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PLANO DE GESTÃO – 2017
1 – Janeiro a Junho






















Implantar e matricular para as Fases I e II, Maternal I e II 80 crianças.
Administrar e coordenar o cuidado assistencial de 63 crianças em idade de 2,5 a
5,5 anos (Maternal I e II , Fase I , e Fase II), em período integral, incluindo 4
refeições diárias (café, dois lanches e almoço); implementação da saúde e higiene
bucal e corporal;
Ampliar atendimento em 20 alunos para turma de Maternal, mantida por recursos
próprios e parceria com os pais;
Efetuar as prestações de contas aos órgãos governamentais e conveniados, bem
como dar publicidade ao balanço financeiro;
Reunir em Assembléia Ordinária os Associados para prestação de contas e outras
deliberações;
Planejar a captação de recursos para as parcelas firmadas em contrato na
aquisição do imóvel
Planejar a captação de recursos para continuidade da construção do 2º pavimento
do prédio: Piso frio, pintura, forro, portas e janelas de vidro, equipamentos para a
cozinha;
Efetuar colocação de soleiras de granito, portas e janelas de vidro temperado;
Planejar, promover e executar o Evento Beneficente, no mês de maio;
Contratação de 2 monitoras para apoio em salas de aula;
Elaborar e desenvolver um Programa de Estágio para 2 (duas) estagiárias de
pedagogia;
Contratar escritório para adequar a documentação e administração da Creche ao
Novo Marco Regulatório;
Construção de uma caixa de areia para enriquecer o trabalho pedagógico.
Elaboração de um programa e campanha para a captação de voluntários na
Creche a fim de estimular o voluntariado e à responsabilidade social. Buscar
envolvimento de voluntários da área médica;
Dedetizar as dependências da Creche;
Pintura do piso e revitalização da área externa;
Revitalizar a horta da Creche para o desenvolvimento do Projeto horta;
Capacitar as Professoras e monitoras para o início do ano letivo trazendo
profissionais na área da Educação com temas pertinentes ao Trabalho na
Educação Infantil;
Promover a efetivação do Calendário Escolar através das festividades
comemorativas e datas especiais – Dia da mulher, Dia do Circo, Início do Outono,
dia Mundial da Água, Semana da saúde e Nutrição, Dia da Páscoa, Dia do Livro,
Dia do índio, dia de Tiradentes, Descobrimento do Brasil, Dia do trabalho, Dia das
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Mães, Semana do Trânsito, Semana do Meio ambiente, Aniversário de
Guaratinguetá.
Revitalizar o projeto da “recreação dirigida”, com a contratação da monitora
habilitada nesta área.
Dar continuidade semanal ao Bazar do Amor, complementando a captação de
recursos;
Continuar com o Acompanhamento odontológico mensal (aplicação de flúor),
buscando Profissionais da área pra abraçar a causa adotando as crianças que
necessitam de atendimento;
Continuar com a capacitação da responsável pela Cozinha através do Projeto
Mesa Brasil;
Planejamento e levantamento de recursos para a Festa Julina.

2 – Julho a Dezembro
● Planejar e executar a captação de recursos para continuidade da construção do 2º
pavimento do prédio: portas e janelas de vidro, piso, equipamentos para a cozinha
industrial, equipamento para refeitório, outros;
 Executar a Capacitação mensal da equipe profissional, com especialistas na área
da educação Coordenação, e Direção;
 Participar de workshop voltado à metodologia da Instituição – Educação Por
Princípios - São Paulo
 Continuação das Palestra para os pais de alunos – com temas específicos
educação de filhos e família;
 Execução da Festa Julina;
 Apresentar a Diretoria o Projeto “Escola de Pais” – o qual preconiza atender os
pais com apoio psicológico, aconselhamento e com palestras formativas;
 Manter o acompanhamento odontológico mensal com aplicação de flúor,
encaminhamento e acompanhamento das crianças para tratamento
 Concretizar a “Festa das Famílias” em setembro, levando a integração e
entrosamento da família/escola; realizando o Lual da Primavera – show de
Talentos entre filhos e pais
 Elaborar e Executar a Semana da Criança trazendo recreação durante toda a
semana.
 Dedetizar as dependências da Creche;
 Adquirir novos livros e continuar o “Projeto de Leitura” com os alunos, extensivo
às famílias;
 Promover a efetivação do Calendário Escolar através das festividades
comemorativas e datas especiais – Dia do Bombeiro Brasileiro, Dia dos Pais, Dia
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do Soldado, Dia do Folclore, Dia da Independência do Brasil, Dia da Árvore, Início
da Primavera, Dia do Idoso, Dia dos animais, Proclamação da República, Dia da
Bandeira Nacional, Dia de Ação de Graças.
Coordenar a avaliação do desenvolvimento processual da escrita dos alunos da
Fase II;
Captar patrocinadores para o projeto “Espaço Amigo”- atendimento de retorno
para as crianças que estão no 1º ano fundamental da Rede pública . Um período
fora do horário da escola, onde a criança tenha contato com oficinas de arte,
reforço escolar, inclusão digital;
Promover encontro de encerramento do semestre juntamente com capacitação
para a equipe profissional da Creche;
Planejamento, execução da solenidade de encerramento e Formatura com
captação de brinquedos para presentear todas as crianças atendidas.

Guaratinguetá, 05 de dezembro de 2017.
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