
CASADApRovtDENctA cNpJ00.142.sssrooor_ffitH),
'.. 

:( fl)íes: (1!i) lB75-7097 Roaaáü 5úosaki - §Frü
iiua Treze de rnaio ne 1.110 - Bairro Cidade irlova - lndaiatuba/Sp,

t..
Formação

integra I

das
crianças

Relatório Circunstanciado
METAS Ü E ATE Í\,I DI ÍVl E N]'Õ
Creche Profo Jorge Alves Brown

MAlOt2022

ETIVOS
INDICADORES

DE
QUALIDADE

METAS
EXECUÇÁO/

DESENVOLVIMENTO

'l . Promover o

desenvolvimen
to da

autonomia e
identidade.

1 ..1 Rotina

diária.
a) atividades,
nrateria is e
espaÇos
org a n izados ao
acesso às
crianças.
b) atividades
que ensinam as
crianças a

cuidarem de si

mesmas e do
próprio corpo.

1 .1 1 5Ao/o da rotina
dedicada as
atividades de
cu idados confornre:
Projeto
Sementinhas do
Bem

_ÁlXrcdêçêe
_sa!f_d q_yÊ]

(Plantio na horta e
incentivo no
oonslrmo de frutas.

legumes,
verduras. .. )

- Cuidadog_ çqlll j
hiqiene pessoal

(Escovação de
dente, banho, lavar
as mãos antes das
refeições...)

:.Ec!úçeçêsc
orqanizaÇão dos
perlences iJessoais

e-_Çelelrla§
(Acessiveis ao
aiuno)
- Sociaiizaoáo
(Jogos cooperativos

e Placas Cas Regras
de convívio. )

-r!edilisaEãs-dê
rraq§!r_!!rp9lq]
(l-aarceria - Pro1eto

Rernexer)
- ldedrl!êçaa-dê
inicial do nome
(Parceria - Projeto
lMun.lo da
Irragrnação:

Atividades de
Desenvolvimento da

ldentidade e Autonomia

Projeto Sementinhas do
Bem

AlimentaÇão sa udável.

Plantio da sementê dô
feijão

lncentivo ao cu ltivo de
verduras, legumês e [l L]tas
contribuindo para a
formaçáo de hábito de
alimentaçâo saudável,

lncentivo a observação do
crescimento de plantas e a
conscientizaÇâo de sua
importância,

Verificar o crescimento da
senrente de feiláo -
compaftilhar com a fam Ília

Histórla João e o pé de
feijão" (Parceria com o
Projeto I\4 u rrdo da
lmaginação)

Prquenique de frutas
incentivo ao consumo de
frutasevivêncade
compartrlhar (CaCa a1u nc,

escôlhe a íruta de sua
preÍerência e compartllha
com os e nr ig os)

ldentidade e auiononr ia:

Cartas de boas at tudes
(Reflexão sobre as ações
que cada cria nÇa poCe
realizar para contÍibuir pa ra
uma boa convrvên cta ent

ç(.
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CASA DA PROVIDÊNCIA

I elefones: (19) 3875-7097

cNPJ 00.142.5s5 /0007-78

liua Treze de nraio ne 1.1.10 - Bairro Cidade Nova'lndaiatuba/SP,

METAS DE ATENDIMENTO
Creche Profo Jorge Alves Brown

MNAt2022

ETIVOS
INDICADOR[:§

DE
QUALIDADE

METAS
EXECUÇAOi

DESENVOLVIMENTO

fanriliarização das
letras)
Projeto Remexer
- Reconhecimento
pq(es_d_oç!-rc!-q

c!êqluç9e§
- SequranÇa e

]!1§-qlEaOelrqqa

sala de aula, em casa e na
preservaÇão do meio
ambiente)

Hrgiene pessoalr
Conscientização da
importância da hrgiene
pessoal (banho, lavar as
mãos, escovar dentes... ) no
cuidado das partes do
corpo.

2. Promover o

desenvolvimen
to do
movimento.

2l Rotina
diária.

a) atividades
org a n izadas de
modo a permitir
o movimento
das cria nças,
nos diferentes
espaços da
e sco la.

b) atividades
que en sinarn as

crranças a

cuidarem de si

mesmas e do
próprio corpo

2.1 .1 No mlnimo
duas atividades na

rotina com

alternância de

movimento,
conforme:

Projeto Remexer
(Espaços previstos:

sa la de aula, pátio,

brinquedoteca e
parque)
- Motricidade fina e

cis§§,a
- Lateralidade
- Cinco sentid os

:-Esqqcrn-ac
E:prcsúqçqpqal
,_PglÇepEiq Espacial
(Parceria com o

Projeto Observação)
P rojeto
Sementinhas do
Bem
- J oqgs_Sappelqlt_yos

e Çolltpetitivos

Projeto Remexêr

Esquelra colpqra e

movimento - pafies do
rosto e suas fu ncÕes

Berçárro: Utilizar o

momento do banho e da
trocâ de roupa para
estímulo do aprendizado
das panes do corpo

Matêrnal Completar o
desenho do rosto com os
oihos, nariz, boca, orelhas
no papel kraft, no mural de
azule.jo. massa de modelar,
caixa de areia ou farinha...
Atividades com o espelho
(reconhecer partes do
própr o rosto)

Músicas para aprend zado
das paftes do corpo

Esquema corporal e
movimento - partes do
corpo e suas funÇões

Estimular a
conscientizaÇão das
pades do corpo, su as
fu nções e sensaçÕes,

Reconhecer os limites dos

Página 2 {f



METAS DE ATENDIMENTO
Creche Profo Jorge Alves Brown

MAtOt2022

ETIVOS
INDICADORES

DE
QUALIDADE

METAS
EXECUÇAO/

DESENVOLVIMENTO

T

I

I

I

I

movimentos corporais;

Conscientizar e estimular
os cinco sentidos do corpo
(visão, olfato, audição,
paladar e tato)

Nomear as partes do
corpo
Vivência de momentos
para conscrentizaÇão das
funçôes das partes do
corpo:

- Motricidade grossa - Subir
e descer (escada, degrau,
escorregador.. . )

- Motricidade grossa -

Chutar bolas (Pernas) /
Segurar e Jogar bolas
(Mãos)

- Tato e Visão - adivinhar
objetos com olhos
vendados

- Tato - tapete sensorial

- Paladar e olfato - Cheirar
e degustar frutas

- Audição - brincadeiras
com músicas e comandos -
"Estátua", "Caixa musical",
"Bandinha"

Esquema corporal e
rn_gy[neüe_.pgllg§jg
rosto e corpo

Atividades de movimento
do corpo e relaxamento:
com músicas, cócegas,
carinho... (recursos:
algodão, penas, objetos dê
texturas macias...)

CASA DA PROVIDÊNCIA

Teiefones: (19) 3875-7097

cNPJ 00.142.sss /ooot-78

lua T.eze de nraio ne 1, 110 - Bálrro Cidade Nova ndalatuba/SP.

Ç(
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CASA DA PROVIDÊIlCIA

ielefones: (Lgl 387 5 -7 097

cNPi 00.142.sss l oooT-7 8

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

METAS DE ATENDIMENTO
Creche Profo Jorge Alves Brown

MAtOt2022

INDICADORES
TIVOS DE

QUALIDADE
METAS

EXECUÇAO/
DESENVOLVIMENTO

3. Possibilitar
o exercício de

escolhas.

3.1 Rotina
diária.

a) atividades
organizadas de
modo a permitii'
a escolha de

brincadeiras,
brinquedos e
materiais.

3. "l .1 No mÍnimo

d uas atividades
permanentes na

rotrna, coníorme:

Projeto
Sernentinhas do
Eem
- Desenvolyglpalq
InterDessoal e

|ntrc-ac§§ sêL.t s{t a§
coooerativos,
escolha de materiais

Projeto Remexer
Cantinho dos Sentimentos
''O que você faz para v ver
feliz?" - atividade referente
a história 'O mundinho de
boas atitudes"

Frojeto Encanto
Desenho livre (oprnião do
aluno)

Projeto Sementinhas do
Bem

Piquenique de frutas:
incentivo ao consumo de
frutâs ê vivê ncia de
conrpadilhar (Cada aluno
escolhe a fruta de sua
preferência e compartilha
com os amigos)

pedences pessoa is e

calclry!§..
(Estímulo a opinião
do educando como
rncl ivíduo e respeito
a opinião de seus
pares)
- l-este de

_ac_eita bilidade do
cardápio
Projeto Remexer
Escolha de

brincadeiras e

bnnquedos
pt_elqi_q_a§

Projeto Eucanto
Escolha de materiais
de_d iíepnle5
textu ras

_E_scolha de çç1e9
Escolha de rnúsicas
íinclurndo atividade
dê votaÇão coletiva
para escolha da
música da turnta
nala o Sarau de
llúsicas)
Projeto Mundo da
lffi;rgínação

í"s;;í- (



Promoção

Aprendiza
gem

OBJETIVOS

i
I

I

1. Utilizar a
metodologia
de trabalho por

Projetos
Didáticos,
sequências de
atividades e

atividades
permanentes

2. Realizar
planejan]ento

1..:, : "':. 
/,1 D A PROVI DÊ Í!CIÉ\ cNPJ 00.142.sss /oool-78

Telefones: (19) 3875-7097
Rua Treze de maio ne 1.,110'Bairro Cidade Nova - lndaiatuba/SP.

METAS DE ATENDIMENTCI
Creche Prof" Jorge Alves Brown

'1 1 ElaboraÇâo

de Pro]etos

Drdáticos por

turma de tern as

cle interesse cias

c ria n ças.

INDICADORES
DE

OUALIDADE

'i .1.1 No nríninro unr
proleto didátrco, por

semestre, por turma.

ftolslqs anuais:
Sernêntinhâs do
Bem (identidade e

socializaçáo),
Remexer (corpo e

nrovimento), Mundo
da lmaginação
(linguagem),
Encanto (Expressão
aftística) e
0bservação
(conhecimento

ióg ico-matemático)
Ci-onoqrama de
atlvtOslie§ - temas
nrensa is e descriçáo
das atividades por
projetos para

direcionar o trabalho
p,3dagógico

Cada educadcr irá
direcionar o

oronograma de
al.ividades para a
Íâixa etária
üorrespondente
(berçário | / berçário
il/ ÍVlaternal I i
llaternal ll)
descrevendo as
esnec f icidades de
oacia turma no

i I seríranário.

z r nãgrstro í:l i néãizaçâo de

EXECUÇAO/
DESENVOLVIMENTO

Cronograma de atividades
referente ao rn ês de
Maio com o tema:

"Semeando
Generosidade"

Proporcionando o

desenvolvimento ntegral do
alu no a bra ngendo os

campos de experiên cias da
BNCC, respectivos aos

projetos
Projeto Sementinhas do

Bem

Oeu,ooutroeonós,

Projeto Remexer

atividades semanais

Corpo, gestos 
" i

movimentos;

Projeto Encanto

r raÇos, sons, cores e

formas;

Projeto Mundo da

lmagrnaçao

Escuta, Íala, pensamento

e rmagrnaÇao;

Projeto Observação

EspaÇos, tempos,

quantidades, relações e

transformaÇões,

Cronograma de

I aqarlo ctaf clevolutivas

Página 5
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cÂsA DA PROVTDÊNC|A Cr\lPJ 00.142.sss /OOOI-7ç

'I 
e lefones: lL9J 381 5-7 097

llua Treze de rnaio ne 1,110'Bairro Cidade Nova - Indaiatuba/SP.

OiiJETIVOS

e regrstro di

prática
pedagógica

METAS ÜE ATENDIMENTÜ
Creche ProF Jorge Alves Brown

MAtOt2022

INDICADORES
DE:

QUALIDADE
METAS

EXECUÇAO/
DESENVOLVIMENTO

registro da

I

I
{compannar o

iesênvolvimen
o das crra nças
ror meio de

elatórios cle

rprendizagem. 
]

atividades da

turma
senr anais aos
professores
- Entrega e a nálise
do semanário de

cada turma (baseado
no Cronograrna de
atividades - mensal)
- Registro do

cr:nteúdo
programát co - diário
- Registro de
ocorrências - diário
- Registro de
pafticularidades no
ciesenvoivinrento dô
aluno - diário
- Devo utivas,

orientaçôes, estudos
e reflexÕes nas
HAPs.

Envio do cronograma 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
Realização de semanário -

HAP

Análise e estudo do Projeto
Pedagógico e Livro PNLD

31 Eiaboragão
de relatórios
indrvid ua is aos
alunos.

3 1.1 Elaboração de
dois relatórios de
cada alu no. junho e
Cezembro.

- Análise do

desenvolvimento dos

alunos com a equipe
pedagógica e em casos
específicos a análise está
sendo realizada ern
parceria com a família e

com equipe
multiprofissional;

. Planejar
tuaÇões
r entadas
ara que as
rianÇas se
xpressem pcrr

reio de
iferentes
nguagens
lásticas,
inrbólicas,

1 . 1 Rotina
semanal:
a) atividades
planejadas ncs
diferentês
espaços
naturais,
cr-rlturais e de
lazer da sua
localidacie.

b) brincade iras
de faz de conta.

'l .1 . 1 Mínimo de 50%
do ternpo da rotina
dedicacia a
aiividades orientadas
de acordo com os
Projetos:

Sementinhas do
Bern
- .Qelg[racáo das
datas

ç9r0§Ilple!rc§

Projeto Sementinhes do

Bem

Data corrernorativa.
Dra das mães

Ali mentaÇão qê!t!!lyel
Plantio da sern ente do
feijão / História "Joáo e o
pe de Íei1ã0" (Parceria coirr
o Projeto Mundo da
lntaginaçáo) / Ver ficar o
crescirlento da semente
de feiião - cor-n0artilirar

3

Acompanhar
desenvolvim
to das cria n(
por meio de
relatórios de
a

1Pl
s tua
0T er
pa ra

cTia r
expr
nreic

Í-iifer

rngu

p lásl
s irrr b

ú

Garat'itrir
da lnfâ r: t:i-r
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CAsA DA PROVIDÊNCIA cNPJ 00.142.555 /OOOL-78

I e lefones: -1.9\ 387 5..7 097

Rua Treze de nraio ne 1.1.10 - Bairro Cidade Nova - Indaiatuba/SP.

OIiJETIVOS

MET,\S I]E ATENDIMENTÚ
Creche Prof" Jorge Alves Brown

INDICADClRES
DE

QUALIDADÉ

MA|Ot2022

EXECUÇAO/
D ES ENVO LVIM E NTO

com a família

Projeto Encanto
Confecção de lembrança e

homenagem para
comemoTaT o Dia das mães

l\/laternal - quebra cabeça
de coração / Berçário e
Maternal - Arte com as
mãos

Desenho da semente de
feijão

Desenho livre (opinião do
aluno) Recursos: mural de
azulejo papel kraft, giz de
loLrsa - pátio

Confecçáo de boneco
(partes do corpo): com
material reciclável ou papel
kraft

Exposição das atividades
do mês - interaÇão com as
fam ílias

Projeto Observação
Formas geométricas:
CÍRCULo / TRIÂNGULo /
QUADRADO

Cores: A|\,4ARELO I AZUL I
VERIVELHO

Brincadeiras para estímulo
do aprendizado das cores e
íormas geométricas

Maternal - desaf io: blocos
lógicos: seq r:êncra de cores
e de Íormas geométricas/
Estímulo a crlat vidade

Berçário: estímulo vis ua I

com diversas formas e
cores * blocos lógicos,

METAS

rtrusicais e

corporais.
c) produçóes

aftisticas:
pinturas,

desenhos,
esculturas, com
materiais
diversos e

adequados à ..

faixa etária.
d) brincadeiras
que explorem
gestos,

cançôes,
recitaÇões de
poemas,
parlendas, entre
outras.
e) brincadeiras
que explorem o

movimentô ê o
desenvolviment
o sensorial.

l
EI

CudadSs Ç!!0
c§Laçg_qglElivg -
atitudes de
pieservaçáo
Mundo da
lmaginação
- Ellcadelras de faz

O-e _ç-a-!-tA: estimulo a
imaginaçáo
Encanto

- Artes manuais e

vjsuais. Pinturas
con'r diferentes
técnrcas, pinturas no
parrrel de azulejo
modelagem de
massa ou argila,
colagens,
confecçÕes com
materiais recicláveis,
aprendizado das
cores, g aratulas,
desenhos.
manuseio, utilização
de d iversos
nrateriais e
uiilizâÇão de
TECU TSOS

tecnológicos.
- Expressêg
g1§[çq: Teatro,
mímica, da nÇa,

canto, i'eproduzir
sons de
inaitrumentos
musicais,
exposiÇões e
nlostras das
obras adisticas...
Remexer
- Motricidade grossa
e frna

Págína 7
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Cii54 DA PRCIVIDÊNCIA

I elefones: (19) 3875-7A97

cNPJ t,0.142.55s/0001-78

,.ir.r Trcze de ntaio ne :1.110 - Bairro Cidade Nova - lndaiatuba/SP.

V(

METAS DE ATENDIMENTO
Creche ProÍo Jorge Alves Brown

MAtOt2022

ETIVOS
INDICADORES

DE
QUALIDADE

METAS
EXECUÇAO/

DESENVOLVIMENTO

- Esquema corporal /
lateralidade
- Cinco sentidos
Observação
- ConfecÇâo art Ística
vin cuiada as formas
geométricas e

cores..

jogos de encaixe, mesa
interativa. móbiles..

Percepção espacial e
conceito matemático: Em
cima / Embaixo

PercepÇão temporal:
seq uê ncia de fatos da
h istó ria - parceria Mundo
da lmaginaçáo

SemelhanÇas e d ferenças,
Frutasr sefftentes, tamanho,
cor, textura...

2. Planejar
situações que
visem ao

desenvolvimen
to das
iinguagens
escrita, oral e

leitura.

2.1 Rotina
semanal.
a) atividades
diárias de leitura
e contação de
histórias, de
diversos
gêneros

Irterários, para e
pelas crianças.
b) atividades
significativas de
produção de
texto para que
as crianças
parlicipem

mesmo sem
saber escrever.

I

I

1

.1.1 MÍnimo de 50%
do tempo da rotina
dedicada a

atividades
orientadas com
ênfase no Projeto
lVlundo da
lmaginação e

atividades
e specíf icas do
desenvolvimento da
Inguagem
vlnriu ladas ao
matÊrrial do PNLD

Projeto Mundo da
lmâginação
l-lislqrt-aC

estirnulan{o o

l!]3le.n!]zedo dos
y?]elqs_hu nlê n os

Açsclvplyucda c]ê

linouaoem
Gosto p§la leitura

Iemli<tzaçep-çlas
l91Jas

?rcluçqdextuel_
,rolellva

Projeto Mundo da
lmaginação

Maio

Semeando

Generosidade

Contação das hlsÍórlas.

'O mundinho de boas
atitudes'

Ingrid Biesemeyer
Bellinghausen

Âaryore qenerosd
Shel Silvertein, adaptado

pôr Fernando Sabino

"João e o pe de feiiáo'

' Bem-lé lp;.llo'
Susane Straber

Leittt ra Cotn pI c rn ettt a r

"Valores para conviver

bern no mundinho'

Irrgrid Biesemeyer

Beliinghausen

Página 8



CI!.i:I DA PRÜVI DÊ!'\JÜIA cN PJ 00.142.555 1000L-78

i elef ones: (1,9) 387 5 : 7 A97

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

r-

lv-
Formaçã r-r

em
ServiÇo

METAS DE ATENDIMHí{T"Ü
Creche F rofo Jorge Aives Brown

MAIOl2022

ETIVOS
INDICADORES

DE
QUALIDADE

METAS
EXECUÇAO/

DESENVOLVIMENTO

. Estímulo ao gosto
pela leitura;

. Desenvolvimento da
linguagem oral e
escrita;

r FamiliarizaÇão das
letras e manuseio
de livros;

. Roda de conversa:
estímulo ao
desenvolvrmento da
linguagem

1. Planejar os
momentos
semanais de
trabalho
pedagógico

entre os pareb

1.1 Plano de
e rrsino focado
na necessidade
foflxativa da
equipe docente.

1 .1 . í RealizaÇão de
85% dos encontros
semanais para o
desenvolvimento do
Piano de Ensino.
- Formação da
Equipe (Professores,

monitores e apoio):

Curso de
primeiros
socorros

Curso Brigada de

incêndio

Capacitacôes.
palestras
direcionadas
para

aprimoramento
do trabalho de
cada setor

Reuniâo de
ÍerlEçêq

CAP - Consellro
de Avaliaçáo
Pedagógico

. Oficina: "Adaptação

e maneio da crianÇa

com autismo na
creche"
lnicio em abril e
termino em lvlaio
(Formação para

monitoras e/ou
equ,pe pedagógica)

. Reunião
Pedaqóqica
(24 de maio)
Pauta: Projeto
Pedagógico de
junho; Festa J unina
e Planejamento do
período de ferias
referente ao mês de
ju lho

HAP (semanal)
Estudo dos pressupostos
teórico-metod o lóg ico do
livro "Porta Aberta"
Programa nacional do livro
didático (PNLD);
Estudo BNCC;
Análise dos objetivos e
preparação das atividades

ffPágina 9



Crr,!A DA PROVIDENCIA cNPJ 00.142.s55 /OOOL-78

I eiefones: (19) 3875-7097
Flua Treze de maio ne 1.110 - Bairro Cidade Nova - Indaiatuba/SP.

Cooperaç
ão e troca

com as
fam ília".;

1.1 Reuniôes
com temas
vollados para a

educação dos
filhos e/ou
assuntos de
cunho
pedagógico.

1 .1 Atendimento
mensal na
capacidade
máxima.

vt -
Garan ti:i

do acesso

1 . Realizar o

atendimento
das crianças
de acordo com
o Termo de
Colaboração
com a
Secretaria dê
EducaÇão.

OH",IETIVOS

1. Realizar
reuniÕes oom
as famílias no

decorrer do
ano Ietivo.

METAS DE ATENDIMÊNTÜ
Creche Profo Jorge Alves Brown

INDICADORES
DE

QUALIDADE

MAtOt2022

EXECUÇAO/
DESENVOLVIMENTO

pedagógicas do mês de

Junho;
Análise do desenvolvimento
dos alunos e adequaÇões

ao Relatório do aluno;

. Reunião de
Formaçáo
(27 de maio)
OrientaÇões do
trabalho da equipe e
preparativos para as
atividades do projeto
pedagógico para o
mês de J unho

Exposição das atividades
desenvolvidas no mês de
Maio - interação com as
famÍlias

Atendimento presencial as
famÍiias, conforme
necessidade do aluno,

Atendimento com a

nutricionista e coordenaçáo
à disposição das familias,

Atendimento remoto
conforme solicitaçâo da
fam ília.

Realização de
inscriçôes;

Matrículas conforme
demanda e

disponibilidade de
vaga;

o Env o da Lista de
Frequência na
prestação de contas
mensal:

1 .1 .1 Atendimento a
1 00% da proposta
de atendimento.

il

l-lAP - Hora

Atividade
Presencial

Beq.tlaa
Pedagógica e

Administrativa

.1 1.1 Mínimo de
uma reunião
bimestral com as
Íamílias e

atendimento
individual conÍorme
necessidade.
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CA'A DA PROVIDÊNCIA

Ielefones: (L9) 387 a-7091

cN PJ 00.142.555 /OOOL-78

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

METAS DE ATENDIMENTCI
Creche Profo Jorge Alves Brown

MAIOt2022

ETIVOS
INDICADOFTES

DE
OUALIDAÜE

METAS
EXECUÇAO/

DESENVOLVIMENTO

. Quadro da
quantidade de
a lu nos matrrculados
em anexo.

1. Participar
das reuniõês
de
assessoTamen
toede
orientaÇões
agendadas
pela Secretaria
de Educação

'1 1 PaÍlicipaÇão
da Equipe
Gestora nas
reu n iões
agendadas

1 .1 1 Padicipação
da Equipe Gestora
enr 1 00% das
re u niões realizadas
e/ou agendadas
peia Secretaria de

Educação.

8çqalqaCIie!ç
Ciência e atendimento as
orientaçôes,
Procedimentos para
finallzaÇão da 1" Etapa do
Censo Escolar 2022.

Reunião Supervisão
(26 de nraio)

Visita as Creches
h/lu n icipa is Prola Marina

Dias e Profo Mara
Aparecida lVisurinr

2 Cumprir
integralmente
o Termo de

Colaboraçã0.

21
Cum primento
dos prazos

estabelecidoe
pela Secretaria
de Educação

. 2.1 .1 Atendimento
â 100% das
solicitações e prazos

designados.

. Entrega de Relatórro

Circunstanciado e

Prestaçáo de

Contas reÍerente ao
mês anterior

2.2 Quadro de
Pessoal
completo.

2.2.1 Manler 1A0o/o

do quadro de
pessoal aprovado no
piano de trabalho.

Ouadro de funcionários
conforme Plano de trabalho
2022

vil --
Parceria

com â
Secretaria

de
EducaÇáo

Fotcs e clocumentos ccrtr orobatórios, enr anexo

Márcia fle
Coordeã

CooralÉ:nadore
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CASA DA PROVIDENCIA

I elefones: ,19) 3875-7A9i

cNPJ 00.r.42.sss /ooo7-78

! :iLr,r lrezede maio rrs 1.110 Baino Cidade Nova - lndaiatuba/SP.

Anexe Relatório Circunstaficiado - MAIO 2022
Creche Prof' Jorge Alves Brown

Projêto Mundo da lmaginaçào

ff
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.;'_iU. c/,\sA DA pRovrDÊÍ{(r/r cNpJ 00.142.555 looot-7}

ffi i,:,::ones: U,)\3875-t037
,,1;ff,, '{ua f reze de maio ne -1,1.-LO - Bairro Cidade Nova - lndaiatuba/SP.

Anexo - Relatório Circunstanciado - MAIO 2022
Creche ProÍ" Jorgê Alves Brown

Projeto Sementinhas do Bem

§í
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*; kL cASA DA pRovtoÊrucrn cNpJ 00.142.sss loooL-ls

ffi "r'tones: (1e) 387s 7ue7

ilN( t\ ,lra Ireze de rnaio n9 1,110-BairroCidadeNova-Indaiatuba/SP.

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

Projeto Sementinhas do Bem

(
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CASA DA PROVTDÊNC|A CNPJ 00.142.555 IOOOL-79

I elefones: (19) 3875'7097
Rua Treze de rnaio nQ 1:11.0 - BaÍrro Cidade Nova - lndaiatuba,/SP.

Anexo - Relatório Circunsia rrc iad o - MAIO 2022
Creche Prolt Jorg+-. Alves Brown

Projeto Seinentirrhas do Bem

'. , ;..

tr

,r,:.'1, : .. , i - .. I
'; :it :,: ;. .', . '-j+i-,4
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CASA DA PROVIDÊNCIA

Telefones: (1.9) 387 5' 7 091

cNPJ 00.142.555 /OOO7-78

,* Rua Treze de niaio nq 1,110 - Bairro Cidade Nova - lndaiatuba/SP.

Anexc '. Relatório Circunstarir:iado - MAIO 2022
Creche Frof .-lolge Alves tsrown

dfPágina 16
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CASA I)A PROVIDÊNCIA

I oiefones: 1L9) 3875-7097

Anexo - Relatório Circunstanciad o - MAIO 2022
C reche ProP Jorge Âlves Brown

cNPJ 00.142.ss5 /O00L-78

RLra Treze de maio Ie 1.1:10 Bairro Cldade Nova - lndaiatuba/SP

Y(

Projeto Remexer

Página 17
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CASA DA PROVIDEN,-lA

rlr:Íones: (19) 3875 7097

cNPJ 00. L42.555 IOOOT-78

. ',Lr,r reze drl /naiü r19 1 i10 Bairro Cidatle Nlova - lndaiatuba/SP.

Anexr-r - Relatório C ircu irstà nc iado - MAIO 2022
Creche ProP Jorge Alves Brown

Ir'rojeto ltenrexer

Pfojeto Encanto

Páglna 1B
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CA.!A D,A PROVIDENCIA cNPi üú.142.5ss / 0OOL-78

i L- r:fones: {L9) 3875- /097

, irLr,r Trêze cle r.naio rrq 1.1.10 - Bairro Ciclacle Nova - lndalatuba/Sp.

Anexi: Relatório Circunstanciado - MAIO 2022
Creche Profo Jorge Alves Brown

Projeto Encanto

VlPáglna .i .l
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/, tÀ cASA DA pRovrDÊNcrA cNpJ 00.142.sss/0001-78

: ffi [fii:::J:']::Ji;1,1?1. BairrocidadeNova.,ndaiatuba/sp

Anexo - Relatório Circunstanciad o - MAIO 2022
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CASA DA PROVIDÊNI:iÂ

Têlefones: (19) 3875-7097

cNPi c0.142.sss / o00L-78

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

Anexo - Relatório Circunstarrciado - MAIO 2022
Creche Pl'of' Ji.ri'ge Alves Brown

Prújetú Observaçâo

ffPáglna 21
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CASA DA PROVIDÊNCIA cNPJ 00.142.sss /oool-78

[clr:fone: 119) 3875-7097

liua Treze de maio np 1.110 - Bairro Cidade Nova - lndaiatuba/SP.

Projeto Pedagógico 2022
Semeando Va lores

/í-.--ã. .^.^.

úíís$GHJVi/ V
Durante o zv.; de 2022 vamos refletir sobre os valores humanos através de temas mensais e semeá-los em

noslos coraçóes para que ao Ílnal do ano possamos colher coraÇóês replêtos de valoresl

Janeiro: Aco h da
Fevere ro Sf l/EANDO Al\,l|ZADE
MaTço SEIV][ANDO RESPEITO AS REGRAS DE CONVÍVIO
Abril: SE[,4E/\1.]DO RESPEITO AS DIFERENÇAS
Maio: SEMEANDO GENEROSIDADE
Junho: SE ,4l-:ANDO SOLIDARIEDADE
Ju ho. SEIVEiiNDO AIVIOR FA]VltlAR
AgOSIO: SEI\/] EANDO HONESTI DADE
SelemoTo ), ,..TANDO A PRESERVAÇÀO DA NAIURÉZA
Outubro: SEi\,4EANDO IDENTIDADE, AUTONOMIA E AUTOCONFIANÇA
Novenoro ')l llnLANDO COODLRAÇÀO
Dezenroru 'l I\IFANDO GRAT DÃO

Regra de Ouro: Faça aos outros o que gostaria que fizessem à você!
Cronograma de atividades - Maiol2022

História: 'O !V!undinho de boas atitudes" lnqrid Biesemever
B_Q!Ê_d-e_cQ!v_e_rsq. Reflexão sobre a imporlância em ter boas atitudes para uma convivênc a

harmon osat cot'Yt as e com o meio onde se vive.

ldentidade-g" aq!o!eü]ê-Ca ft a s de boas atitudes (Refletir sobre as açôes que cada crianÇa pode
realizar para contribuir para Lrma boa convivência em sala de aula, em casa e na preservação do
meio ambienie)
Higiene pessoa : Conscieniização da impoftância da higiene pessoal (banho, lavar as mãos,
escovar deirtcs ..) no cuidado das partes do corpo.

Dia das mães

Esquema c.o_tpora l e movimento
BerÇário: Utilizâr o momento do banho e da troca de roupa para estímulo do aprendizado das
pades do corpo
Maternal: Completar o desenho do rosto com os olhos, nariz, boca, orelhas: no papel kraft, no
mural de azulejo, massa de modelar, caixa de areia ou farinha... Atividades com o espelho
(reconhecer partes do próprio rosto)
Músicas para aprendizado das partes do corpo:
1 - Eu conheÇo Lrm jacaré- Curuminzadâ
2 - Cabeça on]bro, joelho e pé - Xuxa
3 - lvlinha Boneca de lata- Xuxa
4 - Sacudir o esctueleto- Quintal da Cultura
5 - Gugudada As parte do corpo humano
6 - Baú da Carnllirha As Partes do Corpo
7- Baú da Cam lnha As Partes do Corpo PARTE 2
B - Corpo Humano ' Angélicâ
I - ivlexo merr (:irpo- Kidloom...



CASA DA PROVIDENCIA cNPi 00.142.sss loooT-78

Tclt, I one : lI9\ 387 5-7 097

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

Cantinho dos Sentimentos. "O que você faz para viver íeliz?" - atividade referente a história "O
mundinho de boas atitudes"

Encanto
Confecção cle embrança e homenagem para comemorar o Dia das mães
Ivlaternal r;irebra cabeça de coração / BerÇário e Maternal - Arte com as mãos

"Ser inãe é carrêgar o filho alguns mesês na barriga; alguns anos no colo e a vida inteira no
coração !"

Projeto Observação
Formas geonrétr cas: CiRCULO / TRIANGULO / QUADRADO
Cores Al\,4AllELO I AZUI / VERMELHO
Brincadeiras para estímulo do aprendizado das cores e formas geométricas

História: "A'arvore qenerosa' Shel Silverstein - traduÇão Fernando Sabino
Roda de conversa. Reflexáo sobre a impoftância em ser generoso com as pessoas e com a

Ahmentagqp saudável: Plantio da semente do fei.jão
/ Inceniivo ao cultivo de verduras, legumes e frutas contribuindo para a formaÇáo de hábito

de ai nrentação sa udável,

"' lncertvo a observaÇão do crescimento de plantas e a conscientizaçâo de sua
ir-rr lro r1áncia;

História 'Joiiro e o pé de feijão' (Parceria com o Projeto Mundo da lmaginação)

Projeto Remexer
Esquema corporal e movimento - partes do corpo e suas funcôes

,/ Estimular a conscientizaÇão das partes do corpo, suas funçôes e sensações;/ Reconhecer os limites dos movimentos corporais;
r' Conscientizar e estimular os cinco sentidos do corpo (visão, olfato, audiÇão, paladar e

tato)
Nomear as partes do corpo
Vivência de momentos para conscientização das funÇôes das partes do corpo:
- Motricidade grossa - Subir e descer (escada, degrau, escorregador... )
- Motrrcidade grossa - Chutar bolas (Pernas) / Segurar e Jogar bolas (Mãos)
- Tato e Visão - adivinhar objetos com olhos vendados
- Tato - tapete sensorial
- Paladar e olfato - Cheirar e degustar frutas
- Audição - brincadeiras com músicas e comandos - "Estátua", "Cajxa musical", "Bandinha"
Projeto Encanto
Desenho da semente de feijão
Desenho livre (opinião do aluno)

'"a tA
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CASA DA PROVIDÊNCIA cNPJ 00.142.555 10007-78

Tclr-'fone: (19) 3875-7097
Rua Treze de maio ne 1.11"0 - Bairro Cidade Nova - lndaiatuba/SP.

Recursos rrrLrral de azulelo, papel kraft, giz de lousa - pátio...
Projeto Observação
Formas geométricas: CIRCULO / TRIANGULO / QUADRADO
Cores AMARELO I AZUL / VERMELHO
l\/laternal - desafio: blocos lógicos: sequência de cores e de formas geometricas/ Estímulo a
criatividade

Berçário: estrnulo visual com drversas formas e cores - blocos lógicos, jogos de encaixe. mesa
interativa. nrobrles...
í6 a 20 de Maio
Projeto Mundo da lmaginaçào
História "Bqir lá no alto" Sus_an9,_Slp_be-t

Roda de conversa: Reflexão sobre a impodância em ser generoso e dividir o que tem para o bem
de todos
Sequência dos Íatos da história e sequência dos animais - parceria com o Projeto Observação
Projeto Sementinhas do Bem
AlimentaÇão sa udável:
- Veriíicar o crescimento da semente de Íeijão
- PiqueniqLrc de frutas. inceni vo ao consumo de frutas e vivência de compartilhar (Cada aluno
escolhe a fruta de sua preferência e compartilha com os amigos)
Projeto Remexer
Eqq!Ê!l?_ç=ofpo ra I e movimento - partes do rosto e corpo
Atividades cle movimênio do corpo e relaxamento: com músicas, cócegas, carinho... (recursos.
algodão, penas, objetos de texturas macias...)
Projeto Encanto
Confecção de boneco (partes do corpo): com material reciclável ou papel kraft

"ã,:., '*;
*-g- ,,d

Projeto Observação
Percepção espacial e conceito matemático: Em cima / Embaixo
Percepçáo ten]poral. sequência de fatos da história - parceria Mundo da lmaginação
SemelhanÇa:. -. diferenÇas - Frutas: sementes, tamanho, cor, textura...
23 a 3Í de ltíaio
Projeto Mundo da lmaginação
Relembrar nrs histórias do môs
Literatu ra,.]lmp§gçq!ê1
"Valores para conviver bem no mundinho" lngrid Biesemeyer Bellinghausen
Projeto Sei.nentinhas do Bem
Verificar o Clescinrento da semênte de feijão - compartilhar com a família
Projeto Remexer
Esquema cqrporai e movimento - partes do corpo e rosto. realizaçáo das brincadeiras do mês
escolha dos alunos / Portíólio f:squema Corporal - Pades do rosto / Partes do Corpo
Projeto Encanto
Exposição das atrvidades do mês - interaÇão corn as famílias

Projeto Ot:servação Portfólio Percepção visual - Sequência (Formas e cores) / Portfólio
Conceito lüatemático: "Quem está bem lá no alto" / "Em cima/Embaixo"


