
 
 
 
 
 
 
  

 
 

PLANO DE TRABALHO 2018 
Unidade I 

 
 
1. DADOS DA ORGANIZAÇÃO  
 
CRECHE CANTINHO DA AMIZADE 
Endereço: Av. João Junqueira, 2650. 
CEP: 14.460.000      Bairro: Centro       Telefone: (16)3133-1110 
Cidade: Cristais Paulista  
CNPJ 46.733.697/0001-00 
Fundada em 07/10/1974  
Utilidade Publica Municipal n.º 382/1983 
Utilidade Pública Estadual: Decreto 44.408 de 16/11/1999 
Utilidade Pública Federal: Decreto n.º 50.517/61 de 03/04/2000 
Registro Conselho Nacional de Assistência Social: Resolução nº 073 de 20/05/1996 
Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos: Resolução n.º 71 de 20/04/2000 D.O.U  27/04/2004 
 
  
2. PRESIDENTE DA ENTIDADE 
 
Nome: Vera Lucia Martins Raiz  
Endereço: Rua Joaquim Mendonça Ribeiro nº 346  
Jardim Mogiana CEP: 14.460.000 
E-mail: veraraiz48@gmail.com 
Telefone (16) 99216-0064 
Período de mandato: 2016-2018  
 

3. DIRETOR  DA ENTIDADE 
Nome: Cintia Cristina Ferreira Oliveira 
Endereço: Dinamerico de Azevedo nº 616 
centro CEP: 14.460.000 
E-mail: Cintia.creche@hotmail.com 
Telefone (16) 99215 6279 
Formação: Pedagoga 
Tipo de vinculo: Celetista 
 
 

1 
 



 
 

 

 

 

4. FINALIDADE ESTATUTÁRIA 
A instituição tem como finalidade a prática da caridade e principalmente através da 

filantropia prestar assistência aos necessitados, sem distinção alguma quanto à origem, raça, cor, 
condição social, credo político e religioso. Oferecer Educação Infantil, primeira etapa da educação 
básica nos termos do que dispõem as leis nº 9394/96 – LDB e 10172/01 – PNE. Sendo uma 
associação civil de direito privado e de duração por tempo indeterminado. 
5. ÁREA DE ATUAÇÃO 
Educação Infantil – Creche 
6. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO E VIGÊNCIA 
6.1. Descrição: A Creche Cantinho da Amizade unidade I tem por finalidade atender crianças de               

zero até três anos e onze meses de idade, de ambos os sexos, em período integral. Atendendo as                  

necessidades do município. 

 6.2. Vigência do objeto: Março à Dezembro 2018 
7. LOCAL DE ATENDIMENTO 
Endereço: Av. João Junqueira nº 2650 
 Centro - CEP 14460 000 
Telefone: (16) 3133 1110 
Email: crechecantinhodaamizade@gmail.com 
8. PÚBLICO ALVO 
Crianças de zero a três anos e onze meses, sem distinção alguma quanto à origem, raça, cor, 
condição social, credo político e religioso. 
9. CAPACIDADE DE ATENDIMENTO 

ANO CAPACIDADE DE ATENDIMENTO 

2016 112 

2017 112 

2018 114 
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TURMAS Nº DE CRIANÇAS 

Berçário I 15 

Berçário I 15 

Berçário II 20 

Berçário II 20 

Maternal l  22 

Maternal l 22 

Total  114 

 

Das vagas oferecidas pela Cantinho da Amizade; 

-  70% das vagas serão destinadas a mulheres inseridas no mercado de trabalho; 

- 30% das vagas destinados a crianças e/ou famílias em situação de risco social ou pessoal; 
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10. JUSTIFICATIVA 

A instituição presta serviços educacionais para o município há 42 anos em parceria com a               
Prefeitura Municipal de Cristais Paulista acolhendo hoje crianças de zero a três anos e onze meses,                
atendendo as necessidades do município. 

As relações no mundo do trabalho estão em constante transformação. A cada dia             
aumenta o número de mulheres inseridas neste contexto, onde as atividades laborais se tornam de               
fundamental importância para complementação do orçamento, bem como para o atendimento das            
necessidades básicas de subsistência da família. 

A creche oferece um espaço adequado para atender as necessidades destas famílias            
cujos pais estão inseridos no mercado de trabalho não tendo quem cuidar dos seus filhos, bem como                 
para atender aquelas crianças que se encontram em situação de risco social ou pessoal devidos às                
circunstâncias onde estão inseridas. 

 
11. OBJETIVO GERAL 

A Creche tem como objetivo desenvolver uma proposta pedagógica tendo o compromisso            
com a primeira etapa da educação básica, oferecendo condições adequadas para um            
desenvolvimento físico, emocional, cognitivo e social da criança, promovendo a ampliação de suas             
experiências e conhecimentos, estimulando os meios de aprendizagens que possam contribuir na            
formação integrada das crianças.  
 
12. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 
a) Capacitação dos professores; 
b) Realização mensal de reuniões pedagógicas; 
c) Participação em eventos pedagógicos quando ofertados por meio do Setor de Educação e Cultura; 
COM A FAMILIA 
a) Atendimento diário de acordo com suas necessidades; 
b) Realização de reuniões trimestrais; 
c) Realizar pesquisa de satisfação semestralmente para avaliação do trabalho proposto. 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 



 
 
 
d) Desenvolver uma parceria  para os eventos.  
e) Assistir ás necessidades das crianças atendidas.  
 
COM A COMUNIDADE 
a) Participação em eventos beneficentes; 
b) Prestar contas em um portal de transparência. 
 
COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
 
a) Prestar os serviços educacionais com qualidade; 
b) Cumprir com todas as etapas do termo de colaboração; 
c) Manter as instalações em perfeitas condições para um bom funcionamento. 
COM AS CRIANÇAS 
a) Acolher às crianças; 
b) acompanhar o desenvolvimento da criança; 
c) executar atividades de recreação e lazer; 
d) Trabalhar a coordenação motora promovendo atividades desde o “andar” até modelar massinhas 
ou pintar dentro dos limites dos desenhos; 
e) Estabelecer vínculos afetivos, possibilitando a comunicação e socialização infantil; 
f) Interceder para o conhecimento de seu corpo, com hábitos de cuidados e higiene; 
g) incentivar a alimentação proporcionando a formação de bons hábitos alimentares; 
h) Reconhecer e valorizar a diversidade cultural da criança e de suas famílias; 
i) Instigar a utilização de diferentes tipos de linguagens onde a criança possa compreender e ser 
compreendida, expressando ideias, sentimentos e desejos; 
J) Incentivar o gosto pela música e pela arte; 
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13. METODOLOGIA 
a) Área Pedagógica: proporcionar as crianças através de projetos multidisciplinares e práticas           

que contemplem o cuidar e o educar; valorizando a rotina de atividades permanentes e              

diversificadas de acordo com os projetos pedagógicos em desenvolvimento, visando          

favorecer na formação de cidadãos, críticos, criativos, conscientes e participativos, através           

de atividades que possam favorecer a construção de novas aprendizagens, promover o            

desenvolvimento das potencialidades, contribuir no processo de conquista da autonomia.          

Será utilizada como metodologia o desenvolvimento de projetos pedagógicos.  

 

b) Área Médica: o atendimento médico será realizado no Posto de Saúde do município de              

Cristais Paulista/SP, através de medidas emergenciais, orientação para a administração de           

medicamentos, encaminhamento para outras especialidades quando necessário.  

 

c) Área Nutricional: o cardápio será elaborado pela nutricionista voluntária, visando suprir as            

necessidades nutricionais da criança. Diariamente serão servidos cinco refeições, sendo café           

da manhã, lanche,almoço, lanche da tarde e jantar. 

 

d) Famílias: serão realizadas reuniões durante o ano a fim de estimular na família a reflexão               

critica buscando sua participação e integração na dinâmica de aprendizagem desenvolvida           

no Cantinho da Amizade.  

 
e) Diretoria: serão realizadas reuniões da diretoria para avaliação, discussão dos problemas           

administrativos e sociais, organização de eventos, dentre outros assuntos para o bom            

andamento das atividades da Entidade. 

 
f) Equipe de Funcionários: Profissionais da educação, fornecer subsídios para que possam           

criar e programar atividades levando em consideração não apenas a faixa etária da criança,              

mas principalmente, oferecendo diversificadas oportunidades para a criança desenvolver-se.  
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g) Promoções: as promoções serão previamente marcadas pela diretoria e deverão ocorrer           

durante o ano visando arrecadar fundos para governança. 

14. CRITÉRIOS DE QUALIDADE 
 

a) Adequação da quantidade de criança por grupo para cada faixa etária, quantidade            
adulto/criança de acordo com o previsto pela legislação vigente; e pensando na            
segurança e desenvolvimento da criança;  

 
b) Ambiente arejado e funcional com brinquedos e objetos para que as crianças            

manipulem e variadas oportunidades de interação entre elas;  
 

 
c) Alimentação balanceada, nutritiva e variada;  

 
d) Envolvimento afetivo do monitor com a criança e com seu trabalho com essa faixa de               

idade, seu interesse em realizar atividades e disponibilidade para brincar;  
 

e) Nosso projeto pedagógico visa promover desafios para que as crianças possam,           
gradativamente, pensar por si mesmas, realizar tarefas, solucionar problemas,         
desenvolvendo assim sua autonomia;  

 
f) Nossa proposta está organizada em situações educativas permanentes e/ou temporárias          

e projetos de estudo. Os projetos podem ser específicos ou integradores, de curta ou              
longa duração.  

 
 
 Os princípios pedagógicos caracterizam-se por considerar que:  
 

a) Situações Educativas Permanentes: tem como objetivo orientar as faixas etárias          
segundo a organização do tempo e dos ambientes. Os conteúdos trabalhados           
geralmente se repetem a cada ano sendo adaptados às necessidades de cada grupo.             
Alguns marcam a temporalidade social e cultural, outros temas marcam as           
necessidades de cada faixa etária, como por exemplo: o projeto de adaptação da             
criança e da família a creche, o processo de desfraldamento, as ações que possibilitam              
à criança servir-se e comer sozinha, ir ao banheiro, higienizar-se com autonomia,            
participar ativamente da organização do ambiente, as rodas de conversa, a contar de             
histórias, dentre outros.  
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b) Situações Educativas Temporárias: são aqueles trabalhados em determinados períodos         
e que não necessariamente se repetem de um ano para outro, como por exemplo, os               
relacionados a temas como das festas e eventos desenvolvidos durante a semana            
junina, do Meio Ambiente, Carnaval, Natal, etc.  

 
c) Projeto integrador: tem como objetivo integrar turmas de uma mesma faixa de idade             

e/ou dos diferentes grupos.  

 

Assim, priorizamos a organização dos objetivos, conteúdos e ações praticadas por faixa 
etária; a apresentação de atividades significativas de maneira integrada, desafiadora e a resolução de 
problemas como forma de aprendizagem. 

15. CONTEÚDOS  
 
O meio ambiente, a brincadeira, a construção da identidade e dos vínculos afetivos e 
de confiança são aspectos considerados relevantes e devem ser articulados aos princípios            
pedagógicos, aos critérios de qualidade, para construir todas as ações.  
Os critérios para a seleção dos conteúdos devem:  

a) Permitir que a criança seja o sujeito de seu desenvolvimento  
b) Suprir as necessidades da criança levantadas pela Avaliação Diagnóstica. 
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16.GRADE DE ATIVIDADES 2018 
 

Linguagem 
Oral e escrita  

Hora da roda 
Roda de leitura/ Contos de história 

Cantinho de leitura/ maleta de leitura com famílias  

Artes  Brincando com as sensações 
Ateliê de criatividade 

Música  

-Brincadeiras cantadas e canções da cultura popular 
brasileira, africana e indígena; 

-Brincando com os sons: exploração e criação a partir de instrumentos convencionais e não 
convencionais, sons da natureza 

Natureza e 
sociedade  

Brincando com os elementos da Natureza 
Culinária 

Conhecendo minha história 

Ludicidade/ 
Movimento 

Brincadeiras populares (brasileiras, africanas, indígenas) 
Jogo simbólico/ Cantinhos de faz de conta 

Brincadeiras motoras/ Circuitos, brincadeiras circenses  
Relaxamento 

Numerament
o 

Brincadeiras com quantidades, tamanhos, seleção categorização: 
Brincar de feira; 

Brincar de supermercado; 
Culinária; 

Brincando com quantidades (boliche, amarelinha, separar brinquedos, organizar elementos 
por categoria) 

Atividade 
Física: 

Oportunizar as crianças vivências prazerosas com foco no desenvolvimento afetivo com o 
seu corpo e com o toque carinhoso do adulto.  

Quando desenvolvido com seus familiares ou Educadores permite uma maior aproximação 
e entrega; receber esse contato é uma necessidade física do bebê, de suprimento de afeto e 
contato. É através desse carinho que o vínculo é consolidado, além de ajudar o pequeno a 

se adaptar a tantos estímulos.  
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17. REUNIÕES PEDAGÓGICAS E FORMAÇÃO CONTINUADA  
 

As reuniões pedagógicas acontecerão mensalmente, com o objetivo de  planejar, discutir, 
definir metas, avaliar o processo educativo e acompanhar sistematicamente o desempenho de cada 
sala. Nessas reuniões também são discutidos e analisados o desempenho individual de cada criança 
e a busca de novas estratégias de trabalho. Consequentemente, a coordenadora Pedagógica deve 
sugerir leituras de temas e autores relacionados ao trabalho.  

 

18. AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL  
 

A avaliação consiste num processo de observação, investigação e reflexão constante da ação             
pedagógica, objetivando as intervenções necessárias no espaço da Educação Infantil. O ato de             
avaliar significa analisar e pensar a prática dentro de uma perspectiva que promova e facilite o                
processo de apropriação e construção do conhecimento.  
É imprescindível que o educador reflita permanentemente sobre as ações e pensamentos das             
crianças, realizando uma análise teórico-reflexiva de suas observações. Dessa maneira, tais           
reflexões servirão de base para reconstruir o seu planejamento com base nos interesses e              
necessidades apresentadas por elas.  
 
Para que a avaliação se efetive é necessária uma sistematização, através de registros significativos              
dos fazeres vivido pelas crianças, de maneira tal, que possa se ter conhecimento do caminho               
percorrido por elas.  
 

19) ESTRUTURA FÍSICA 
 

Item Descrição Existentes Necessários 

1 Imóvel 1 1 
2 Salas de aula 6 6 
3 Sala da coordenação 1 1 
4 Escritório 1 1 
5 Secretaria 1 1 
6 Cozinha  1 1 
7 Refeitório  1 1 
8 Pátio  2 2 
9 Almoxarifado  2 2 
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CRECHE CANTINHO DA AMIZADE 

Fundada em 07/10/1974       CNPJ 46.733.697/0001-00 
Utilidade Publica Municipal n.º 382/1983 

Utilidade Pública Estadual: Decreto 44.408 de 16/11/1999 
Utilidade Pública Federal: Decreto n.º 50.517/61 de 03/04/2000 

Registro Conselho Nacional de Assistência Social: Resolução nº 073 de 20/05/1996 
Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos: Resolução n.º 71 de 20/04/2000 D.O.U  27/04/2004 
Av. João Junqueira, 2650 Centro Telefone: (16) 3133:1110 Cristais Paulista (SP) CEP: 14.460-000 

 

20. RECURSOS MATERIAIS: EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE 

 

Quantidade Descrição Quantidade Descrição 

02 Computar 50 Cadeiras grandes 

01 Notebook 10 Bebe conforto 

04 Mesa de escritório 07 Rádios 

03 Impressora 01 TV 

04 Arquivos 01 DVD 

06 Mesa de professor 01 Retroprojetor 

04 Mesas de refeitório 01 Câmera fotográfica 

25 Cadeirão de refeição 03 Geladeiras 

35 Carrinho de bebe 01 Freezer 

01 Bebedouro 02 Fogão industrial 
11 Jogos de mesas 02 Forno industrial 
05 Armário de aço 01 Maquina de lavar roupa 
01 Maquina de lavar louça 01 Liquidificador industrial 
03 Garrafas térmicas 150 Pratos  

150 Talheres  100 Canecas  
04 Berço  120 Colchão 
12 Panelas  15 Formas/bacias 
01 Caixa de som 01 Micro-ondas  
02 Aparelho de telefone 01 Aparelho de celular 
01 Sistema de monitoramento  40 Tatames  
17 Ventiladores  11 Cadeiras de escritório 

200 Lençóis    
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CRECHE CANTINHO DA AMIZADE 

Fundada em 07/10/1974       CNPJ 46.733.697/0001-00 
Utilidade Publica Municipal n.º 382/1983 

Utilidade Pública Estadual: Decreto 44.408 de 16/11/1999 
Utilidade Pública Federal: Decreto n.º 50.517/61 de 03/04/2000 

Registro Conselho Nacional de Assistência Social: Resolução nº 073 de 20/05/1996 
Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos: Resolução n.º 71 de 20/04/2000 D.O.U  27/04/2004 
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21. PLANO DE APLICAÇÃO 

 

DESCRIÇÃO VALOR 

SALÁRIOS LÍQUIDOS + ENCARGOS 

SOCIAIS 

 R$ 424.744,00 
 

ENCARGOS INSS  

ENCARGOS FGTS  

IR  

1/3º SALÁRIO R$ 42.474,40 

FÉRIAS  1/3 R$ 69.352,54 

TELEFONE, ENERGIA E ESCRITÓRIO R$ 4.000,00 

ÁGUA ISENTA 

PAGAMENTOS DE TERCEIROS R$ 5.000,00 

TOTAL A DEPOSITAR 

C/C 8255 4 

  

R$ 545.570,94 
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CRECHE CANTINHO DA AMIZADE 

Fundada em 07/10/1974       CNPJ 46.733.697/0001-00 
Utilidade Publica Municipal n.º 382/1983 
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DECLARAÇÃO 

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto ao              

órgão publico interessado, para os efeitos e sob as penas da lei, que insiste qualquer débito em mora                  

ou situação de inadimplência com o tesouro ou qualquer órgão ou entidade da administração              

publica, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos             

deste poder, na forma deste plano de trabalho. 

Pelo deferimento. 

 

 

 

 

 

Cristais Paulista, 20 de fevereiro de 2018 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

Vera Lucia Martins Raiz 

Presidente 
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Vi
gê
nc
ia 
__
_/
__
/_
__
_ 
à 

__
/_
_/
__
__ 

Etapa Especificação Indicador físico - - 

Fase Objetivos específicos  Metas qualitativas  Metas quantitativas  Indicadores  Forma de coleta de dados 
Responsável 
pela coleta  

Dime
nsão 
trab
alho 
Técn
ico 

Oper
ativo 

Planejamento e organização 
das atividades  

 
Elaboram   Projetos 

didáticos, de temas de 
interesse das crianças 

  

No mínimo, 01 Projeto 
Didático, por bimestre  

Número de adesão dos participantes nas 

atividades  

Lista de presença dos 

participantes Relatório e 

avaliação da equipe  

Coordenador  

Capacitação dos 
professores;  

 
Elaboram plano de 

Formação focado na 
necessidade formativa da 

equipe docente  

 
No mínimo 02 

encontros para o 
desenvolvimento do 
Plano de Formação  

Número de adesão dos participantes nas 

atividades  

Lista de presença dos 

participantes. Relatório e 

avaliação da equipe  

Coordenador  

Realização mensal de 
reuniões pedagógicas;  

Registro diário das 
atividades da turma  

 
Realização de 

devolutivas semanais 
dos professores  

Número de adesão dos participantes nas 

atividades  

Lista de presença dos 

participantes. Relatório e 

avaliação da equipe  

Coordenador  

 
Participação em eventos 

pedagógicos ofertados por 
meio do Setor de Educação 

e Cultura; 

    Numero de adesão dos participantes nas 

atividades  

Lista de presença dos 

participantes. Relatório e 

avaliação da equipe  

Coordenador  

Dime
nsão 
trab

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
CRECHE CANTINHO DA AMIZADE 

Fundada em 07/10/1974       CNPJ 46.733.697/0001-00 
Utilidade Publica Municipal n.º 382/1983 

Utilidade Pública Estadual: Decreto 44.408 de 16/11/1999 
Utilidade Pública Federal: Decreto n.º 50.517/61 de 03/04/2000 

Registro Conselho Nacional de Assistência Social: Resolução nº 073 de 20/05/1996 
Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos: Resolução n.º 71 de 20/04/2000 D.O.U  27/04/2004 

Av. João Junqueira, 2650 Centro Telefone: (16) 3133:1110 Cristais Paulista (SP) CEP: 14.460-000 
alho 
com 

o 
Usuá
rio 

 
 
 

Acolher às crianças; 

 
Atendimento mensal na 

capacidade máxima  

 
Atendimento a 100% 

da proposta de 
atendimento  

 
Vivencia um espaço acolhedor e bem 

organizado. 

Relatório das atividades Professores  

Interceder para o 
conhecimento de seu 
corpo, com hábitos de 

cuidados e higiene; 

Rotina diária: 
 1.  atividades, materiais e 

espaços organizados ao 
acesso das crianças 

atividades que ensinam as 
crianças a cuidarem de si 

mesmas e do próprio corpo 

70% da rotina diária 
dedicada a atividades 

de cuidados  

Tem vínculos seguros e fortalecidos com os 
cuidadores/educadores; Relatório das atividades Professores  

Estimular a alimentação 
proporcionando a formação 

de bons hábitos 
alimentares; 

Rotina diária: 
 1. atividades organizadas de 

modo a permitir que as 
crianças tenham acesso a 

uma alimentação saudável  

Atendimento a 100% 
da proposta desse 

acesso  

Tem acesso a uma alimentação saudável, com 
inspeção de um técnico responsável voluntario 

que cuida de sua qualidade diversificação 
Cardápio  Nutricionista 

Trabalhar a coordenação 
motora promovendo 

atividades desde o “andar” 
até modelar massinhas ou 
pintar dentro dos limites 

dos desenhos; 

Rotina diária: 
2.  atividades organizadas de 

modo a permitir o 
movimento das crianças, nos 
diferentes espaços da escola 

No mínimo, 01 
atividades permanentes 

na rotina diária 

Vivenciam uma rotina bem organizada, 
tornando-as capazes de fazer muitas atividades 

sem necessidade de comando e controle 
externos, bem como de organizar-se de acordo 

com suas necessidades e com as do grupo, 
aprendendo a reconhecer limites e vivenciar 

sua autonomia. 

Relatório das atividades Professores  
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executar atividades de 
recreação e lazer; 

Rotina diária: 
 1. atividades organizadas de 

modo a permitir o 
movimento das crianças, nos 
diferentes espaços da escola  

No mínimo, 02 
atividades permanentes 

na rotina diária 

Frequentam creches de qualidade, com 
brinquedos e brincadeiras adequados e 

organizados de maneira a garantir seu pleno 
desenvolvimento e aprendizagem, permitindo 

que vivam plenamente sua infância; 

Relatório das atividades Professores  

Estabelecer vínculos 
afetivos, possibilitando a 

comunicação e socialização 
infantil; 

Rotina diária: 
Atividades que integrem os 

aspectos fisicos, emocionais, 
afetivos, cognitivos e sociais 

no processo de 
desenvolvimento da criança  

No mínimo, 04 
atividades permanentes 

na rotina diária  

tem oportunidade de expressar-se por 
múltiplas linguagens; Relatório das atividades Professores  

Instigar a utilização de 
diferentes tipos de 

linguagens onde a criança 
possa compreender e ser 

compreendida, expressando 
ideias, sentimentos e 

desejos; 

Rotina semanal: 
a) Atividades diárias de 

leitura e contação de 
histórias, de diversos 

gêneros literários, para e 
pelas crianças  

No mínimo, 02 
atividades permanentes 

na rotina semanal 

tem oportunidade de expressar-se por 
múltiplas linguagens; Relatório das atividades Professores  
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  Incentivar o gosto pela 
música e pela arte; 

Mínimo de 50% do tempo da 
rotina semanal dedicada a 

atividades orientadas 

No mínimo, 02 
atividades permanentes 

na rotina semanal 

vivenciam uma rotina bem organizada, 
tornando-as capazes de fazer muitas atividades 

sem necessidade de comando e controle 
externos, bem como de organizar-se de acordo 

com suas necessidades e com as do grupo, 
aprendendo a reconhecer limites e vivenciar 

sua autonomia. 

Relatório das atividades Professores  

Dime
nsão 
do 

Trab
alho 
com 

a 
Famí

lia 

Realização de reuniões 
trimestrais; 

acolhem as famílias, 
considerando-as suas 

parceiras; 
Realizam reuniões com 

temas voltados para 
educação de filhos e/ou 

assuntos de cunho 
pedagógico  

Mínimo de 01 reunião 
trimestral com as 

famílias  
  Lista de presença    Direção 

Realizar pesquisa de 
satisfação semestralmente 
para avaliação do trabalho 

proposto. 

Preocupam-se com a 
satisfação dos usuários e 

seus familiares  
    dos participantes   Direção 

Atendimento diário de 
acordo com suas 

necessidades;  

Colocam-se a disposição 
para atendimento a todos que 
venham procurar pela escola. 

       Direção  
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Dime
nsão 
do 

trab
alho 
no 

territ
ório 

  Participar das reuniões de 
assessoramento e de 

orientações agendadas pela 
SME  

 Participação da Equipe 
Gestora nas reuniões 

agendadas  

Participação da Equipe 
Gestora em 100% das 

reuniões realizadas e/ou 
agendadas pelo SME  

  Relatório e avaliação da 

equipe  
Coordenação 

 Cumprir integralmente os 
termos do convênio  

 Cumprimento dos prazos 
estabelecidos pela SME  

Atendimento a 100% 
das solicitações e 
prazos designados  

  Lista de presença    Coordenação 
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20.  RECURSOS HUMANOS 
 

Cargo / 
função  Competências/ atribuições  

Carga 
horária ou 
jornada de 
trabalho 

Vínculo 
contratual 

Quantidade 
existente no 

quadro 

Quantidade 
proposta 

Remuneraçã
o 

Vice 
diretor  

A função do vice diretor da creche cantinho da amizade é entendida como 
a gestão do funcionamento geral da mesma,dando suporte administrativo, 

respeitando a legislação em vigor, e outras atividades correlatas 
determinadas pelo seu chefe imediato.  

 40h 
Semanal  CLT  01  01 R$ 2.890,49 
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Secretaria  

A função da secretaria é responsável pelo atendimento ao publico, 
realização de matriculas, mediação entre pais e escola, pelo censo escolar, 
prestando serviços gerais e dando suporte administrativo a todos áreas e 

outras atividades correlatas determinadas pelo seu chefe imediato.  

 40h 
Semanal  CLT  01  01 R$ 1.512,78  

 

Professor/ 
Pedagogo  

O Professor deve ser entendido como agente de intervenções diretas e 
contínuas do trabalho pedagógico, ajudar em questões do dia-a-dia, 

auxiliar na elaboração e execução das atividades, atuar com cuidados e 
estímulo de bebês e crianças, através da participação em ações 

coletivamente planejadas e avaliadas, colaborar com a Entidade com a 
abertura e fechamento desta, e outras atividades correlatas, determinadas 

pelo seu chefe imediato.  

 40h 
Semanal  CLT  06  06 R$ 2.269,17 

Auxiliar de 
Serviços 
Gerais.  

Executar atividades de limpeza geral dos espaços, materiais, mobiliários e 
vestuários, propiciando condições sanitárias básicas que possam contribuir 
para a saúde das crianças e funcionários do CEI, dar banho, trocar fraldas, 

olhar recreio e suprir certas ausências do monitor e colaborar com a 
Entidade com a abertura e fechamento desta sempre que solicitado e 
outras atividades correlatas determinadas pelo seu chefe imediato.  

 40h 
Semanal  CLT  15  15 R$ 1.129,19  
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Cozinheira  

Promover condições sanitárias básicas no preparo de alimentação 
necessária ao desenvolvimento sadio das crianças. Armazenamento 

adequado da merenda e demais produtos ali utilizados. Manter a higiene e 
organização da mesma e outras atividades correlatas determinadas pelo 

seu chefe imediato.  

 40h 
Semanal  CLT  01  01 R$ 1 383,11 

       
 


