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¡úlio Clrrr lift¡ Port¿¡ Alcncrr

A tt¡t ¿ à t Vl;ini¡tr¡cÀoi-iDENT¡F¡cAçÃo Do PRoPoNENTE:

Razäo social: Escora de Educação rnfantil Eurípedes Barsanulfo.

CN PJ : 55.999. 296-0001-98

Data da Constituição: 23 de Novembro de 1962

gi¿"r.co, Rua:André Rebouças, NeL434- lpiranga Ribeirão Preto-sP.

Teiefone: (L6) 3512-r-87s i it6i36!t'3-26es
E-mail: beta nia@ convex.com.br

z.DA I\4AI{TENEDOP.A:

Nome: Associação Espírita Casas de Betânia

CN PJ : 55.999. 296-0001-98

Endereço:Rua:AndréRebouças,nsL434.lpiranga-RibeirãoPreto-SP.
Telefone: (L6) 3512-L878/ (1'6) 3633-2699'

E-mail: betania@convex'com'br'

3.REPRESENTANTE LEGAL:

Nome: Jorge Roberto Pimenta

Endereço: Rua: Antonio Salomone, ne89'

Cargo na Entidade: Presidente da Diretoria Executiva

Telefone: (16) 3636-1443

E-ma i I : jorgepimentaadv@ya hoo'com' br

Formação Profissional: Advogado OAB-SP 77 '307

lnício do Mandato: 3Lljtl202l
Término do M a ndat o : 3LlOt/ 2023

4.DO DIRETOR PEDAEÓEICO:

lJome: Soneli Scavazzini

Endereço: Rua: ManoelAchê ne269 Ap' 42

Telefone: (16) 3237-9616 (L6) 99L04-0190

E-mail: soneliscavazzini@yahoo'com'br

Formação Profissional: Licenciatura/ Pedagogia

Carga Horária: 8h00 horas diárias'

3

&
Ruä:AndfÉRebouçæ,1434_Ip¡Þng_a-Riheirfurreto-$P.CEP:14Û55-650
Fone: [16] lsrz-r*idË*i tiríi loílloäs :ã rnail: betania@mnvex-com'br

casåsdeheta n ia,org' br
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s. DocuMENTos PÚaLlcos:

|-AtodeAutorizaçäodeFuncionamento:no24l03de03/09/03(anexo)
Proc,: oJ tl}l\î1543
**.---I/.-.
J4lio CJrer flrc¡ Pontc¡ Alcnc¡r

A n¡ al o ¡M A)aiñ ¡rtrtc¡o

<1om/i 73lcgislativo
Page I ol'1

PODER LÉGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL oE RIBEIRÃo PRETo

RESUMO DE ATOS OA MESA

1.116t2OO3 . Nometa, a senhora MARIA APARECIDA D-E.OLIVEIRA BARATg' para o cargo de provimento em com¡ssåo dê

'iÄ;":;Þ";ÈñntåiÝt¡l', s¡muóto c-11 ' a partir de 1o de setÊrnbro da 2003

Ribe¡råo Preto, 1o de setêmbro de 2003

ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA RIZZI
Diretor Administrat¡vo

SECRETARIA AA EDUCAçÃO

ATo DA sÊcRETÁRlA MuNlclPAL DA EDUcAçÃo DE 03/09/03 N'24103

A secretária Munrcipâl da Educeçåo no uso das atr¡bu¡çÕes que lhe sâo conf€fldâs pela legislãçåo 9m vigor e à vista do Processo

n" 005/2003 da SME:

Artiqo 10 - Autof¡za o funcronamento. âprovâ o Regimðnto e homologa o Pfojeto PedagÓgico cia ESCOLA DE EDUCAçÃo

ñiËi"r¡r*îËìjäiËeöËi:ãÀCéÃñüfËò-,llocarùåoa a Rua André Ëe¡ouçás n" 1q3n n-o Bairro rpirensa, em Ribeirào Preto,.

#f;,ä ;",?ïèiã-dieËiÀ-ñiÀ, cNp¡ h;ás.õse.zderoool-eB, seã¡adi no mesmo local com o curso de Educaçáo lnfant¡l' para

atender crianças dE 04 ixeses a 6 anos

Aft¡go 2" - o respùnsável Þela institurçåo fica obr¡gâdo a nl.tnler ådequaù, o seu flegimento e o seu pfojeto Pedâgôgico â

legislaçåo em v¡9or.

Artigo 30 - Este ato entrará èm vigor rìa data de sua publicaçâo

EI.SA PAUI.A MESQUIIA ROSSI
R.G. 1.912.449-1
Secretåria Munlcipal da Educaçäo

http:i/u'wrv.ribciraopret<t'sp'gov'br"/clonv20030a'o3tì!.l0i/i7-ìlcg islatir o'htnr t415t?0t3

4

ÀRua:And¡ÉRebouçae,1434-IpjralrgS-RibeirãoPreto-SPCEF:14055-650
pone: (16) 3s1 z-l$ig- Èäi tfði îo:: z.oésl'e-:fïrÐ¡l : betania8mnvex.cnm.br

casåsde beta n ia' org. br
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t,1l¡o C¿¡¡r A\rc¡ Pontc¡ Alcnc¡¡
' A t,-t, /!A¡Jain i¡traclo

PREFEITURA M'NCPAL DE_ RIBEIRÃO PRETO
' SECRETARTA'DE OBRAS E SERV¡çO$

DEPI\RTAiIEI{TO DE OBRAS E SÊRVI ços PARTICULARES

Alvarå de Licença
ALVARA Nq 24561

tem licença Pâra, de acôrdo com a legislação em viPr,
.r#*'.*IF..+$Íg ..P.3-..W. s¿rfio

...F-rr.*...
GEIÍEAÀIr

.F.9F...T.S.:.
ÂPMV¡DÀ
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r!Ë ¡ Ê

Area de Constru@: trP ...'..s}}s?S """""""""""'

Ribotrão Preto, .'.T*.'./ ...ttg.,92e
a

SETfrEBO

Ap. G. Bofdr ' Mod.0l2l5æ

¡ru¡¡r.

ÐRUå:AndÉRebouçæ,1434_Ipjranga-RibeirãoP¡€to-SP-CEP:14o55-650
rone: (16) rsrz_r*T*'Ërl, tråi råíã z¡öé :'ã-nulÛ uehn¡ã@mnuex.mm'hr
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lll- Laudo Técnico da Vigilância Sanitária;
o.n**-.*}y'..î
n".,, -nlJlJj3åJ 6.k¡
**.-.--.,\¿._
Jrtlio Cdrer Ail\¡ Po¡te ¡ Al¿nc¡r

A oe ¡ l ¿ ¡l c )y'1 n ¡n íst¡¡clr

*

Sisterna Estadual dc Vigilância Sanitária
Prcfcitur¡ ltunicipal dc RlllËIRAO PRI';'l'O

LICE SAN RNIN - VIGILANCIA SANITARIA

NoCEVS:354340218 -851- 00482 7 -L-4 DArA DEVALIDAaT:07 /L0/2023

1 7.2001.000288.4
040743t2019
PRESTAçÃO DE SERVIçOS COLETIVOS E SOCIAIS

PRÊSTAÇÄO DE SERVIÇOS COLETIVOS E SOCIAIS

Data do Protocolo: 29/1

AGRUPAMENTO:
iATTvtDADE EcoNoMlcA-cNAE: 851 1-2100 EoucAçÃo INFANTIL - cREcHEs
I

joeLrro LTCENCIADo: ESTABELEcIMENTo

l

DETALHE:

JìAZÀo SocL\L ASSOcIACAO ESPIRITA cASAS DE BETÂNIA CNPJ ALBERGANTE:

ir.roure rnnrnsl¡: ASSoclacAo EsPlRlrA cAsAs DE eerÂ¡¡l¡
lo.¡p¡ ¡ cpp, s5.999.296/0001-94

l¡-oonnoouno, nu¡ cal cÂlil¡n¡ NÚMERo: 830

lcoupLe¡¡r¡rto,
BAIRRO: IPIRANGA
vur.ltclPto: RIBEIRÃo PRETo

CEP: 14055-080 UF: SP

INA DA WEB:

LEGAL:JoRGE ROBERTO FIMENTÀ

CPF: 0 19 1 L22 60 cONSELHO REGIONAL: N/À

NO INSCR. CONSELHO PROF

RESPoNSAVEL TÉctltco: soNgr,r scAvÀzzrNr

239{0s PDCCrÀ

CONSELHO REGIONAL: N/À
UF: SP

o(À) cltEtE DÀ DrvrsÃo DÀ vrcrLÂNcrÀ sÀNrîÁ¡rÀ DE RTBETRÃo PRETo

coNcBDE À PRESENTE rrcBNçÀ DB FlJNcroNÀr,fÉNTo, sEmo QUE sEu {s) REsPoNsÁvEL{rÊ) ÀsslJ¡lE lu) coMBcER À LEGTSLÀçÃo

sÀNrrÁ¡rÀ vroE!¡rÊ E cuüÞRr-LÀ INîEGRÀL!.ÍENTE, INcLusrvE Et{ sttÀs Futun¡s ATUÀ¡,fzÀçõEs, oBsERvÀNDo ¡s ¡o¡s prÁTrcls

RIFERENTES .Às ÀTrvrDÐEs E ou sBRvrços pREsrÀDo, REspoNDB¡tDo ctvrl E cRr¡{lNÀLMEmE PELo N.Ão cwÞRrwNTo DE TÀrs

ExlcåNcrÀs, FrcÀt{Do, rNcLUsrvÉ, suJBrro (s} Ào cÀNcBLÀMBNTo DEsaE Docttl'tENlo'

ÀssuMa¡d ÀrñDÀ rpEru REspoNsÀsrLrDÀDE pÊtÀ wRÀcrDÀDE DÀs lNFoRlrÀçõBs Àgur PREslÄDÂg PÀRÀ o ExBRcicro DÀs

ÀffvrDÀD¡s RBLÀcroNÀDÀs E DEcIÀRÀr EsrÀR crgÌÍres DÀ oBRrGÀçÃo DB ÞREsrÀR EsclÀRacrulr¡log a oBsERvÀR ¡g Ex¡cÊxcr¡s

tEcÀrs euE vrERBl,t À sER DETERMINÀDÀS pELo óRoÃo o¡ vtor¡,Â¡¡c¡¡ s¡NrrÁRlÀ coldPETÊNTE, Ell QUÀLqUER lEMPo, NÀ FoR¡'lÀ

PRBVTSTÀ NO ÀRTIGO 95 DÀ tEI ESTÀDUÀL }0.083 DE 23 DE SETE¡4ARO DE 1998.

nrserR-Ão pnrro o7 /r0 /2020
l.ArA U¿ UL¡¿-<l¡1¿!\lU

CPF:86294350891
tN" rNscR cor.lgEll-le JEoE

:ôaA':,

codigo de validação: 1602165733689

À auEenLi.:dade des:e doctrner-Lo CeveÌ:á se! confirnada na págl:å qc Sisrema Ce lnformaçâc en'/ig:1ân'iå
S3nilárla, no eidereçc: h;Lp:,/,/silisa.saude.sp. -oou brl5iÝisa/cidadåo,/

å
Rila: Andfe RebguçaÉ, 1434 _ Ip-i]ang-a - Ribeir€o Pfeto - SP CEP: 1¡to55 _ 650

rone: (16) 3512-t8id'Ëæ<, trdl :Cl: fnöS: "-r"til: 
betãnia&mnve¡<.com.br

casâsdebeta nia.org.br

6



Ca'as de
Betani;l

M¡ntenedora da Esoola de Educação Inf¡ntil Eurfpedes Barsanulfo, daelarada de
Utilidade Pública Federal pela Lei no. S623S de 02/{17/1981, Estadual gela Lei no.
651 de 0$/0711964 e Mun¡clpâl pelo tleereto &"o*1501 de 3t/1U1964. C$PI:
55.S99.296-{¡001-9t
"EDUcAIAsctulf{çAs e HÃo sena Hrcrss¡Rto PUNIRoS HoHEI{s"

lV- AVCB - Validade;

OÉ

pertuo

POLICh MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO

CORPO DE BOMBEIROS

AI"ÍTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS

€l¡rr Po¡ tcr
f. AlninirtracÍo

AVCB No 444582
o coRpo DE BoMBEtßos ExpEDE o eRESENTE AUTo DE vrsroRt4 pon MEro Do stsrEMA ÊLETRôNlco vle rÁclt BoMBElRos.

PARA A EDtFtcAçÃo ou Ána DE Rtsco ABAtxo, Nos TERMos Do ßEGut¡MENTo DE SEGURANçA coNTRA tNcÊHolo Do EsrADo

DE sÃo PAULo.

Pro¡eto Ne 07813 34021201.3

Endereço: RUA GENERAT CÀMARA Ns: 830

complemento:RUAANDREREBoUç45, Bairro:tptRANGA
1340. 1366, 1390 E 1434
Município: RIBilRAO PREïO

ocupação: snlÄo ot FESTAS (F-61 E CfiECHE (E-5)

Proprietário: CASAS DE BETANIA

Responsável pelo Uso: JoRGE ROBERTO PIMENTA

Responsável Técñico: MAURO BERTI PASSETÏo

CREA/CAu: s063289284 ART/RRT:28027230190826067
Área lotal (m¡l: 4569,84 Area Aprovada (m¡):4569,84

Validâde: 72/ 72/2021
Vistor¡adof : 2. SGT PM FABIO AUGUSTO VIGNA

Homologação: MAJ PM JoAO HËNRIQUE COSTI.

oasrnvaçÕes: coNFoRME pREVtsTo No ARTtco B0 E pARÁGRAFo úNrco DA PoRTARTA Ns cc8-003/800119, o lNlÉRËssADo
o:v¡qÁ sugstrturn o PRoJETo rÉcNrco ríslco poR PRocESso EM FoRMATo rlrrnÔrutco, nlÉ o rl¡'t¡L DA vALIDADE DË5IA
lrtrÑc¡, ol ronvn n ruÃo covrpnoMEtcR A suA RENovAçÃo suBSEeuÉrurr."LornçÀo MÀx,vA pnnn o saLÀo lt:¡
prssoÀs; nË¡¡rrónlo aB pEssoAS" "coNTRotE DE AcEsso D€ púBuco, rolAr RESpoNSABTLIDADE Do RESPoNSAVEt PELo uSo";
"pRotBrDo o uso DÉ ARTEtATos ptRorEcNtcos No tNTERIoR ons eo¡ricAçÕrs";

NOTAS: 1) O ÄVCB dave ser Jfix¿do n.t erìtr¡dJ princrpal da edrficaçio. e¡n Ioca, .,,içrvei ðó públìco. 2) Cô¡rpctc.lo propf el¡rro ou responsivel pclo

u;o da edifrtrçào ð respo^!ilc¡l¡d¡de de reiovar o AVCB e de tniìoÌer as rneClrdas cje !eBuiånça ¿oitfa irrcéndto em condrçóe: cle utllr¡¡çao

provrdeoctãtdo ð súa acequJda manutenção, sÕb penð cle fâjs¿çào do AVCB. rndepeôderìte d¿s responsatrtiirlðcies c¡vrs e crrmlôar"

Ribe¡rão Preto. 13 de Dezeffìbro cle 2019

Oc(,un:tt¡llcl crrrii¡t;,¡ t,i{rlnrrt¡(;;ll)I'1rirì l:{'l':, 5,:i1!'rt).1 \.'lit i .'ii. I Li,rl'rìli 'r' r, i'.:r.i

¿lt.iltinl{Cirl.JiJÉj,:¡{;er;f;{1.'ifl:it:lrt;';11¡l{--.rrrl)l)1,!,'fìi)lfìi1¿'rrír: r"¡r,¿iri!r'irl"'rl'

i¡1tlt,'t: ir ;i¡;lti;å!t'.,t; l);ìr;l ljllfr(iSjlr,/ol, rlì: rvar,r; i3.i!)'i't:lÍir :ìl'

Rua: André Rebouças, 143rt - Ipiranga - Ribeirfu Freto - $P CEP: 14O55 - 65O
Fone: {16} 3512-187S Fa* (16) 3633 2699 - e-mail: betania@¿onvex.osn.br

casa¡debeta n ia.org. br
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Ca as de
Betan

Jú o Cl¡rr Po¡tc¡ Alcnc¡r
At¿¡l ¿ A J n in i¡t racão

V. Quaclro dos memþros que compöe a Brigada de lncêndio e Comprovante do

último treinamento da referida Brigada'

Rua: André Rebouçac. 1434 - Ipir¡nga' R.ibeirão Prëto - sP cEP: 14055 - 650-rone: 
tie) rSrZ-ieíg É3¡c (r6i:rlr ZSSS - e-rnail: bet¡nia@oonye*.com'br

casssdebeta nia.org.br
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þ

ND oE BA RIGA AD NcEDM ME RB QUOS E oc PMQUAD oR
ro ficardeve visíve e deem local ci rculEste

DATA DA ÚLÏMA
cAPACITAçAOBRIGADA DE

tNCÊNDto

FU NA
NOME

^/ 
t^-l^^1^oUvtl¿vlvLíciei- r"ia Briga'ja

Rosseto
Carina Apai-ecida

ñ-¡----.-:ralavef I

3107t2019I ícier da âSilvaCr"istina
31t0712019istaFernanda Gomes Alves
3110712019BriFlavia I

31t0712019ioAa da SilvaGisele A
31t0712019Chefe da BriJose Donizete da Silva
31t0712419adistaLarissa Brito Dias
31t0712019Leticia Thomazelli Carvalho
31t0712419Coordenadora GeralLirian de Freitas Barbosa
3110712019Líder da adaLuciVieira PavanMa
31t0712019Líder da aMichelle Ferreira Nunes
3ii07i20i9otosto FeiicioRaiaeiAu
31t0712019toARaf aela Scavazzini Azevedo
3110712019Bri staRenata Fioravanti Correia
3110712019Silvia Helena M. Pimenta
3110712019rito UshirobiraSimone
31t0712019Coordenadora eralSoneli nt
31tO712019ioAStefane Carvalho da Costa
a4 t^7 l1^4ÔÝ ttvt lav lv/rlrafa ela ÞriÝarvrv vu ÿll\/alaria ¡,la Â rv qrvl lg vv , \rs

n Qanlacv vql llvg
31n712A19adistana PontesVanessa
3110712019adistaCosta AlmeidaWes



6. FINAL

ca,,,asdeüåilf*ff ËäüåffiJäü.,riffi {åär'riåt'i#ñ,ifl#i"f ii'iil1"*:

Bätä'ñ: Li1¡ä,$å1ifitr ml; ru,;n ffiåiiJiilr1e64 
cHPr:

TDADE esrRrurÁRn DA ENTIDADS e Ánea DE ATUAçÃO: Foü

*.î:JþtriE-qrrás:

As casas de Betånia oferece e atua na Educaçåo lnfantil

7. iusT¡F¡CATiVA DA C-trLEOnnçÃo DA PARCER¡A:

oserhumanoéincapazdeviverisoladoenecessitade
subsistência, como já predito na célebre frase atribuía a John

J Clsr r Pontc¡ A ltnc¿ '
dniaist¡acI

Â r{in o 20 - Såo Finalidades Ca Casas de Betânia
atividades necessárias a talfim;

a) Divulgar a Doutrina Espírita, reuniöes e outras

b) Desenvolver o civismo e amor à Pátria, visando sempre à fraternidade entre os povos

c) Realizar trabalhos culturais, exercer a filantroPia promovendo o voluntariado e a assistência

social a todos independentemente de raça, cor e religiäo ou sexo, seja educacional' espiritual,

social, médica, odontológica etc., sempre visando salvaguard ar a integridade da Pessoa eda

família em seu ambiente, através da aPlicaçäo do mais amPlo conceito de caridade cristå,

desenvolvendo suas atividades sob o prisma dos princípi os das legalidades' impessoalidade,

moralidade, Publicidade, economicidade e da eficiência' prestando serviços gratuitos e

permanentes' - --,^- lrÂm ê^rn^ o'antueil
Parágrafo único - Aplicarão integralmente suas rendas e recursos' bem como eventuais

resurtados operacionais na manutençäo e desenvorvimentos de seus objetivos institucionais no

Território Nacionar. para atingir a finafidade Estatutária a Associaçäo está devidamente autorizada

acelebrarconvênioscomquaisquerentidades,emespecialcomórgåosoficiaisnostrêsníveisde
governo: Federal, Estadual e Municipal'

e) Dentre outras, a Associaçäo, no âmbito de suas atividades, atuará no desenvolvimento e na

organizaçåo de sistema de atendimento a crianças carentes, de treinamentos, cursos, palestras,

congressos, näo sÓ relacionados à Doutrina Espírita como também de outros temas sempre de

interesse geral de sua clientela, no desenvolvimento de programas de treinamento e capacitaçäo

profissionar da comunidade, individuarmente ou em coraboraçåo com outras instituiçöes com

objeiivos de pesqi;isa cien"rífica e exiensåo universitái'ia, co¡-n queiÏ poderá inciusive ati¡a¡'em

parceria e cooperaçåo, promoverá estágios profissionais e outras atividades afins visando

formaçäo profissionar e ampro desenvorvimento sociar. poderá desenvorver programas e novos

moderos experimentais de produçäo sem fins econômicos de comércio, de emprego e de crédito'

Poderá integrar e/ou interagir com programas dos órgäos govemamentais dos três níveis' Terá

como finalidade também o desenvolvimento de programas de apoio aos pais e dependentes das

famílias dos assistidos visando à geraçäo de rendaJamiliar e melhoria nas condiçöes sociais dos

assistidos e de seus famiriares. poderá organizar oficinas de trabarho em todos os ramos da

atividade e conhecimento humano, como poi 
"""rpro, 

escola de marcenaria, de panificaçåo, de

costura, de cozinha, de confeitaria, de jardinagem, dentre outras' Poderá desenvolver programas

de apoio e assistência a outras entidades para realizaçåo de balanço social e ambiental' de

geraçäo de emprego e renda aos assistidos e de seus familiares através de empresas

comunitárias. poderá organizar central associativa de compras visando diminuiçåo do custo dos

produtos aos assistidos e/ou seus famiriares. Poderá também organizar sistema de ensino infantil

médio e profissionalizante como forma de desenvolvimento social. Poderá organizar a produçåo

e/ou fornecimento de alimentos aos trabalhadores e à comunidade em geral' Poderá desenvolver

programas e campanhas de prevençåo e promoçäo da saúde'

f) os objetivos da oSC såo voltados à promoçäó de atividades e finalidades de relevância pública

social

interaçåo com o outro Para sua

Donne "Nenhum homem é uma

n
J

Rua:AndrÉRehouçæ,1434_Ipirang?.RiheirãoPrcto-$PCEF:14{155-650
Fone: (16) rSrz-rsís*Ëo, tidj reãl ztõs- e-r"ãil: betania@ænve*cmn'br

casasde beta nia.org. br

b



ÆI Ça, as 4 
- 

iilåäîflïrfåffiritrr'r,iffii:I#fiffiHl*#;fiHî,Ë''-iî
rfuff be täfil . .'¡J,i-ihtisi$itiiäXr e uåo srnn*rcessÁRro punr*os Hor"rENs"

ilha,,. Esta necessidade de reracionar-se inerente ao ser humano rearça a importância dos espaços

coletivos cle interaçåo, como lttgar em qtte se aprende a "ser ht-!mano"'

Nesse sentido a interaçåo entre pares se mostra como opçäo primordial, principalmente no

quetangeaprimeirainfânciavistoque,muitoemboraafamíliaseapresentecomoprimeira
instituiçäo de interaçäo e reracionamentos é com os pares, na identificaçäo de similaridades em

que consiste aprendizagem fundamentar para o desenvorvimento psicossociar' A importância

dessas interaçöes nos primeiros anos de vida para o desenvolvimento da autorregulaçäo

emocional das crianças, 
..pois através das interaçöes estabelecidas com oS pares, as crianças

aumentam a sua experiência sociar e potenciarizam o desenvorvimento de competências"

(Eckerman et al., 1989).

Aeciucaçåoiníaniiisemosiracomooespaçoporexceiênciaoncieessareiaçåocieparese
troca de saberes pode ser realizada, visto que as crianças interagem com outros infantes que

possuem .r"nçur, classe social, formaçäo ideológica ãittint" das quais encontram no seio

famiriar, arém de permitir que desenvorvám a habiridade de ridar com a atençäo conjunta, inibir

impulsos,imitarocolega,compreenderrelaçöescausa-efeito,edesenvolverhabilidadesde
linguagem, mediado por profissional capacitado'

A Casas de Betånia, há 59 
"nàr, 

através da Escola Eurípedes Barsanulfo, tem ofertado

serviço de educaçåo infantir com reconhecimento e forte vincuro com a comunidade na qual está

inserida.
Dessa forma, considerando as diretrizes curriculares da educaçåo infantil onde todas as

crianças de seis meses a quatro anos tem direito ao acesso a Educaçäo na primeira infåncia

preconizada na constituiçåo Federal de 1988. A demanda crescente de vagas na educaçåo

infantil, as características territoriais que oenotam alto índice de crianças nesta faixa etária e o

i"econhecimento do sei.viço pela comunidade local, faz-se necessái"lo a i'enovaçäo da subvençäo

para a permanência deste serviço em2022'

8. PÚBLlco ALVO DA lNsrlTUlÇÃo:
crianças em idade escolar, Educaçåo lnfantil (creche), oferecida em perÍodo integral

destinada as crianças de seis meses até quatro anos (Berçário à Maternal ll)' onde a grande

demanda do bairro caracteriza a necessidade do atendimento as crianças menores'

9. OBJETO DA PARGERIA:
o Termo de colaboraçäo tem como objeto a realizaýo de parceria com a Prefeitura

Municipal de Ribeiråo Preto, por meio da secretaria Municipal da Educaçåo' visando o

atendimento de 304 alunos da Educaçåo lnfantil, primeira etapa da Educaçäo Básica, atendimento

às crianças de seis meses a quatro áno, "or 
a finaridade de atender as necessidades de vagas

demandantes no bairro, para o ano letivo de2022'

10. DA VIGÊNCIA DO TERMO DE COLABORAÇÃo:

oTermodecolaboraçåoterávigênciade0ldejaneirode2a22até3ldedezembrode
2022.

PARTE II

11. FINALIDADE DA EDUCAçAO INFANTIL:

??a
p,.o"., -o.l,t.Lill9J,LL¡,.ã.

-*ïá*-ru 

.*ttutldþ¿t¿.
ltlio Ct',' fiÿ t, ? útla I Al. ì..t

âot sl t ð ¿"A / tttf ¡ irtrrc Âo

&Rua:AndÉRebouçac,1434-Ipiranga-RibeirãoPreto-SPCEP:14{155_65{l
rone: (16):S12-rsíf Ëari: tidl foír zeöé: e-uoil: betãniå@conven.mm.br
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Ca'.as de Utilidådê Pública
Esmla de Rtucæfu Infantll Eurlpedes-EarsanulfO declarada di
ñffifu p-1"-ia ;o' sorãg ä* nii¡t flca\ Estadual sela Lei no'

;ä;'rñ;"tãpai pelo 
-necreto 

rig",lsor de 30/ rrt1e64, cl'lpr:
a

Mãntenêdorã dä

651 de {ts/ot/l
tsetâfll.i ss,s9g.?96*0001-98

EDUCAI A5 CRIAI{çAs r HÃo srn¡ HrcessÁnro PUÍ{tRos HoHEns"

Conforme o artigo 29 da Lei Federal no 9'394/1996' a educaçåo infantil, primeira etapa da

edrrcaçåo brásica, t-em como finalidade o desenvcrlvimento integra! da criança de até 05 (cinco)

anos, em seus asPectos físico, psicológico, intelectual e social, compleme

e da comunidade

12. oBJE vo cERAL DA EDUcAçÃo INFAN'1, j1i:'r'jùj",lï;lÏtrî

Promover o desenvolvimento integrat das crianças de 0 a 5 (cinco) anos de idade'

garantindo a cada uma delas o acesso a processos de construçao de conhecimentos e a

aprendizagem de diferentes linguagens, assim como o direito à proteçäo' à saúde' à liberdade' ao

respeito, à dignidade, à brincadeira, à convivência e interaçäo com outras crianças'

13. oBJETrvos cERArs E A FUNçÃo soeropoliTteA E PEDAcécleA DAs

rNsTlrulçÖes oe EDUCAçÃo INFANTIL'

. Respeitando as DCNETs (artigo 70 da Resoruçäo CNE/CEB no05/0g, e em sendo exigências

necessária, em nossa lnstituiçäo de Ensino säo incluídos todos os requisitos na funçäo

pedagógica da lnstituiçäo).

. oferece condiçöes e recursos para que as crianças usufruam seus direitos civis' humanos e

sociais.
. Assumindo a responsabilidade de compartilhar e complementar a educaçäo e cuidado das

crianças com as famílias' - ^-:^-^Ã^ ¡, ¡anra
. possibiritando tanto a convivência entre crianFs e entre adurtos e crianças quanto â

ampliaçåo de saberes e conhecimentos de diferentes naturezas;

. promovendo a igualdade de oportunidades educacionais entre as crianÇas de diferentes

classes sociais no que se refere ao acesso a bens culturais e às possibilidades de vivência

da infåncia; promovendo a igualdade de oportunidades educacionais as crianças de

diferentes classes sociais no que se refere ao acesso a bens culturais e ás possibilidades da

vivência da infância'

. Construindo novas formas de sociabilidade e de subjetividade comprometidas com a

ludicidade, a democracia, a sustentabilidade do planeta e com o rompimento de relaçöes de

dominação etária, socioeconômica, éinico-i'aciai, de gênei'o, regionai, iinguística e ieiigiosa'

. A proposta pedagógica é sustentada nos pilares éticos, políticos e estéticos' conforme

preconizadonoartigoTodaResoluçaocNE/cEBno5/09.

14. Dl\ LEGTsLAçÃo BÁsrcA euE FUNDAMENTAM A PRoPosrA PEDAcóclcA

AO ATENDIMENTO DESTINADO À EDU6AçÃO INFANTIL:

A legislaçäo educacional e demais normatizaçöes correlatas, quer Federais' Estaduais ou

Muniãipaii, seräo a base do trabalho educacional realizado, a saber:

Constituiçäo da República Federativa do Brasil;

Lei Federal no 9.394/'1996 - Lei de Diretrizes e Bases da Educaçåo Nacional;

Lei8069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente

Resoluçåo cNEjlcEB no sfr}Og e Parecer CNE/CEB no 2ol2oo9- Diretrizes

Curriculares Nacionais para a Educaçåo lnfantil'

ntando a qqap da família
Folha¡--.-Jt-.{..¡-...,..,.,-,.-.-'.'--.

ßua: André Rebouçac, 1434 - Ipiranga - Ribeirão Preto - sP cEP: 14055 - 650

Fone: (16) rsrr-rsíf Ëai: tföl rtlr z¡dé: e-mail: betÐniå@mnvex'æm'br
casåsdebetâ nia.org'br
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Hantenedora da Escola de Educaçäo Infantil Eurfpedes Barsqn,ulf.ø declar¡da de

Ut¡li¿a¿e Pública fe¡eraipe¡a ¡-ei ño. SoZ¡s de 02/07/1981, Est:dual pelå Le¡ no'

esr o* os/07/1964 ê D'tun¡c¡pål pelo Deffeto a"o*î501 de 30/11/196d cllpr:
55.999.2S6-0001- S;enucn As cRrAHçAs E HÄo SERA l{FcrsÍÁRro PUt{IRos HoMENs"

Resolu$o SME no 812001 e Deliberaçao CMË no il2\ü: Fixa normas Para

autorizaçåo de funcionamento e supervisäo de instituiçöes de educaÇäo infantil

Resoluçäo CNE/CP no 21 2017 e Parecer CNãCP no 1512017: lnstitui e orientâ a

implantaçåo da Base Nacional Comum Curricular, a ser respeitada obrigatoriamente

ao longo das etapas e respectivas modalidades no åmbito da Educaçåo Básica.

Lei 13019/14 e Lei no 13.204, de 2015 define novas regras para a celebraçåo de

parcerias, nas quais o Poder Público e as organizaçöes da sociedade civil cooperam

oara alcancar um interesse comum de finalidade púbrlica.

i5. DOS ÂSPECTOS F|LOSÓF¡COS, SOCiOLÓG¡COS,

E PEDAGÓCICOS DA EDUCAçÃO INFANTIL, QUE EMBASAM

PEDAGOGICA PARA EXECUçAO DO OBJETO DA PARCERIA:

A Escola de Educaçäo lnfantil Eurípedes Barsanulfo, respeitando os DCNEIS promove

condiçöes e recursos para que as crianças possam usufruir seus direitos civis, humanos e

sociais, assumindo a responsabilidade de compartilhar e complementar a educaçäo e cuidados

com as crianças rom as íamíiias, possii:riiiiancio a convivê¡-rcia ei-rt"re ci-iaiìças e a,ii¡itos,

ampliando saberes e conhecimentos de diferentes naturezas, respeitando acessibiiidade de

espaços, materiais, objetos, brinquedos e instruçöes para crianças com deficiência, transtomos

globais de desenvolvimento e altas habilidades/superdotaçåo, promovendo igualdade de

oportunidades entre as diferentes classes sociais no que se refere ao acesso de bens culturais e

as possibilidades da infância, construindo formas de sociabilidade e de subjetividade

comprometida com a democracia, a sustentabilidade do planeta, a ludicidade, com rompimento

das relaçöes de dominaçäo etária, socioeconômica, étnico racional, de gênero, regional,

linguística e religiosa.

Sendo assim, considerando a relevância da primeira infância na formaçäo do ser

humano, considerando a importância da Educaçåo Infantil nesta formaçåo, considerando a

capacidade de atendimento desta instituiçåo e a demanda reprimida de vagas deste segmento, o
lra!.al1.¡ ¡,la Ec¡nla ¡.,1a E¡{r ¡aaaåa lnfan{il E¡ ¡¡ínar.lae Qarqenr rlfn Á ¡{o nrqn¡{o rp!a.,,ân¡ic a irnnn¡ÝniíG¡iiGi¡¡¡v \¡ú C,Þvv¡q Ut; tUUUi¡ÿüíj ¡¡¡¡A¡ii¡i E!¡i¡ijvuitÞ Ds¡¡õq¡¡!¡iiv e v- Y¡q¡¡vv re¡vvqrrvrq v rrr¡yqv\v

na comunidadg. .", . r,., ,,.r ' . ., , :,1../ '' l

16. PROJETOS ESPECIA|S A SEREM DESENyOLVIDOS COM AÏttNOS, COM

FAMíLIAS, COMUNIDADE LOCAL: ,i .

Entendendo que é de suma importância, o envo(vimento dos alunos no aprendizado e no

cuidado por se tratar da educaçäo infantil, sendo a famíliä e a comunidade parte integrante deste

contexto tåo necessário no desenvolvimento de c.qÇg, atuno, re.speitando a individualidade e

núcleo familiar, sendo assim as famílias é recebido'fíós eventos åJðiãriamente,sempre que existe

a necessidade de diálogo entre família e escola. ' ,. , ,''" ' 
*' 

" 
' I

Além dos projetos efetivos respeitando às normas, e em sala de aula respeitando a

curiosidade, o interesse das crianças é inserido projetos individuais por sala a partir da escuta e

diálogo com as crianças.
ñ--------l- --¡-----!- :,-t-,-a!l ---a----!-.----- - _:-l-_l_

PêÍlSåfitiO eril eüUCaçAO iiliAÍltii, eirîgilt¡gilrOS A iléCessluaUe uaö url¡állçiá5' rlu

aprendizado através das brincadeiras, da ludicidade, momento importante para avaliaçäo,

desenvolvimento, aprendizado com ele mesmo e com o outro. A escola conta com uma

professora de música efetiva, que realiza 20 horas semanais, atendendo todas as turmas da

Rua: AndrÉ Rebouçac, 1434 - IpiranEa - Ribeirão Prëto - SP CEP: 14O55 - 650
Fone (16) 3512-1878 Fax: {f6} 3633 2699 - e-mail: hetlnia@aonvs.oom.br

casasdebetania.org.br
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ffi Eä'ä.î- iå¡;Ëry;å#ffiï *H.:Hffi îfi,i*ffiiH":Ërn:
escola (berçário 1 ao maternal2) e um professor de teatro, prestador de serviços, que realiza I
horas semanais, atendendo as hrrmas dos maternais um e mater"nais dois ampliando o r"epertório

lúdico dos infantes, viabilizando múltiplas formas de expressåo'

- Adaptaçäo e Acolhimento
- ldentidade e Autonomia
- Regras de Convivência
- Literatura lnfantil
- Meio Ambiente, Al¡mentaçåo, Higiene e Saúde

- Arte e Cultura
- Projeto cie Férias

^n*"*1!,6-.n"., -nlJ';h*{ilt#t-3:1.
..*.-*1,
Júllo Çdrer AiÞl¡ Pontcs ,{lenc¡r

Ao.¡Ic à o Xdmini¡treclo

Tema: o processo de ingressar na creche é uma transiso do mundo familiar ao coletivo' E

chegar a um novo lugar, com novas pessoas, é sempre um grande desafio. A entrada na escola

pode gerar estresse nas crianças, famílias e profissionais da educaçåo envolvidos no processo'

No entanto, é possível suavizar consideravelmente esse impacto, por meio de um planejamento

cuidadoso e da antecipaÉo de problemas bastante comuns nessa fase'

Titulo: Adaptação e acolhimento

Público-alvo: Berçário I a Maternal ll

Duraçäo: De2a 3 semanas

Recursos: Giz de cera de diversas cores, potes, papel pardo, papel 44, fita crepe, almofadas,

colchonetes ou tecido (TNT, toalha, manta), livros do acervo da escola, brinquedos de encaixe,

massa para modelar, dispositivo musical, lista de músicas variadas que respeitem a cultura local,

a infância e diversas formas de expressäo, fitas de papel crepom ou cetim, fantoches, parque,

parque de areia, EVA.

Justificativa: Este projeto tem a finalidade de propiciar a criança uma acolhida fraterna,

valorizando sua presença na escola. Estimulando sua socializaÉo de forma harmoniosa,

adquir'lndo edaptebilidaCe, ccnfiença em si e aos demeis, coleges e adulto'

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento:

Oeu,ooutroeonós.
o E|02EOO1 - Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na interaçäo com crianças e

adultos,

¡ E|02EOO2 - Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade para

enfrentar dificuldades e desafios,

Rua: AndÉ Rebouçae, 1¡134 - Ipiranga - Ribeirão rreto - sP cEP: 14t55 - 650-häei-tiel iirZ-iais Fa* (re) 36t3 2699 - ernail: betania@aonvex.com.br
casasde beta n ia.org. br

\

,la
¿J



6.ìCa,asdeüi,iìå"*,f Ëåiüåffilt"i,}trffi Jå11'Ë-liiöl'i#Ë'HË"ihf Ë',";l#l#;

rr,n n.mhÏ' LïffiHåffi:ffi :m::m ffJ:J;JJ;/1e64 
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. E|02EO03 - compartilhar os objetos e os espaços com crianças da mesma faixa etária e

adultos,

o El02Eo04 - Comunicar-se com os colegas e adultos, buscando compreendê-los e

fazendo-se comPreender,

o E|02EO06 - ResPeitar regras básicas de convívio social nas interaçoes e brincadeiras,

E|02EO07 - Valorizar a diversidade ao participar de situaçöes de convívio com diferenças'
a

o El02EO08 Resolver conflitos nas interaçöes e brincadeiras, com

Metodologia:

Em pr.imeir.c momen+.o, é innportante passar eos respcnsá'veig sobre a adaptaçeo da criançe'

Entäo, na primeira reuniåo, apresentar a professora da turma, conversar com as famílias

adulto.

îîiãðffi#;;iiliäiË;;
TfaçOS, SO¡S, COfeS e fOfmaS. '-'À-n,." 'l'idn¡ni¡tr¡clo

o EI02TSO2 - utilizar diferentes materiais, suportes e procedimentos para grafar' explorando

cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes'

Espaços, tempos, quantidades, relações e transformaçöes'

¡ E|02ETO.1 - Explorar e desCrever semelhanças e diferenças entre as características e

propriedades dos objetos (sonoridade, textura, peso, tamanho' posiso no espaço)'

r El02ÉT04 - ldentificar relações espaciais (dentro e fora, em cima, embaixo, acima' aþaixo'

entre e do lado) e temporais (antes, durante e depois)'

o EI02ET07 - utilizar conceitos básicos de tempo (agora, antes, durante, depois, ontem,

hoje, amanhå, lento, rápido, depressa, devagar)'

Corpo, gesto e movimento.
. El02cG03 - Fazer uso das suas possibilidades corporais, ao se envolver em brincadeiras e

atividades de diferentes naturezas,
. El02cG06 - Desenvolver progr"rriu"mente as habilidades manuais, adquirindo controle para

desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros'

Escuta, fala pensamento e imaginação'

o EI02EF01 - Dialogar com crianças e adultos, expressando seus deseìos. necessidades'

sentimentos e oPiniöes,

. E|02EF03 - Demonstrar interesse e atençäo ao ouvir a leitura de histórias e outros textos,

diferenciando escrita de ilustraçöes, e acompanhando, com orientaçäo do adulto-leitor' a

direçåodaleitura(decimaparabaixo,daesquerdaparadireita),
o E¡02EF04 - Formular e responder perguntas sobre fatos da histÓria narrada, identificando

cenários, personagens e principais acontecimentos'

. EI02EF06 - criar e contar histórias oralmente, com base em imagens ou temas sugeridos;

r El02EF0g - Manusear diferentes instrumentos e suportes de escrita para desenhar, traçar

letras e outros sinais gráficos;

Rua: AndrÉ Rebouças, 14},r - Ipirang¡ - R.iheirfu Prreto - SP CEP: 14{155 - 650

Fone: (16) lSfZ-fSíS Éat t trdl:Ofr Z¡õé - e-nrail: betania@ænvex'ærn'br
casasde beta n ia-org.br
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sobre a rotina que as crianças teråo, o quäo é importante obter uma parceria escola -

familia;

r ROda de cOnversa (apresentaçäo da turma, conhecer os nomes dos colegas' falar sobre O

, sobre a rotina);

música (cantoria, ciranda, sarau com ou sem instrumento);
toda creche;

as crianças a explorar o ambiente escolar para que possam conhecer

Deixar músicas infantis tocando em sala de aula;

Propiciar o brincar simbólico de casinha;

Fazer desenhos livreg, utilizando diversos materiais: +'inta guache' lápis de coi'' giz de cel.a'

papel sulfite, PaPel Kraft;

colar um papel grande no chäo e outro na parede, para que as crianças possam explorar

desenho livre;

creche, com um ambiente aconchegante'

com almofadas e colchonetes;

. Com cantigas infantis, disponibilizar fitas de papel crepom ou de cetim para que possam

acompanhar os movimentos corporais durante as danças;

o Roda de história: contaçäo com fantoches;

r Utilizar brinquedos de encaixe;

¡ Modelagem livre com massa para modelar;

o Brincadeiras de roda: corre cotia, Batata quente, cirandas, entre outros;

r Brincar no Parque;

o Brincar na areia;

Culminância: Levar algo produzido na escola para casa, como um desenho ou uma massinha'

fazendo com que a criança fortaleça o vínculo entre os dois ambientes'

A..,,a!iaçãc: Enn tocc momen+.o durante e adaptaçäc cbsen¡ar as crianças, seus ciálogos e

interaçöes e repetir esta atividade de acolhimento, conforme houver necessidade' que busca

atender às demandas, às necessidades e aos desejos das crianças'

Tema: A construçåo da identidade se dá por meio das interaçöes da criança com o seu meio

sociar. A escora de Educaçäo rnfantir é um universo sociar diferente do da famíria, favorecendo

novas interaçöes, ampliando os conhecimentos dos pequenos a respeito de si mesmos e dos

outros. A criança tem seu jeito próprio de compreender o mundo e é partindo de observaçöes e

estabelecendo relaçöes com a realidade e com o meio que ela aprende e assim segue na

construçåo de sua identidade

a

o

a

a

o

com muita curiosidade o esPaço de

Fazer leituras diversas utilizando a

Título: ldentidade e Autonomia

Público-alvo: Berçário I a Maternal ll

rar,*-?'lf,-
p'*;,--çÌ-LJ.kJkbl6l¿.e
*-.--*x;-
lúllo C¿trÿ^tìr¡ Pontcc Alenc¡Y
' Antrtr/rTdnlnl¡trrcro

b'

ioteca
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Duraçäo: Um a dois meses

Recursos: parque, sala e demais ambientes da escola; giz de cera; lápis de cor; tinta guache;

cotonetes; pincéis; papel sulfite; papel Kraft; papéis coloridos, barbante; cola; tesoura; revistas;

jornais; bexigas; livros paradidáticos; rádio; seleçäo de músicas infantis; brinquedos de encaixe;

brinquedos diversos (carrinhos, bonecas, panelinhas); fotos das crianças e da família; Xerox de

documento; sucatas; cartolina; papel crepom; painel de coordenaçåo (com alinhavo, zíper,

botåo, cadarços); crachás; quadro de chamada.

Justificativa: propiciar atividades que possibilitem aos alunos o conhecimento de si mesmo,

levando-os a se descobrirem, sentir que possuem um nome, uma identidade e que fazem parte

de um conjunto de pessoas em casa, na escola e na comunidade e que acima de tudo såo muito

imPortantes' ,rn*_.f.Ìf
p."''-cillàlåt !5!tl

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento: .*=*={6
r' 

:l :"i;; :i'gii:,ïi :'¿' "'

Oeu,ooutroeonós.
. EI02EO01 - Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na interaçåo com crianças e

adultos,

" E|02EO02 - Demonstrar imegem positiva de si e confiança em sue cepacidade para

enfrentar dificuldades e desafios,

. E¡02EO03 - Compartilhar os objetos e os espaços com crianças da mesma faixa etária e

adultos,

¡ E¡02EO04 - Comunicar-se com os colegas e adultos, buscando compreendê-los e fazendo-

se compreender,

. El02EO06 - Respeitar regras básicas de convívio social nas interaçöes e brincadeiras,

. EI02EO07 - Valorizar a diversidade ao participar de situaçöes de convívio com diferenças,

¡ E¡02EO08 - Resolver conflitos nas interaçöes e brincadeiras, com orientaçäo de um adulto.

Corpo, gesto e movimento.
. EI02CG01 - Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si e nos

:^^^^ ^ l.¡i¡aa¡J¡i*a¡.jvyvìt I vl ll lv€l\¡lill GlÐ,

. ÊtbZCCo2 - Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar), combinando

movimentos e seguindo orientaçöes;
. E|02CG03 - Fazer uso de suas possibilidades corporais, ao se envolver em brincadeiras e

atividades de diferentes naturezas;
¡ E¡O2CG04 - Demonstrar progressiva independência no cuidado do seu corpo;
o E¡02CG05 - Deslocar seu corpo no espaço, orientando-se por noçöes como frente, atrás, no

alto, embaixo, dentro, fora etc.;
. E¡02CG06 - Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle

para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros

Rua: Andrc Rebouças, 1434 - Ipiranga - Ribeirão Preto - sP cEP: 14055 - 65O
fone: (f6) fSfZ-igi8 Fa* (1O) 36t3 26S!¡ - e-mÐil: betania@oonvex.aom.br

casåsdebetâ n ia.org. br \
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Traços, sons, cores e formas'
EIo2TSOS - Expressar-se por meio de linguagens como a do desenho' da música' do

movimento coi-Poi'al, do teati'o;

El02TS0s-lmitarecriarmovimentospróprios,emdanças,cenasdeteatro,narrativase
músicas

Escuta, fala pensamento e imaginação'

EIO2EFOl - Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos' necessidades'

sentimentos e cPiniöes,

E'02EF03 _ Demonstrar interesse e atençäo ao ouvir a reitura de histórias e outros textos,

diferenciando escrita de ilustraçöes, e acompanhando, com orientaçäo do adulto-leitor' a

direçäodaleitura(decimaparabaixo,daesquerdaparadireita)'
Ero2EF04 - Formurar e responder perguntas sobre fatos da história narrada, identificando

cenários, personagens e principais acontecimentos'

Ei02oEo5 - Reiatar experiências e tatos acontec¡clos, histórias ouvidas' iiimes ou peças

teatrais assistidos etc. ;

E|02EF06 - Criar e contar histórias oralmente, com base em imagens ou temas sugeridos;

Elo2EF07 - Manusear diferentes portadores textuais, demonstrando reconhecer seus usos

sociais e suas características gráficas'

Metodologia:
o Rodas de conversas sobre diferentes assuntos, a partir do tema de identidade;

. Passeio de camPo Pela escola;

o Manuseio de livros, revistas, jornais, etc. para oþservar e recortar imagens de pessoas'

brinquedos, animais, comidas que sejam da preferência da criança;

. ouvir, caniar e ciançar cjiierenies músicas e ritmos; apresentar músicas preiericjas;

o Montar cartazes com as preferências de cada um referente a þrinquedos, comidas' animais'

etc.;

oPinturaseregistrodasatividadesemformadedesenho;
. Colagem de fotografias ou criaçåo de autorretrato;

o Montagem de documento - RG (com referência no original);

o Fazera ,'chamada" para identificaçåo do colega e quem está presente e ausente no dia;

r Brincadeiras com crachás para identificaçäo do nome;

o Explorar o alfabeto móvel para construçäo do nome;

¡ Reconhecimento progressivo de segmentos e elementos do próprio corpo por meio da

exploraçäo, das brincadeiras, do uso do espelho e da interaçåo com os outros;

c A.tivicades, brincaceifas,.iogos, pinturas, colagens divergas, cesenhc livre e !ei+'ures;

o Experimentar alimentos variados;

o

a

a

a

a

a

Rua: André Rehoug. 1434 - Ipiranga - Riheirão pf'eto - sP cEP: 14055 - 65O
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o Explorar diferentes posturas corporais, como sentar-se em diferentes inclinaçöes, deitar-se

em diferentes posiçoes, ficar ereto apoiado na planta dos pês com e sem ajuda, arrastar-se,

engatinhar, rolar, andar, correr, saltar etc.

o Brincadeiras de casinha e faz de conta;

¡ Estimular o amarrar, abrir e fechar zíper, tampas, botöes, etc';

¡ Trabalhar cor dos olhos e cabelos, altura, carimbar måos e pés e analisar tamanho e

formato;

¡ Fotos e/ou desenhos da família e animal de estimaçåo se tiver;

: Trabalhar as diversidades e o respeito;

. lncentivar a independência na escovaçåo dos dentes e idas ao banheiro e bebedouro;

. Demonstrar as expressöes faciais e corporais, identificando e explicando sobre as mesmas;

o Trabalhar organizaçäo dos ambientes que frequentamos;

. Gincanas com bexigas, bolas, cordas, etc.

Avaliaçäo: A avaliaSo será realizada através de observaçöes do desempenho, interesse,

participaçåo dos alunos na realizaçåo das atividades propostas no decorrer do desenvolvimento

do projeto.

Culminância: Exposição da confecçäo de um livrinho sobre o "Eu" e apresentaçöes de músicas

Título: Regras de Convivência

Público-alvo: Berçário I a Maternal ll

Rüå: Andfé Rebouçæ, L4?4 - Ipiranga - Ribeiräo Prcto - sP cEP: 1¡1o55 - 65{l-r",ie:-tiO 
ifuz-ieie F¡¡¡: (1G):oi: zngs - e-rnail: betania@aonvex.mm.b¡

casasdebeta nia.org.br
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Duraçäo: Durante todo o ano letivo

Recursos: Parque, tanque de areia, quadra, bola, bexiga, brinquedos diversos, brinquedos de

encaixe, cartolina, papel sulfite, livros paradidáticos, massa para modelar, giz de lousa, cola,

tesoura, papéis coloridos, tinta guache, lápis de cor, sucatas, tecido ou TNT, papel Kratt, rádio'

TV, fantoches, cordas, colchonetes, sala de aula, sala de TV, pátio da escola, EVA'

Justificativa: Estabelecer os comþinados e regras desde pequenos é o primeiro passo para

contl-ibuil'na formaçäo de valores de nossas crianças, ;á que ac¡-editamos que é neste per'íodc que

eles aprendem a lidar com as diferenças e a respeitá-las.

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento:

Oeu,ooutroeonós.

L8



a

Æ\ Ç;i, a s d e üfiiìå?f,,TËüiüå ffiiäifitrîîfl Jålîä''iiHl'i#Ë'i'Ë#i"f i:"::*lf;

rrËr ne miri 
- 

L$ffi'#¡il';;ffi U ;:l ru;:i; ffi,hï'J;;i 
1e64' cr{Pr:

o E|02EO01 - Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na interaçäo com crianças e

adultos,

o EI02EOO2 - Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade para

enfrentar dificuldades e desafios,

E|O2EO03 - Compartilhar os objetos e os espaços com crianças da mesma faixa etária e

adultos,

E|02EOO4 - Comunicar-se com os colegas e adultos, buscando compreendê-los e fazendo-

se compreender,

El02ECCô - Respeita!" fegrac básicas de convívio social nas interaçÕes e bl'incadeiras,

E|02EO07 - Valorizar a diversidade ao participar de situaçöes de convívio com diferenças,

Elo2EOOg - Resolver conflitos nas interaçöes e brincadeiras, com orientaçåo de um adulto'

Traços, sons, cores e formas.

o EI02TS02 - Utilizar diferentes materiais, suportes e procedimentos para grafar, explorando

cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes'

. Corpo, gesto e movimento.

. El02cG01 - Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si e nos

jogos e brincadeiras;

. El02cG02 - Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar), combinando

movimentos e seguindo orientaçöes;

Elozcco3 -Fazer uso de suas possibilidades corporais, ao se envolverem brincadeiras e

atividades de diferentes naturezas;

EIO2CGO4 - Demonstrar progressiva independência no cuidado do seu corpo;

El02cG05 - Deslocar seu corpo no espaço, orientando-se por noções como frente, atrás, no

alto, embaixo, dentro, fora etc.;

Elo2cco6 - Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle

pare desenhar, pintar, resga!", folhear, en+.re cutros'

Espaços, tempos, quantidades, relaçöes e transformaçöes'

EI02ET01 - Explorar e descrever semelhanFs e diferenças entre as características e

propriedades de objetos (sonoridade, textura, peso, tamanho, posiçäo no espaço),

EIO2ETO4 - ldentificar relaçöes espaciais (dentro e fora, em cima, embaixo, acima, abaixo,

entre e do lado) e temporais (antes, durante e depois),

E|02ET06 - Analisar situaçöes-problema do cotidiano, levantando hipóteses, dados e

possibilidades de soluçäo.

E|O2ET07 - Utilizar conceitos básicos de tempo (agora, antes, durante, d"pr3'å-T*fl.:..1:1"'

amanhä, lento, rápido, depressa, devagar) 
::ffi'
jrilio Crrrr$tircr Poñt?t À1il'

Escuta, fala pensamento e imaginaçäo. Aoc¡tc Åt Adnin¡strac:i

E|02EF01 - Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades,

sentimentos e oPiniöes,

a

a

a

a

a

a

a

O

o

a

a
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o E|02EF03 - Demonstrar interesse e atençäo ao ouvir a leitura de histórias e outros textos,

diferenciando escrita de ilustrações, e acompanhando, com orientação do adulto-leitor, a

direçäo da leitura (de cima para baixo, da esquerda para direita),

. E|02EF04 - Formular e responder perguntas sobre fatos da história narrada, identificando

cenários, personagens e principais acontecimentos,

o E|02OE05 - Relatar experiências e fatos acontecidos, histórias ouvidas, filmes ou peças

teatrais assistidos etc. ;

o EI02OE06 - Criar e contar histórias oralmente, com base em imagens ou temas sugeridos,

ra¡*--*ìLL-ã

Metodorogia: n".''*o/!ftlgk tlkå...

. Rodas de conversas para montar regrinhas da sala e todo ambiente escolar; ,T:1:t$ïimi1{h".t

. Conversas sobre respeito, solidariedade, amizade;

r Brincadeiras nos espaços externos (parques, gramado, pátios) com crianças da mesma faixa

etária;

. Promover brincadeiras para as crianças interagirem, conviverem, brincarem juntas em

situaçöes diversas: Batata-quente, dança de dupla segurando bexiga na barriga, passar a

bola, etc.

. Experiências que envolvem a partilha de diferentes elementos (objetos, alimentos), entre as

crianças da mesma turma;
¡ ñivi¡lir ae nrieneac êm ôn rnaì nârâ nnnhonar nc nalcnac nrnenizandô êcqê ann rnamcnfn drl

;;;; .,*ä, ;;;; ;; ; ;;: ;;;;;;; ;;;.;,: ü;,;;;,;;;,;; ; ;;;
os perfis, colocando no mesmo grupo, uma criança mais falante e outra mais observadora.

Ou entåo, em um mesmo grupo, reunir muitos falantes para que juntos possam aprender a

escutar e a ceder à vez de falar.

. Montar cartazes com imagens de atitudes corretas que devemos ter: nåo empurrar, nåo

gritar, nåo bater, manter os ambientes organizados e limpos, etc.
. Leitura de livros paradidáticos com temas de convivência e debate sobre o que foi lido;
. Disponibilizar para os alunos giz de lousa e pedir para fazerem desenhos no quadro ou no

chåo do pátio que representem a história;
o Exibir vídeo Turma da Mônica em - Boas maneiras e discutir sobre as atitudes apresentadas

pelos personagens;
. Ensinar para as crianças as palavras mágicas (por favor, obrigado, com licença, desculpe-

me, bom ciia, boa iarcie, boa noite), reiorçancio o respeiio peio próximo. (Proiessoras também
deveråo tratar a criança com respeito, pedindo-lhe licença, desculpa entre outros, sempre
que for necessário);

r Músicas ou vídeos: Palavras mágicas - Patati Patatá; Palavrinhas mágicas - Xuxa; Meu,
seu, nosso - Mundo Bita; A diferença é o que nos une - Mundo Bita, etc.

. ReforFr diariamente as regras e combinados, palavrinhas mágicas;

. Confeccionar materiais que auxiliem no trabalho com o tema (fantoches, jogos, máscaras,
h^^^^^ -l^ ^^^^ ^.. ^^^^l ¡^^l^^h^^ ^¡Ã \.trVl l9\,\/ llq PCll lL/ LJL| YClPgl, \¡9\¡tJtrl lgÐ, 9trÝ.,r,

. Promover gincanas e brincadeiras de roda;
¡ Desenhar ou fazer pintura para trocar com o amigo (cartåo);

Rua: AndrÉ Rebouçæ. 1434 - IF¡rångå - Ribeirãro Prcto - SP CEP: 14O55 - 650
Fone: (16) 3512-1878 Fax: (16) 3633 2699 - e-rnail: hetÐnia@oonve¡cco¡n.br
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Pinturas e desenhos livres em duplas ou grupos, para estimular o respeito pelo espaço do

outro;
confecçäo de brinquedos de sucata ou bonecos com massa para modelar, estimulando a

dividirem ou trocar ao brincar;
Brincadeira com pano e bola (todos seguram o pano e juntos balançam para que a bola

chegue ao furo no meio do pano e possa cair)
a

Culminância: Sarau com dramatizaçäo e apresentaÉo musicaldas crianças de uma turma para

as demais

Avaiiaçäo; Será observacjo e regisiracio o avanço no cjesenvoivimenio e na aprenciizagem cias

crianças, evidenciando as mudanças de atitudes, com o intuito de mudar e aprimorar as

estratégias sempre que necessário for'

Tema: o desenvolvimento de competências socioemocionais no ambiente escolar cria espaço

para um aprendizado mais completo e tem impacto no bem-estar dos alunos. As escolas

precisam descobrir como inspirar os seus alunos enquanto eles aprendem, além de estimulá-los

a dialogar, refletir e se organizar. E uma das formas de promover esse desenvolvimento em aula

é por meio de narrativas. Os livros, as histórias, fábulas e poesias podem ser disparadores de

reflexöes nåo só sobre oS personagens ou fatos relatados, mas soþre os prÓprios alunos'

-É¿l
E¿rlhr

Título : Llteratu:'a lnfanti!
Proc.:

.-,*\(.
iúlio C¿.at Aiü¡ Pontc¡ Älcncrr
' A..slc /r Adnhl¡trrcloPúblico-alvo: Berçário I a Maternal ll

Duraçäo: Durante todo o ano letivo

Recursos: Livros paradidáticos, livros clá o, sala de aula,

barbante massa para modelar, rolinhos de cor, giz de

cera, tecidos ou TNT, fantasias, papeläo, papel sulfite, papéis coloridos, papel Kraft, cola,

tesoura, pincéis, esponjas, TV, rádio, seleçöes de vídeos com clássicos infantis e do sítio do

Pica pau amarelo, impressöes de poesias e poemas, EVA'

Justlficafiva: Es+.imular a criança ao mundo da leitura pel-a desenvolver c ouvil"' a imagineÉo,

enriquecer seu vocabulário, seu conhecimento, sua socializaçåo, formar cidadåos leitores e

criativos.

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento:

Oeu,ooutroeonós.
¡ E|02EO01 - Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na interaçäo com crianças e

adultos,
n¡

Rua: AndrÉ Rebouças, 1434 - Ipiranga - Riheirão freto - SP CEP: 14O55 - 650-r"riet'tiei 
rsrz-isÍs Èo, ttel:nfu zess - e-mail: betania@mnvex.com.br

casåsd e beta n ia.org. br Þ
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.El02Eo02-Demonstrarimagempositivadesieconfiançaemsuacapacidadepara
enfrentar dificuldades e desafios'

.El02Eo03-Compartilharosobjetoseosespaçoscomcriançasdamesmafaixaetáriae
adultos,

rEl02Eo04-Comunicar.secomoscolegaseadultos,buscandocompreendê-lose
fazendo-se comPreender,

Elo2Eo06 - Respeitar regras básicas de convívio social nas interaçöes e brincadeiras,

E|02EO07 - valorizar a diversidade ao participar de situaçöes de convívio com

diferenças,

*îr,:ótt 
- Resolver conflitos nas interaçöes e brincadeiras' t"* " 

id,ffiffir'
Traços, sons, cores e formas'

¡E|02TS02Utilizardiferentesmateriais,suportese

ryffi¡fm:riiiri'
procedimentos Para grafar,

explorandocores,texturas,superfícies,planos'formasevolumes;''
E|02TS03 - Expressar-se por meio de linguagens como a do desenho' da música' do

movimento corPoral, do teatro;

E|02TS04 - Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em brincadeiras

cantadas, cançöes, músicas e melodias;

EIO2TSOS - lmitar e criar movimentos próprios, em danças' cenas de teatro' narrativas e

músicas

Corpo, gesto e movimento.
oE|02CG01-Apropriar-sedegestosemovimentosdesuaculturanocuidadodesienos

jogos e brincadeiras;

o EIO2CGOZ Explorar formas de deslocamento no espaço (pular' saltar' dançar)'

combinando movimentos e seguindo orientaçöes;

. El02cG03 - Fazer uso de suas possibilidades corporais. ao se envolver em brincadeiras e

atividades de diferentes naturezas;

.E|02CG05-Deslocarseucorponoespaço,orientando-sepornoçöescomofrente'atrás'
no alto, embaixo, dentro, fora etc';

¡ El02cG06 - Desenvolver progressivamente as haþilidades manuais, adquirindo controle

para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros'

Espaços, iempos, quaniiciacies, reiações e iransform açoes'

. E.02ET04 - ldentificar relaçöes åspaciais (dentro 
" 

iotu, em cima' embaixo' acima' abaixo'

entre e do lado) e temporais (antes, durante e depois)'

e E|02ET07 - utilizar conceitos básicos de tempo (agora, antes, durante, depois, ontem'

hoje, amanhå, lento, rápido, depressa, devagar)'

. E|02ET08 - contar oralmente objetos, pessoas, livros etc', em contextos diversos'

Escuta, fala, pensamento e imaginação

a

a

a

a

t

a

\
ryRua:AndtÉRebouçæ,1¡134_Ip-iranga-Riheirãorleto-SPCEP:14055-650

Fone: (tG) rsrZ-rsís^Ëa¡i: trdj fei: rsöó : 
"-rnail: 

beÞn¡ã@convex'sqn'br
casâsde beta n ia-org. br

.)a
L1



^ r Mânten€dotä då Esmla de Educæåo Infånt¡l eurfpedes BaËånulfo, declaråda de

L¿l AS fle ijäiiãâd'pii¡llca rederal pela Lei ño' soz¡s de 02/07¡¡1e81' Es'tadual pela Lei no'

ßät"nî- glLtrrtl/_tiål:fi e t*lunicipal pelo tkreto neJsol de 30/1U1e64' cnprl

¡r v Lr't r r I ;EDIäHI Ãs CRIAT{çAs E NÃO sERA nrcrsSÁRro PUNIR os HoHEI{s'

e E102EF01 - Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades,

canfimenfne e oniniðes¡.Ý- - -tÝ.. ¡¡---t

. EI02EF03 - Demonstrar interesse e atençåo ao ouvir a leitura de histórias e outros textos,

diferenciando escrita de ilr,rstraçöes, e acompanhando, com orientaçao do adtllto-leitor, a

direçåo da leitura (de cima para baixo, da esquerda para direita),

¡ E¡02EF04 - Formular e responder perguntas sobre fatos da história narrada, identificando

cenários, personagens e pri ncipais acontecimentos,

o E|02OE05 - Relatar experiências e fatos acontecidos, histÓrias ouvidas, filmes ou peças

teatrais assistidos etc.;
. E|02EF06 - Criar e contar histórias oralmente, com base em imagens ou temas sugeridos;

r El02EF07 - Manusear diferentes portadores textuais, demonstrando reconhecer seus usos

sociais e suas características gráficas.

. E¡O2EF08 - Ampliar o contato com diferentes gêneros textuais (parlendas, histórias de

aventuras, tirinhas, cartazes de sala, cardápios, notícias etc.);

. El02EF0g - Manusear diferentes instrumentos e suportes de escrita para desenhar, traçar

letras e outros sinais gráficos;

tß6
Metodologia:

. Conversa informalsobre histórias que gostam;

. Cuidado com os livros;

. Falar sobre autor e ilustrador de cada livro;

. Ler a história;

. Folhear os livros e observar as ilustraçöes;

. Debate sobre a história;

. Desenho livre;

¡ Modelagem dos personagens;

¡ Dramatizaçöes;
. Confecçåo de aventais para contaçäo;

. Levar as crianças à
Fezar teafrn r{a cn rac do c r{o dodnnhec r{a marioneteq'

-t VÝ üÝ-vÝa .Yvt Ýv ¡ r.Y¡ ¡Y¡ .vivvt

Rodas de conversa para que os alunos recontem as histórias escutadas;

Apresentar diferentes gêneros textuais: poesia, narrativas, poemas, fábulas;

Recitar poesias;

Leitura dos clássicos infantis: O gato de botas, Rapunzel, Cinderela, Pinóquio,

Chapeuzinho Vermelho etc.

Por meio do DVD do Sitio do Pica-Pau amarelo poderemos apresentar os personagens

Folclóricos como: Saci-Pererê, Boitatá, lara, Curupira e Negrinho do Pastoreio;

Trabalhar as cores através de poesias, como exemplo "As borboletas" de Vinícius de

Moraes;
Assistir DVD's das histórias clássicas (Branca de neve, Os três porquinhos, Cinderela,

Chapeuzinho vermelho, Joåo e Maria, A princesa e o sapo, A Bela adormecida);

Contar histórias das lendas folclóricas;

Brincacjeiras cie imaginaçäo;

Montagem de livro contendo as histÓrias trabalhadas;

Confecçåo de cineminha com ca¡xa de papelåo;

Rua: Andnå Rebouçac, L434 - Ipiranga - Ribeirãro fruto - SP CEP: 14055 - 650
Fone: (16) 3S12-iSiS falc (fO) 3653 26Sq - e-mail: betsni¿@ænve¡ccom.br

ca¡asde beta n ia.org. br
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roduçåo de histórias por meio de desenhos, colagens, pinturas' dramatizaçoes e
Rep

musicalizaçåo;
. Varalzinho literário (em um barbante, pendurar alguns livrinhos para aS crianças

escolherem e ma-nr;searem) ;

.Livroviajante-mandarparacasaaomenosduasvezesnomêsumlivrinholï?l3::.å..-"-
pais possam fazer a leitura junto à criança' 

,4. :^- *.'3Uilgtf*',"
¡ Confecçäo de personagens com rolinhos de papel higiênico' ,m**îfiî;îÄ'*1ffi'#ii**ri"

curminância: Ao rongo do projeto, rearizar reproduçöes das histórias contadas em papel sulfite

e ao final montar um livrinho com as reproduçöes' sarau de todas as turmas' com dramatizaçöes

das histÓrias escolhidas.

Avaliaçäo: Observar a capacidade de interesse, participaçäo' socializaçäo' concentraçåo'

desenvorvimento ringuístico e cognitivo e registro por meio de fotos e trabarhos rearizados pelas

crianças.

Tema: A infância é um dos períodos mais importantes na tra¡etória de um indivíduo' As crianças

vivem em espaços e tempos diversos e, na medida em que se desenvolvem' precisam entender

tudo isso e diferenciar cada um desses cenários. Estamos farando de conceitos como rua, bairro,

cidade, dia, noite, hoje, ontem e amanhä. Além disso, precisam experimentar essas diferentes

dimensöes no mundo físico e isso inclui o entendimento de questöes como fenômenos

atmosféricos, os diversos tipos de animais' as plantas' as transformaçöes da natureza e os

diferentes materiais.

Título : Meio Ambiente/Al i mentaçãolHigiene/Saúde

Público Alvo: Berçário I a Maternal ll

Duração: O projeto será trabalhado no dia a dia' Lembrando sempre as crianças de sua relaçäo

com o meio ambiente, a importåncia de sua alimentaçåo, higiene e saúde em suas rotinas' com

culminånciaemagostoesetembro,ondecomeçaaestaçåodasfrutas.

Recurso: Livros paradidáticos, desenhos impressos, papéis de dobradura' cardápio escolar'

tinta guache, lápis de cor, giz de cera, papel sulfite, rádio, televisåo' fantoches' alimentos reais

lcomó frutas e legumes), kit de higiene pessoal' horta' parque'

Justificativa: Uma criança que aprende, desde cedo, que ela é parte da natureza, terá uma

relaçäo mais sustentável com o meio ambiente. Entendendo e desenvolvendo a

responsabi lidade com o Planeta. Tomando os cuidados necessários para sua preservaçåo

Aprendendo, assim, nåo só o cuidado com o meio em que está inserido, mas também o cuidado

com o próPrio corpo

poucqde'modo-e¡¡ado; com o projeto incentivaremos

adquirindo hábitos saudáve is pós-refeiçöes, resPeitando sempre a rotina.
a criança alimentar-se de modo correto e

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento:

Rua:And¡ÉRebouçæ,1¡134-Ipjralg!¡:I'jqe¡räoÏrcto-SPCEP:14O55-6so
r*n*, töîËîä:iä'ídË*it trði r-åãl z¡et - e-rnail: hetsnia@{onvex-sn'br

casasde beta nia'org'br
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Oeu,ooutroeonós.

o E|02EO01 - Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na interaçäo com crianças e

. ?LTl':ä05 - t-raþituar-se a práticas cje cuicracio com o corpo, desenvoivencto noçöes de bem-

estar,
. E|02EO06 - Respeitar regras básicas de convívio social nas interaçöes e brincadeiras,

Corpo, gesto e movimento.

o E|02CG02 - Explorar formas de deslocamento no espaco (pular, saltar, dançar)' combinando

movimentos e seguindo orientaçöes.
. El02cG03 - Fazer uso das suas possibilidades corporais, ao se envolver em brincadeiras e

atividades de diferentes naturezas'

Escuta, fala, pensamento e imaginaçäo.

. E|02OE01 - Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades,

sentimentos e oPiniöes,
¡ E1020E06 - Criar e contar histórias oralmente, com base em imagens ou temas sugeridos,

Metodologia:

Ao longo do projeto será falado diariamente sobre a importância da organizaçåo, cuidado e

iirpàrã, näo'só da sala de aula, como em todo espaço da instituiçäo e, também, sobre

nigi"n" ôorporal; estimulando as crianças a adquirem hábitos mais saudáveis;

Livros de histórias, trabalhando a leúura, visualizaçäo das imagens e reconhecimento de

animais e comidas;
Confecçäo de cartazes com embalagens de alimentos saudáveis e produtos de higiene, para

reconhecimento dos mesmos;

Espaços, tempos, quantidades, relaçöes e transformaçöes'

o EIû2ETûÍ - Expiorar e ciescrever semeihanças e ciiÍerenças enire as caracterísiicas e

fropriedades dà'objetos (sonoridade, textura, pêso, tamanho, posiçåo no espaço)'

¡ E|02ET02 - ObseÑar, relatar e descrever incidentes do cotidiano e fenômenos naturais (luz

solar, vento, chuva, etc.),
¡ E|02ET03 - Compartilhar, com outras crianças, situaçöes de cuidado de plantas e animais

nos espaços da instituiçåo e fora dela,
. E|02ET04 - ldentificar relaçöes espaciais (dentro e foË, em cima, embaixo, acima, abaixo,

entre e do lado) e temporais (antes, dr:rante e depo!s),

r Etg2ETOz - Utilizar conceitos básicos de tempo (agora, antes, durante, depois, o¡Ç9, hoje,

amanhä, lento, rápido, depressa, devagar), X#fr¡m;_*år*
Traços, sons, cores e formas. 

"it*;:ÿ^'r'il:lÏi:ï"""'
. EI02TS02 - Utilizar diferentes materiais, suportes e procedimentos para grafar, explorando

cores, texturas, supenícies, pianos, formas e voiumes'

a

a

a

Rua: AndrÉ Rebouçæ, 1434 - Ipiranga - Riheirão Preto - sP cEP: 1¡tt55 - 650
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. Leitura do cardápio da escolai tçqo Músicas; HifrÏ*.mf.g"t¿¡ Vídeos; *_-.*_\¡"**¡ Tearros' tuï:::;::fi"r':";l:;i:ïi"
r Fantoches;
o Roda de conversa;

o Apresentar as cores, os cheiros e texturas dos alimentos: fazendo uma salada de frutas ou

um lanche natural;

o Demonstrar através de figuras de onde os alimentos vieram;

o Hábitos de escovaçäo pós-refeições sempre explicando o porquê de cada açäo;

r Levar as crianças ao parque para explorar a natureza: que plantas conseguem ver, procurar

por insetos, recolher folhas para fazer colagens;

o Plantar feijöes para levarem e poder cuidar de uma plantinha, identificando o quê é

necessário para que ela possa viver;

o Ajudar no plantio da horta (sempre com supervisåo da educadora);

o confeccionar animais com massa de modelar, com areia do parque e com sucatas;

. proporcionar uma caça a maieriais que näo periencem à naiureza, espaihacios peio parque;

o pinturas e desenhos em folha sulfite, utilizando tinta guache, lápis de cor ou giz de cera;

c Fazer texturas e carimbos, utilizando folhas secas e legumes;

. Colagens;
o Recortes;

eulminâneia: Realizar r.rma feir.inha em conjunto com a cozinha da escola, onde os alr'¡nos

poderåo separar seus alimentos preferidos (frutas e legumes), após a equipe deverá prepará-los

para degustaçäo, pré e pós seråo trabalhados em sala como conteúdos de aprendizagem. E um

sarau onde seräo apresentados, teatros e danças, com o tema de animais e natureza'

Avaliaçäo: Registro por meio de fotos e de atividades feitas pelos alunos e através da

observaçäo para averiguar a participaçåo e desenvolvimento das crianças nas mudanças dos

hábitos alimenteres/ higiene/ saúde.

Tema: Arte e cultura na educaçäo infantil promove o desenvolvimento integral dos alunos, por

estar inserido em um ambientå oe proposta lúdica, ao mesmo tempo em que contempla o

educativo, pois a cultura de um povo deve ser referenciada e apreciada. O projeto de artes é

inserido anualmente junto com a música em nossa instituiçåo.

Título: Arte e cultura

Publico Alvo: Beçário I a Maternal ll

Duraçäo: O projeto será trabalhado ao longo do ano letivo'

Recursos: Tintas, pincéis, lápis de cor, lápis grafite, giz de cera, giz de lousa, massa para

modelar, argila, tela, papéis diversos, cartolina, sucatas, tecidos, papelåO, isOpor, cola, tesoura'

folhas secað, barbantès, lås, espojas, revistas, algodåo, músicas, vídeos.

Rua: André Rebouçæ, 143't - In-ir-algg - Ribeiräo Preto - sP cEP: 14O55 - 6-50 q'
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Justificativa: Nenhuma atividade na Educaçåo é tåo relevante como de criar desenhos,

pinturaS, montar, Colar, ir ainda mais longe, no meio ao mundo da imaginaçåo infantil' A

criatividade ê uru pot"ncialidade do sãr humano e sua realizaçåo é uma das suas

necessidades, uma vez gue, é através dessa habilidade que despert?ES*a*imaginaçäo, I
concentração, a coordenaçäo motora, a realizaÇäo, o desenvolvimento pógnito\e motor das

;ñ;;, ãlét o. estimulaio gosto pelas artes' ' 
X,-ffii;W;

Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento:

Escuta, rara, pensamento e imaginação. fff;:' frå"'lit

. El02oE01 - Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades,

sentimentos e oPiniöes;

. E¡02OE04 - Formular e responder perguntas sobre fatos da história narrada, identificando

cenários, personagens e principais acontecimentos;

o El02oE05 - Relatar experiências e fatos acontecidos, histórias ouvidas, filmes ou peças

teatrais assistidos etc. ;

o El02oE06 - criar e contar histórias oralmente, com base em imagens ou temas sugeridos;

. El02oE0g - Manusear diferentes instrumentos e suportes de escrita para desenhar, traçar

letras e outros sinais gráficos;

¡ Corpo, gesto e movimento:

o EI02CG01 - Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si e nos

jogos e brincadeiras;
. E|02CG0B - Fazer uso de suas possibiliclades corporais, ao se envolver em brincadeiras e

atividades de diferentes naturezas;

. E|02CG05 - Deslocar seu corpo no espaço, orientando-se por noçöes como frente, atrás, no

alto, embaixo, dentro, fora etc';

¡ E|O2CG06 - Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle

para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros'

Espaços, tempos, quantidades, relaçöes e transformações:

r E|02ET01 - Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre as características e

propriedades dos objetos (sonoridade, textura, peso, tamanho, posiçåo no espaço);

o E|02ET04 - ldentificar relaçöes espaciais (dentro e fora, em cima, embaixo, acima' abaixo,

entre e do lado) e temporais (antes, durante e depois);

o E|02ET0S - Classificar objetos, considerando determinado atributo (tamanho, peso, cor'

forma etc.);
e E|02ET0B - Contar oralmente objetos, pessoas, livros etc., em contextos diversos.

¡ Oeu,ooutroeonós:
r E|02EO02 - Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade para

enfrentar dificuldades e desafios;

o E|02EO04 - Comunicar-se com os colegas e os adultos, buscando compreendê-los e

fazendo-se com Preender;

Traços, sons, cores e formas:

Rua: And¡É Rebouçæ, 1434 - Ipiranga - Ribeirãn Preto - sP cEP: 14O55 - 65O'Fdåiti6) jlir-isis Éa¡¡¡ (rdi iofr zess - e-mÐil: hetania@aonve¡ccom.br
casas'de beta n ia. org. br
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o EI02TS 02 - Utilizar diferentes materiais, suportes e procedimentos para grafar, explorando

cores, texturas, sr-rperfícies, planos, formas e volumes;

. E¡02TS0B - Expressar-se por meio de linguagens como a do desenho, da música, do

mnrrimento eornnral clo teatro:r -. -.''
¡ E|02TS04 - Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em brincadeiras

cantadas, cançöes, músicas e melodias;

o E|02TS05 - lmitar e criar movimentos próprios, em danças, cenas de teatro, narrativas e

músicas' 
F"¡h"'--'Jåå-a''ï'-:;:--:-

Metodologia: n""'*cd'lJlllilJf-å
jffiä.";î'lt R;T;l[r';

o Explorar o espaço físico através de brincadeiras; ' An"t"lrÃlninr¡tr¡cr¡

r Trabalhar as diversidades dentro da arte;

. Resgatar culturas regionais, usando desenhos, tintas, lápis, uso de materiais diversos,

reciclados;
. pinturas em diferentes superfícies (papel, papelåo, isopor) com diferentes matérias (pincel,

esoonja, dedos);
. Rasgar, cortar, amassar, empilhar, desenhar, modelar, dançar, andar, cantar, gritar, imitar,

furar, desconstruir, apertar, soprar;
. Sentir texturas de diversos materiais;

. Apresentar imagens de quadros de pintores e falar um pouco sobre eles;

. Fazer releitura de quadros;

. Confecçåo de brinquedos ou enfeites feitos de sucata;

¡ Trabalhar expressåo corporal, ritmo, coordenaçäo motora através das aulas de música'

. Saraus
o Teatros
o Vídeos de histórias infantis clássicas para releitura: teatro, pintura, desenhos, reproduçäo

oral;
. Confecçåo de fantoches (com meias, tecidos) ou dedoches (feitos de papel);

. Colacens de diversos materiais como barbante, palitos, papéis picados orl rasgados, folhas

secas, gråos;
. Fazer massa de modelar caseira.

Culminância: Será realizada uma exposiçåo, onde os pais e toda escola seråo convidados, com

apresentaçåo de telas desenvolvidas pelos alunos, supervisionados pelos professores, pois a

arte será desenvolvida através de cada escolha.

Avaliação: Será continua, através de observaçåo e registro do professor

Tema: Em período de férias e recesso escolar, muitas crianças nåo têm onde ficarem, devido

aos responsáveis trabalharem. Uma opçäo é continuar frequentando a creche durante esse

período.

Título: Projeto de Férias

Público-alvo: Berçário I a Maternal ll

Rua: AndÉ Rebouçao. 1,13,t - Ip¡ranga - Rihei¡ão Preto - sP cEP: 14ft55 - 650
çone: (16) 3SlZ-iSiS pax: (1G) 3653 26t19 - e-mail: betania@aonvex.mn.b¡

casasdebetania,org.br
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Duraçäo: Período de férias

encalxe.

Recursos: papel sulfite, papel Kratt, papéis coloridos' papel crepom' EVA' cola' teSOUra' fita

adesiva, sucatas (garrafa pet, rolinho de papel higiênico, potes de Danone, papelåo), corda,

bola, água, sabäo, rádio, TV, jornais, revistas, tecidos' ne*i,gff :l::1 
fantasias' parque'

parquedeareia,pátiodacreche,quadra,saladeu,tu,i@brinquedosdiversosede

Justificativa: oferecer atividades diferenciadas, a+.ravés de açöes divertidas e brincadeiras benn

organizadas, proporcionando novas experiências e novos aprendizados' lazer' integraçäo e

aprimoramento sócio cultural, aliado a atividades recreativas que possibilitem a participaçäo

espontânea, alegre e criativa' Xffi;Wt
Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento: ry#nf;l$t

Oeu,ooutroeonós'
. E|02EO01 _ Demonstrar atitudes de cuidado e soridariedade na interaçäo com crianças e

adultos,

. EI02EO02 - Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade para

enfrentar dificuldades e desafios'

oEl02Eo03-Compartilharosobjetoseosespaçoscomcriançasdamesmafaixaetáriae
adultos,

.El02Eo04-Comunicar-secomoscolegaseadultos,buscandocompreendê-losefazendo-
se compreender,

.El02Eo06-Respeitarregrasbásicasdeconvíviosocialnasinteraçöesebrincadeiras,

. E|02EC07 _ Valorizar a diversidade ao participal'de situações de convívio com diferenças'

. Er02EO0g _ Resorver confritos nas interaçöes e brincadeiras, com orientaçåo de um adulto'

Traços, sons, cores e formas'

. Elo2TS02 - utilizar diferentes materiais, suportes e procedimentos para grafar' explorando

cores, texturas, superfícies, planos' formas e volumes;

.E|Û2TS03-Expressar-sepormeiocieiinguagenscomoaciociesenho'ciamúsica'cio
movimento corPoral' do teatro;

.E|02TS04_Utilizardiferentesfontessonorasdisponíveisnoambienteembrincadeiras
cantadas, cançöes, músicas e melodias;

o El02TS0b - lmitar e criar movimentos próprios, em danças, cenas de teatro, narrativas e

músicas

Espaços, temPos, quantidades, relações e transformações'
entre as características e

E|O2ETO1 - Explorar e descrever semelhanças e diferenças

propriedades dos objetos (sonoridade' textura' peso' tamanho, Posiçäo no
a

Rua:AndÉRebouçæ,1¡134-Ipirang!¡-RibeirãoFreto-SPCEP:14o55_65o
rone: (16 ) r s r z - r * i d Ë*i, trËj'äËãl zeös : ãr",r¡ F. b etan iaEoonvex.mm. b r

casas.debeta n ia -org' br
b//.
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Eì02ETO4 - ldentificar relaçöes espaciais (dentro e fora, em cima, embaixo, acima' abaixo,

entre e do lado) e temporais (antes, durante e depois);

EIo2ETOS - Classificar objetos, considerando determinado atributo (tamanho, peso, cor,

forma etc.);
El02ETO8 - Contar oralmente objetos, pessoas, livros etc., em contextos diversos.

Corpo, gesto e movimento.
¡ E¡02CG01 - Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si e nos

jogos e brincadeiras;
. ÊlbzCOg3 - Fazer uso de suas possibilidades corporais, ao se envolver em brincadeiras e

atividades de diferentes naturezas;
¡ EI02CG05 - Deslocar seu corpo no espaço, orientando-se por noçöes como frente, atrás, no

^¡¡^ ^*l^^i.,^ l^84.^ lara ¿*¡.ailÛ, E lliuat¡^v' uvl ltlv, l\rla l'LrJ.'

¡ El02cG06 - Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para

desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros.

Escuta, fala, pensamento e imaginaçäo.
o El02EF0,l - Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades,

sentimentos e oPiniöes,
. E|02EF03 - Demonstrar interesse e atençåo ao ouvir a leitura de histórias e outros textos,

diferenciando escrita de ilustraçöes, e acompanhando, com orientaçao do adulto-leitor, a

direçäo da leitura (de cima para baixo, da esquerda para direita),
. E¡O2EF04 - Formular e responder perguntas sobre fatos da história narrada, identificando

cenários, personagens e principais acontecimentos,
. E¡02OE05 - Relatar experiências e fatos acontecidos, histórias ouvidas, filmes ou peças

teatrais assistidos etc.;
. E|O2EFOG - Ciiai'e coniai'histói"ias oi"almente, com base em imagens ou temas sugei'idos;

. E|02EF07 - Manusear diferentes portadores textuais, demonstrando reconhecer seus usos

sociais e suas características gráficas.

Metodologia:
. Oficinas de culinária, de artes e de reciclagem;

. Confecçäo de brinquedos de sucatas: carrinho de garrafa pet, bilboquê, vai e vem, bichinhos

com rolinhos de papel higiênico, peteca, instrumentos musicais;

Brincadeiras de roda;

Promover brincadeiras de caça ao tesouro;

Confeccionar jogos de tabuleiros como jogo da velha;

ñnnfa¡¡innar lrnna¡nc .-arrr inmaic''vV¡ ¡¡gÝÝ¡vi iú¡ ýÝ¡ I I Jv¡ ¡ ¡ere,

Pinturas faciais;

Teatrinhos, narraçåo de histórias; É¿rh¡. }q 1
Brincadeiras com bolas; no".,*9/lJll3!il!&:3
Brincar no parque, tanque de areia, pátio; jE*:m:L1,ji.å.t
Brincadeiras com água, com bexigas;

Seçåo cinema e pipoca;

Piqueniques de frutas;

Rua: AndrÉ Rebouçaa, 1434 - Ipiranga - R.ibeirfu Freto - 8P CEP: 14055 - 650
fon*t (iS) fSfZ-iAiS fãa; (fe) ¡Oif 269q - e-rnail: hetÐnia@ænverccom.hr
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. Gincanas compostas por circuitos de brincadeiras e atividades recreativas;

. Baile à fantasia (fantasias da creche);

. Músicas;

. Brinquedos de encaixe e diversos;

. Fazer bolhas de sabåo;

¡ Brincar de estátua;

o Teatro de fantoches e dedoches;

. Confeccionar boliche para brincar;

o Brincadeiramorto-vivo;

. Confeccionar massa de modelar caseira.

.q***-.¡,1-*
Jrlllo Céru f[rc¡ Pontc¡ Âlcncrr

A ot e t ¿ ÅUA d ain l¡trrclo

Culminância: Será confeccionado um painel com fotos das atividades realizadas com as

crianças.

Avaliaçäo: Durante o projeto será observado e registrado a participaçåo, a socializaçåo, o

interesse e o desenvolvimento das crianças.

DA FORMAçÃO CONTTNUADA DOS PROFISSIONAIS:

Como se dará a formaçäo cont¡nuada dos professores e demais profissionais escolares?

Os encontros de formaçåo continuada com todos os profissionais escolares seräo
realizados a cada 15 dias, fora do horário de trabalho, pelo período de 2 horas

consecutivas, sendo real¡zado pelo psicopedagogo contratado pela entidade para

aperfeiçoamento dos docentes, juntamente com a coordenaçäo, trabalhando temas que

evidenciem o conteúdo da Resoluçäo CNEICEB 05/2009, de forma que essas reflexöes

fortaleçam as práticas cotidianas desenvolvidas no âmbito escolar em funçäo do Projeto

Político Pedagógico,

O professor é o principal agente de aplicaçäo da BNCC na Educaçäo lnfantil. Os
profissionais encontrarão uma série de desafios e deverão aprender a desenvolver as

competências do aluno, além de colocar a pedagogia diferenciada em prática e garantir
todos os direitos de aprendizagem.
Para isso, o primeiro passo é capacitar os docentes. Sem a formaçäo continuada, a
BNCC nåo será concretizada. Porém, algumas questöes ainda precisam ser respondidas,
entre elas: como preparar os professores? Como fazer a implementaçäo de forma

igualitária?
Se quem está ensinando näo souber sobre o que está falando, nåo será possível

transmitir o conhecimento de forma correta para os alunos. Como existem profissionais

em fase inicial e outros com anos de carreira, a melhor maneira de falar com pessoas täo
distintas é mapeando as dificuldades individuais.

Rua: André Rebouçæ, 1434 - Ip¡rangã - Ribeirão Preto - SP CEP: 14055 - 650
Fone: (16) 3512-1S?8 Fan (16) 3633 2699 - e*nail: betania@mnuex.mrn.br

casasdebetð nia.org.br
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A formação dos docentes precisa estar atenta às demandas do século XXI e às

necessidades dos alunos. lsso corresponde a receber uma formaçäo contextualizada e

que prioriza o protagonismo estudantil.

Atualmente, o professor näo é mais apenas aquele que leciona. É importante saber

dialogar com o aluno que, por sua vez, tamþém ensina enquanto aprende. Assim' ele se

torna corresponsável por um processo em que todos se beneficiam.

Dessa forma, a formação dos professores voltada inteiramente para as aulas

expositivas deve ser aposentada. Nesse contexto, o foco deve ser na aprendizagem por

meio de experiências práticas, pesquisas e pelo envolvimento com a família.
para o mediador entrar em cena, ou seja, aquele que mostra caminhos, auxilia e

orienta, deixando que o aluno trilhe a sua própria via na construçäo do conhecimento, é

preciso que o professor na educaçäo infantil se reinvente'

Abaixo segue as abordagens que faräo parte da formaçäo continuada, ministradas

por esta creche.
Os temas do Bloco 1 e Bloco 2 são os mesmos para as escolas conveniadas,

visando a elevaçäo do conhecimento e do engajamento na causa Educaçäo lnfantil, de

qualidade para todos, considerando que a criança atendida é enviada pelo sistema CGU-

SME

'vq1

Pr¡oc.:

Jtl¡o C¿.rr At{ù Pontc¡ Alcncer
Acostc àc Adnirl¡tnclo

Rua: And¡É Reboug, 1,134 - Ip¡rangå - Ribeiråkl Preto - 8P cEP: 14055 - 650
rãne: {ro}:Sfr-igie få¡¡¡ {fri}:fãf tfgg - e-¡nail: betånia@{onr¡ex.oün.br

c¡sasd ebeta n ia.org. br Þ

Criança, centro do planejamento curricular, é
sujeito histórico e de direitos que, nas
interaçöes, relaçöes e práticas cotidianas
que vivencia, constrói sua identidade pessoal
e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja,
aprende, observa, experimenta, narra,
questiona e constrói sentidos sobre a
natureza e a sociedade, produzindo cultura.

Concepção de criança e infância

Em relação a qualquer experiência de
aprendizagem que seja trabalhada pelas
crianças, devem ser abolidos os
procedimentos que não reconhecem a
atividade criadora e o protagonismo da
criança pequena, que promovam atividades
mecânicas e näo significativas para as
crianças.

Atividade criadora e o protagonismo da
criança pequena

FOCO DA ABORDAGEM
BLOCO I

ABORDAGENS

32
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O trabalho com a língua escrita com crianças
pequenas näo pode decididamente ser uma
prática mecânica desprovida de sentido e

centrada na decodificação do escrito. Sua
apropriação pela criança se faz no
reconhecimento, compreensäo e fruiçäo da

linguagem que se usa Para escrever,
mediada pela professora e pelo professor,
fazendo-se presente em atividades
prazerosas de contato com diferentes
gêneros escritos, como a leitura diária de
livros pelo professor, a possibilidade da
criança desde cedo manusear livros e
revistas e produzir narrativas e "textos",

mesmo sem saber ler e escrever.

A escrita e leitura na educaçäo infantil

\/.F-¡.,...---.-1.-
Jrilio Cdrer Á{ÿc¡ Pontc¡ Alc¡crr

Açratr lr hdnin¡¡tr¡clo

Critérios para um Atendimento em Creches
que Respeite os Direitos Fundamentais das

C riançasp o rta L m e c. gov. b r

Em defesa dos direitos da criança na
instituiçäo.

A educaçäo em sua integrali
entendendo o cuidado como algo
indissociável ao processo educativo;

2. A índivisibilidade das dimensões
expressivo-motora, afetiva, cognitiva,
linguística, ética, estética e
sociocultural da criança;

3. A participaçäo, o diálogo e a escuta
cotidiana das famílias, o respeito e a
valorizaçäo de suas formas de
organizaçäo;

4. O estabelecimento de uma relação
efetiva com a comunidade local e de
mecanismos que garantam a gestäo
democrática e a consideraçäo dos
saberes da comunidade;

5. O reconhecimento das especificidades
etárias, das singularidades individuais
e coletivas das crianças, promovendo
interaçöes entre crianças de mesma
idade e crianças de diferentes idades;

6. Os deslocamentos e os movimentos
amplos das crianças nos espaços
internos e externos às salas de
referência das turmas e à instituição;

7. A acessibilidade de espaços,
materiais, objetos, brinquedos e

1 dade,

estn comara as cn

Artigo 80 DCNEI:
A proposta pedagógica das instituiçöes de
Educaçäo lnfantil deve ter como objetivo
garantir à criança acesso a processos de
apropriaçäo, renovaçäo e articulação de
conhecimentos e aprendizagens de
diferentes linguagens, assim como o direito
à proteção, à saúde, à liberdade, à
confiança, âo respeito, à dignidade, à
brincadeira, à convivência e à interação
com outras criança

Rua: And¡É Rebouçaa, 1¡134 - Ipiranga - R¡be¡räû Preto - SP CEP: 14055 - 650
fãnel (iO) fsff-iSig farc (re) relr 2699 - e-¡nail: betÐnia@aonve*.com.br

casasdebetania.org.br
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deficiência, transtornos
desenvolvimento e altas
habilidades/suPerdotaçäo;

8. A apropriaçäo pelas crianças das
contribuições histórico-culturais dos
povos indígenas, afrodescendentes,
asiáticos, europeus e de outros países

da América;
9. O reconhecimento, a valorizaçäo, o

respeito e a interaçäo das crianças
com as histórias e as culturas
africanas, afro-brasileiras, bem como o

combate ao racismo e à discriminaçäo;
10.A dignidade da criança como pessoa

humana e a proteçäo contra qualquer
forma de violência física ou

simbólica - e negligência no interior da
instituição ou praticadas pela família,
prevendo os encaminhamentos de
violações Para instâncias
com

globais de

Pt¡c.:

Açtste ác Adni¡i¡tr¡c
o Cltt¡

1. Promovam o conhecimento
mundo por meio da amPliaçäo de

experiências sensoriais, expressivas,
corporais que Possibilitem
movimentaçäo amPla, exPressäo da
individualidade e respeito pelos ritmos
e desejos da criança;

2. Favoreçam a imersäo das crianças

progressivo domínio por elas de vários
gêneros e formas de exPressão:
gestual, verbal, plástica, dramática e
musical;

3. Possibilitem às crianças experiências

interaçåo com a linguagem oral e
escrita, e convívio com diferentes
suportes e gêneros textuais orais e
escritos;

4. Recriem, em contextos significativos
para as crianças, relaçöes
quantitativas, medidas, formas e
orientações espaço temPorais;

5. Ampliem a confiança e a participação
das crianças nas atividades individuais
e coletivas;

desiedo

e

rand

nas diferentes linguagens e o

de narrativas, de apreciaçäo

de
a

6. Possibilitem situaçöes
mediadas

Art. I DCNEI
As práticas pedagógicas que compöem a
proposta curricular da Educaçåo lnfantil
devem ter como eixos norteadores as
interações e a brincadeira

Rua: AndrÉ Reborçæ, 1434 - Ipiranga - Ribeirão Prêto - sP cEP: L4o55 - 650
rcne: (iO) rSrZ-iSig fa¡c (fó) 163¡ 2699 - e-nrail: betenia@mnye*.com.br

casasdebetania.org.br
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elaboraçäo da autonomia das
nas açöes de cuidado Pessoal, auto-
organizaçäo, saúde e bem-estar; Vll
Possibilitem vivências éticas e

estéticas com outras crianças e grupos
culturais, que alarguem seus padröes
de referência e de identidades no
diálogo e reconhecimento da

diversidade;
lncentivem a curiosidade, a
exploraçäo, o encantamento, o
questionamento, a indagaçäo e o

conhecimento das crianças em relaçäo
ao mundo físico e social, ao temPo e à
natureza;
Promovamorelacionamentoea
interaçäo das crianças com
diversificadas manifestaçöes de
música, artes plásticas e gráficas,
cinema, fotografia, dança, teatro,
poesia e literatura;

10. Promovam a interaçäo, o cuidado, a
preservaçåo e o conhecimento da
biodiversidade e da sustentabilidade
da vida na Terra, assim como o näo
desperdício dos recursos naturais;

11. Propiciem a interação e o

conhecimento pelas crianças das
manifestaçöes e tradiçöes culturais
brasileiras;

12. Possibilitem a utilizaçäo de
gravadores, projetores, computadores,
máquinas fotográficas, e outros
recursos tecnológicos e midiáticos.

I

I

crianças

Proc.:

Arrntc /¿ Adnin
Célrr P'

1. Planejamento do Professor
intencionalidade pedagógica

X

2. Cultura escrita

O foco deve ser pensar e elaborar
experiências e atividades que favoreçam a
aprendizagemeodesenvolvimentodos
bebês e crianças, os protagonistas de todo o

ico da EducaÇäo lnfantiltrabalho pedagóg

FICIDADES DA BNCC PARA EDU
FOCO DA ABORDAGEM

INFANTILBLOCO 2: AS ES
ABORDAGENS

Rua: AndrÉ Rebouçae, l4?4 - Ip¡rangâ - Ribeirâo Preto - sP CEP: 14055 - 650
Fone: (16):srr-isie Fax: {16) 3633 2699 - e-mail: betmia@eonuex.amn.br

casasd e hetâ n ia.org. br b
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Infåntll Eurfpedes Bansanulfo, declarada de

Lei no S6238 de ft2lr7ltsg1, Est¡dual Pela Lei no'
30/11/1964, CNPr:

651 de û81ú7|t96+ e HunlclPal pelo De{rsto &9*1501 de

tsetân I
"EDUCÀI A5 CRIAI{çAS
55.999.296-00fl1-9$

E HÃO sERÁ HECESSARIO PUNIROS HOMEHS,'

4. Currículo e rotina

5. Organizaçåo do ambiente e materiais

utilizados Pelas crianças

Documentação Pedagógica e

acompanhamento da aPrendizagem e

desenvolvimento

Boas experiências de transiçäo: casa-

creche; creche pré-escola; Educaçäo

I nfantil-Ensino Fundamental

lnteraçöes e brincadeiras como elxos

estrutúrantes das Práticas

6

7

I

objetivos
vimento

Exp fle âênciasampos deC3.
e ãd senvolvage mprendde a

da rcas

A tematizaçäo da prática - reflexäo teórica

sobre a Prática docente.

Os direitos de aPrendizagem e

desenvolvimento

Arranjo Por CamPos de

respeitando as faixas etárias

lntencionatidade educativa
prá.ticas Pedagógicas

Documentaçäo Pedagógica
acompanhar a Progressão
aprendizagens e desenvolvimento

Experiências,

em todas as

para
das

O USO DE METODOLOGIAS ATIVAS COLABORATIV
COMPETÊNCIAS

ASEAFORMAçAODE

Joäo Amós Comênio (1592 - 1657)

Jean Jacques Rousseau (1712-1778)

Johann Heinrich Pestalozzi (17 46-1827)

Friedrich Fröebel (1782 - 1852)

OvideDecrolY (1871 - 1932)

Maria Montessori (1870 - 1952)

CelestinFreinet (1896 - 1966)

Jean Piaget (1896 - 1980)

Lev Semenovich Vygotsky (1896 - 1934)

Edgar Morin(1921 - contemPorâneo hoc,:

ES NA EDUCAçÃO INFANTIL:
PRINCIPAIS TEÓRCOS E SUAS CONTR|BUIçÖ

BL 3: METODOLOGIA

Ao¿¡l¿ d¿ ln l¡tncilo

Rua:And¡ÉRehouçæ,L474_Ip¡rang€-RibeirfuPreto.$PCEP:14055_650
rone: {16) rSrr-rsís Èui, tró) relr 26äé - e-n¡ail: betania@mnuer<.oom.br

casasde beta n ia.org. br Þ
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PARTE III

18. euADRo Do nonÁnlo DE ATENDTMENTo ao pÚeLlco (SECRETARIA DA

ESCOLA):

19. QUADRO DO nOnÁRIO DE ATENDIMENTO peoneÓClco AoS ALUNOS:

20. QUADRO CAPACTDADE DE ATENDTMENTO DA ¡NSTITUçAo E CAPACIDADE A

sER pAcruADA No rERMo DE coLABonRçÃo:

4r>rtÞ^tL -.

n*", s{1,1.}J!ú!#!:â

.¡ûlio Crrer rpc¡ Portc¡ Alenc¡r
A ç¿st o â i A ðaln¡3trrcil.
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16h0007h30minSecretaria da escola

SaídaEntradaANO 2022

16h30min07h20minintegral

CAPACIDADE DO
ATENDIMENTO A SER

FIRMADCI COM A
PARCERIA

CAPACIDADE DE
ATENDIMENTO DA

rNsÏTUtçÃO
ANO

304 alunos304 alunos2022
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C¡ ¡rs dc
I',lantenedora da
Utilidade Pública

Esmla de Educæåo InfantiI EuríPedes Bars¡nulfo, declarada de

Federal Pela Lei no. 86?38 de 02/07/1981, Estsdual pela Lei no

30/lu1964, Cl{Pr:
651 de 0s/07/1 964 e MuniciFal Pelo tlecreto n9J 501 de

ant 55
"EDUCÀI ÀS

.999.296-00tI1 -98
E NÃO sERÂ I{ETEsSÁRTO PUNIROS HOHEIIS"

CRIAI{Ç45

previsto um Professor habilitado' conforme segue:

tset

21. QUADRO DE AGRUPAMENTOS DE ALUNOS(conforme a projeção real¡zada

junto ao setor de suPervisäo):

creche Escola de Educaçäo Infantil EuríPedes Barsanulfo, Para o ano letivo de 2A22,

terá seu agrupamento composto conforme citado abaixo e Para cada agrupamento estáA

i.. !

Nome do Professor
HabilitadoTurno

rêferênc ia

Número
da sala deNo de

AlunosTurmaSegmento
Vanessalntegralo106ABerçário I Mayanelntegral0106BBerçário I GiedrYlntegralo408ABerçário ll Polyanalntegral0408BBerçário ll Carina :'.r ...

lntegral0508cBerçário ll Flávialntegral0508DBerçário ll Arianelntegral0208EBerçário ll
lntegral0208FBerçário ll Renata Romanini
lntegral0308GBerçário ll Ana Beatrizlntegralo308HBerçário ll
lntegral0812AMaternal I lsabelalntegral0612BMaternal I Brenndalntegral2112cMaternal I

lntegral1512DMaternal I

lntegral1812EMaternal I Elainelntegral1612FMaternal I Daniela i
lntegral2312GMaternal I

lntegral1312HMaternal I

lntegral1912Maternal I Rafaela -r-lntegral0715AMaternal ll Renata Fioravanti 1;lntegral1115BMaternal ll Giselelntegral2015cMaternal ll
lntegral1215DMaternal ll
lntegral2215EMaternal ll Fernandalntegral1415FMaternal ll
lntegral1015trMaternal ll Larissalntegral1715HMaternal ll

304Total
oJ I I+ lt1E.l1\-3tloq:

îäiãõffirlftr;fi;'ÄË;;
' Anrstr¡lrldnlnl¡treclo

&
Rua: André Rebouças, L434 -Ipjgltg3 - Ribeirfu Preto - 5P CEP: 14o55 - 65o

Fone: (16 ) r s r z -rsíd Èâ]i, tftíi léí: môö*j'Ë-oo¡i: neÞn iaoconvst'com'b r
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,- - t - Hantenedora da Escola de Educæäo Infantil Eurípedes Barsänulfo, declarada de
L¿l AS Oe utilidde pública Federal pela Lei ño. aozts de o2lo7l1981, Estadual pela Lei no.

tsetani [ilffrä-ooiåi:$i 
e Hunicipar paro Decreto u'r501 de 30/1u1e64, .NPI:

*EDUCAI AS CRIAHçÀs E HÃO SERÅ HECES5ARIO PUNIR OS HOHEI{s"

PARTE IV

22. CARDÁpp DA ESCOLA E RESPONSÁVEL tÉCtllco:
çotn^,.*Sh-
,,*.,--QlJfiJ!ß.M,k-i
.*.**.*"-.&
I rllio Cl¡rr AÍh¡ Pontc¡ Al¿rcar
' Artnt, /. Xdnini.tracño

Estado de 5ão Paulo
Secretaria da Educação

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto

TERMO DE ACEITE

CARDÁPIO DE ALTMENTAçÃO ESCO_LAR E
RECEBIMENTOS TOTAIS DE PEREC¡VEIS E NAO PERECIVEIS

Departamento de Alimentação Escolar, Logística e Materiais
Divisão de Nutrição Escolar (DNE)

Escola: Associação Espírita Casas de Betånia
Endereço; Rua André Rebouças, 1434 - Bairro lpiranga - Ribeirão Preto - SP
E mail: betania(@convex.com.br - parc.casasbetania@educacao.pmrp.sp.gov.br
Telefone (16) 3633-3329 (16) 3633-2699

DAS RESPONSABILIDADES DE GESTAO E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Firmo as seguintes responsabilidades de gestão, que decorrem do aceite do Sistema
Alimentação Escolar da Secretaria Municipal da Educação.

. Promoção da alimentação saudável.

. Promoção da Segurança Alimentar e Nutricional.

. Operar o GAE (Sistema de Gerenciamento da Alimentação Escolar).
r Manter, em arquivo, documentação comprobatória do controle de estoque

(saldos de entrada e consumo diário).
Participaçäo de Cozinheiros e Lactaristas em capacitaçöes para Segurança
Alimentar e Nutricional, elaboraçåo e consumo, entre outras oferecidas pela
DNE-SME.

. Garantir que os serviços de alimentação e nutrição, recepção, limpeza,
armazenagem, produçåo e distribuição dos alimentos estejam de acordo com
as normativas da Divisão de Nutriçäo Escolar, segundo legislação vigente.

¡ Oferecer os gêneros alimentícios advindos do Depadamento de Alimentação
Escolar *SME exclusivamente aos alunos

ta

Ribeiråo Prelo. 24 de Novembro de 2Q21

Rua: And¡É Rebouças, 1434 - Ipiranga - Ribeirão Preto - SP CEP: 14055 - 650
Fone: (16) 3512-1878 Fa* (16) 3633 2699 - e-mail: betånia@{onve¡(.d)m.br

casasd e heta n ia.org. b r
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Þlantenedora da Esæla de Hucação Infantil EurfPedes Barsanulfo' declarada de

C;i as de Utilidade Pública Federal Pela Lei nö' s6238 de 02/{17/19s1, Estadual pela Lei no'

651 de 08/07i196'l e Munlc¡Psl Pelo tl€creto nÿJ 501 de 3f1i1u1964, Cl{Pll
ç

tsetanl 55.999.296-0001-s8
'EDUCAI AS CRIAÍ{çA5 E HÃO SERA NECESSÁRIO PUÍ{IROS HOHEN5

23. DAS INSTALAçOES E EQUIPAMENTOS: x,fuwn
tÿåc ñoàe

NecessáriosExistentesDescriçãoItem

01Área CobertaQuadra PoliesPortiva

Possíveis rePosiçöes

03
02
05
a7
02
02
02
02
03
01

03
01

ComPutadores
lmPressoras

Mesas
Cadeiras

Arquivos de Madeira
Ventilador

Ar Condicionado
Aparelhos de Telefones

Câmeras
Estabilizadores

Note Book

Recepçäo/
Administraçäo

Possíveis i'ePosiçöes

01
a2
05
o4
06
02
01
01
01
01

ComPutadores
lmPressora

Armários de Madeira
Mesas

Cadeiras
Ventiladores

Aparelho de Som
Caixa de Som

Aparelho de Telefone
Note book

Sala Técnica
Pedagógica

Possíveis rePosições

01
05
02
01

01
05
01
01
01
01
01
01
01

06

Armários
Pias

Fogäo lndustrial
Geladeiras lndustriais

Lava louças
Freezer

Forno Combinado
Liquidificador

Batedeira
Refresqueira

Descascador de batata
Câmara fria

Processador de alimentos
Utensílios diversos

Prateleiras

Cozinha e DesPensa

Possíveis rePosiçöes

'15

30
03
o1
01

Mesas infantis
Bancos infantis

Mesas de APoio/Bancada
Pista Quente
Bebedouro

Refeitório

Þ

Rua:AndréRebouçæ,L434-Ipi9lt93-RibeirãoPreto-SP-CEP:14{t55-650
Fone: (16) ZStZ-tsiiËarit trríi loãr més :-ã:t*¡l: betania@mnvex-oom'br

casasd e betâ n ia.org' br
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Ca as de
tsetan l

Possíveis rePosiçöes

lñAqtale ¡le
o Cétt¡400

200
01
01
01

Cadeiras
Mesas
Palco

Aparelho de som
Caixas de som

Espaço Para
Atividades Lúdicas /

Salao de Eventos

Possíveis rePosiçöes

22
22
22
22
22
a4

Ventiladores
Mesas

Cadeiras
Armários

Cåmeras de segurança
DVR

Salas de aula

Possíveis rePosições01lnstrumentos Musicais
eâmera de segura4çq-Sala de Música

Possíveis rePosiçöeso5Prateleiras de Aço
Diversos Materiais Escolares

Almoxarifado
co

para Berçário
Brinquedos Para atividades

lúdicas.

Brinquedos emborrachados

02Brinquedos diversos
Cåmeras de segurançaBrinquedoteca

Possíveis rePosiçöes015 estantes de Madeira
Livros diversosBiblioteca

Possíveis rePosiçöes01Espaço com gradeParque de Areia

ode ramaCol02Play GroundParque de Brinquedos

06
05

Femininos/ Masculino Adulto
lnfantisBanheiros

1 mesa com Pedra mármore

1

1

1

2
1

I
1

Máquina de lavar roupas
Máquina de Secar

Centrífuga
Armários de aço

Cômoda
Ferro Elétrico

Mesa

Lavanderia

01
01

Moto
KombiAutomóvel

01
Estacionamento

Verde /

?ñclf
trac lo

Rua: André Rebouçæ, 1434 - Ipiranga - Ribeirão Preto - sP cEP: 14055 - 650
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Ca'.as de
Betan 9{"h

D¿ i.t '\lqq 6q:--aPr¡c¡

JANEIRO. OO

ABRIL - 15

JULHO. 10

OUTUBRO. 16

Total de dias letivos: 201

lnício das aulas: O3/02/2022
Último dia de aula: 231L2/2022

LEGENDA

CALENDÁRIO2g22

FEVEREIRO - 17

MA|O - 22

AGOSTO - 23

NOVEMBRO - 19

--.*-V**
I ¿lio C¿¡¡r Ai/l¡ Poltl¡ Alcnc¡r
' Atr^t, /r Jldni.¡rt¡¡c!o

JUNHO - 20

SETEMBRO. 2X.

DEZEMBRO - 17

,¡à

5S T a a sD

T

83 4 5 6 72

L2 13 L4 1509 10 11

2A 2L 2217 18 L916

2923

30

zs | ; ì; Itr';: F;: l
51

sT a a sD S

3 4 5

I 10 tt t26 7

18 19t4 15 lÞ t713

25 2622 23 2420 2t

27

s SD s T a a
4 5 6 72 3

9 tt 72 13 t4I
20 2T15 16 t7 18 19

24 25 26 2722 23

29 30 3t

s cs T a aD

2 3 4t
9 10 tt5 6 8

1813 74 15t2
22 12 24 2520 2t

3026 27 28 29

a a s sD s T

t 2

7 I3 4 5

LI t2 13 L4 15 1610

22 11t7 18 79 20 2L

26 27 28 3024 2s

31

ss T a a sD

6t 2

10 t7 t2 137 8

2014 15 16 t7 18 19

25 26 272t 22 23 24

28 29 30 31

ffiFiffirÆ
a a S SD s T

2 3t
9 104 5 8

13 t4 15 T6 t7tt t2
23 2419 20 21_ 2218

28 29 3025 26 27

I

l

a S sD S T a
T

It3 5 6 72

13 t49 10 tt
18 19 20 2l 22t6 t7

2923 24 25 26 27 28

30 31

T a a s sD s

4 5t 3

tl t27 9 10

16 t7 18 1913

2l 22 23 24 25 2620

27 2A

s sD s T a a

7 8 9 104 5

t7t2 73 L4 15 16tt
23 2418 19 20 2l 22

27 28 29 30 3126

FffiFIMF*æ

ENCONTRO DE PAIS

FERIADOS

FÉRIAS PESSOAL DOCENTE

DO DIACONTINUADA

PALNEJAMENTO

PONTO FACULTAÏIVO

RECESSO ESCOLAR/PROJETO

DO D\ALET|VOìREUNIAO DE PAIS

DO D'AREUNIAO tcA

Rua: André Rebouçæ, 1{34 - Ipiranga - Ribeirão rretg - sP cEP: 14055 - û5O'-foneltiel iiff-itis ra* (re) 3653 zcag - e-mail: betaniagconyen.oom.br
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PARTE Vl (Lei L3oLelL4l

29. DESCn¡çÃO DA REALIDADE QUE SenÁ OBJETO DA PARCERIA, DEVENDO

SER DEMONSTRADO O NEXO ENTRE ESSA REALIDADE E AS ATIVIDADES OU

PROJETOS E METAS A SEREM ATINGIDA'

Garantir o acesso à educaçåo infantil às crianças até os cinco anos de idade é um dever

do Estado assegurado pela constituiçåo Federal em seu artigo 208, inciso lv, Estatuto da

criança e do Adolescente, art. 54, inc. lv; Lei de Diretrizes e Bases da Educaçåo Nacional, art'

40, inciso ll e art.3O; Plano Nacional de Educaçäo, Para assegurar a garantia do direito

constitucional à Educaçåo, a prefeitura através da SME estabelece como soluçäo alternativa a

realizaçåo de parcerias com entidades filantrópicas vinculadas à área de educaçäo, sem fins

lucrativos, usando como regime jurídico de formalizaçäo os termos de colaboraçåo, que envolve

a transferência de recursos nos termos da Lei 13019114'

O regime jurídico de que trata esta Lei tem como fundamentos a geståo pública

democrática, a participaçäo social, o fortalecimento da sociedade civil, a transparência na

aplicaçåo dos recursos públicos, os princípios da legalidade, da legitimidade, da impessoalidade,

da moralidade, da publicidade, da economicidade, da eficiência e da eficácia.

A Escola de Educaçäo lnfantil Eurípedes Barsanulfo, desenvolve projetos diários em

todas as etapas sendo do berçário um ao maternal dois compreendendo crianças de seis meses

à quatro anos de idade, respeitando a educaçåo em sua integralidade, entendemos qLle o

cuidado principalmente com crianças muito pequenas såo indissociáveis ao processo educativo,

estaþelecendo em todos os seus projetos a relaçäo afetiva, cognitivas, linguísticas, éticas,

estéticas e sociocultural dos alunos. Valorizando sempre a escuta o diálogo, tanto com o aluno

quanto com os responsáveis. Promovendo projetos além dos já planejados, valorizando a

curiosidade dentro de sala de aula e ouvindo a criança em seus pensamentos e desejos,

valorizando projetos a ser escolhidos pelas crianças, respeitando e valorizando seus

pensamentos.

A Escola desenvolve uma rotina, desde a entrada do aluno onde säo acolhidos por seus

professores respeitando a singularidade de cada aluno, ouvindo a fala de seus responsáveis

caso seja necessário.

Rua: André Rebouçæ, 1434 - Ipirange - Riheirão Prëtü - sP cEP: 14055 - 65O
-foner 
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A Escola possui um cronograma de atividades que é confeccionada todo início do ano

onde os professores seguem diariamente. Acima na rotina onde se lê Atividade Pedagógica,

compreendemos todas as atividades diárias onde as crianças participam do parque, tanque

de areia, brinquedoteca (2), biblioteca, sala de vídeo, quadra de esportes, área para gincanas

e brincadeiras, salåo onde possuímos um palco que em nossa visåo é muito importante para

desenvolver e despertar a imaginaçao das crianças, aula de música ( instrumentos musicais)

aula de teatro com os maternais I e ll, espaço verde onde criamos projeto para que as

crianças plantem, cuidam e depois saboreie o produto plantado, e agora foi reconstruído uma

área aquática adequada as crianças.

Sendo assim entendemos que as crianças såo direcionadas sempre com muita

atividade de ludicidade e aprendizado, favorecendo a igualdade e oportunidade a todos.

Com isso a escola necessita de recursos para o crescimento e conservaçäo de todo

materialjá existente, tanto humano quanto material.

30. DESCRTçÃO DE METAS A SEREM AT|NGTDAS E DE ATTVTDADES OU

PROJETOS A SEREM EXECUTADOS.

1-Mantera atualização de dados cadastrais e de manutenção da matrícula conforme a

capacidade de 304 atunos com efetivo registro no CODERP SAE, até PENÚLïMO DIA
Úfll Oe CADA de cada mês do ano letivo de 2022.

Parâmetros a serem utilizados para a aferiçåo do cumprimento da meta 1: Relatório retirado
todo o dia 30 do mês em exercício pelo sistema CODERP-SAE.

2-Matricular novos alunos sempre que houver vacância, até o quinto dia contado após
a comprovaçäo documental da motivaçäo da vaga, considerando as normativas que
regem o sistema CODERP-SAE e CGU, bem como, as diretrizes da Secrctaria Municipal
da Educaçäo.

Parâmetros a serem utilizados para a aferiçäo do cumprimento da meta 2: Relatório
sistema CODERP-SAE matriculas de alunos e verificacåo diária de vaoas.

3-Mensalmente, manter prontuário físico de 100% dos alunos rnatriculados com dados
cadastrais atualizados

4-Nos meses de março, agosto, dezembro, manter no prontuário de 100% dos alunos, a
atualizaçäo da carteira de vacinaçäo das crianças.

Rua: AndrÉ Rebou6, 1434 - Ipiranga - Ribeiräo freto - SP GEP: 14055 - 650
Fone: (16) 3512-1878 Fax: (16) 3633 2699 - e-mail: betãnia@€onnex.com.br

casasdebetania.org.br
casás.debeta nia.ors. br
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Parâmetros a serem utilizados para a aferiçåo do cumprimento da meta 3
Observa doa

Parâmetros a serem utilizados a do cum ento da meta 4
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r- ^ _ ^ ) ^ Hantenedora do Esoola de Educacäo Infantil Eurípedes Barsanulfo. dec{orâda de
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.. . -EDUCAT A$ CR¡ANçÂS E HÃO sERÅ NECESSÁRIO PUT{IROS HOMEHS"

Solicitar aos responsáveis por me¡o de agenda escolar e reun iöes de pais, a

obrigatoriedade da entrega da carteira de vacina atualizada nos meses de março, agosto e
dezembro.

5-Diariamente, manter reg¡stro físico da frequência de alunos, por turma, anotando
inclusive se houve justificativa para ausência.

Parâmetros a serem utilizados parc a aferiçåo do cumprimento da meta 5:
Diário de classe por turma. Os alunos que saem por alguma enfermidade é anotado no
registro o motivo, horário e assinatura do responsável,

6-Diariamente manter comunicaçäo com os pais e ou responsável legal, informando a

rotina do aluno em relaçäo ao dia do mesmo na escola.

7-Diariamente manter registros de intercorrências envolvendo a saúde da criança com
assinatura de ciência dos pais e ou responsáveis legais quanto a comunicação devida.

Parâmetros a serem utilizados para a aferiçåo do cumprimento da meta 7:
Livro de ocorrências por turma, com livre acesso aos interessados no processo de auditoria
e ou dos órgäos de controle e fiscalizacåo.

8-Mensalmente, selecionar uma atividade com descritivo claro da intencionalidade
pedagógica para registro dos projetos e atividades pedagógicas executadas que mais
se destacaram, de cada segmento (Berçário l, Berçário 2, Maternal 1, Maternal 2 as
quais desenvolvidas no âmbito da escola).

9-Realizar quadrimestralmente registro do acompanhamento dos processos de
desenvolvimento e aprendizagem do aluno.

Parâmetros a serem utilizados paø a aferiçåo do cumprimento da meta g:

Ficha individualizada de acompanhamento do desenvolvimento e aprendizagem do aluno
ou diário de bordo do ra talfim

1O-Semanalmente desenvolver planejamento das atividades a serem executadas com
os alunos, por turma.

hoc.l oJ tl +/q¿4ßt4-^

oCltr Pontc¡

Rua: AndrÉ Rebouçae, 1{34 - Ipirangå - Ribeirâo Preto - SP CEP: f4trSb & ffi"t ¡tr¡clo 55
Fone: {16} }5L2-187S Fa* {16) 3633 2699 - e-mail: befiania@osnver<.csn.br

casasdebetania.org.br
casacdeheta nia.org. br
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Paråmetros a serem utilizados para a aferiçåo do cumprimento da meta 6:Agenda do aluno
isa dee arsnsáveisdos eou

Paråmetros a serem utilizados para a aferiçåo do cumprimento da meta 8: Portfólio
Admin co da escola bem como redes sociais

Parâmetros a serem utilizados para a aferição do cumprimento da meta 10:
Acompanhamento através do Cademo de registros de Planejamento do professor. A
escola acompanha através do semanário dos professores onde säo desenvolvidas as
atividades

br



¡l!\ t^ ) - Mantenedora da Esoola de Educaçäo fnfantil Eurípedes Eamanulfo, declarada de
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ll. Trimestralmente, realizar reunião de pais para comunicar sobre as atividades e

aprendizagens intencionalmente planejadas desenvolvidas, entregando para ciência

dos mesmos um portfólio do aluno contendo as informaçöes sobre suas conquistas.

l2- Trimestralmente, realizar encontros com famílias de forma que recebam orientaçäo
sobre a importância das brincadeiras e da leitura, concepçäo de Educaçäo Criativa,
para o desenvolvimento infantil.

13- Mensalmente realizaçäo de encontros de formaçäo continuada com todos os
profissionais escolares, com temas que evidenciem o conteúdo da Resoluçäo
CNE/CEB 05/2009, de forma que essas reflexöes fortaleçam as práticas cotidianas
desenvolvidas no âmbito escolar em função do Projeto Político Pedagógico.

Parâmetros a serem utilizados para a aferiçåo do cumprimento da meta 13: Temas
elencados no Projeto Político Pedagógico, Listagem da presença dos profissionais
escolares com o tema trabalhado e identificaçåo de quem presidiu os encontros.
Capacitaçåo através de cursos ofertados pela secretaria da educaçåo e profissional
habilitado.

14- Trimestralmente será avaliada a necessidade de reorganizar a rotina promovendo
que as turmas se desloquem nos espaços internos e externos, os quais
intencionalmente organizados provoquem amplos movimentos,

1S-Manter a organizaçäo de materiais, objetos, brinquedos deforma que estes fiquem
acessíveis ao manejo de todas as crianças.

16-Diariamente manter a organização de espaços materiais, objetos, brinquedos com
instruções usando a comunicação alternativa para as todas as crffit__-..-..-..-.-

p*.,--a{.Lb H9J5k3

Jú Cé¡er Po¡tcr
Aoc¡lo dc A lristr¡cilo

Rua: AndrÉ Rebouçæ, 1434 - Ipiranga - R.ibeirä'o Prcto - Str CEP: 14055 - 650
Fone: (16) 3512-18tS Fa* {16} 3633 2699 - e-n¡ail: hetãn¡ã€lffinvex.oorn.br ¡5Ocasasdehetania.org.br hr

ca¡asdebeta nia.org. br

Parâmetros a serem utilizados para a aferi
indicada através de Calendário Escolar e entrega de portfÓlio da criança com livre acesso

do cumprimento da meta 11 Reuniåo

de controle e fiscalaos

Paråmetros a serem utilizados para a aferiçäo do cumprimento da meta 1 2: Encontros
indicados através de Calendário Escolar e Listagem da presença de famílias com o tema
trabalhado e identificaçåo de quem presidiu os encontros. Existe uma parceria entre a USP
com o proleto Fortalecendo Laços, onde o tema principal é a importância da brincadeira
entre mäe e filho. Este ro á sendo realizado r2 anos.

Parâmetros a serem utilizados para a aferiçåo do cumprimento da meta 14 Rotina
elaborada afixada em local visível com data da da se necessano

Parâmetros a serem utilizados para a aferiçåo do cumprimento da meta '15: Registro
fotográfico e registro da observaçäo ativa do professor em relaçäo às interaçöes da criança
eo e os recursos íveis.

?



17-Para o início do ano letivo 2022, projeto de acolhida elaborado junto aos

professores, (processo de adaptaçäo escolar), prevendo a família efetivamente

presente neste processo, de forma a aplicá-lo sempre que do ingresso (primeira vez da

criança) na escola.

18-Ao longo do ano letivo em relação a qualquer experiência de aprendizagem que seja

trabalhada pelas crianças durante o ano letivo, serão abolidos os procedimentos que

näo reconhecem a atividade criadora e o protagonismo da criança pequena, que

promovam atividades mecânicas e näo significativas para as crianças.

19. Diversificar o quadro de funcionários que atuam com as c nças, ampliando o
repertorio dos infantes mediante a contrataçäo de recreadores em eventos e datas
comemorativas.

21. Pagamento de hora extra aos professores para capacitaçäo presencial fora do
horário de trabalho.

22. Assegurar a organizaçäo curricular nos campos de experiência dos quais säo
definidos os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento conforme a BNCC.

^t!\ r. - - - ) - Mantenedora da Esmta de Educacão Infantil Eurípedes Ba¡eanulfo, decl¡rada de
l.-t*Ð Lâ rilS Oe ut¡l¡¿"¿e púbtica Federal peta Let ño. goz¡s dêoziolltssl, Est¿dual pela Lel no.

üfil B e t a n i,' ffå"*'#"$i#;an H'::å i J,ä;ï ffiiiffJ;Jj 
1e6d .HPI:

¡orrra,.'lll'
p,n,-.a{.ú}JA9'!59:-1
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Ao'rìc /e H¡lnini¡trrcÃo
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Parâmetros a serem utilizados para a aferiçäo do cumprimento da meta 12: Comunicaçåo
intemos e externos do ambiente escolaralternativa usada nos

Parâmetros a serem utilizados para a aferiçäo do cumprimento da meta 17: lncluir o projeto

de adaptaçåo na rotina do cotidiano escolar, entrega do projeto as novas famílias no

momento da primeira reuniäo de apresentaçåo da escola e da proposta pedagóg¡ca, a qual

deve ser realizada antes do início dos novos alunos. Para 2022, será feito alguns reajustes
pela necessidade da pandemia COVID-19 com os referenciais solicitados a esta entidade
com o uso de EPls ra e demais funcionários

Paråmetros a serem utilizados para a aferiçäo do cumprimento da meta 18: Planejamento
diário de atividades em consonância com o ato criador do aluno e seu protagonismo/
presença do brincar e do jogo como fonte de aprendizagem. Aquisiçåo de professor de
música e teatro ouvir as necessidades dos alunos um desenvolvimento de idade.

20. Climatizar as salas de aul se brin uedoteca e biblioteca.

23. Facilitar
diferenciados

de materiais e recursos ped
ra o desenvolvimento infantil.
Gnança a

br
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31. FORMA DE EXECUçÃO DAS ATTVTDADES OU DOS PROJETOS E DE

CUMPRIMENTO DAS METAS A ATRELADAS À PNCV¡SÄO OC RECEITAS E DE

DESPESAS A SEREM REAUZADAS PARA EXEGUçAO DO OBJETO"

A escola de educaçåo infantil Euripedes Barsanulfo se diferencia pela capacidade de
atendimento, 304 crianças, em período integral, o que demanda um custeio elevado, tanto
no que tange a materiais pedagógicos, como também administrativos e de limpeza. Soma-
se a este custeio o quadro de funcionários necessários para tal atendimento, desde o
numero de professores condizentes com a legisla$o, até os funcionários de apoio
(cozinheiras, administrativo e manutençäo) o que torna os gastos da lnstituiçåo com custeio
elevado' Fotna¿'*flfu*
Abaixo segue quadro da rotina diáría da escola: n"""-0llJJJ'f315Æ

iäTãõ,-tr;ËTffiä;
Aoe¡l c Åç ÁrJillniitÿaç¡o

Berçário I

Recepção dos alunos
Higienizaçåo e troca dos bebês
Café da manhã
Descanso
Atividade Pedagógica (banho de sol, área
externa)
Hora da fruta/Agua
Banho
Almoço
Descanso
Mamadeira
Atividade Pedagógica
Jantar

Obs.: as trocas, banhos, e água são inseridos
em todos os momentos necessários.

-Lenços umedecidos,
sabonete líquido, fraldas.
material para higienizaçäo da
troca.
-Mamadeiras
-Caminhas e lençóis,
carrinhos de bebês
-Brinquedos emborrachados,
tatame de E.V.A, espelhos,
chocalhos, toca cds, material
pedagógico como livros
p/bebês, bolinhas coloridas,
material para confecçäo de
brinquedo reciclado etc.
_ Talher pequeno, vasilhas,
copinhos com tampas.
-Cadeiröes.

Berçário ll

Recepçäo dos alunos
Higienização e troca dos bebês
Café da manhä
Atividade Pedagógica
Almoço
Descanso
Leite
Atividade Pedagógica
Jantar

-Lenços umedecidos,
sabonete líquido, fraldas,
material para higienização da
troca.
mamadeiras

Maternal
le ll

Recepçäo dos alunos
Café da Manhã
Sala de aula
Almoço
Descanso
Atividade Pedagógica
Jantar
Despedida.

-Refeitório, onde existem
mesas e bancos para a
acomodação dos alunos
desse seguimento.
-Como existem salas para
cada turma deixam seus
pertences e começam as
Atividades Pedagóg icas.

Rua: And¡É Reboug, 1434 - Ipiranga - Ribeirão Prcto - Sp CEp: 14OS5 - öSO
Fone: (16) 3512-1S78 Fa* tf6) 3633 2699 - e-¡nail: betania&convex.omn.br ¡SOcasasdebetânia.org.br br

casåsdebeta nia.org.br
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A instituiçåo conta com amplo espaço físico, o que viabiliza uma diversidade de

atividades fora da sala de aula, e uma intensa rotina de limpeza e manutençåo. Oferece uma

rot¡na para cada turma com o nåo confinamento dos alunos em salas de referencia, oferecendo

atividades diferenciadas ao longo da permanência na lnstituiçåo. Vale ressaltar também que os

docentes såo sempre or¡entados a utilizar diversidade de material, buscando constantemente

trabalhar com o lúdico, o que demanda custos com materiais pedagógicos diversificados e

também capacitaçåo dos docentes.

Vale destacar que o alto valor investido em custeio nos permite avaliar que os recursos

empregados eståo sendo fortemente investidos na execuçåo do serviço e atendimento aos

infantes.

32. DEFTNIçAO DOS PARÂMETROS A SEREM UT¡LTZADOS PARA A AFER¡çÃO

DO CUMPRIMENTO DAS METAS ATRELADAS À PNEVISÃO DE RECEITAS E

DESPESAS A SEREM REALTZADAS PARA EXECUçAO DO OBJETO.

A escola realiza a aplicaçäo de questionário de satisfaçåo, com os indicadores

apontados pelo MEC. Tais questionários säo respondidos pelos familiares. A fim de estimular a

participaçåo das famílias no processo de avaliaçåo constante a Escola criou uma Comissåo de

Pais, aberta para participaçåo espontânea, em que os mesmos possuem voz desde o

planejamento a avaliaçäo.

Além dos indicadores pré-estabelecidos pelo MEC, a escola analisa também o índice de

presença dos pais em reuniöes, mediante lista de presença, índice de intercorrências entre

família x escola, e índice de encaminhamentos à rede de serviços.

Mediante tais indicadores, em conjunto com os responsáveis é possível analisar se os

recursos investidos estäo sendo utilizados para ofertar um atendimento que integre as

demandas dos alunos e seus familiares, aprimorando a racionalizaçåo dos recursos investidos.

Rua: AndrÉ Rebouças, 1+34 - Ipiranga - Ribeiräo Preto - SP CEP: 14055 - 650
Fone: (16) 3512-1S7S Fa:r: dfEf 3633 2699 - e-rnail: hetania&conve¡r.oom.br

caqs{gbetania.org.br
casasdebets nis.ore.br

¡so
br
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Ca: as de
Mantenedo¡a da Esoola de Hucaçâo
Utilidede Pública Federal pelâ L€¡ nÛ.

rnfantil Eurípedes Barsanulfo, declarada de
8623S de û2187lLSsL, Estadual pela Lei no.

e Municipal pelo tlecrato n.o"ol 501 de 30/1U1964¡ CHPI:

nr
"EDUCAI AS CRIAHçAS

PARTE VII

33. PRESTAçÃO DE CONTAS:

tseta
651 de flS/O//1964
s5.99!r.296-0001-98

e rúo ssnÅnrcrssan¡o pu*r*os to".ntl** 
*_gM^-*_

y*,,*M"!h,J"il-tlÍle
_*--_*J¿
Júllo Cdrrr Âi{J¡ Po¡t¿¡ Alcncrr

A tcnt c ¡l c A d n in islr¡cilo

Entrega de contas Mensal Quadrimestral Anual/Final Modo de entrega

Proponente 3LlOIl2023 Físico e Sistema,

34. PREVISÃO DE RECEITAS E DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS NA
EXECUçÃO DAS ATIVIDADES OU DOS PROJETOS ABRANGIDOS PELA
PARCERIA:

34.1. PLANO DE APLICAÇAO:

Rua: AndrÉ Rebouças, 143¡l - Ipiranga - Ribeiräo Preto - SP CEP: 14055 - 650
Fone: {16) 3512-1878 Fâx: (16} 3633 2699 - e-mail: betania@csnvex.oorn.br

caruçlebetania.org.br
cacasde beta nia.ore.br

Dia 10 do mês Até o dia 10 do

subsequente. mês subsequente.

¡so
br

R$ 2.314.102,29Despesas com Pessoal

r Folha de pagamento;
o 13o salario;
o Férias;
o Abono salarial obrigatório em dissídio coletivo

SINPAERP;
r Rescisão Contratual;
o Encargos: INSS, FGTS, PIS,IRRF, FGTS sobre rescisão

de contrato;
. Corr-rribuição sindical;
o Vale transporte;
r Gastos com exames complementares obrigatórios

exigidos pelo PCMSO.
o Profissional habilitado temporário para cobrir ferias e

recesso;
¡ Horas extras (para aplicação da Formação Continuada);

R$ 42.480,83Material de Consumo

Materiais necessários para desenvolvimento das atividades :

o Material pedagógico, livros didaticos e paradidaticos;
. Brinquedos para o desenvolvimento das atividades

escolares;
o Material pedagógico (EVA, tintas, lápis, canetas,

tecidos, pincéis entre outros materiais necessários para

execução dos proj etos).

Frodutos de Limpeza, higiene e escritório:

Material de cscritório (Papel, canetas, lápis, cartuchos
para impressora, clips, pastas, entre outros;)
Material de higiene elimpeza, necessários paraa

a

a

manutenção da Entidade;
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Hantenedora da Esoola de Educæäo tnfantil Eurípedes Barsanulfo, declarada de
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Material de construção para possíveis adequações e

manutenções na parte elétrica, hidráulica, de pintura e

etc (Fios, tintas, cimento, cal, areia, entre outros);

Gás de cozinha.

Compra de Materiais para adequações do espaço físico para

o desenvolvimento das atividades escolares:

Materiais para pintura interna e externa de toda a
Entidade;
Materiais para pintura ou troca dos pisos e azulejos
lavanderia;
Manutenção de pequenos consertos, telhado (calhas,

conduítes, rufos telhas e etc);
Ìvlatcriais paia histalação 'ie paviflex refeitório, piso
superior e inferior.
Materiais para conserto de computadores, impressoras,

o Consertos, reparos e manutenção na rede de esgoto e

hidráulica;
o Manutenção e substituição do tanque de areia;
¡ Troca da fiação antiga, área remanescente piso térreo;
¡ Possíveis adequações exigidas pelo Corpo de

Bombeiros e vigilância sanitaria;
¡ Troca de piso da piscina.
o Piso de concreto para ligação entre cozinha do salão

para quadra;

o Microfone;

r Panela de pressão;

. Utensílios de cozinha;

r Tapume;

. Grelha;

. Cubas de inox;
o Colchonetes

o Ventiladores

a

a

J

hoc.l

Cá¡rr Por¡ter
y''ocalc á dn i¡ ittr¡ção

6L

a

a

a

a

Rua: And¡É Rebouçæ, 1434 - Ipiranga - Ribeirfu Preto - Sf CEP: 14055 - 65O
Fone: (16) 3512-187ß Fa¡c (1613633 16S9 - e-mail: betãn¡â@conven.oom.br

casasde beta nia.org.br
casasdebeta nia.ors.br
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R$ 208.818,14Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

. Água e Esgoto;
o Energia elétrica;
. Telefone e internet;
. Serviços contábeis;
¡ Dedetização,desinsetização;
r Manutenção de caixas d'âgua do prédio;
o Pagamento de transporte para crianças em atividades

pedagógicas (empresas, teatro, cinemas, bosques,
parques, etc.)

¡ Capacitaçäo de profissionais;
o Prestação de serviços de assessoria pedagógica;
o Mão de obra de pintor, encanador, pedreiro, serralheiro,

eletricista, etc, para possíveis adequaçöes;
o Gastos com elaboração de laudos Ltcat, Ppra e Pcmso.

4
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casasdÊhetania.org.br br
cacaedebetania.ors. br

Àl/

o ProfissionalLiberal;
r Locação PJ

o Serviços deterceiros diversos;
o Gastos com retirada Entulho;
o Instalação de bomba d'âgua e filtro;
r Instalação de caixas d'água para captação de água da

chuva:
o lnstalação de paviflex piso superior e inferior;
r Pintura dos brinquedos play ground;

Manutenção em mobiliários, máquinas e equipamentos para
atender as necessidades da escola:

Manutenção e conserto de: computadores, monitores,

impressoras, Dvrs, nobreaks, estabiiizadores, veniiiaciores,

fogões, forno combinado, pista quente, freezer, geladeiras,

câmera fria, ar condicionado, bebedouro, liquidificador,
processador, descascador de alimentos, batedeira industrial,
espremedor de frutas, lavadora de louça, cortador de grama,

cadeiras, sofá, portões, relógio de ponto, câmeras de segurança,

lavadora ajato, lavadora de roupas, secadora de roupas,

passarolas; vidros, insulfime, edhas, rufos, eoifas, telhadq
lâmpadas, reatores, hidráulica, elétrica, Jardinagem, azulej os,

pisos, extintores, projector de imagens, note book, televisão,
filtros d'agua, caixas de som, aparelho de som, refresqueira,

tapeçaria e etc.

hoc,l

-***v_
Jfllio Cérerdlrc¡ Poltca Alcncrr

A oe¡t ¿ AYA à'niñirtrrc¡o

R$ 193.094,74
Despesas de Capital

r Monitores;
o CPUs;

. Impressoras;

¡ Armários/arquivos;
o DVRs;
r Mesas para sala de aula;

¡ Ventiladores;
. Bebedouras d'água;
¡ Aparelhostelefônicos;
¡ Ar condicionado e cortina de ar;

. Câmeras de Segurança;

. Nobreaks;

¡ Sofa;
o Cadeiras;
. Cadeiras plásticas para crianças;

. Bomba d'ëry:ua;

o Freezer;

o Geladeiras;

r Coifas;
¡ Forno combinado;
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r Pista Quente;
¡ Brinquedos para play ground;

o Prateleiras, eståntes de aço e gôndolas para Despensa;

o Colocação de estrutura metalica e tela de sombreamento

na piscina e corredor lateral
. Colocação de estrutura metalica com cobertura de

policarbonato entre B II e salão de festa;

o Colocação de estrutura metálica com cobertura de

policarbonato entre a dispensa e administrativo;
r Mesa com pedra mármore para lavanderia;

r Mesas para escritório;
o Fogão Industrial;
¡ ì.ioie book;
. Espremedor de frutas industrial;
r Lavadora a jato.

r Instalação de energia fotovoltaica;
¡ Porta de enrolar;

o Troca de Cabo de redes e assessórios (Câmeras),

r Enceradeira;
o Ferramentas de jardim em geral;

,^n*-**ll2
P'"..,JilJJlJIfulfuå
jTTr,cñdfrËiñTiñ;;

A o¿at e á tA Å ain irtr¡ cilo

TOTAL(A+B+C+D) R$ 2.758.496,00

Rua: And¡É Reboug, 1434 - Ipiranga - Ribeirâo Prcto - SP CEP: 14055 - 65CI
Fone {16} 3512-1878 Farn (16) 3633 z6ftg - e-rnail: betãniÐ@fionrex.oun.br

casasdebetania.org. br
casas'deheta nia.cre. br
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î _ . ^ ^ ) ^ Hantenedor¡ do Esoola de Fducação Infantil Eurípedes Barsanulfo. dedarada de
LaSAS O€ ut¡t¡¿a¿e p¡iblica Federal Þêtä Ler ño. scr:o ¿eozitt ltsst, Estadual pêla Le¡ nð,

Bgtåniil Eilrif.åY$iå1:fi 
s Municipar pdo Decreto ns"1501 de 30/''/rs64' *{Fr:

'Erluc4r As cRrANçAs E nao ssnÁ nrcnssÁn¡o punrnos Htrqcms' roürar--.lf.,h
v,*,^çtilLlful,A?-

PARTE VII

35. TRANSPARÊNCIA:

Y
¡ t lio cttt iùJc;ñ;ñîË;;"'

A cç¡l e Å ¿ ¡{ /nin i¡trncâo

De acordo com o Comunicado 01612018 do TCE, todas as entidades do terceiro

setor destinatárias de recursos públicos devem divulgar pela v¡a eletronica todas
as informaçöes referentes à suas atividades e resultados, dessa forma,
exponham quais as medidas que a lnstituiçäo vem adotando para este fim.

l. lnformar o endereço eletrônico: casasdebetania.org.br

ll. Anexar fotos do site.

.(.*sE¿óôò-Ê.iJe.d. x + - õ X

ç C ¡r$esd.b.ì¡niå.6n9.br û *e ¡
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Casas de
Betani;,1

Mois de 50 onos
ojudondo cr¡qnçqs o

constru¡rem um futuro
melhor, otrovés dq
educoçõo e muito
smor qo Próx¡mo.

tsÕnìÊ R()¡!l Prõlo Tro'1sÞoréñ{:Ìo BiDc coalc¡to

iCsaldeBèÉ¡iâ-Erldàdede:x + - 6 X

ç + e åcasadehbniùoq,br û i e i
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Rua: AndrÉ Reboug, 1434 * Ipiranga - Ribeirão preto - SP CEP: 14055 - 650
Fone {16} 3512-1878 Fax: (16) 3633 2699 - e-n¡ail: betania@mnvex.oom.br

casâsde beta n ia.org. br
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36. TERMO DE ENCERRAMENTO:

"A direção da escola aprova o presente Plano de Trabalho 2022 e encaminha
para homologação".

Ribeiråo Preto, ÑJ5 de novembro de2o21

Jorge Roberto Pimenta
Presidente da Diretoria Executiva

RG: 12.354.588
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Gerente Administrativo
RG: 24.158,666-5

r

ti

Pedagógico
RG: 10.329.204

Rua: A¡¡drÉ Reboug, 143+ - Ipiranga - R,ibeirão Prsto - 9P CEP: 14O55 - 65CI
Fone: {16) 3512-1878 Fa* (16} 36}3 2699 - e-mail: betån¡ã@@nvex.asn.br

carasdeheta nia,org. br
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