
CASA DA PROUDÊNCIA

Te lefones: 119) 387 5 -7 097

cNPJ 00.142.ss5 IO0OL-78

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

Relatório Circunstanciado
METAS DE ATENDIMENTO
Creche ProP Jorge Alves Brown

JULHOI2022

OBJETIVOS
INDICADORES

DE
QUALIDADE

METAS
EXECUÇAO/

DESENVOLVIMENTO

t-
Formação

integral
das

crianças

1 . Promover o

desenvolvimen
to da

autonomia e

identidade.

1 .1 .1 500/. da rotina
dedicada as
atividades de
cuidados conforme:
Projeto
Sementinhas do
Bem
- Alimentacão
saudável
(Plantio na horta e
incentivo no

consumo de frutas,
legumes,
verduras. .. )

- Cuidados com a
hrqiene pessoal

(Escovaçáo de

dente, banho, lavar
as mãos antes das
refeiçôes...)
- ldentificaÇão e
orqanizacão dos
pertences pessoais

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

e Placas das Regras
de convÍvio...)
- ldentificacão da
imagem corporal
(Parceria - Projeto
Remexer)
- ldentificacão da
in icial do nome
(Parceria - Projeto
l\/undo da
lmaginação:

Período de férias dos
alunos

(11 a 27 de julho)

Atividades de
Desenvolvimento da

ldentidade e Autonomia

Projelo Sementinhas do
Bem

ldentidade e autonomia:
Minha família: Desenho da
família e preparação para a
comemoraçâo 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)

1 .1 Rotina
diárial
a) atividades,
materiais e

espaÇos

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

cuidarem de sr

mesmas e do
próprio corpo.
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CASA DA PROVIDÊNCIA

Telefo nes: (19) 387 5-7 097

cN PJ 00. 142.555 / OOO1,-7 8

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

METAS DE ATENDIMENTO
Creche ProP Jorge Alves Brown

JULHAI2022

OBJETIVOS
INDICADORES

DE
OUALIDADE

METAS
EXECUçÃO/

DESENVOLVIMENTO

2. Promover o

desenvolvimen
to do
movimento.

3. Possibilitar
o exercício de
escolhas.

famrliarização das
letras)
Projeto Remexer
- Reconhecimento
partes do corpo e
suas funcões
- SequranÇa e

inteqridade física

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 mínimo
duas atividades na
rotina com
alternâ ncia de

movimento,
conforme.

Projeto Remexer
(Espaços previstos:

sala de aula, pátio,

brinquedoteca e

parque)
- l\/lotrícidade íina e
qrossa

- Lateralidade
- Cinco sentidos
- Esquema e

Expressão Corporal
- Percepcão Espacjal
(Parceria com o

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

Projeto Remexer

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

3.1 Rotina
diária:

a) atividades
organizadas de
modo a permitir

a escolha de
brincadeiras,

3.1 .1 No mínimo
d uas atividades
permanentes na
rotina, conforme:

Projeto Mundo da
lmaginação

Histórra:
"A colcha de retalhos"

Conceil Correa da Silva
Nye Ribeiro
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CASA DA PROVIDÊNCIA

Te lefones: (!9) 3875-7097

cNPJ 00.142.ss5 1000t-78

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

METAS DE ATENDIMENTO
Creche ProP Jorge Alves Brown

JULHOI2022

OBJETIVOS
INDICADORES

DE
QUALIDADE

METAS
EXECUçAO/

DESENVOLVIMENTO

brinquedos e

materiais.
Projêto
Sementinhas do
Bêm
- Desenvolvimento
lnterpessoal e

intrapessoal - joqos

cooperativos,
escolha de materiais

Roda de conveÍsal
1 . Refletir sobre os

bons momentos em
fam ília;

2. Compartilhar o que
mais gosta de Íazer
em família (Opiniáo
do aluno)

pertences pessoais e

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

aceitabilidade do

cardápio
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 histórias
a escolha dos alu nos
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CASA DA PROVIDENCIA

Telefo nes: 1L9) 3875 7097

cNPJ 00.142.555 I 0OOL-78

Rua Treze de maio nq 1,110 - Bairro Cidade Nova - lndaiatuba/SP,

d
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METAS DE ATENDIMENTO
Creche ProP Jorge Alves Brown

JULHOI2O22

OBJETIVOS
INDICADORES

DE
QUALIDADE

METAS
EXECUçÁO/

DESENVOLVIMENTO

il-
Promoção

da
Apre n diza

gem

1 . Utilizar a

metodologia
de trabalho por

Projetos
Dídáticos,
sequências de
atividades e

atividades
permanentes.

1.1 Elaboração
de Projetos
Didáticos por

turma, de temas
de interesse das

crianças.

1 .1 .1 No mínimo um

projeto didático, por

semestre, por turma.
Proietos an uais:

Sementinhas do
Bem (identidade e

socializaÇão),
Remexer (corpo e

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

artística) e
Observação
(conhecimento
lóg ico-m atem ático)

Cronoqrama de

atividades - temas
mensais e descriçáo
das atividades por
projetos para

direcíonar o trabalho
pedagógico
Cada educador irá
direcionar o

cronograma de

at jvidades para a

faixa etária
correspondente
(berçário l/ berçário
ll/ Maternal l/
Maternal ll)
descrevendo as

especif icidades de
cada turma no

semanário.

Cronograma de atividades

referente 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;

Projeto Remexer

Corpo, gestos e

movimentos;

Projeto Encanto

Traços, sons, cores e

formas;

Poeto Mundo da

lmaginação

Escuta, fala, pensamento

e imaginação;

Projeto Observação

Espaços, tempos,

quantidades, relações e

transformações;

2. Realizar
planejamento
e registro da
prática
pedagógica.

2.1 Registro
diário das
atividades da

turma.

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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CASA DA PROVTDÊNC|A CNPJ 00.142.s55/0OO1.-78

Telefo nes: \tgl 3875-7097

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

(

METAS DE ATENDIMENTO
Creche ProP Jorge Alves Brown

JULHOI2022

OBJETIVOS
INDICADORES

DE
QUALIDADE

METAS
EXECUçAO/

DESENVOLVIMENTO

- 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
pa rticu Ia rid ad es no
desenvolvimento do
alu no - diário
- Devolutivas,
orientações, estudos
e reflexões nas
HAPs.

acompanharem o Projeto
Pedagógico

Diário de Classe
Registro das atividades no

diário de classe - Maternal
1e2

Acompanhar o
desenvolvimen
to das crianças
por meio de

relatórios de
aprendizagem.

3.1 Elaboração
de relatórios
individuais aos
alunos.

3.1 .1 ElaboraÇão de
dois relatórios de

cada aluno: jun ho e

dezembro.

ObservaÇáo do
desenvolvamento
dos alunos

ilt

da
Garantia
lnfância

1. Planejar
situaÇões
orientadas
para que as
crianças se
expressem por
meio de
diferentes
linguagens
plásticas,
simbólicas,
musicats e

corporais.

1 .1 Rotina
semanal:
a) atividades
planejadas nos
d iferentes
espaÇos

naturais,
cu ltu rais e de
lazer da sua
localidade.
b) brincadeiras
de faz de conta.

c) produÇões

a rt ist ica s:

pintu ras,

desenhos,

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

atividades orientadas
de acordo com os
Projetos:

Sementinhas do
Bem
- Celebracão das
datas
comemorativas
- Cuidados com
esoaco coletivo -
atitudes de
preservação

Projêto Sêmentinhas do

Bem

Data Comemorativa:

Dia dos Avós - lnteraÇão
com a família

Visita dos âvós/familiares
na creche

Projeto Encanto
Confecçâo da lembrança do
Dia dos Avós e/ou da
colcha de retalho com os
desenhos feitos pelos
alunos sobre "l\ilinha
Família" - parceria com o
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METAS DE ATENDÍMENTO
Creche ProP Jorge Alves Brown

JULHOI2022

OBJETIVOS
INDICADORES

DE
QUALIDADE

METAS
EXECUÇAO/

DESENVOLVIMENTO

esculturas, 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 diferentes
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
recursos
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. ..

rm
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CASA DA PROVIDÊNCIA
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CASA DA PROVIDÊNCIA

Telefo nes: 119) 3875-7097

cN PJ oo, 142.sss | 000L-7 8

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

METAS DE ATENDIMENTO
Creche ProP Jorge Alves Brown

JULHOI2022

OBJETIVOS
INDICADORES

DE
QUALIDADE

METAS
EXECUÇÃO/

DESENVOLVIMENTO

- Confecção artística
vinculada as formas
geométricas e

cores...

2. Planejar
situações que
visem ao
desenvolvimen
to das

linguagens
escrita, oral e
leitura.

2.1 Rotina
semanal:
a) atividades
diárias de leitura

e contaÇão de
histórias, de
diversos
gêneros
literários, para e
pelas crianças.
b) atividades
sig nificativas de
produgão de
texto para que

as cria nças
participem
mesmo sem
saber escreveT.

.1 .1 Mínimo de 50%

do tempo da rotina
dedicada a

atividades
orientadas com
ênfase no Projeto
Mundo da
lmaginação e

atividades
especíÍicas do
desenvolvimento da

linguagem
vincu ladas ao
material do PNLD

Projeto Mundo da
lmaginação
Histórias
estimulando o

aDrendizado dos
valores humanos
Desenvolvimento da
linquagem
Gosto pela leitura
Familiarização das
letras
Produçáo textual -

coletiva

Projeto Mundo da
lmaginação

J ulho

Semeando Amor

Fam iliar

Contação das h istórias:

"A colcha de retalhos"
Conceil Correa da Silva

Nye Ribeiro

"O livro da Famí a"

Todd Parr

Roda de conversa:
)> Refletír sobre os

bons momentos em
fam iliai

) Compartilhar o que
mais gosta de f azer
em família (Opinião
do aluno)

)> Reflexão sobre a
importância em
respeitar e
demonstrar amor
aos familiares

Estímulo ao gosto
pela leitura;
Desenvolvimento da
linguagem oral e
escrita,
Familiarizaçâo das
letras e manuseio
de livros;

§f
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METAS DE ATENDIMENTO
Creche ProP Jorge Alves Brown

JULHOI2022

OBJETIVOS
INDICADORES

DE
QUALIDADE

METAS
EXECUçAO/

DESENVOLVIMENTO

o Roda de conversa:
estímulo ao
desenvolvimento da
Iinguagem

tv-
Formação

em
Serviço

1. Planejar os
momentos
semanais de

trabalho
pedagógico

entre os pares.

1 .1 Plano de

ensino focado
na necessidade
formativa da

equipe docente.

í .'1 .1 Realizagão de
85% dos encontros
semanais para o
desenvolvimento do

Plano de Ensino.
- Formaçáo da

Equipe (Professores,

monitores e apoio).

Curso de
primeiros

socorros

Curso Brigada de
incênd io

Capacitacóes:
palestras

direcionadas
para

aprimoramento
do trabalho de
cada setor

Reunião de

formação

Q\l - Conselho
de Avaliaçâo
Pedagógico

HAP - Hora

Atividade
Presencial

Reunião
Pedagógica e

Administrativa

Encerramento da

Oficina: "Adaptação

e manejo da críança
com autismo na

creche" em 02 de
julho

. CapacitaÇão
(26 de julho)

ía parte - Palestra
Fonoaudióloga - Equipe
Niape (Núcleo lntegrado de
Apoio Pedagógico
Especializado)
Tema: Desenvolvimento e

estimulação dê fala e de
linguagem
2a parte - Treinamento
Legislações e
procedimentos referentes
ao trabalho em creche

Reunião de
Planejamento
referente ao 20

semestre
(27 de julho)

V-
Cooperaç

1. Realizar
reuniõês com

1.1 Reuniões
com temas

1 .1 .1 Mínimo de
uma reunião

rm
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CASA DA PROVIDENCIA

Te lefones: \L9) 387 5-7 097

cN PJ 00. 142.555 / O00t-7 I

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

METAS DE ATENDIMENTO
Creche Prof Jorge Alves Brown

JULHOI2O22

OBJETIVOS
INDICADORES

DE
QUALIDADE

METAS
EXECUÇAO/

DESENVOLVIMENTO

ão e troca
com as

fam ílias

as fam ílias no

decorrer do
ano letivo,

voltados para a
educaÇáo dos
filhos e/ou
assuntos de
cunho
pedagógico.

bimestral com as

famÍlias e

atendimento
individual conforme
necessidade.

Interação com as famílias *
em comêmoraÇão ao Dia

dos Avós com exposiÇão
das atividades do mês de

Julho

Atendimento presencial as
famílias, conforme
necessidade;

Atendimento remoto
conforme solicitaÇâo da
fam ília.

vt -
Garantia

do acesso

1. Realizar o

atendimento
das cria nças

de acordo com
o Termo de
Colaboração

Secretaria de
Educação.

'1 .1 Atendímento
mensal na
capacidade
máxima.

1 .'1 .1 Atendimento a
100o/o da proposta

de atendimento.

Realização de
inscrrções;

Matrículas coníorme
demanda e

disponibilidade de
vaga;

Envio da Lista de
Freq uência na
prestaÇão de contas
mensal;

Quadro da
quantidade de

alunos matriculados
com o registro do
motivo de abandono
de vaga, em anexo.

vil-
Parceria

com a
Secretaria

de
Educação

1. Participar
das reuniões
de
ASSESSOTAMEN

toede
orientações
agendadas
pela Secretaria
de Educação.

1 .1 Padicipação
da Equipe
Gestora nas
reuniões
agendadas.

1.1.1 Participação
da Equipe Gestora
em 100% das
reu niões realizadas
e/ou agendadas
pela Secretaria de
Educação.

. Conferência
Patrimonial;

. HomologaÇão do
Quadro Resumo em
27 de julho;

Reunião Supervisão
(29 de julho)

Pauta: Visita na creche
Prof" Maria Estella

Amstalden
Reflexão e troca de

experiências sobre o

Página 9
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CASA DA PROVIDENCIA

Telefo nes: (19) 3875-7097

cNPJ 00.142.555 /OOOL-7g

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

retora Pedagógica

Cláudia P. S. M. Carrilho
Diretora Pedagógica

RG: 29.421.999-7Márcia Regina l\/lacielde Lima

Coordenadora Pedagógica

R6r24,999.907-9

METAS DE ATENDIMENTO
Creche Prof Jorge Alves Brown

JULHOI2022

OBJETIVOS
INDICADORES

DE
QUALIDADE

METAS
EXECUÇÀO/

DESENVOLVIMENTO

atendimento ao aluno com
necessidades especiais

2.Cumprir
integralmente
o Termo de

Colaboração.

2.1

Cumprimento
dos prazos
estabelecidos
pela Secretaria
de Educagâo

. 2. 1 .1 Atendimento
a 100% das
solicitaçôes e prazos

designados.

. Entrega de Relatório
Circunstanciado e

Prestação de

Contas referente ao

mês anterior

2.2 Quadro de
Pessoal
completo,

2.2.1 Manter 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.

Coordenadora Pedagógica

Página 10
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Anexo - Relatório Circunstanciado - JULHO 2022

Creche ProP Jorge Alves Brown

Comemoração Dia dos Avós
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Creche Prof Jorge Alves Brown

Comemoração Dia dos Avós

^..r 
cAsA DA pRovrDÊNcrA cNpJ 00.142.555 looor-78.r\nt 

rererones: lls)3875-70s7
l.ROVlDÊNetA Rua Treze de maio ne 1.110 - Bairro Cidade Nova - lndaiatuba/Sp.

Anexo - Relatório Circunstanciado - JULHO 2022
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Anexo - Relatório Circunstanciado - JULHO 2022

Creche ProP Jorge Alves Brown

Dia dos Avós

Página 13

0r
Q

'\ -'

o*.^l

I

I

.i
t- :-':



CASA DA PROVIDÊNCIA cNPJ 00.142.5ss lD00t-78

Telefones: lLg) 3875 7097
Rua Treze de maio ne 1.110 - Bairro Cidade Nova tndaiatuba/Sp,

Anexo - Relatório Circunstanciado - JULHO 2022
Creche ProP Jorge Alves Brown

Festa Junina

i.,I
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CASA DA PROVIDÊNCIA

Te lefones: l79l 387 5 -7 097

cN PJ 00.142.555 / OOOI-7 I

PROVI Rua Treze de maio ns 1.110 - Bairro Cidade Nova - lndaiatuba/Sp.

Anexo - Relatório Circunstanciado - JULHO 2022
Creche ProP Jorge Alves Brown

Capacitação / Palestra
Fonoaudióloga - Equipe Nlape (Núcleo lntegrado de Apoio pedagógico Especializado)
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CASA DA PROVIDÊNCIA cNPJ 00.142.555 10007-78

Telefon e : (791 387 5 -7 097

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

Projeto Pedagógico 2022
Semeando Valores

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

nossos coraçôes para que ao Íinal do ano possamos colher coraçôes repletos de valoresl

Janêiro: Acolhida
Fevereiro: SEI\4EANDO AIVIIZADE
MaTÇo] SEI\4EANDO RESPEITO AS REGRAS DE CONVIVIO
Abril: SE[,4EANDO RESPEITO AS DIFERENÇAS
lVIaio; SEIVIEANDO GENEROSIDADE
Junho: SEIVIEAN DO SOLIDARI EDADE
Julho: SEMEANDO AMOR FAMILIAR
Agosto: SEI\iIEANDO HON ESTIDADE
SEtEMbTO: SEIVEANDO A PRESERVAÇÃO DA NATUREZA
Outubro: SEN,4EANDO IDENTIDADE AUTONOMIA E AUTOCONFIANÇA
Noverrbro: SEtul EANDO COOPERAÇAO
Dezembro: SEIVEANDO GRATIDAO

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

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

1. Refletir sobre os bons momentos em família;
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 comêmoração do
Dia dos avós
Projeto Remexer
Movimento 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 moradÍa com palitos de sorvete, blocos lógicos, peças de
montar, material reciclável, massa de modelar,,.

Período de Férias: 11 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 famrliares
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
MÊs JULHO 2022

U.E. CRECHE PROF,JOR(]E ALVES BROWN

TURMA PREVISTO REATIZADO

B]- A 1-6

U-B 16 f16
BI]-A 20 trL I l rRANSr-EtDo (\IUDOU DE FNDTC| ÇO)
BII-B 20 20
BI]-C 20 20

Ml-À 25 25
M I-B 25 25

M I-C 25 24
r\1 -A 21-

MiI B 28 27
MI-C 28 27 I TRANSFERtQO ( MUDOU DE ENDEREÇO)

TOTAL 251 238
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TMPRESSO EM 09/08/2022 RESU I\,1O GERAL
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