
 

AÇÃO SOCIAL DE PERUÍBE 
Declarada de Utilidade Pública Estadual e Municipal 

Registro CEBAS – SEDS – CMAS - CMDCA 
CNPJ 49.644.883/0001-61 

 

 

 

1 

RELATÓRIO MENSAL DE CUMPRIMENTO DE METAS E EXECUÇÃO DO OBJETO 

MARÇO 2019 
 

Título do Projeto: 

CRECHE EM AÇÃO 

Local de Execução: 

RUA ORLANDO COELHO, 82 – JD PEUÍBE – PERUÍBE/SP 

Instrumento: 

TERMO DE COLABORAÇÃO ED 01 

Período de vigência da parceria: 

JANEIRO A DEZEMBRO 2019 

Valor Repasse Anual: 

R$ 115.636,24 

Período a que se refere este relatório: 

MARÇO 2019 

Valor Repassado no período: 

R$ 9.636,40 

 

Descrição do objeto: 

ATENDIMENTO EDUCACIONAL GRATUITO E EM PERÍODO INTEGRAL NA MODALIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
(CRECHE), PARA 70 CRIANÇAS NA FAXA ETÁRIA DE UM ANO E DOIS MESES A TRÊS ANOS. COM A PARCERIA SERÃO 
CUSTEADOS RECURSOS HUMANOS, ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAIS DE CUSTEIO, PERMANENTE E DE CONSUMO. 

 

Beneficiários: 

GÊNERO: 

MASCULINO: 37 FEMININO: 33 

 
 
RAÇA: 

BRANCA: 50 PRETA: 01 PARDA: 19 AMARELA: 0 INDÍGENA: 0 

 
 
BOLSA FAMÍLIA (CADASTRO NIS) 

CADASTRADOS: 33 

 
 
INCLUSÃO 

CID: 10 – P 37.1 01 

CID: 10 – F 84.0 01 
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1. AÇÕES EXECUTADAS 
 

META 1: Atender a demanda de educação infantil em creche. 
100% das vagas preenchidas 

Atividade prevista no 
plano de trabalho Atividade Realizada 

Resultados Esperados Resultados Alcançados Meios de 
Aferição Quantitativos Qualitativos Quantitativos Qualitativos 

Realizar a inscrição da 
criança em lista de 
intenção de vagas 
efetivando 
posteriormente a 
matrícula e o ingresso na 
creche. 

Realização de inscrição em lista de espera: 
05 inscrições realizadas em março; 
Efetivação de matrículas: 05 matrículas em 
Infantil I e 02 em Berçário II para 
substituição de desistências. 
 

Demanda 
atendida e 70 
vagas 
preenchidas. 

Ampliação do 
atendimento 
em creche no 
município. 

100% vagas da 
creche foram 
preenchidas. 

Crianças na 
primeira 
infância 
frequentando 
ambiente 
escolar 

Ficha de Intenção 
de Vaga; 
Ficha de 
Matrícula. 

Realizar, periodicamente, 
em regime de 
colaboração com a SME 
levantamento da 
demanda, como forma 
de planejar a oferta e 
verificar o atendimento 
da demanda manifesta. 

Levantamento realizado: 17 crianças em 
lista de intenção de vaga para Berçário II e 
02 crianças para o Infantil I 

100% de 
atendimento da 
demanda em 
lista de 
intenção de 
vagas da 
creche. 

Atualização da 
oferta de vagas 
e demanda 
registrada  

100% de 
atendimento dos 
cadastros para 
intenção de vagas 
na creche. 

Crianças com 
vagas 
garantidas. 

Lista de intenção 
de vagas; 
Lista Piloto. 

 

META 2: Desenvolvimento físico e emocional da criança. 
100% das crianças desfrutando de cuidados relativos à alimentação, higiene, descanso, segurança. 

Atividade prevista no 
plano de trabalho Atividade Realizada 

Resultados Esperados Resultados Alcançados Meios de 
Aferição Quantitativos Qualitativos Quantitativos Qualitativos 

Apoiar as crianças na Alimentação: levar as crianças para o 70 crianças Crianças 70 crianças Crianças Livro de 
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conquista da autonomia 
para a realização dos 
cuidados diários (segurar 
objetos, tirar 
os sapatos, lavar as mãos, 
usar o sanitário, etc.) 

refeitório em grupos pequenos, evitando 
que fiquem aglomeradas  e distribuí-las 
nas mesas para as refeições; auxiliar no 
momentos da alimentação orientando e 
ajudando a segurar colher, copos, 
incentivando a alimentação. 
 

Higiene: auxiliar as crianças a escovar os 

dentes, orientando os movimentos; 

Ajudar as crianças  que não usam fraldas a 

se limparem após o uso do sanitário; 

realizar a troca de fraldas naqueles que 

usam; ensinar a lavar as mãos; a fazer a 

higiene nasal antes de dormir; 
 

Vestuário: auxiliar as crianças na troca de 
roupas e para tirar e colocar os sapatos; 
 

Hidratação: oferecer várias vezes ao dia 
água para as crianças; 
 
Sono: acalentar e acompanhar as crianças 
na hora do soninho; 

recebendo 
cuidados que 
proporcionem 
seu 
desenvolviment
o físico e 
emocional. 
 

construindo 
sua 
autonomia. 

atendidas no mês. cuidadas e 
acolhidas e com 
estabeleciment
o de vínculo 
afetivo com os 
profissionais. 

Ocorrências; 
Diários das ADIJ’s; 
Semanários dos 
Professores. 

Promover atividades 
lúdicas dirigidas e livres 

Realizar e acompanhar as atividades em 
pequenos grupos utilizando as salas de 
atividades, brinquedoteca, sala de leitura, 
sala multiuso e parque, incentivando-as 
crianças na participação das brincadeiras, 
na divisão de brinquedos e de atenção do 
adulto e de outras crianças. 
 

70 crianças 
vivenciando 
brincadeiras 
que lhes 
permitem 
operar com 
objetos e 
situações do 

Desenvolvimen
to da 
criatividade, da 
exploração do 
ambiente e 
transmissão de 
valores sobre 
os cuidados 

70 crianças 
atendidas no mês. 

Crianças com 
autonomia 
dentro da 
creche, 
ampliando e 
diversificando 
seu acesso a 
produções 

Livro de 
Ocorrências; 
Diários das ADIJ’s, 
Semanário dos 
Estagiários; 
Semanários dos 
Professores. 
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mundo dos 
adultos 

consigo 
mesmo e com 
o outro. 

culturais, seus 
conhecimentos, 
sua imaginação, 
sua 
criatividade, 
suas 
experiências 
emocionais e 
corporais. 

 

META 3: Promoção da aprendizagem e do convívio social. 
100% das crianças com desenvolvimento cognitivo e psicossocial 

Atividade prevista no 
plano de trabalho Atividade Realizada 

Resultados Esperados Resultados Alcançados Meios de 
Aferição Quantitativo Qualitativo Quantitativo Qualitativo 

Construir o 
conhecimento no dia-a-
dia, através de vivências 
lúdicas e significativas 
para o desenvolvimento 
global da criança, através 
de prática pedagógica 
comprometida com o 
despertar da curiosidade, 
com o desenvolvimento 
da capacidade de 
argumentar e com o 
prazer em aprender. 

As atividades foram realizadas de acordo 
com o Plano de Ensino e campos de 
experiência da BNCC: 

 Berçário II 
Traços, sons, cores e formas: cantigas 
de roda; roda de música; impressão 
com cotonete e tinta; impressão das 
mãos com tinta e sulfite; colagem 
desenho palhaço. 
 

O eu, o outro e o nós: confecção 
coletiva de cartaz do dia da água; 
exposição do cartaz no corredor; 
brinquedos livres, peças de encaixe em 
grupos e faz de conta. 
 

70 Crianças 
expressando-se 
por meio de 
diferentes 
linguagens 
plásticas, 
simbólicas, 
musicais e 
corporais. 
 
 

Desenvolvimen
to dos 
aspectos 
físicos, 
cognitivos, 
emocionais e 
sociais. 
Habilidades e 
potencialidade
s aprimoradas 
 

70 crianças 
frequentando a 
creche. 

Crianças  
utilizando 
diferentes 
linguagens para 
ampliando 
experiências, 
interações e 
novas 
descobertas que 
possibilitam seu 
desenvolvimento 
cognitivo e 
psicossocial. 

Diário de Classe; 
Semanário dos 
Professores; 
Plano de Ensino. 
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Corpo, gestos e movimentos: pesagem 
e medição de altura; Brincadeira com 
bola; dança com vídeo; 
Escuta, fala, pensamento e imaginação: 
leitura coletiva; rodas de conversa; 
contação de história com fantoche. 
 

Espaços, tempos, quantidades, relações 
e transformações: atividades com bola; 
brincadeiras nos escorregadores e 
balanço. 

 
 Infantil I 

Traços, sons, cores e formas: 
brincadeiras com músicas de carnaval; 
colagem de recortes de e.v.a.; som com 
o corpo e barulho da chuva;; pintura 
dos pés com tinta; pintura com 
esponja; massa de modelar. 

 

O eu, o outro e o nós: colagem coletiva 
de papel picado em mascara de 
carnaval; dança das cadeiras com letra 
inicial do nome. 
 

Corpo, gestos e movimentos: 
brincadeira de estátua; nomeação das 
partes do corpo com auxilio do 
espelho; pesagem e medição de altura;  

 

Escuta, fala, pensamento e imaginação: 
leitura, contação de histórias, vídeos e 
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rodas de conversa 
 

Espaços, tempos, quantidades, relações 
e transformações: contagem com 
música; classificação de objetos por 
cores ; brincadeiras livres no  parque 
(escorregadores, balanço, triciclo. 

 
Foram realizados 04 HTPC no mês e 
finalizado o Plano de Ensino. 
 

Realizar o Conselho de 
Avaliação Interna para 
acompanhamento e 
avaliação do processo de 
ensino-aprendizagem. 

Serão realizados no decorrer do ano letivo, 
de acordo com o calendário escolar. 

70 crianças 
avaliadas em 
seus avanços 
de 
aprendizagem e 
plano de 
trabalho 
docente 
homologado. 

Eficácia no 
atendimento 
das diretrizes 
definidas na 
proposta 
pedagógica da 
creche. 

- - - 

 

META 4: Participação efetiva de toda comunidade escolar nas atividades desenvolvidas na creche.  
80% dos pais/responsáveis participando de atividades na creche para acompanhar o desenvolvimento da criança. 

Atividade prevista no 
plano de trabalho Atividade Realizada 

Resultados Esperados Resultados Alcançados Meios de 
Aferição Quantitativo Qualitativo Quantitativo Qualitativo 

Encontro de Ambientação 
para que 
pais/responsáveis 
conheçam o espaço físico 

Realizado encontro de ambientação aos 
pais no mês de fevereiro, onde tiveram a 
oportunidade de conhecer a equipe de 
educadores, os espaços físicos da creche. 

56 famílias 
acolhidas  
 

Famílias 
respeitadas e 
acolhidas com 
sentimento de 

80% das 
famílias 
participaram 
do Encontro de 

Pais acolhidos, 
informados sobre 
o trabalho da 
creche e 

Lista de 
presença do 
encontro. 
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e a proposta pedagógica 
que fundamenta as 
práticas da instituição 
educacional  

Receberam informações sobre a rotina 
diária de espaços e tempos e regulamento 
interno. 

confiança e 
segurança em 
relação ao 
ambiente da 
creche 

Ambientação fortalecidos 
emocionalmente 
para enfrentar os 
primeiros dias de 
frequência dos 
filhos na creche. 

Encontros de Pais para 
apresentar o processo 
pedagógico de cada 
turma e os avanços e 
desenvolvimento das 
crianças  

A serem realizados no decorrer do ano 
letivo. 

03 Encontros de 
Pais a serem  
realizados  

Garantia do 
direito das 
famílias de 
acompanhar as 
vivências e 
produções das 
crianças 

- - - 

Festas de 
Confraternização 
previstas no calendário da 
creche 

A serem realizadas no decorrer do ano 

letivo. 

04 eventos 
realizados. 
 

Envolvimento 
das famílias no 
ambiente 
educacional. 

- - - 

 

META 5: Participação em eventos promovidos pela SME. 
80% das crianças participando de atividades externas na comunidade. 

Atividade prevista 
no plano de trabalho Atividade Realizada 

Resultados Esperados Meios de 
Aferição Quantitativo Qualitativo Quantitativo Qualitativo 

Participação em eventos 
na comunidade. 

A ser realizada no decorrer do ano letivo Participação em 
02 eventos  

Participação 
das crianças e 
suas famílias 
em atividades 
comunitárias. 

- - - 
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2. CRIANÇAS MATRICULADAS - MARÇO 

 Dados disponíveis na instituição 

 

3. DOS RECURSOS FINANCEIROS, PRESTAÇÕES DE CONTAS E PUBLICIZAÇÃO 

A Ação Social de Peruíbe torna pública as  informações relativas à parceria celebrada, através de documentos afixados no quadro de avisos da seda da instituição, na 

crede e em seu site: www.acaosocialdeperuibe.org.br. 

 
 
Peruíbe, 09 de Abril de 2019. 
 
 
 
 

    Assinado no original Assinado no original 
______________________________________  ______________________________________ 

  Romilda de Carvalho Ramalho Machado   Benedita de Fátima Monteiro 
Diretora Presidente          Responsável pela Execução 
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RELATÓRIO FINANCEIRO – MARÇO 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


