

de janeiro;

Formacão dos orupos
de Whatsapp: comunicação

com as famílias da
comunidadê êscolãr

lnício do ano letivo
Em 31 de janeiro;

Atividades de
Dese nvo lvirn e nto da

ldentidade e Autonomia
Projetos

Sernentinhas clo bem e
Obseruação

. Passeio peia
creche:
rêcônhecimento do
espaço Íísico, da
equipe pedagógica,
dos colegas de
classe e das outras
turmãs (Parceria;
Projeto
Semeniinhas do
Bem - socializaçáo,
identidade e
autonomia / Projeto
Observação.
percepção espacial)

Projeto Sementinhas do
bem

c Horta - Alface e
tomate Estimulo a
alimentação
saudável
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CASA DA PROVIDÊNCIA cNPl 00.142.555 /000L-7I

Te lefo nes : 11.91 387 5-7 097

Rua Treze de maio ns 1.110 - Barrro Cidade Nova - ndaiatuba/SP,

METAS DE ATENDIMENTO
Creche Dorn Paulo de Tarso Campos

JANEIRO/2022

OBJETIVOS
INDICADORES

DE
QI,,'ALIDADE

METAS
EXCUçAOi

DESENVOLVIMENTO

familiarização das
letras)
Projeto Remexer
- Reconhecimento
partes lqeqlp o e

slJas funeõe§
- §ea$ança g
inteffrclÀde física

2. Promover o

desenvolvimen
to do
movimento.

2.1 Rotina
diária,

a) atividades
organizadas de
modo a permitir

o movimênto
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 mínimo
duas atrvidades na
rotina com

alternância de
movimento,
conforme:

Projeto Remexer
(Espaços previstos.

sala de aula, pátio,

brinquedoteca e
parque)

- lrlotricidadqfita e
qrossa

- Lateralidêde
- CinÇo sentidos
- Esquema e

Expressão Corporal
- PercepÇão Espacial

Pêriodo de lntegraçáo

BerÇário

. Sala de estímulos
sensoriais e
motricidade

l\/late rn a I

Saia de vivência da história.
"Pluminha procura amigos"

c Brincadeiras de
soprar;

. Andar na corda e
alinhavo,

" Pescaria,

" Movimento de subir
e descer da "árvore"
(escorregador e
cenário de árvores)

Projetos
Sementinhas do bem,

Remexer e
Encanto

o Festa de Boas -
vindas com balÕes e
músicas

(Parceria: Proieto
Sementinhas do Bem .-

socialização / Projeto
Remexer - Movimento /
Projeto Encanto -
Músicas)

(Parceria com o
Projeto Observação)
Projeto
Sementinhas do
Bem
- Joqos cooperativos
e çonpelllvos
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CASA DA PROVIDÊNCIA

Teiefo nes: lI9) 3875 7A97

cNPJ 00.142.555 1000L-78

Rua Treze de mâio ne 1".110 - Bairro Cidade Nova - Indaiatuba/SP.

METAS DE ATENDIMENTCI
Creche Dom Paulo de Tarso Campos

JANEIRO/2022

OBJETIVOS
INDICADORES

DE
QUALIDADE

METAS
EXCUÇAO/

DESENVOLVIMENTO

3. Possibilitar
o exercício de

esco ih as.

3.1 Rotina
diária:
à; atividades
organizadas de

modo a permitir

a escolha de

brincadeiras,
brinquedos e
materiais,

3.1 .1 No minimo
duas atividades
permanentes na
roiina, conforme:

Projeto
Sementinhas do
Bem
- Desenvolvimento
lnterlegsoal e
lntlgPe§§99-l-:joq9§
cogpqrativos,
escolha de materiais

Periodo de lntegraçâo
Sala de vivência da história:
"Pluminha procura amigos"

PintFra do pássale
(a escolher - estímulo a

opiniâo do aluno)

Projeto Encanto
Dedqche ou plrlseira dq

Pássaro
(Lembrança da visita do

pássaro no primeiro dia de
aula)

ConfecÇão de pulseira ou
dedoche de pássaro

conforme opinião do aluno

perlences pessoais e

colqliyg§...
(Estímulo a opiniâo
do educando como
indivíduo e respeito
a opinião de seus
pares)
- Teste de

açcrlahilidede_ds
cardápio
Projeto Remexer
Escolha de
brincadeiras e

brinouedos-
preferidos

Prajeto Encanto
Escolha de nlateriais
de diÍerq0le§
texturas
Escolha de cqres
Escolha de músjÇlrs
(incluindo atividade
de votação coletiva
para escolha da
música da lurma
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CASA DA PROVIDÊNCIA cNPJ 00.142.5ss IO\OL-18

Rua Irezê de maiô nq 1.110 - Bairro Cldade Nova - lndalatuba/SP.

METAS DE ATENDIMENTO
Creche Dom Paulo de Tarso Campos

JANEIRO/2022

OBJETIVOS
INDICADORES

DE
QUALTDADE

rilÊT,A.S
EXCT.JÇAO/

DESEI.IVOI-VIMENÍO

para o Sarau de
Músicas)
Projeto Mundo da
lmaginação
Bçlerprqúr§ló!-as
q-e§.q a.lh-a_d-a§_alLr-!-a§

il-
Promoção

da
Aprendiza

gem

L Utilizar a

metodologia
de trabalho por

Projetos
Didáticos,
sequências de
atividades e

atividades
permanentes.

1.1 Elaboração
de Projetos
Didáticos por
turma, de temas
de interesse das

crianças.

1 .1 .1 No nrínimo um
projeto didático, por

semestre, por turma.
Proielqs anuais:
Sementinhas do
Bem (identidade e

socialização),
Remexer (corpo e
movimento), Mundo
da Imaginação
(linguagem),

Encanto (Expressão

adística) e
Observação
(conhecimento

lóg ico-matemático)
Clqnpffarna de
atividades - iemas
mensais e descrição
das atividades por
projetos para

direcionar o trabalho
pêdagógico

Cada educador irá
direcionar o

cronograma de

atividades para a
faixa etária
correspondente
(berçário I / berçário
ll/ fi/laternal ll
Maternal ll)
descrevendo as
especif icidades de

Cronograma de atividades
referente ao mês de

Janeiío com o tema:

"Acolhida"
Proporcionando o

desenvolvimento integral do
alu no abrangendo os

campos de experiências da
BNCC, respectivos aos

projetos

Projeto Sementinhas do

Benr

Oeu,ooutroeonós,
Projêto Remêxêr

Corpo, gestos e

movimentos,

Projeto Encanto

Traços, sons, cores e

formas,

Projeto Mundo da

lmaginação

Oralidade e escrita,

Projeto Observação

Espaços, tempos,

quantidades. relações e

transformaÇões,
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CASA DA PROVIDÊNCIA

Telefones: (19) 3875-7097

cN Pi 00.142.555/0001-78

Rua Treze de malo ne 1.110 - Bairro Cidade Nova - lndaiatuba/SP.P ROVI

METAS DE ATENDIMENTO
Creche Dom Paulo de Tarso Carnpos

JANEIRO/2022

OBJETIVOS
INDICADORES

DE
Q[JALIDADE

METAS
EXCUÇAOi

DESENVOLVIMENTO

cada turma no

semanário.

2. Realizar
planejamento

e rêgistro da
prática
pedagógica.

2.1 Registro
diário das
atividades da

turma.

2.1.1 Realização de
devolutivas
semanais aos
professores.
- Entrega e análise
do semanário de
cada turma (baseado
no Cronograma de

atividades - mensal)
- Registro do
conteúdo
programático - diário
- Registro de
ocorrências - diário
- Registro de
particularidades no

desenvolvrmento do

aluno - diário
- Devolutrvas,

orientaçóes, estudos
e reflexÕes nas
HAPs.

Cronograma de
atividades semanais
Envio do cronogranra de
atividades organizadas por
semana para as famílias
acompanharem o Projeto
Pedagógico

Diário de Classe
Registro das atividades no

diário de classe - Maternal
1e2

Semanário
Realizaçáo de semanário -
Ensino Presencial

Planejamento Pedagógico
Reuniôes, estudos e
treinamentos realizados de
1O a 24 de janeiro

3.

Acompanhar o
desenvolvimen
to das crianças
por meio de
relatórios de
aprendizagem.

à,1 Eiaboração
de relatórios
individuais aos
alunos.

3. 1 .1 Êlaboração de
dois relatórros de

cada alu no. junho e
dezelrbro.

lnÍcio das observações do
proces§o de adaptação e
socialização dos alunos.
O desenvolvimento dos
alunos será acompanhado
no decorrer do ano em
parceria: equipe
pedagógica e família

ilt -
Garantia

da lnfância

1. Planejar
situaÇôes

orientadas
para que as
crianças se
expressem por

meio de
diferentes
linguagens

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

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

atividades orientadas
de acordo com os
Projetos:

Sêmêntinhas do
Bem

Período de lntegração

o La b irinto/C ircu ito
fechado -
comparação com a
gaiola (Projeto
ObservaÇáo -
percepção espacial)

o Pirrtura do pássaro
(a escolher) (Projeto
Encanto)
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CASA DA PROVIDÊNCIA

Telefo nes: (19) 3875-7097

cNPJ 00.142.sss /ooo7-78

Rua Treze de maio nrl 1.110 - Bairro Cidade Nova - lndaiâtuba/SP,

METAS DE ATENDIMENTO
Creche Dom Paulo de Tarso Campos

JANEIROI2O22

OBJETIVOS
INDICADORES

DE
QUALIDADE

METAS
EXCUÇAO/

DESENVOLVIMENTO

piásticas,

simbólicas,
nr usica is e

corporais.

lazer da sua

localidade.
b) brincadeiras
de faz de conta,

c) produções
artÍsticas:
pinturas,

desenhos,
esculturas, com
materiais
diversos e
àdequados à

faixa etária,
d) brincadeiras
que explorem
gestos,

cançôes,
recitações de
poemas,
parlendas, entre
outras.

e) brincadeiras
que explorem o

movimento e o

desenvolviment
o sensorial.

- Celebrâcâo das

datas
comemorativas
- Cuidados com
esoaÇo coletivq *
atitudes de
preservação
Mundo da
lmaginação
- BJncadeiras cie faz
desonta: estímulo a

imaginação
Encanto

- Artes manuais e

visuais: Pinturas
com diferentes

técnicas, pinturas no
painêl 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
recurso§
tecnológicos. .,

- Exllessão
artíglqa: Teatro,
mímica, dança,
canto, reproduzir
sons de
instrumentos
musicais,
exposiçõês e
mostras das
obras artísticas...

Frojeto Sementinhas do

Bem

Visita do Pássaro
Passeio pela
creche:
reconhecimento do
espaÇo físico, da
equipe pedagógica,
dos colegas de
classe e das outras
turmas (Parceria:
Projeto
Sementinhas do
Bem - socialização,
identidade e
autonomia / Projeto
Observação:
percepção espacial)

Projeto Encanto

Dedoche ou pulseira
de pássaro

Festa de Boas -
vindas com balões e
músicas (Parceria:
Projeto
Sementinhas do
Bem - socialização /
Projeto Remexer -
Movimento / Projeto
Encânto - Músicas)
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CASA DA PROVIDENCIA

Te lefo nes: (19) 3875-7097

cNPJ oo.L42.sss loooL-7g

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

METAS DE ATENDIIVIENTO
Creche Dom Paulo de Tarso Campos

..,4NÉtRO/2022

OBJEl'IVOS
INDICADORES

DE
SUALIDADE

METAS
EXCUÇAO/

DESENVOLVIMENTO

Remêxêr
- Motricidade groesa
e fina
- Esquema corporal /
lateralidade
- Cincô sêntidôs
Obsêrvação
- Confecção artística
vinculada as formas
geometricas e
cores...

2. Planejar
situaçôes que

visem ao

desenvolvimen
to das
linguagens
escrita, oral e
leitura.

2.1 Rotina
semanal:
a) atividades
diárias de leitura
e Çontaçáo de
histórias, de
diversos
gêneros

literários, para e
pelas crianças.
b) atividades
significativas de
produção de
texto para que
as crianças
participem

mesmo §em
saber escrever.

.1 .1 Mínimo de 50%
do tempo da rotina
dedicada a
atividades
orientadas com
ênfase no Projeto
Mundo da
lmâginação e

atividades
específicas do

desenvolvimento da

linguagem
vinculadas ao
material do PNLD

Projeto Mundo da
lmaginaçâo
Histórias

e§!-m!lÊ!.d-a-e
aprendizado dos
valores humanos
Desenvolvllnento da
linquaqem
G.ostq pela leitu€l
Familializaçâo das

leüac
ProduÇão textual -

çelgtiv3

Projeto Mundo da
lmaginação

Janeiro: Acolhida

Contação das histórias:

"A escola do MArcelo"
Rlrth Rocha

"Pluminha procura amiqos"
Terezinha Casasanta

Estírn u lo áo gosto
pela leitura,

Desenvolvime ilto da
iinguagem oral.

Página 7

a)v)



CASA DA PROVIDENCIA

Telefones: (L9) 387 5-7 A97

cNPJ 00.142.ss5 l0aoL-78

Rua'lreze de maio ne 1.110 - Bairro Cidade Nova - ndaiatuba/SP.

METAS DE ATENDIMENTO
Creche Dom Paulo dê Tarso Campos

JANEIRO/2022

OBJETIVOS
INDICADORES

DE
QUALIDADE

METAS
EXCUÇAO/

DESENVOLVIMENTO

tv-
Formação

ern
Serviço

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

1 .1 Plâno de
ensino focado
na necegsidade
formativa da
equipe docente.

1 .1 . 1 Realização de

859ó dcs encontro§
semanâis para o
desenvolvimento do
Plano de Ensino.
- Formaçáo da

Equipe (Professores,

rnonitores e apoio):

Curso de
primeiros

socorros

Curso Brigada de
incêndio

Caoacitacões:
palestras

direcionadas
para
aprimoramento
do trabalho de

cada setor

Reuniâo dq
formaÇão

CAP - Consêlho
de Avaliação
Pedagógico

HAP - Hora
Atividade
Presencial

Reunião
Pedagógica e

Administrativa

Reunião
Pedaqóqica
em 10 de laneiro.
Pauta:
Plârlejamento
Pedagógico 2022 e
Palesira sobre
trabalho em equipe;

Treinarnento da
equipe de cozinha
em 13,14, 24 e 28

de janeiro. Pauta:

Orientações
referentes ao

cardápio 2022,

Plcnstemeftoe
qcilda do Pralels
Pedaqóqigq-aQ22 de

10 a 24 de janeiro

V-
Cooperaç
ão e troca

com a§
fam ílias

1. Realizar
reuniões com
as famílias iro
decoi"rer do

ano letivo.

1.1 Reunrões

Çom temas
voltados para a
educação dos
filhos e/ou
assuntos de

1.1.1 Mínimo de

uma reunião
bimestrai com as
famílias e

atendimento

individual conforme
necessidade.

Período de InteoraÇão

com as fam ílias em:

25 de Janeiro - BerÇário 1

26 de Janeiro - Berçário 2

27 de Janeiro - lVlaternal 1

_§

Página I



CASA DA PROVIDENCIA

Telefones: 179) 381 5 -7 097

cNPJ 00.142.555 /AOOL-7g
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METAS DE ATENDIMENTO
Creche Dom Paulo de Tarso Campos

JANEIRO/2022

OBJETIVOS
INDICADORES

DE
QUALIDADE

METAS
EXCUÇAO/

DESENVOLVIMENTO

cunho
pedagógico.

28 de Janeiro - lvaternal 2

vt -
Garantia

do acesso

1 . Realizar o

atendimento
das crianças
de acordo com
o Ternro de
Colaboração
com a
Secretaria de

EducaÇã0.

1 .1 Atendimento
mensal na
capacidade
máxima.

1 .1 .'1 Atendimento a

100% da proposta

de atendimento.

. RealizaÇão de
inscriÇões;

. Efetivação das
matrículas dos
alunos ingressantes
em2022.

vit -
Parceria

com a
Secretaria

de
Ed ucação

1. Participar
das reu n iões
de

as§essoramen
toede
orientaçôes
agendadas
pela Secretaria
de Educação.

'l .1 Participação
da Equipe
Gestora nas
reuniões
agendadas.

1 .1 .1 Pafticipação
da Equipe Gestora
em 1 000/o das
reuniôes realizadas
e/ou agendadas
pela Secretaria de
Educação.

Reunião Supervisão
Eduçaçiq_oql

(Em 28 de janeiro)

Pauta:
Retorno presencial X Covid,
Organização pedagógica;
Acolhimento;
Rotina de üeche em 2022,

2.Cumprir
integralmente
o Termo de
ColaboraÇão.

2.1

Cum primento

dos prazos
estabêlecidos
pela Secretana
de Educação

. 2. '1 .l Atendimento
a 1 00% das
solicitaÇÕes e prazos

designados.

Entrega de Relatório
Circunstanciado e

Prestação de
Contas referente ao
mês anterior
Acompanhamento e
direcionamento dos
casos de Covid e

vacinação dos
funcionários
conforme
orientações
Supervisão e

Vigilância
Epidemiológica

2.2 Ouadro de
Pêssoal
completo.

2.2.1 Manter 100o/o

do quadro de
pessoal aprovado no
plano de trabalho.

VerificaÇão do quadro de
funcionários conforme
Plano de tabalho 2O?2 e

processo de contratação

g



CASA DA PROVTDÊNC|A CNPJ 00.142.555/0001-78

Te lefones: (19) 3875-7097

Rua Treze de maio ne 1.110 - Bairro Cidade Nova - Indaiatuba/SP.

probatórios,

IJtariwÜahrr0itu S.W
RG: 25.984.246-1

Coordenadora Pedagógica

CláLrrlia P. S. M. Canilho

Diretorâ Pedâgógicâ

RG:29.421999-7

METAS DE ATENDIMENTO
Creche Dom Paulo dê Tarso Campos

JANEIROi2O22

OBJETIVOS
INDICADORES

DE
QUALIDADE

METAS
EXCUÇAO/

DESENVOLVIMENTO

para compor a totalidade
prevista,

otos e documentos com em anexo.

Página 10
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CASA DA PROVIDÊNCIA

Telefones: (19) 3875-7097

cNPJ 00.142.555 IOOAL-79

Rua Treze de maio ne 1,110 - Bairro Cidade Nova - Indaiatuba/SP.

Anexo - Relatório Circunstanciado - JANEIRO 2022
Creche Dom Paulo de Tarso Campos

Período de lntegraçáo
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-d*!. cAsA DA pRovtDÊNclA CNPJ 00.142.555 loool-78

,,,,,1m ffi5l",:::J:'J::Ji;1,'?í, BairrocidadeNova.,ndaiatuba/Sp

Anexo - Relâtório Circunstanciado - JANEIRO 2022
Creche Dom Paulo deTarso Campos

Período de lntegração
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t,*,ru,íffiãn Rua Treze de maio ne 1.110 - Bairro Cidade Nova - lndaiatuba/SP,

Anexo - Relatório Circunstanciado - JANEIRO 2022
Creche Dom Fsulo de Tarso Campos
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CASA DA PROVIDENCIA cNPJ 00.142.sss lo0al-78

Telêfones: (19) 3875-7097

Rua Treze de maio ne 1.110 - Bairro Cidade Nova - Indaiatuba/SP.

Anexo - Relatório Circunstanciado - JANEIRO 2022
Creche Dom Paulo de Tarso Campos

Forrnaçâo da Equipe
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CASA DA PROVIDÊhICIA cwPJ 00.tr4.2.555 IOOO1"-7I

Telefone: (19) 3875-7097

Rua Treze de maio ns 1.1,10 - Bairro Cidade Nova - lndaiatuba/SP.

Proiêto Pedagógico 2022
Semeando Valores

@@
Durante o ano de 2022 vamos reflotir sobre os valores humanos através de temas mensais e semeá-los em

nossos coraçôes para que ao final do ano possamos colher coraÇóes repletos de valores!
Janêlro: Acolhida
Fevereiro: SEMEANDO AMIZADE
MaTço: SEMEANDO RESPEITO AS REGRAS DE CONV|VIO
Abril: SEMEAND0 RESPEITO AS DIFERENÇAS
Maio: SEMEANDO GENEROSIDADE
Junho: SEMEANDO SOLI DARIEDADE
J ulho: SEMEANDO AMOR FAMILIAR
Agosto: SEMEANDO HONESTIDADE
SEIêMbTO: SEIVIEANDO A PRESERVAÇÂO DA NATUREZA
Outubro: SEMEANDO IDENTIDADE, AUTONOMIA E AUTOCONFIANÇA
Novembro: SEI\4EANDO COOPERAÇÂO
Dezembro: SEMEANDO GRATIDAO

Reqra de Ouro: Faqa ao
Cronoqrama de atividades - Janeiral?A22

Bercârio I p 2
Sala dê êstímulos sensoriais e motricidade
Matêrnal 1 e 2
História: "Pluminha procura arnigos" Terezinha Casasanto (Projeto Mundo da lmaginaçào)
Sala de vivência da história:

. Brincadeiras de sopraÍ (Projeto Remexe0
o Andar na corda e alinhavo (Projeto Remexer)
. Pescaria (Proleto Remexeo
. Tirar foto na árvore - Subir na árvore (escorregador e cenário de árvores) (Projeto Remexer)
. Labirinto/Circuito Íêchado - comparaÇáo com a gaiola (Projeto Ob$ervaçáo - percepÇáo espacial)
. Pintura do pássaro (a escolher) (Projeto Encanto)
o Horta - AlÍace e tomate (Projeto Sementinhâs do Bem - alimentaÇáo saudável)

3í de Janeiro - lnício das aulas (início do ano letivo)
História: "A escola do Marcelo" - Ruth Rocha (Projeto Mundo da lmâginaçâo)

. Visita do Pássaro (Projeto Sementinhas do Bem)
r Entrega da lembrança: pássaro (Projeto Encanto - Coníêcção e escolha das coÍes ou formato

conforme opin iáo do aluno)

Dedoche ou pulseira de pássaro
Passeio pela creche: reconhecirnento do espaço fÍslco da eq!ipe pedagógica. dos co egas de
classe e das outras iurrnas (Pai"cera: Prolêto Sementinl.ras do Bern - sociallzaçáo, identidade e

autononr a / Projeto ObservaÇáo: percepÇâo espac al)
Festa de Boas - v ndas com balôes e Ínúsicas (Parcefla: Projetô Sementinhas do Ben'l -
socializaçáo / Projeto Rernexer * lvlov mento / Projetc Encanto - Músicas)

Dêse-Lamos a tolla Equipe um e]çq!C!]!9_.1!Iabêiho!
Quê Deus abencoê ô Projello 2022 das Crêchês da Gasa da Providência!
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Integração
Berçário I

Integraçiro
ilerçário 2

inlcgt'ação
Mrtemrl 1

IrrlcuIaçrio
Nlatcrn;ri 2

llorário: Manhrl llh - l'aldc 14lr


