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Folmaçã

o
integral

das
crianças

1 . Promover o

desenvolvimen
to da

aulonomia e
identidade.

METAS DE ATENDIMENTO
Creche ProF Vera Tosca Magnusson Belluomini

t\EzEMBRO/2021

hXíl
T]T.SENVOt"VIMENl'O

Ensgg_H_úldg: Berçário 1 e
2/Maternal 1e2
Ensino Remoto:
continuidade no envio do
cronograma de atividades
semanais no grupo de
whatshapp

. Envio de vídeos
referentes as
histórias e

atividades
pedagógicas através
do Canal YouTube
"Casa da

Providência"
. Atendimento

Pedagógico e

Nutricional à

disposição das
famílias (berçário e

maternal)
. Encerramento do

ano letivo em í4 de

dezembro

Projeto Sementinhas do
Bem

ldentidade e autonomia:
VerificaÇão do crescimento
do aluno - Exposição da
Atividade "Portfólio Minha
mão, meu pé, meu
tamanho"

INDICADORES
DE

QUALIDÀDE

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

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

cuidarem de si

mesmas e do
próprio corpo.

1 .1 .1 50% da rotina
dedicada a atividades
de cuidados.

Projeto Sementinhas
do Bem

- Alimentacão
saudável

(Plantio na horta e
incentivo no consumo
de frutas, legumes,
verduras...)

:_Çuidêdgs_aqry_g

brsrcle-.pes§sal

(Escovaçâo de dente,
banho, lavar as máos
antes das refeições...)

; ldentificacáo e

orqanizaÇão dos
pertences pessoais e

coletrvos (Acessíveis
ao aluno)

- Socializacão

(Jogos cooperativos
e Placas das Regras
de convívio...)

- ldentrÍicacão da

ünascm-gsrpgla.l

(Parceria - Projeto
Remexer)

- ldqnliÍiqaçêe-da
inicial d_g nome

(Parceria - Projeto
Mundo da

PáBina 1 §^
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CASA DA PROVIDENCIA

Telefones: (19) 3875-7097

cNPJ 00.1 42"55510001-78

Rua lreze de maio ne 1 110 - Bairro Cidade Nova'lndaiatuba/SP,

'.--MÉfÁ§óÉÀrgnDinENft --
Creche ProF Vera Tosca Magnusson Belluomini

nEzEMtsRO/2021

INDICADORES
DE

QUALIDADE
ME'I'A§

EXCUÇAO/
OESENVOLVIMENTO

2. Promovet o
desenvolvimen
to do
movimento.

3. Possibilitar
o exercício de

escolhas.

lmaginação:
familiarização das
letras)

Projeto Remexer

-tscçeúcç]IleüQ
pa1§s do corpo e
suas funÇões

- SequranÇa e

inteoridade 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

cnanÇas a

cuidarem de si

mesmas e do
próprio corpo.

2.1 .1 No mínimo duas
atividades na rotina
com alternância de

movimento.

Projeto Remexer
(Espaços previstos:

sala de aula, pátro,

brinquedoteca e
parque)

- Motricidade fina e
qrossa

- Lateralidade

- Cinco sentidos

- Esquema e

Expressão Corporal

- Percepcão Espacial

Projeto Remexer

Brincadeiras de movlmênto
corporal - motricidade
grossa e fina (a escolha dos
alunos)

3.1 Rotina
diáriâ:
a) atividades
organizadas de
modo a permitir

a escolha de
brincadeiras,
brinquedos e

materiais.

3.1 .1 No mínimo duas
atividades
permanentes na
rotina.

Projeto Sementinhas
do Bem

I Desenvolvimento
lnterpessoal e

!ntlapc§§gêl-lls-s§

Projeto Encanto

Sarau de músicas (natalinas
e as cantigas preferidas dos
alunos)

Projêto Mundo da
lmâginação

Recontar as histórias
preÍeridas do Proiets (a
escolha dos alunos)

trt,"u, 
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CASA DA PROUDÊNCN

l-elefones: (1.9) 3875 -7097

cNPJ 00"142.55s/000L-78

Rua Treze de maio ne 1. t10 - Bairro Cidade Nova - lndaiatuba/SP.

METAS DE ATENDIMENTO
Creche Prof Vera Tosca Magnusson Bêlluomini

DEZEMBRO/2021

INDICADORES
DE

QUALIDADE
METAS

EXCUÇAOr
DESENVOLVIMENTO

cooperativos, escolha
de materiais.
p94e!çq9-p9§§9sr§§
qeleliye§,*

(Estímulo a opinião do
educando como
indivíduo e respeito a

opinião de seus
pares)

; Teste de

açclebilEadc_de
sardápie

Projeto Remexer
Escolha de
brincadeiras e

brylguelies preferidos

Projeto Encanto
Escolha de materiais
de diferentes texturas

Esselhê_dc-qerc§

Escolha de músicas
(incluindo atividade de
votação coletiva para

escolha da música da
turma para o Sarau de
Músicas)

Projeto Mundo da
lmaginação
Relernbrar histórias a

Brincadeiras para a
familiarizaÇão das letras (a

escolha dos alunos)

Projeto Remexer

Brincadeiras de movimento
corporal - motricidade
grossa e fina (a escolha dos
alunos)

,:t::,1:( ) ll;l (lOli :rlUfrlrl

il-
Promoçã

oda
Aprendiz

agem

1 . Ulilizat a
metodologia
de trabalho por

Projetos
Didáticos,
sequências de
atividades e

1.1 Elaboração
de Projetos
Didáticos por

turma, de temas
de interesse das

crianças.

1 .1 .1 No mínimo uma
atividade semanal por

Projeto garantindo o
desenvolvimento
integral da criança
durante a execução
dos cinco Projetos

1 . Envio do
cronograma de
atividades
organizadas por

semana para as
turmas:

. Maternal 1e2

I
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l
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CASA DA PROVIDENCIA

-[elefones: (1.9) 381 5-7 097

cNPJ 00.142.S55/0001-78

Rua lreze de maio ne 1..t10 - Bairro Cidade Nova - lndaiatubalSP.

METAS DE ATENDIMENTO
Creche ProÍa Vera Tosca Magnusson Belluomini

DEZEMBRO/2021

INDICADORES
DE

OUALIDADE
METAS

EXCUÇAO/
DESENVOLVIMENTO

atividades
permanentes.

2. Realizar
planejamento
e registro da
prática
pedagógica.

anuais: Semêntinhas
do Bem (identidade e

socialização),
Remexer (corpo e
movimento), Mundo
da lmaginação
(linguagem), EÍlcanto
(Expressâo artística) e
Observâção
(conhecimento lógico-
matemático)

Cronoqrama de
atividades - temas
mensais e descrição
das atividades por
projetos para
direcionar o trabalho
pedagógico

Cada educador irá
dirêcionâr o

cronograma de

atividades para a

faaxa etária
correspondente
(berçário I / berçário ll
/ Maternal l/Maternal
ll) descrevendo as
especificidades de
cada turma no
semanário.

Berçário 1 e 2
(Continuidade do
Ensino Remoto)

Execução das
atividades do Projeto
Pedagógico de
forma presencial

Garantindo o
desenvolviÍnento
integral do aluno

2.1 Registro
diário das
atividades da
turma.

2. í .1 Realização de
devolutivas semanais
aos professores.
- Entrega e análise do
semanário de cada
turma (baseado no
Cronograma de
atividades mensal)

Cronograma de
atividades semanais
Envio do cronograma de
atividades organizadas por
semana para as famílias
acompanharem o Projeto
Pedagógico em Ensino
Remoto.

Diário de Classe

orr,".o$.,
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METAS DE ATENDIMENTO
Creche ProF Vera Tosca Magnusson Belluomini

DEZEMBRO/2021

INDICADORES
DE

QUALIDADE
ME AS

EXCUÇAO/
DESENVOLVIMENTO

- Registro de
ocorrências - diário

- Registro de
particularidades no

desenvolvimento do
aluno - diário

-Devolutivas,

orientações, estudos
e reflexóes nas HAPs.

Registro das atividades no
diário de classe - Maternal
1a)

Semanário
Realização de semanário -
Ensino Presencial

HAP
Reunióes semanais para
planejamento e
observaÇôes da prática
pedagógica (Reflexão e
análise do ano letivo 2021)

3

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: junho e
dezembro.

Alunos em Ensino Remotq
Acompanhamento do
desenvolvimento do âluno
através de atendimento
individual, em formato
remoto, e/ou reg istro de
Íotos e vídeos das crianças
realizando as atividades.
Alunos em Ensino
Presencial
Entrega de relatório e
portfólio de todos os alunos
em ensino presencial

ilt -
Garantia

da
lnÍância

1. Planejar
situaÇões
orienladas
para que as
crianças se
expressem por
meio de
diferentes
linguagens
plásticas,

simbólicas,
musicais e

corporais.

'l .1 Rotina
semanal:
a) atividades
planejadas nos
diferentes
espaÇos
naturais,
culturais e de
Iazer da sua
localidade.
b) brincadeiras
de faz de conta.
c) produções
artísticas:

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

Sementinhas do
Bem

- Celebracão das

dsla§-splnc![aralyas

- Cuidados com
espaÇo coletivo -

Projêto En6anto

. Confecçâo de
enfeite de natal para
presentear a famÍlia
- lembrança de
natal

r Formatura Maternal
2 - Video no canal
do YouTube
"Creches Casa da
Providêncta"

. Sarau de músicas
(natalinas e as
cantigas preferidas
dos alunos)

Or*,r"t$. 
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CASA DA PROVIDÊNCIA

Telefones: (19) 3875-7097

cNPJ 00.142.5s5 / OOOL-7 I

Rua Treze ck: rnaio ne 1.li10 - Bairro Cidade Nova - lndaiatuba/SP.

, " ., ii,
METAS DE ATENDIMENTO
Prof Vera Tosca Magnusson Belluomini

DEZEMBRO/2021

INDICADORES
DE

OUALIDADE
METAS

EXCUÇAO/
DESEI'IVOLVIMENTO

pinturas,

desenhos,
esculturas, com

materiais
diversos e

adequados à

faixa etária.
d) brirrcadeiras
que explorem
gestos,
cançôes,
recitações de
poemas,
parlendas, entre
outras.
e) brincadeiras
que explorem o

movimento e o
desenvolviment
o sensorial.

atitudes de
preservação

Mundo da
lmaginação

- Brincadeiras de faz
de conta: estímulo a

imaginação

Encanto

- Artes manuais e
visuars: Pinturas
com diferentes
técnicas, pinturas
no painel de
azulejo,
modelagem de
massa ou argila,
colagens,
confecções com
materrais
recicláveis,
aprendizado das
cores, garatujas,
desenhos,
manuseio,
utilizaçâo de
diversos materiais
e utilização de
Tecursos
tecnológicos...

- Exoressâo
artística: Teatro,
mímica, dança,
canto, reproduzir
sons de
instrumentos
musicais,
exposições e
ínostras das obras
artísticas...

. Exposição:
"Retrospectiva
2021',

Projeto Observação

o Brincadeiras para a
familiarizaÇão dos
numeraisde0a9

o Brincadeiras cores e

formas geométricas

Projeto Sementinhas do
Bem

. ldentidade e
autonomia:
Verificação do
crescimento do
aluno - ExposiÇâo
da Atividade
"Portfólio Minha
mâo, meu pé, meu
tamanho"

Ort,r.U 
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CASA DA PROVIDÊNCIA

Telefones: (19) 3875-7097

cNP.t 00.:1 42.555 /0ao1-7&

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

METAS DE ATEND]MENTO
Creche Prof Vera Tosca Magnusson Belluomini

DEZEMBRO/2021

INDICADORES
DE

OUALIDADE
METAS

EXCUÇAO/
DESENVOLVIMENTO

Remexer

- Motricidade grossa e

fina

- Esquema corporal /
lateralidade

- Cinco sentidos

Observação

- 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
significativas de
produÇão de
texto para que
as crianças
participem
mesmo sem
saber escrever.

2.1.1 Mínimo de 50%

do tempo da rotina
dedicada a atividades
orientadas com

ênfase no Projeto
Mundo da lmaginaÇão
e atividades
específicas do

desenvolvimento da
linguagem vinculadas
ao material do PNLD

Projeto Mundo da
lmaginação

Histórias estimulando

e-êu9!.dizade-ds§
valores humanos

Desenvolvimento da
linquaqem

Gosto pela leitura

Familiarizacão das
lelqs

Producáo textual

Projeto Mundo da
lmaginação

Dezembro
SEMEANDO
GRATIDÃO

História:

"A árvore do Beto"
Ruth Rocha

Roda de conversa:

Reflexáo sobre a

importância de expressar
gratidâo atravês de
palavras, um sorriso, um
abraço, açôes de
solidariedade.. .

Recontar as histórias
preferidas do Proteto

Brincadeiras para a

f-a rnLlenzaçês.-des-lele§

!i.!1!"1ttv,.!
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METAS DE ATENDIMENTO
Creche Profa Vera Tosca Magnusson Belluomini

DEZFMBRO/2021

INDICADORES
DE

QUALIDADE

EXCUÇAO/
DESENVOLVIMENTO

1 .1 Plano de
ensino focado
na necessidade
formativa da
equipe docente.

1 . 1 .1 Realizaçáo de

85% dos encontros
semanais para o
desenvolvimento do
PIano de Ensino.

- Formação da Equipe
(Professores,

monitores e apoio):

. Curso de
primeiros

socorros
. Cursos

Brigada de
incêndio

. Capacitaçôes:
palestras

direcionadas
para
aprimoramento
do trabalho de

cada setor
. Reunião de

fonnaçáo
. CAP -

Conselho de
Avaliação
Pedagógico

o HAP - Hora

Atividade
Presencial

. Reunião
Pedagógica

Reunião Pedagógica
e Administrativa

['ormaÇão da Equipe.

Reuniâo da equipe
Pedagógica no
perÍodo de 06 a 10

de dezembro
Pauta: Preparativos
para o Planejamento
Pedagógico em
janeto de 2022,
HAP semanal:
Reflexão e análise
das metas e
objetivos
alcançados do
projeto pedagógico

2021

I l aReatÉãi -\/- I' I reunroes com
cooPera 

I as famitias noI caoelI I decorrer ootroca I

I ano letlvo.

'l .1 Reuniôes
com temas
voltados para a

educação dos
filhos e/ou

1 .1 . 1 Mínimo de uma
reunião bimestral com

as familias.

Atendimento às
famílias conforme
necessidade airavés
do Whatsapp e

rm
l'(()\,rl)i,iii( r^

CASA DA PROVIDÊNCIA

Íelefones: (19) 387:;-7097

cNPJ 00.142.555/0001-78

Rua Treze de maio n1t 1.110 - Bairro Cidade Nova - lndaiatuba/SP.

Páilina B

q

tv-
FormaÇã

oêm
ServiÇo

1 . Planejar os
momentos
semanais de
trabalho
pedagógico

entre os pares.

$



I
I'ri{)v

CASA DA PROVIDÊNCIA

Telefones: (Lgl 387 5-7 097

cNPJ 00.:r42"555 10001.78

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

METAS DE ATENDIMENTO
Creche ProF Vera Tosca Magnusson Belluomini

üEZEtVTER0/2021

t.
INDICADORES

DE
QUALIDADE

METAS
EXCUÇAO/

DESENVOLVIMENTO

assuntos de

ounho
pedagógico.

Reuniâo de pais

bimestral por

segmento:

Berçário I

Berçário ll

Maternal I

Maternal ll

Aleldueüe
lndividual: conforme
necessidade

presencialmente na

secretaria da creche;
. Atendimento

Pedagógico e
Nutricional à

disposição das
Íamílias de forma
remota e presencial;

. Reunião de Pais de
01 a03de
dezembro

vl -
Garantia

do
acesso

1 Realizar o

atendimento
das crianças
de acordo com

o Termo de
Colaboração
com a

Secretaria de
Educação.

'1 .1 Atendimento
mensal na

capacidade
máxima.

l.l.l Atendimento a

100% da proposta de
atendimento.

Garantia de vaga aos
alunos de acordo com a

capacidade máxima.

Atendimento ensino hÍbrido
para todas as turmas

vil-
Parceria

com e
Secretari

ade
Educaçã

o

1 . Participar
das reuniôes
de

assessoramen
toede
orientaçôes
agendadas
pela Secretaria
de Educação.

1 .1 Participaçâo
da Equipe
Gestora nas

reuniôes
agendadas.

1.1 .1 Participação da
Equípe Gestora em
100% das reuniões
realizadas e/ou
agendadas pela

Secretaria de
Educação.

Em dezembro não
houve reunião. As
orientaçóes da
Supervisão foram
realizadas através
dos meios de
comunicaÇão: e-
mail, whatshapp,
comunicado em
rede.

2.Cumprir
integralmente
o Termo de
Colaboração.

2.1

Cum primento
dos prazos
estabelecidos
pela Secretaria
de Educação

2. 'l .1 Atendimento a

1 000/o das solicitações
e prazos designados.

. Prestaçâo de
contas,

. Relatório
Circunstanciado do
mês anterior;

Página 9
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cAsA DA pROVtDÊNCrA CNPJ 00.142.555 IOOO!-79

Tele[ones: (19) 3875-'7097

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

Fotos e documentos comprobatórios, em anexo.

CláudiaP.S M Carrilho

Iliretora PedaSÓgtca

RC: 29 421 999-?

METAS DE ATENDIMENTO
Creche Prof Vera Tosca Magnusson Belluominí

DEZEMBRO/2021

INDICADORES
DE

QUALIDADE
METAS

ExcuÇÂo/
DÊSENVOLVIMENTO

2.2 Quadro de
Pessoal
completo.

2.2.1 Manler 100% do
quadro de pessoal

aprovado no plano de
trabalho.

Quadro de funcionários
completo conforme a

demanda

Elisangcla Gi
tic.34.204.2

Coordenadora Ped

Página 10
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Anexos - Relatório Circunstanciado - Dezembro ZO21

Creche Prof Vera Tosca Magnusson Belluomini

Projeto Mundo da lmaginaÇiio
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CASA DA PROVIDÊNCIA

Telefones: (19) 3875- /097

Anexos - Relatório Circunstanciado - Dezembro 2021
Creche ProP Vera Tosca Magnusson Belluomini

Projeto Sementinhas do Bem

cNPJ 00.r.42.ss5 / 0001..78

Rua Trezê de maio ne 1.L10 - Bairro Cidade Nova - lndaiatuba/SP.
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CASA DA PROVIDÊNCIA

Telefones: (79\ 387 5.7 097

Anexos - Relatório Circunstanciado - Dezembro 202í
Crechê ProF Vera Tosca Magnusson Belluomini

Projêto Rêmexêr

cNPJ 00.L42.555 IOOOL-78

Rua Treze de maio ne 1.1.10 - Bairro Cidade Nova - lndaiatuba/SP.
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CASA DA PROVIDÊNCN

Telefones: (19) 3875-7097

Anexos - Relatório Circunstanciado - Dêzêmbro 2021

Creche Prof Vera Tosca Magnusson Belluomini
Projeto Encanto

Sarau de Músicas

cN PJ 00.142.555 I OOOL-7 I

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

Telefones: (19) 3875-7097

Anexos - Relatório Circunstanciado - Dezembro 2021

Creche ProF Vera Tosca Magnusson Belluomini

Projeto Encanto

Reuniáo cle Pais

cNPJ 00.142^555 /OOOL-78

Rua Treze cle maio ne 1.:t:t0 - Bairro Cidade Nova - lndaiatuba/SP.
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CASA DA PROViOÊN('iÂ cNPJ 00.142.55s/0001-78

Íelefones: (19) 3875' 7097

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

Anexos - Relatório Circunstânciado - Dezembro 2021

Creche ProF Vera Tosca Magnusson Bêlluomini
Projeto observação
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Alivid*r]es "- Môs de DEZIMBRO

Projeto Pedagógico 2021
Semeando Valores

Ourante o ano de 2021 reflotimos sobre os valores humános através de temaa mênsais e iêmeamoc
em nosaos coÍaÇões ê agora ao Íinal do ano podemos colheÍ corações Íepletos de valorest

â§
Dezembro: SEMEANDO GRATIDÃO

0í a lll dellezembrg

Projeto Mundo da lmaginaçâo
'
Bpdg ge_çSA!:ersa. Reflexão sobre a importância de expressar gratidáo através de palavras, um
sorriso, um abraço, açóes de solidariedade...
§eçqnlql ig histórias preferidqg_Qq Plcjglo (a escolhâ dos alunos)
[Srrncag§gqqpara a familiarizaÇão das letras (a escolha dos alunos)
Projeto §ementinhas do Bem
ldentidadq e_alLtgleuia: Verificar o crescimento do aluno - Exposição da Atividade "portfólio
Minha mâo, meu pé, meu tamanho"
Projeto Remexer
Brincadeiras de movimento corporal - motricidade grossa e fina (a escolha dos alunos)
Projeto EncaRto
ConÍecção dê enfeite dê natal para presentear a família - lembrança de natal
Formalura Maternal 2 - Vídeo no canal do YouTube "Creches Casa da providência"
Sarau de músicas (natalinas e as cantigas preferidas dos alunos)
Exposição: "Retrospectiva 2021 "
Projeto ObseÍvaçáo
Brincade jras para a familiarizaÇão dos numerais de 0 a I
Brincadeiras cores e formas geométricas

Entrega de relatório e Portfôlio - Maternal 1 e 2

Agradecemos aos alunos e familiares!
Agradecemos a toda a equipe da Casa da Providência!

Desejamos:
FELIZ NATAL FELIZ2Oa2I
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