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1 - Objeto da parceria

A Secretaria Municipal de Educação – SME, mantém parceria com Instituições sem fins lucrativos do Terceiro Setor, para a gestão de
equipamentos educacionais, construídos e financiados pelo poder público municipal, com o propósito de ampliar atendimento da Educação
Infantil as crianças de 0 (zero) a 05 (cinco) anos e 11 (onze) meses de idade, matriculadas na Educação Infantil, primeira etapa da Educação
Básica em complementação à Rede Municipal de Ensino do Município de Campinas.

A Lei 13.019/2014 firma as parcerias baseadas em Fundos Públicos. Essa Lei ficou conhecida como Marco Regulatório das Organizações da
Sociedade Civil (MROSC), definiu novas regras para parcerias a serem formadas entre o Estado e as Organizações da Sociedade Civil Sem Fins
Lucrativos.

Essa parceria se dá na Unidade Educacional CEI Célia Aparecida Jordão Velardi Gaspar situado à rua Nadalino Colombini, 45 Residencial Porto
Seguro - Campinas SP e a Organização Social Civil ANA - Associação Nazarena Assistencial Beneficente .

Faz-se necessário ressaltar que essa parceria só é possível quando ambas as partes estão comprometidas com o objetivo comum. É o que nos
traz o Termo de Referência Técnica, documento com o fim de orientar a elaboração e a execução dessas Colaborações:

“O trabalho realizado na Unidade Educacional objetiva a qualidade socialmente referenciada da educação ofertada às crianças, alinhadas às diretrizes
da Secretaria Municipal de Educação para a promoção da educação integral,aprendizagem efetiva, garantia da infância, acesso e permanência na
escola. (p. 3).

b. Etapas ou fases de execução do objeto com previsão de início e fim

ETAPAS PERÍODO DE EXECUÇÃO

Desenvolvimento do
Projeto Pedagógico

Durante o período letivo.

Atividades Pedagógicas Durante o período letivo.

Formação entre pares Durante o período letivo.

Reunião de Famílias e
Educadores

D e acordo com as datas previstas em Calendário
Escolar 

Reunião de
Planejamento/Avaliação

Institucional

D e acordo com as datas previstas em Calendário
Escolar 

Semanas Educativas D e acordo com as datas previstas em Calendário
Escolar 

Férias/Recesso de docentes Janeiro e Julho

Cadastro Inicial Mediante as orientações em Resolução no Diário
Oficial.

Cadastro Contínuo  Durante o ano.

AGRUPAMENTO
PROPOSTA
INICIAL       
          

PROPOSTA
MÁXIMA

                                                    AG
I             84            

 102
          120
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AG II 133

AG III 
           60

70

                                                   AG
I/II 

           30
             33

TOTAL
          294

338

 

2 - Caracterização e organização pedagógica

2.1 - Autorização de funcionamento e demais atos legais, tais como: portarias, comunicados e notificações
relacionados ao funcionamento do CEI

Tipo do Ato Descrição do Tipo do Ato Data do Ato Nº do Ato Descrição Complementar
DECRETO CRIAÇÃO 06/02/2015 18.645 DECRETO PUBLICADO NO DOM EM 09/02/2015
LEI DENOMINAÇÃO 25/05/2015 15.013 LEI PUBLICADA NO DOM EM 26/05/2015
PORTARIA AUTORIZAÇÃO 10/03/2020 SME Nº 018 AUTORIZAÇÃO - PORTARIA SME Nº 018/2018 - DOM 11/03/2020.
PORTARIA OUTROS 11/03/2020 NAED SUDOESTE 4 REGIMENTO PORTARIA NAED SUDOESTE 04/2020 DOM 12-03-

2020
 

2.2 - Horário de funcionamento

Horário de Funcionamento da Escola: 07:00 às 18:00

Horário de Atendimento dos Turnos:

Turno Início Término
MANHA 07:00 11:00
TARDE 13:00 17:00
INTEGRAL 07:00 18:00

 

2.3 - Identificação, histórico do CEI e as características socioeconômicas e culturais da comunidade escolar

Identificação da Unidade Educacional
     
 a) Nome: CEI Célia Aparecida Jordão Velardi Gaspar

b) Endereço: Rua Nadalino Colombini, 45  – Residencial Porto Seguro 

c) CEP: 13057-130 

d) Telefone: (19) 3224-8018 

e) Endereço Eletrônico: diretoriaportoseguro@anabrasil.org
 
 
 Histórico do CEI  e as características sócio econômicas e culturais da Comunidade escolar

O Residencial Porto Seguro é um bairro planejado, localizado na região Sudoeste de Campinas,  há aproximadamente 20 quilômetros do centro de Campinas. Tendo no seu entorno os bairros Vida Nova I e II, Residencial Campina Verde, Mauro
Marcondes e Vila União da Vitória.  Este bairro foi planejado visando beneficiar mais de 140 famílias removidas de áreas de risco em Campinas com renda mensal de zero a três salários mínimos, de um total contratado para o município junto
ao programa Minha Casa Minha Vida. Todas as casas possuem a mesma planta e metragem. O empreendimento foi construído em um terreno particular, antes considerada uma fazenda e foi comprada pela construtora HM Empreendedora. 

 O Bairro é constituído por cerca de 710 casas, um condomínio de prédios da CDHU( Companhia de Desenvolvimento Habitacional Urbano), um play ground. Em relação ao comércio local, o mesmo tem se estabelecido na avenida principal que
fica na entrada do bairro. O bairro foi entregue com saneamento básico e energia elétrica, asfaltado e com hidrantes espalhados em algumas esquinas do bairro. Em frente de todas as casas foram plantadas pela construtora árvores. Foi
instalado pela SANASA um reservatório para tratamento da água do bairro onde permaneceu por quatro anos. Estava previsto em contrato a entrega das chaves aos proprietários em agosto de 2010, mas a construtora acabou atrasando a obra
por causa da liberação da prefeitura para a construção da ponte que iria interligar com o outro bairro, conforme estava na planta, e com esses acontecimentos as casas foram entregues aos seus respectivos proprietários no início de 2012. Na
primeira remessa de entregas das chaves foram liberadas 400 casas aos donos. 
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 Até o ano de 2015 estavam em funcionamento seis locais para comércio, sendo uma padaria, duas lanchonetes, uma casa de matérias elétricos e de construção, um salão de beleza e um Buffet para eventos, uma linha de ônibus articulado da
linha 136 para atender o bairro. Hoje vários pontos informais nas próprias casas residenciais foram abertos como venda de doces, caldos, salgados, salões de cabeleireiras, um centro de treinamento para motos da Auto Escola Glicério e uma
Igreja Universal. 
Visando atender uma demanda educacional dos bairros já existentes no entorno e do próprio bairro Porto Seguro, que agora começa a crescer e receber seus novos moradores, a Prefeitura de Campinas e a SME iniciam os projetos de
construção da unidade de educação infantil no bairro.
Esse projeto foi elaborado em parceria com a líder comunitária do bairro Porto Seguro, a qual desenvolve um trabalho de parceria e interlocução entre o público e a comunidade.
Após 8 meses de investimentos e construção, em 15 de Julho do ano de 2015, foi inaugurada a unidade educacional CEI Célia Aparecida Jordão Velardi Gaspar, com uma proposta inicial de atendimento a 294 crianças, sendo 84 do
Agrupamento I, 150 do Agrupamento II e 60 do Agrupamento III.

No ano de inauguração da unidade não atendemos a demanda total de Agrupamento III, pois como o ano letivo iniciou-se em Agosto, muitos pais optaram por não transferir seus filhos que já estavam matriculados e frequentando outras
unidades do entorno, o que causou uma adesão pequena ao período da manhã deste agrupamento e com este fato foi necessário, após diálogos com a SME, fechar temporariamente a turma do AGIII da manhã e transferir as 6 crianças
matriculadas neste período para o período da tarde, após autorização das famílias.
Depois do início das atividades percebemos que não estava acontecendo um avanço no desenvolvimento de algumas crianças no Agrupamento I, após essas observações serem comprovadas, avaliamos que as crianças que estavam
apresentando este quadro eram as crianças com faixa etária próxima a completar 2 anos e a convivência com bebês na faixa etária de 4 meses a 1 ano não estava sendo satisfatória e com o remanejamento dessas crianças para o
Agrupamento II viria a proporcionar um desenvolvimento global maior.
Após autorização e entendimento também desta necessidade pela Coordenadoria de Educação Básica, fizemos o remanejamento de 29 crianças para o Agrupamento II, onde após relatório de avaliação das professoras e monitoras e também
dos familiares, foi constatada uma evolução no desenvolvimento global da criança e até no relacionamento social das mesmas foi identificada uma melhora.
 

 
 

 
 

A Sra. Célia Aparecida Jordão  Velardi Gaspar entre os anos de 1978 a 1986 trabalhou na Secretaria Municipal de Promoção Social atuando no apoio urbanização de ocupações em parceria com Faculdade de Arquitetura da PUCCAMP prestando
assessoria diversas associações de moradores, com destaque para Bairro Jardim Paranapanema. Coordenou Projeto "Escola do Trabalho" de prevenção à violência formação na área de esportes junto crianças seus familiares. De 1983 1986 foi
supervisora de Estágio em Metodologia do Serviço Social da Faculdade de Serviço social da PUCCAMP. Nesta época também fez mestrado pela Faculdade de Serviço Social da PUC de São Paulo. Durante os anos de 1985 1987 foi assessora de
projetos comunitários da Secretaria Municipal de Educação, incentivando participação da família da comunidade junto às escolas municipais, culminando com criação do Conselho Central das associações de Pais Mestres.
Entre 1987 a 1989 organizou diversos eventos e campanhas do Fundo de Solidariedade do Município de Campinas. De 1990 a  2004 trabalhou na Coordenadoria de Educação, estabelecendo práticas transformadoras engajadas no
compromisso da inclusão social através de ações de caráter político-pedagógico-organizacional. Nesse período promoveu divulgação do Estatuto da Criança do Adolescente através de um projeto de Prevenção Violência Formação sobre os
Direitos Deveres numa ação conjunta entre famílias. especialistas, entes públicos comunidade local.
Implementou interdisciplinaridade entre profissionais de diferentes setores para melhor aproveitamento dos equipamentos sociais, educacionais, de saúde, de cultura, de esporte lazer do município. Prestou assessoria às Unidades de Educação
Infantil na realização do Cadastro Único para Matrícula nas EMEls e CEMEls, caracterizando população atendida de acordo com perfil das escolas do Município. Foi defensora contumaz da inclusão do período Integral para Educação Infantil,
juntamente com sua grande amiga durante toda sua vida profissional, Marilza Camillo, sempre argumentando sobre as sérias consequências advindas da ociosidade da falta de cobertura escolar nessa faixa etária. Mesmo após aposentar-se do
serviço público em 2006, manteve seu ofício trabalhando junto as entidade Dias da Cruz e à Instituição Seareiros. Casada com José Eduardo Gaspar, mãe de Isabela Gabriela, trabalhou intensamente em favor da educação direitos sociais da
população campineira, até seus últimos dias, mostrando através de sua postura personalidade que, seja na família, no trabalho ou na sociedade em geral, podemos fazer diferença. Faleceu aos 60 anos em 22 de dezembro de 2014. Deixou
saudades boas lembranças todos que tiveram o privilégio de sua companhia. Célia, com sua perseverança, garra inconformismo escreveu em cada escola bairro pelos quais passou uma doce lembrança e esperança de um futuro melhor para
educação infantil.
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  Sra. Célia Aparecida Jordão  Velardi
 

PESQUISA COM AS FAMÍLIAS: FICHA DE CARACTERIZAÇÃO

No início do ano letivo/2020 as famílias receberam uma ficha chamada: Ficha de Caracterização da Família. Nesse documento a família respondeu algumas questões pertinentes ao conhecimento do bairro onde a comunidade está inserida e
como a criança vive. Essa pesquisa torna-se importante para que a escola tenha mais conhecimento sobre a criança e também faz com que as famílias participem com suas respostas no trabalho realizado na Unidade.  

SEGUE O RESULTADO DA PEQUISA E OS ITENS ANALISADOS: 

       
Informações da família

 
 - Pais moram juntos – 128
 - Pai/mãe falecidos – 01
 - Pais separados – 34
 - Moram com avós – 06
 - Pai/mãe presos - 01
 
 Informações da moradia:

 
 - Casa própria – 108
 - Casa emprestada – 11
 - Casa alugada – 53
 - Moram com parentes – 24
 - Tipo de construção
 - Alvenaria – 128
 - Madeira – 04
 
 Informações do Bairro

 
- Rede elétrica – 164

-Coleta de lixo – 163

-Rua asfaltada - 127

-Rua de terra - 27

 
Renda Familiar

 
- Bolsa Família – 35

- R$ 500 a 900 - 09 

 -R$ 1.000 a 1.500 – 43

 - R$ 1.600 a 2.500 – 50

 - Mais de R$ 2.500 - 45

 - Sem renda fixa - 19

 
 Informação do Bairro: O que tem em seu bairro:

 
 - Posto de saúde - 124

 - Posto policial - 06 

 - Praças/área de lazer – 136

 - Rua com Árvores – 115

 - Quadra de esportes - 39

 
 Quantas pessoas moram na mesma casa, incluindo a criança:

 -Duas – 08
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-Três – 70

-Quatro – 65

-Cinco – 35

-Seis - 08

-Mais de seis pessoas - 11

 
 Os pais tem hábito de leitura com a criança?

 

-SIM - 61

-NÃO - 32

-ÁS VEZES - 147

 
Que tipo de lazer os pais têm com os filhos?

Parques – 163

Shopping - 145

Cinema - 52

Teatro – 04

Nenhum – 37

 
 Porque a criança foi matriculada nesta creche?

 

 -Próxima á residência – 147

-Indicação – 27

-Pelo trabalho realizado - 57

 
 
  Como a criança vem à creche: 

-A pé – 152

-Ônibus – 08

-Carro próprio – 30

-Transporte escolar - 15

 
 Qual o meio de transporte da família: 

-Carro - 111

-Moto - 10

-Transporte coletivo - 106

 
  Escolaridade dos pais/responsáveis

 

-Analfabeto – 0

-Ens. Fundamental - 25

-Ensino Médio - 155

-Superior - 33
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 Informações do trabalho dos pais 

 

-Empregado com carteira assinada - 130

-Empregado sem carteira assinada - 27

-Desempregado - 49

 
  Informações sobre Religião 

-Ateu - 0

-Católica - 75

-Evangélico - 114

-Espírita - 04

 
  Informação da origem/nascimento da família

 

-Sudeste – 77

-Nordeste - 62

-Sul - 11

-Norte - 12

-Estrangeiro - 

  A criança possui Convênio Médico

 
 -SIM - 78 

 -NÃO - 125

 

2.4 - Infraestrutura predial contendo o quadro das salas de aulas com os respectivos horários de ocupação de
cada turma e os recursos físicos e materiais

Segue abaixo o quadro da infraestrutura predial da Unidade Escolar :
 

Sala Prédio Período Ano Turma Metragem Capacidade Matriculados
1 1 INTEGRAL AGRUP MISTO I/II A 44.51 30 32
2 1 INTEGRAL AGRUPAMENTO I C 44.80 28 29
3 1 INTEGRAL AGRUPAMENTO I B 44.94 28 29
4 1 INTEGRAL AGRUPAMENTO I A 44.86 28 28
5 1 INTEGRAL AGRUPAMENTO II D 45.42 30 32
6 1 INTEGRAL AGRUPAMENTO II E 45.85 30 32
7 1 INTEGRAL AGRUPAMENTO II C 44.50 30 32
8 1 INTEGRAL AGRUPAMENTO II B 44.80 30 32

9 1 MANHA AGRUPAMENTO III A 32.57 30 35
TARDE AGRUPAMENTO III B 32.57 30 34

 

 Os espaços estruturados do CEI estarão sempre organizados de forma que venha de encontro com as necessidades das crianças, sempre limpos,
livres de qualquer obstáculo que possa ocorrer qualquer incidente à criança, oportunizando seu pleno desenvolvimento global. A estrutura
Educacional tem a seguinte proposta de organização coletiva:

Parques: Esse espaço é muito apreciado pelas crianças, nesse ambiente acontecem além da exploração do espaço físico, a integração social
com os colegas, resolução de possíveis conflitos, são trabalhados a cooperação, os combinados, entre outros. O parque deve ser muito mais do
que subir, descer, balançar e sim um momento onde crianças e educadores podem criar e recriar brincadeiras de faz de conta. 

Quiosque e Casinha de bonecas: Esse espaço é utilizado diariamente pelas crianças, é um ambiente agradável que proporciona momentos de
lazer livre e/ou proposto pelo educador no intuito de enriquecer os projetos que estarão sendo desenvolvidos, reconhecer a natureza,
despertando interesse, curiosidade sobre tudo que vê ao redor. Nesse sentido, há a necessidade de valorizar as diferentes brincadeiras e formas
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de brincar que contribuirão para inúmeras aprendizagens e para ampliação de significados, promovendo a socialização e fortalecendo os laços de
convívio harmonioso entre as crianças.

Pátio: Esse espaço proporciona as crianças e todos profissionais da unidade, momentos de muito aprendizado. No pátio as crianças brincam,
ouvem histórias, dançam, se apresentam no palco. Também é  nesse espaço que a comunidade é recebida em festas e eventos.

Banheiros: O uso dos banheiros são utilizados durante a escovação, banho e necessidades fisiológicas, mas entende-se também esse ambiente
como um espaço de aprendizado, a higiene, autonomia e reconhecimento do corpo são construídos nesses espaços.

Salas de aula: Espaço de integração/socialização entre as crianças da turma e com os adultos, onde é realizado o acolhimento de forma lúdica,
atividades diversificadas, brincadeiras, músicas, roda de conversa. Nesses espaços as crianças juntamente com os educadores criam e recriam
ambientes de acordo com sua imaginação.

Esses espaços são organizados visando o desenvolvimento da criança, a curiosidade será aguçada pensando nos desafios e estimulações
corporais, cognitivas e motoras. Também serão propostas atividades que visem desenvolver na criança a percepção e exploração do ambiente e
de si mesma, organizando o pensamento além de trabalhar seus afetos e sensibilidade na relação com o outro.
 

Esses espaços visam promover segurança, confiança e diversas formas de expressão: plástica, motora, musical, entre outras, assim como
possibilitar o trabalho com as diferentes linguagens, é fundamental que esse espaço promova o desenvolvimento integral da criança e a
interação criança/criança; criança/adulto e criança/objeto, assim como os contatos sociais, a privacidade para o crescimento e por fim a
promoção da identidade pessoal.

Refeitório: A hora da alimentação é um momento de celebração, de vivências, afetos e partilhas, onde não respeita apenas o objetivo de se
alimentar, mas a troca de experiências e o momento onde a criança compartilha um prazer e um modo de ser e viver. O se alimentar tem a igual
importância em relação ao desenvolvimento das crianças como qualquer outra atividade organizadas em projetos. Pensar e planejar um espaço
prazeroso e convidativo, que educa enquanto cuida será um dos objetivos do CEI, possibilitando a integração entre as turmas, uma vez que essa
vivência envolve o cotidiano da instituição educativa.

Para as crianças maiores atendidas no Agrupamento III será oportunizado o autoservimento dos alimentos nos momentos das refeições,
trabalhando assim, a autonomia, respeitando as escolhas dos alimentos, não esquecendo que nesse momento o educador também é
protagonista, mediador, e a estimulação na experimentação de novos alimentos é de suma importância para o aprendizado da criança.

Sala da Equipe Gestora: As duas salas destinadas a equipe gestora serão utilizadas de acordo com a demanda, atribuições cotidianas
administrativas e pedagógicas, atendimento dos profissionais em suas Formações Continuada e o que mais tiver necessidade e também a
comunidade será atendida em reunião com educadores/Equipe Gestora.

A Equipe Gestora precisa estar totalmente envolvida com o trabalho educativo, realizando ações compartilhadas com as famílias, proporcionando
a todos experiências sem divisão e hierarquização, assentada numa Gestão Democrática.

Vale a pena ressaltar que todos os ambientes não citados como: corredores, tanque de areia, espaço externo, por exemplo, são utilizados por
todos, com igual importância, pois é através desses espaços que a criança tem a oportunidade de se desenvolver integralmente.

Segundo as Diretrizes Curriculares Municipais:

“Todas as experiências cotidianas de cuidados educacionais compôem o currículo: carinho, beijo, toque, banho, trocar fraldas, descansar, dormir quando
tiver vontade, calçar os sapatos, vestir a roupa (…) dentre tantas outras práticas intencionais, que na instituição de Educação Infantil, são planejadas e
avaliadas, com a mesma importância na configuração curricular, ou seja, desenhar não se sobrepõe a lavar as mãos para se alimentar e trocar fraldas é
tão importante quanto contar uma história.” (p. 16)

 

2.5 - Quadro dos profissionais que atuam no CEI, especificando função, jornada, horário de trabalho e de
formação

2.5.1 - Da equipe gestora, contendo o horário de reunião de trabalho conjunto
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Nesta Unidade a  Equipe Gestora é constituída pelo(a) Diretor(a) Educacional e Orientador(a) Pedagógico(a) atuando de forma integrada, respeitadas as especificidades de cada cargo , durante todo o horário de funcionamento da Unidade

Educacional, devendo ter, um membro da equipe gestora presente.

 

NOME FUNÇÃO
HORÁRIO

DE
TRABALHO

HORÁRIO
DE

FORMAÇÃO
JORNADA

REUNIÃO
EM

CONJUNTO

KELLY CRISTINA

FERNANDES

NUNES

DIRETORA

EDUCACIONAL

7:00 as 16:00

(2ª feira)

09:00 as

18:00

9h as 11h 

 (4ª FEIRA)

 NAED

SUDOESTE

40h/semanais

 7h as 16h 

 (2ª feira)

9h as 18h

5ª feira das 14h

as 15h

ROSEMEIRE AP.

CAMPOS MUNHOZ

ORIENTADORA

PEDAGÓGICA

14:00 as

18:00 (2ª

feira)

07:00 as

16:00

8:30h as 12h 

 (2ª feira)

 CEFORTEPE

40h/semanais

 14h as 18h

  (2ª feira)

7h as 17h

5ª feira das

14h as 15h

 

2.5.2 - De professores

A equipe docente desta Unidade é composta por profissionais graduados e habilitados em Pedagogia e com experiência na área docente. A
professora de Educação Especial além da habilitação e experiência como docente também tem experiência na área de Educação Especial.
 

Nº NOME FUNÇÃO

HORÁRIO

DE

TRABALHO

JORNADA

HORÁRIO

DE

FORMAÇÃO

ENTRE

PARES

FORMAÇÃO/

HABILITAÇÃO

1
ANDRESSA

MOREIRA

CRECCI

PROFESSORA

DE

EDUCAÇÃO

INFANTIL

07:00 as

11:00

(SEG, TER,

QUA, SEX)

07:00 as

13:00

(QUI)

22h/SEMANAIS
11:00 as 13:00

(QUI)

ENSINO

SUPERIOR

COMPLETO

2
ELIANE

SANTANA DO

AMARAL

PROFESSORA

DE

EDUCAÇÃO

INFANTIL

07:00 as

11:00

(SEG, TER,

QUA, SEX)

07:00 as

13:00

(QUI)

22h/SEMANAIS
11:00 as 13:00

(QUI)

ENSINO

SUPERIOR

COMPLETO

3

ELISÂNGELA 

 CRISTIANE DE

CAMPOS

TOLEDO

PROFESSORA

DE

EDUCAÇÃO

INFANTIL

07:00 as

17:00

(SEG, TER,

QUA, QUI,

SEX)

22H/SEMANAIS
11:00 as 13:00

(QUI)

ENSINO

SUPERIOR

COMPLETO

4
HELIANA

AMARAL

VILARVAS

PROFESSORA

DE

EDUCAÇÃO

INFANTIL

07:00 as

17:00

(SEG, TER,

QUA, QUI,

22H/SEMANAIS
11:00 as 13:00

(QUI)

ENSINO

SUPERIOR

COMPLETO
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SEX)

5
JAQUELINE DE

PAIVA G. C.

NOGUEIRA

PROFESSORA

DE

EDUCAÇÃO

INFANTIL

07:00 as

11:00

(SEG, TER,

QUA, SEX)

07:00 as

13:00

(QUI)

22H/SEMANAIS
11:00 as 13:00

(QUI)

ENSINO

SUPERIOR

COMPLETO

6
LEONICE

BATISTA LOPES

PROFESSORA

DE

EDUCAÇÃO

INFANTIL

07:00 as

11:00

(SEG, TER,

QUA, SEX)

07:00 as

13:00

(QUI)

22H/SEMANAIS
11:00 as 13:00

(QUI)

ENSINO

SUPERIOR

COMPLETO

7
MARIA ANTONIA

FIGUEIREDO

RAMOS

PROFESSORA

DE

EDUCAÇÃO

INFANTIL

07:00 as

11:00

(SEG, TER,

QUA, SEX)

07:00 as

13:00

(QUI)

22H/SEMANAIS
11:00 as 13:00

(QUI)

ENSINO

SUPERIOR

COMPLETO

8
NIURA V. DOS

SANTOS

PROFESSORA

DE

EDUCAÇÃO

INFANTIL

07:00 as

11:00

(SEG, TER,

QUA, SEX)

07:00 as

13:00

(QUI)

22H/SEMANAIS
11:00 as 13:00

(QUI)

ENSINO

SUPERIOR

COMPLETO

9
ROBERTA

GOMES DOS

SANTOS NETO

PROFESSORA

DE

EDUCAÇÃO

INFANTIL

07:00 as

11:00

(SEG, TER,

QUA, SEX)

07:00 as

13:00

(QUI)

22H/SEMANAIS
11:00 as 13:00

(QUI)

ENSINO

SUPERIOR

COMPLETO

10

SUELLEN

EVANGELISTA

LOURENÇO 
PROFESSORA

DE

EDUCAÇÃO

INFANTIL

07:00 as

11:00

(SEG, TER,

QUA, SEX)

07:00 as

13:00

(QUI)

22H/SEMANAIS

11:00 as 13:00

(QUI)

ENSINO

SUPERIOR

COMPLETO

NOME FUNÇÃO HORÁRIO DE
TRABALHO JORNADA

HORÁRIO DE
FORMAÇÃO ENTRE
PARES

FORMAÇÃO/HABILITAÇÃO

JACQUELINE LIMA
DOMINGUES

PROFESSORA DE
EDUCAÇÃO ESPECIAL

7h as 11h (SEG,
TER, QUA, SEX)
 7h AS 13h 22H/SEMANAIS 11h as 13h (QUI)

ENSINO SUPERIOR COMPLETO COM
HABILITAÇÃO DE ED. ESPECIAL
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 (QUI)

 

 

2.5.3 - De agentes de Educação Infantil, AEI, e Monitores de Educação

Nº NOME FUNÇÃO
HORÁRIO

DE
TRABALHO

JORNADA

HORÁRIO
DE

FORMAÇÃO
ENTRE OS

PARES

ESCOLARIDADE

1
ALINE SANTOS DE

ANDRADE

MONITOR

DE

EDUCAÇÃO

INFANTIL

07:00 as

17:00
44h/semanais

7h as
9h

  (5ª
feira) 

ENSINO SUPERIOR

COMPLETO

2
ANGELA CONSTANTINO

BORBOLATO

MONITOR

DE

EDUCAÇÃO

INFANTIL

07:00 as

17:00
44h/semanais

7h as
9h

  (5ª
feira) 

ENSINO MÉDIO

COMPLETO

3
ANGELA PATRÍCIA DA

SILVA

MONITOR

DE

EDUCAÇÃO

INFANTIL

08:00 as

18:00
44h/semanais

7h as
9h

  (5ª
feira) 

ENSINO SUPERIOR

COMPLETO

4
CLAUDIA DE OLIVEIRA

SOUZA

MONITOR

DE

EDUCAÇÃO

INFANTIL

08:00 as

18:00
44h/semanais

7h as
9h

  (5ª
feira) 

ENSINO MÉDIO

COMPLETO

5
CLEONICE SOUZA DE

ANDRADE

MONITOR

DE

EDUCAÇÃO

INFANTIL

7:30 as 17:30 44h/semanais
7h as

9h
  (5ª

feira) 

ENSINO SUPERIOR

COMPLETO

6
DANIELA MARÇAL DE

SOUZA

MONITOR

DE

EDUCAÇÃO

INFANTIL

07:30 as

17:00
44h/semanais

7h as
9h

  (3ª
feira) 

ENSINO SUPERIOR

COMPLETO

7

DANIELLE
EMANUELLE
R. DE LIMA

MONITOR

DE

EDUCAÇÃO

INFANTIL

7:00 as 17:00
44h/semanais

7h as
9h

  (3ª
feira) 

ENSINO MÉDIO

COMPLETO

8
ELISANDRA SANTANA

S. GOMES

MONITOR

DE

EDUCAÇÃO

INFANTIL

07:00 as

17:00
44h/semanais

7h as
9h

  (3ª
feira) 

ENSINO MÉDIO

COMPLETO

9
 ELISANGELA
PEREIRA DA

SILVA

MONITOR

DE

EDUCAÇÃO

INFANTIL

07:00 as

17:00
44h/semanais

7h as
9h

  (5ª
feira) 

ENSINO MÉDIO

COMPLETO
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10 ELIZANIA DE
OLIVEIRA

CARVALHO

MONITOR

DE

EDUCAÇÃO

INFANTIL

07:30 as

17:30

44h/semanais 7h as
9h

  (5ª
feira) 

ENSINO MÉDIO

COMPLETO

11
ELZA AP. OLIVEIRA

DANTAS

MONITOR

DE

EDUCAÇÃO

INFANTIL

07:00 as

17:00
44h/semanais

7h as
9h

  (3ª
feira) 

ENSINO MÉDIO

COMPLETO

12
 FABIANA DE
MORAES D.
GONÇALVES

MONITOR

DE

EDUCAÇÃO

INFANTIL

07:30 as

17:30
44h/semanais

7h as
9h

  (5ª
feira) 

ENSINO MÉDIO

COMPLETO

13
FABIANA EUSTÁQUIO

DOMINGUES

MONITOR

DE

EDUCAÇÃO

INFANTIL

7:00 as 17:00 44h/semanais
7h as

9h
  (3ª

feira) 

ENSINO MÉDIO

COMPLETO

14
GILDA SALES DE

OLVEIRA SOARES

MONITOR

DE

EDUCAÇÃO

INFANTIL

7:30 as 17:30
44h/semanais

7h as
9h

  (3ª
feira) 

ENSINO MÉDIO

COMPLETO

15
HELENA DE SOUSA

DIAS

MONITOR

DE

EDUCAÇÃO

INFANTIL

7:00 as 17:00 44h/semanais
7h as

9h
  (3ª

feira) 

ENSINO MÉDIO

COMPLETO

16
INGRITH ALMEIDA DE

ARAÚJO

MONITOR

DE

EDUCAÇÃO

INFANTIL

7:00 as 17:00 44h/semanais
7h as

9h
  (3ª

feira) 

ENSINO MÉDIO

COMPLETO

17
ISABEL DE JESUS SILVA

DE ANDRADE

MONITOR

DE

EDUCAÇÃO

INFANTIL

07:30 as

17:30
44h/semanais

7h as
9h

  (5ª
feira) 

ENSINO MÉDIO

COMPLETO

18
JAQUELINE

HERNANDES
RIBEIRO

MONITOR

DE

EDUCAÇÃO

INFANTIL

  7:00 as

17:00
44h/semanais

           
7h as
9h
           
(5ª
feira) 

       ENSINO MÉDIO 

                 

COMPLETO

19 KELLY CRISTINA

RODRIGUES DA SILVA

MONITOR

DE

EDUCAÇÃO

INFANTIL

 7:00 as

17:00 44h/semanais
7h as

9h
  (3ª

feira) 

ENSINO MÉDIO

COMPLETO

20 LILIAN MIRIAN DE

OLIVEIRA DIAS

MONITOR

DE

EDUCAÇÃO

INFANTIL

 7:00 as 17:00 44h/semanais
7h as

9h
  (3ª

feira) 

ENSINO MÉDIO

COMPLETO

21 MICHELLE MISSIAS

VIEIRA

MONITOR

DE

EDUCAÇÃO

INFANTIL

07:30 as

17:30 
44h/semanais

7h as
9h

  (5ª
feira) 

ENSINO SUPERIOR

COMPLETO

22 ROSIMEIRE NUNES DA

SILVA

MONITOR

DE

EDUCAÇÃO

INFANTIL

 7:00 as 17:00 44h/semanais
7h as

9h
  (3ª

feira) 

ENSINO MÉDIO

COMPLETO

23 TATIANA AP. ANGELO

MONITOR

DE

EDUCAÇÃO
 7:00 as 17:00 44h/semanais

7h as
9h

  (3ª
ENSINO MÉDIO

COMPLETO
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INFANTIL feira) 

24 VANESSA RAMOS

MONITOR

DE

EDUCAÇÃO

INFANTIL

 7:00 as 17:00
44h/semanais

7h as
9h

  (5ª
feira) 

ENSINO MÉDIO

COMPLETO

 

2.5.4 - De funcionários

Equipe de apoio administrativo
 

NOME FUNÇÃO
HORÁRIO DE
TRABALHO

  JORNADA FORMAÇÃO

ELLYS MURYELL S.

SANTOS

ASSISTENTE

ADMINISTRATIVO
7h/16h

40h/semanais ENSINO MÉDIO

COMPLETO

DAMARES GOMES

SILVA 

ASSISTENTE

ADMINISTRATIVO
7:30h/16:30h 40h/semanais

ENSINO MÉDIO

COMPLETO

DANIELA CRISTINA

F. PIMENTEL

AUXILIAR

ADMINISTRATIVO
7Hh/17:00h 40h/semanais

ENSINO

SUPERIOR

COMPLETO

c. 
Equipe de apoio operacional
 

NOME FUNÇÃO
HORÁRIO

DE
TRABALHO

JORNADA FORMAÇÃO

CRISTIANE AP.

MARQUES

RAIMUNDO

COZINHEIRA 07h as 17h 44h/semanais
ENSINO

FUNDAMENTAL

COMPLETO

ROSANGELA

VASCONCELOS

CRUZ
COZINHEIRA 07h as 17h 44h/semanais

ENSINO MÉDIO

INCOMPLETO

LEONICE MARIA DE

SOUSA LEITE

AUXILIAR
COZINHA 07h as 17h 44h/semanais

ENSINO MÉDIO 

MARIA AUREA

COSTA

AUXILIAR

COZINHA
7h as 17h 44h/semanais ENSINO MÉDIO

COMPLETO

ANTONIO FERREIRA

DOS SANTOS
PORTEIRO 8h as 18h 44h/semanais ENSINO MÉDIO

COMPLETO

CLAUDETE GOMES

DE SOUZA PIRES
SERVENTE DE

LIMPEZA
07h as 17h 44h/semanais

ENSINO

FUNDAMENTAL

INCOMPLETO

MARIA JOSÉ SERVENTE DE
7:30 as 17:30 44h/semanais

ENSINO

FUNDAMENTAL
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DIONÍSIO LIMPEZA COMPLETO

MARIA SONHA DA

SILVA

SERVENTE DE

LIMPEZA
08h as 18h

44h/semanais ENSINO

FUNDAMENTAL

INCOMPLETO

SIMONE LIMA DA

SILVA

SERVENTE DE

LIMPEZA
07h as 17h 44h/semanais ENSINO MÉDIO

COMPLETO

 
 

2.6 - Objetivos da Educação Infantil e da Educação Especial

 
 A Educação Infantil é a primeira etapa da Educação Básica e tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de zero a cinco anos e onze meses de idade em seus aspectos físico, afetivo, intelectual, linguístico e social,
complementando a ação da família e da comunidade (Lei nº 9.394/96, art. 29).Segundo as DCNs (Diretrizes Curriculares Nacionais): “a criança é um sujeito histórico e de direitos que, nas interações, relações e práticas cotidianas que vivencia
constrói sua identidade pessoa e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura.” (p. 12).
  A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9.394, sancionada em 20/12/96, estabelece as diretrizes e bases da Educação Nacional, e no seu Artigo 29º trata da Educação Infantil.  A Educação Infantil, primeira etapa da educação
básica, tem como objetivo proporcionar condições adequadas para promover o bem estar da criança, seu desenvolvimento físico, emocional, intelectual, moral e social, a ampliação de suas experiências e estimular o interesse da criança pelo
processo de conhecimento do ser humano, da natureza e da sociedade.
Quanto a educação especial o CEI tem por objetivo valorizar as peculiaridades de cada aluno, atender a todos na escola, incorporar a diversidade, sem nenhum tipo de distinção. Segundo a LDB Nº 9394/96, art. 59 parágrafo I: “Os sistemas de
ensino assegurarão aos educandos com necessidades especiais: I Currículo, Métodos, Técnicas, Recursos educativos e Organização específica para atender suas necessidades”. Bem como a acessibilidade dessas crianças.
Desta forma, a prática da educação infantil, na unidade educacional, em concordância com o Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil (Brasil, 1998, p. 63) tem por objetivo desenvolver as seguintes capacidades das crianças:
• Desenvolver uma imagem positiva de si, atuando de forma cada vez mais independente, com confiança em suas capacidades e percepção de suas limitações;
• Descobrir e conhecer progressivamente seu próprio corpo, suas potencialidades e seus limites, desenvolvendo e valorizando hábitos de cuidado com a própria saúde e bem-estar;
• Estabelecer vínculos afetivos e de troca com adultos e crianças, fortalecendo sua auto-estima e ampliando gradativamente suas possibilidades de comunicação e interação social;
• Estabelecer e ampliar cada vez mais as relações sociais, aprendendo aos poucos a articular seus interesses e pontos de vista com os demais, respeitando a diversidade e desenvolvendo atitudes de ajuda e colaboração;
• Observar e explorar o ambiente com atitude de curiosidade, percebendo-se cada vez mais como integrante, dependente e agente transformador do meio ambiente e valorizando atitudes que contribuam para sua conservação;
• Brincar, expressando emoções, sentimentos, pensamentos, desejos e necessidades;
• Utilizar as diferentes linguagens (corporal, musical, plástica, oral e escrita) ajustadas às diferentes intenções e situações de comunicação, de forma a compreender e ser compreendido, expressar suas ideias, sentimentos, necessidades e
desejos e avançar no seu processo de construção de significados, enriquecendo cada vez mais sua capacidade expressiva;
• Conhecer algumas manifestações culturais, demonstrando atitudes de interesse, respeito e participação frente a elas e valorizando a diversidade.
Nas últimas décadas os debates em nível nacional e internacional apontam para a necessidade de que as instituições de educação infantil incorporem de maneira integrada as funções de educar e cuidar, não mais diferenciando nem
hierarquizando os profissionais e instituições que atuam com as crianças pequenas e/ou aqueles que trabalham com as maiores. 
A instituição de educação infantil deve tornar acessível a todas as crianças que a frequentam, indiscriminadamente, elementos da cultura que enriquecem o seu desenvolvimento e inserção social. Cumprir um papel socializador, propiciando o
desenvolvimento da identidade das crianças, por meio de aprendizagens diversificadas, realizadas em situações de interação.
Na instituição de educação infantil, pode-se oferecer às crianças condições para as aprendizagens que ocorrem nas brincadeiras e aquelas advindas de situações pedagógicas intencionais ou aprendizagens orientadas pelos adultos.
Educar/propiciar situações de cuidados, brincadeiras e aprendizagens orientadas de forma integrada e que possam contribuir para o desenvolvimento das capacidades infantis de relação interpessoal. De ser e estar com os outros em uma
atitude básica de aceitação, respeito e confiança, e o acesso, pelas crianças, aos conhecimentos mais amplos da realidade social e cultural. Neste processo, a educação auxiliará o desenvolvimento das capacidades de apropriação e
conhecimento das potencialidades corporais, afetivas, emocionais, estéticas e éticas, na perspectiva de contribuir para a formação de crianças felizes e saudáveis.
A base do cuidado humano é compreender como ajudar o outro a desenvolver-se enquanto ser humano. Cuidar significa valorizar e ajudar a desenvolver capacidades. O cuidado é um ato em relação ao outro e a si próprio que possui uma
dimensão expressiva e implica em procedimentos específicos. 
O desenvolvimento integral depende tanto dos cuidados relacionais que envolvem a dimensão afetiva, os cuidados com os aspectos biológicos do corpo, como a qualidade da alimentação e dos cuidados com a saúde, quanto da forma como
esses cuidados são oferecidos e das oportunidades de acesso a conhecimentos variados. As necessidades básicas podem ser modificadas e acrescidas de outras de acordo com o contexto sociocultural. 
O cuidador precisa considerar, principalmente, as necessidades das crianças, que quando observadas, ouvidas e respeitadas, podem dar pistas importantes sobre a qualidade do que estão recebendo. Os procedimentos de cuidado também
precisam seguir os princípios de promoção à saúde. Para se atingir os objetivos dos cuidados com a preservação da vida e com o desenvolvimento das capacidades humanas é necessário que as atitudes e procedimentos estejam baseados em
conhecimentos específicos sobre o desenvolvimento biológico, emocional, e intelectual das crianças, levando em consideração as diferentes realidades socioculturais. Os conteúdos e objetivos a serem trabalhados durante o ano visam
proporcionar um trabalho integrado, no desenvolvimento dos aspectos social, cognitivo, emocional e cultural.
No âmbito do desenvolvimento pessoal e social, o planejamento está organizado de forma a garantir aquisição das capacidades da criança. Esse trabalho pretende que as crianças aprendam a conviver, a ser e a estar com os outros e consigo
mesma, em atitude básica de aceitação, de respeito e de confiança, e com autonomia.
Nesse aspecto destacam-se as áreas das Relações Afetivas que englobam Adaptação, Autonomia, Regras/Limites e Interações, desenvolvimento de auto-estima, Identidade Pessoal.
É preciso trabalhar conteúdos de naturezas diversas, que abrangem desde cuidados básicos essenciais até conhecimentos provenientes das diversas áreas do conhecimento, concretizando-se em dois âmbitos de experiências: “Formação
Pessoal e Social” e “Conhecimento de Mundo”.  
A Formação Pessoal e Social refere-se às experiências que favorecem a construção do indivíduo. Trabalhar com a criança a Identidade Pessoal e a Autonomia é fundamental para o fortalecimento de sua auto-estima, para o conhecimento de si
própria e para o desenvolvimento psicogenético em suas fases evolutivas, nas suas operações mentais e relações lógicas.
O Conhecimento de Mundo refere-se à relação da criança com aspectos da cultura e de todo o entorno da criança, considerando os aspectos mais próximos do meio e ampliando gradativamente para os menos próximos. 
Assim sendo, os conteúdos não devem ser abstratos, mas vivos e concretos, portanto, indissociáveis da realidade social.
A definição dos objetivos em termos de capacidades visa ampliar a possibilidade de concretização das intenções educativas, uma vez que as capacidades se expressam por meio de diversos comportamentos e as aprendizagens que convergem
para as capacidades podem ser de naturezas diversas.
Ao estabelecer objetivos nesses termos, o educador amplia suas possibilidades de atendimento à diversidade apresentada pelas crianças, podendo considerar diferentes habilidades, interesses e maneiras de aprender no desenvolvimento de
cada capacidade.
O âmbito do desenvolvimento cultural está estruturado a oferecer às crianças conteúdos diversificados, que sirvam como objeto e apoio das aprendizagens específicas, sistematizadas e com finalidade formadora, de modo que as crianças
possam aproveitá-las.
Destacam-se as áreas do conhecimento: Identidade/Autonomia; Linguagem Oral e Escrita; Artes Visuais; Música; Movimento; Matemática; Natureza e Sociedade e Datas Importantes.
 
 Educação Especial 

 
 A Constituição Federal (1988) respalda os que propõem avanços significativos para a educação escolar de pessoas com deficiência, quando elege como fundamentos da República a cidadania e a dignidade da pessoa humana  e  como um dos
seus objetivos fundamentais, a promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Ela garante ainda o direito à igualdade e trata do direito de todos à educação. 
 Esse direito deve visar ao “pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para a cidadania e sua qualificação para o trabalho”.Além disso, a Constituição elege como um dos princípios para o ensino“a igualdade de condições de acesso e
permanência na escola, acrescentando que o ‘‘dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um . Quando
garante a todos o direito à educação e ao acesso à escola, a Constituição´Federal não usa adjetivos e, assim sendo, toda escola deve atender aos princípios constitucionais, não podendo excluir nenhuma pessoa em razão de sua origem, raça,
sexo, cor, idade ou deficiência.As creches e escolas de educação infantil, dentro de sua atual e reconhecida função de cuidar e educar, não podem mais deixar de receber crianças PNE (Portadoras de Necessidades Especiais), a partir de zero
anos (art. 58, parágrafo 3º da LDB).
  Devemos oferecendo-lhes cuidados diários que favoreçam sua estimulação precoce, sem prejuízo dos atendimentos clínicos individualizados, que, se não forem realizados no mesmo ambiente, devem ser disponibilizados por meio de
convênios. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação -Lei 9394/1996 preconiza a educação inclusiva em seu (artigo 59), onde menciona que o sistema de ensino devem assegurar aos educandos com necessidades especiais, currículos, métodos,
técnicas, recursos educativos e organização, específicos para atender às suas necessidades.
 A Secretaria Municipal de Educação de Campinas, organiza as suas ações voltadas para a Educação Especial, tendo em vista as crianças com deficiência como pessoas legítimas e detentoras do direito à educação, procurando garantir uma
educação de qualidade para esses educandos, bem como a sua participação efetiva no cotidiano escolar. As crianças atendidas no CEI Nave Mãe Célia Aparecida Jordão  Velardi Gaspar   acompanhadas pela Professora de Educação Especial
juntamente com a Professora da sala e a família, numa educação compartilhada, dependendo da deficiência a criança terá um profissional cuidador para auxiliar em sua mobilidade, alimentação e cuidados pessoais. 
Dessa forma, os profissionais envolvidos com o aluno em questão,  fazem adaptações  nos  princípios da inclusão, assumindo uma função social, propiciando ações que favoreçam interações sociais, visando assegurar o melhor aproveitamento
pedagógico e o desenvolvimento global do aluno que apresenta uma necessidade educacional especial, definidos em seu projeto pedagógico de práticas heterogêneas e inclusivas.Na Educação Infantil, as atividades devem ser feitas com as
crianças de forma lúdica, de modo com que a criança aprenda se divertindo com clareza e foco para desenvolver a liberdade, expressão e o diálogo. Com as brincadeiras, o planejamento se torna imprevisível, fazendo com que o profissional se
adeque a novas hipóteses de conhecimento, criando novos contextos e situações em seu planejamento. O planejamento imprevisível será de extrema importância para a educação especial, que diariamente lida com conquistas e frustrações
dos alunos especiais. Visto que a Educação Inclusiva parte do pressuposto que todos os alunos tenham capacidades e potencial para ter, ser e aprender, proporcionando sempre que preciso, apoio, recursos e estratégias diferenciadas para sua
dificuldade, seja ela transitória ou permanente. Tendo como o foco valorizar as diferenças e o respeito, a solidariedade e a ação colaborativa, a autonomia e independência, os diversos tipos de linguagem como a verbal, não verbal e mediada e
complementação curricular.A estimulação precoce faz unir esta adaptabilidade do cérebro à sua capacidade de aprendizagem. Quando se estimula uma criança, as oportunidades e experiências a fará explorar, adquirir destreza e habilidade de
uma forma natural.Esta abordagem tem como objetivo direcionar a facilitação das atividades motoras apropriada para cada criança, baseado na idade cronológica, através de manuseios e movimentos. Potencializando atividades funcionais, de
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maneira que, apesar de alguns danos neurológicos, a criança possa desenvolver suas habilidades e competências funcionais no máximo de suas possibilidades.A capacidade do organismo de se adaptar ao meio, estão relacionadas a qualidade
de estimulação que o indivíduo recebe. 
 Sendo assim concluo que o objetivo principal da Educação Especial é p romover o desenvolvimento da aprendizagem de crianças portadoras de necessidades especiais no âmbito: global, motora, sensório-perceptiva, cognitiva, comunicação,
sócio emocional e autocuidado através do lúdico, capacitar, formar educadores, professores e profissionais que atuam diretamente ou indiretamente com este público no âmbito escolar.
 
 Indicação Bibliográficas:
 

BRASIL. Constituição (1998).Constituição da República Federativa do Brasil . Brasília DF: Senado, 1998. BRASIL.
 
 BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996. Editora do Brasil.
 

 BRASIL, Ministério da Educação, Secretaria de Educação Especial. Política Nacional de mEducação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva . Brasília: MEC/SEESP, 2008.
 

CAMPINAS. Termo de Referência Técnica . Prefeitura Municipal de Campinas. Secretaria Municipal de Campinas. 2016.
 
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL: Saberes e Práticas da Inclusão. Brasília, 2006. MANTOAN, Maria Teresa Eglér. Diferenciar para incluir: a educação especial na

perspectiva da educação inclusiva. 
 
 CAMPINAS, Diretrizes Curriculares da Educação Básica para Educação Infanti l: um processo contínuo de reflexão e ação. Prefeitura Municipal de Campinas, Secretaria Municipal de Educação, Departamento Pedagógico, 2013
 

CAMPINAS, Caderno Curricular Temático Educação Básica: Ações Educacionais em Momentos , Espaços e Tempos na Educação das Crianças. Prefeitura Municipal de Campinas, Secretaria de Educação, Departamento Pedagógico, 2014.
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2.7 - Matriz curricular

Prefeitura Municipal de Campinas
Secretaria Municipal de Educação 

DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO 
  

MATRIZ CURRICULAR INFANTIL
  
E0861 - CEI NAVE MÃE CÉLIA APARECIDA JORDÃO VELARDI GASPAR
Semanas: 40 semanas

LEI 9394/96, artigo 31 Portaria SME 69/2018 Diretrizes Curriculares 
da Educação Básica para a Educação Infantil: um processo contínuo
de reflexão e ação (SME/Campinas)

O currículo na Educação Infantil é o conjunto das interações e brincadeiras que garantem experiências com o conhecimento e a cultura em meio
às práticas sociais que se dão entre as crianças, suas famílias e os educadores, acolhendo a heterogeneidade expressiva das adversidades e
constituindo história de vida no âmbito das ações educacionais. As ações educacionais devem garantir experiências que envolvam:
I – relações sociais e culturais da criança com a vida e com o mundo, que incluem diferentes gêneros textuais e formas de expressão – corporal,
gestual, verbal, plástica, dramática e musical;
II – vivências narrativas de apreciação e interação, individual e coletivamente, com a linguagem oral e escrita, em meio a diferentes suportes e
gêneros textuais orais e escritos, no contexto das práticas sociais;
III – relações quantitativas, medidas, formas e orientações espaçotemporais a partir de contextos significativos que recriam as práticas sociais da
vida da criança, da família, dos educadores e da comunidade;
IV – relações com variadas formas de expressões artísticas:
música, artes plásticas e gráficas, cinema, fotografia, teatro, literatura e dança;
V – vivências éticas e estéticas com outras crianças e grupos, dialogando com a diversidade humana, social e cultural;
VI – promoção de vivências com o conhecimento e a cultura, que explorem e estimulem a socialização entre os sujeitos e grupos, por meio de
uma educação integradora e inclusiva que responda às necessidades educacionais de todas as crianças de diferentes condições físicas,
sensoriais, intelectuais e emocionais, classes sociais, crenças, etnias, gêneros, origens e contextos socioculturais e espaciais, que se entrelaçam
na vida social;
VII – interações que permitam a autonomia da criança no pensar e fazer com o outro, no cuidado pessoal, na auto-organização, na saúde,
nutrição e bem-estar;
VIII – relações com o mundo físico e social, considerando o conhecimento da biodiversidade e a necessidade de sua preservação para a vida, no
cuidado

Carga Horária Total: 1600 horas

 

2.8 - Proposta Curricular

  A Educação Infantil é o início do processo educacional, onde é neste momento que acontece a primeira separação afetiva  da criança e sua
família,  iniciam a situação de socialização, sendo este  momento, o momento onde a criança vai começar a conhecer a si, ao outro e ao mundo
ao seu redor. Os documentos Curriculares  associados as  ações da escola devem garantir o acesso e a permanência nas escolas que tem a
criança como protogonista do processo de ensino e aprendizagem, na qual essa criança deve participar de todo processo de aprendizado desde o
organizar, planejar até o desenvolvimento, sendo assim,  a educação trabalha com  foco em dois eixos estruturantes, o  brincar  e as interações
sociais.  A Constituição Federal de 1988, o atendimento em creche e pré-escola as  crianças de 0 a 6 anos de idade torna-se dever do Estado.
Posteriormente,  com a promulgação da LDB, em 1996, a Educação Infantil passa a ser parte  integrante da Educação Básica. 

   No trabalho realizado com os bebês e as crianças pequenas o cuidar e o educar andam lado a lado,  onde firmamos a proposta de ampliar o
universo da criança através de suas experiencias, conhecimentos  e habilidades, trabalhamos de foma  que a família também participe deste
momento principalmente quando falamos da educação  de crianças ainda possuem um vínculo  grande  com suas famílias. Porém ambos
devem trabalhar juntos para desenvolver as capacidades de socialização, a autonomia e a comunicação.
 
 Ao dizer que as  interações sociais e brincar se fazem primordial para que a criança construa seu próprio conhecimento por meio das suas açoes,
possibilitando dessa forma suas aprendizagens, seu desenvolver e a socialização.  Através da interação e do brincar podemos perceber algumas
expressões que a criança nos mostra como por exemplo: o afeto, a frustração, suas emoções e até mesmo como podem resolver conflitos com o
outro.
 
  E no que se refere ao protagonismo da criança apresento os seis direitos da criança com base na BNCC:   Conviver,  brincar,  explorar, 
participar,  expressar  e conhecer-se 

Os seis direitos asseguram as crianças nos locais de convivências a mostrar suas   suas capacidades em enfrentar desafios e sentir-se apta a
resolver o mesmo, onde a criança podem  construir pensamentos significativos sobre si, o outro, o mundo social e natural. Dessa forma o
Educador permite as crianças a vivenciarem novas experiências. O professor mediador de todo este trabalho, mostra as crianças possibilidades
de criação, construção, imaginação e interação, para isso o profissional necessita ter uma escuta efetiva das indagações das crianças, ser
observador. 
 

Toda proposta pedagógica deve considerar o bem estar da criança e dar oportunidade a ela de ter uma nova infância. Precisamos pensar o

Prefeitura Municipal de Campinas
Secretaria Municipal de Educação

http://pponlinesme.campinas.sp.gov.br
15/07/2021 14:47:50   Página 17 de 74



Projeto como lugar de cuidado e aprendizagem, um dependendo do outro em sua totalidade.
O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, considerando as especificidades afetivas, emocionais, sociais e cognitivas das crianças
de zero a cinco anos e a qualidade das experiências oferecidas que podem contribuir para o exercício da cidadania devem estar embasadas nos
seguintes princípios educacionais:        

o respeito à dignidade e aos direitos das crianças, consideradas nas suas diferenças individuais, sociais, econômicas, culturais, étnicas,
religiosas, etc.;        
o direito das crianças a brincar, como forma particular de expressão, pensamento, interação e comunicação infantil;
o acesso das crianças aos bens socioculturais disponíveis, ampliando o desenvolvimento das capacidades relativas à expressão, à
comunicação, aos afetos, à interação social, ao pensamento, à ética e à estética;        
a socialização das crianças por meio de sua participação e inserção nas mais diversificadas práticas sociais, sem discriminação de espécie
alguma;        
o atendimento aos cuidados essenciais associados à sobrevivência e ao desenvolvimento de sua identidade.

A estes princípios cabe acrescentar que as crianças têm direito, antes de tudo, de viver experiências prazerosas nas instituições.

“Por que motivo as crianças, de um modo geral, são poetas e, com o tempo, deixam de sê-lo? Será poesia um estado de infância relacionado com
a necessidade do jogo, a urgência do conhecimento livresco, a despreocupação com os mandamentos práticos do viver — estado de pureza da
mente?" Carlos Drummond de Andrade  

A educação é uma construção contínua da pessoa humana, dos seus saberes, aptidões e da sua capacidade de discernir e agir.
Existe hoje um significativo desenvolvimento da informação disponível para os cidadãos, a tecnologia avançou muito e a quantidade de
informações a serem elaboradas pelo cérebro humano, exige uma nova percepção de quem é o aluno que chega às nossas escolas.
Desde o nascimento a criança recebe a influência externa. Ela é um ser histórico e social que faz parte de uma família, pertence a uma sociedade
e está inserida em uma determinada cultura. Há uma forte relação com o meio social, ela tanto recebe influência como influencia o mesmo.
Importante é entender que a criança sente e pensa o mundo de maneira única, própria dela. Esforça-se para compreender esse mundo através
das interações que estabelecem com o meio e com as pessoas com quem convivem.
A criança na atualidade traz consigo a imagem de um mundo que ultrapassa muito os limites da família e da comunidade onde está inserida. São
mensagens lúdicas, informativas, publicitárias, etc., transmitidas pelos meios de comunicação.
Hoje, escola e professores devem oferecer um espaço atraente para os alunos e propiciar-lhes um entendimento das mudanças que vêm se
desenvolvendo e para a sociedade da era atual: da informação e do conhecimento.
A escola tem que ser vista como um lugar onde a aprendizagem acontece efetivamente ao invés de um espaço onde o professor limita-se a
transmitir o conhecimento ao aluno. Deve tornar-se o local por excelência onde atitudes e valores são desenvolvidos e as competências e
habilidades são adquiridas.
O Conceito de Educação deve ser visto como um processo de aprendizagem ao longo de toda uma existência, onde cada indivíduo tenha a
capacidade de conduzir sua própria vida em um mundo onde a rapidez das mudanças é um fato, onde a globalização não tem volta, onde a
competitividade ocupa um lugar considerável exigindo assim uma disposição para aprender e reaprender continuamente.
Toda educação visa levar o indivíduo ao progresso, ao acesso a conhecimentos variados, ao pleno desenvolvimento de suas capacidades inatas e
adquiridas de forma constante e dialética.
A escola exerce um papel fundamental em todo o processo de formação de cidadãos aptos para viverem na atual sociedade. Deve oferecer meios
para os alunos dominarem o excesso de informações, selecionando com espírito crítico, sabendo discernir o que é verdadeiro, o que é falso, o
que é efêmero, o que é instantâneo, o que é contraditório.
Os professores têm um papel determinante na formação de atitudes positivas e negativas. Devem ensinar as crianças tendo como base os pilares
da educação, ou seja, aprender a ser (competência pessoal), aprender a conviver (competência social), aprender a fazer (competência
produtiva)e aprender a aprender (competência cognitiva).
A expansão da Educação Infantil (0 a 6 anos) no Brasil e no mundo, mostra uma sociedade mais consciente da importância da primeira infância.
De acordo com o referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, o educar e o cuidar não podem e não devem estar desvinculados.
Acrescenta-se ainda o brincar, pois, educar, cuidar e brincar são funções fundamentais e indispensáveis para o desenvolvimento agradável e
saudável da criança.
A ação educativa tem ainda, que estar comprometida com a cidadania e com a formação e manutenção de uma sociedade democrática. Devem
ser inseridas as questões culturais e regionais e ainda, o conhecimento familiar.
A tarefa educacional pressupõe em princípio, amor, desprendimento, doçura, firmeza, paciência e decisão.
Enfim, educação é um apontar de possibilidades, de distinções, de relações e de humanidade. É abrir, é levantar, é questionar, é duvidar e
ensinar a duvidar, é ensinar a ser curioso, é saber ajudar.
Educar é cuidar, é ajudar, é ser cúmplice do aprender e de escolher entres infinitas possibilidades oferecidas. É um gesto, um olhar, uma palavra
a qualquer momento e em qualquer momento.
 
 
 BRASIL. Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Educação Infantil. Versão final. Brasília: MEC, 2017.

 
 

 

2.9 - Calendário Escolar

Janeiro
2020

DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB

FN

RE

#
1

RE

# 2
RE

# 3
RE

# 4

RE

# 5
RE

# 6
RE

# 7
RE

# 8
RE

# 9
RE

# 10
RE

# 11
RE

# 12
RE

# 13
RE

# 14
RE

# 15
RE

# 16
RE

# 17
RE

# 18
RE

# 19
RE

# 20
RE

# 21
AE

# 22
AE

# 23
AE

# 24 25

Fevereiro
2020

DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB

1

2
ECE

# 3
CE

# 4 5 6 7 8

9 10 11
AE

# 12
AE

# 13
AE

# 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23

RE

RE

RE

RE
RP

# 26 27 28 29
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26 27 28 29 30 31 # 24 # 25

Março
2020

DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB

1 2 3 4 5
AE

# 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18
AE

# 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

Abril
2020

DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB

1 2 3 4

5 6 7 8 9
FM

# 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19
RP

# 20
FN

# 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

Maio
2020

DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB

FN

# 1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24
RFE

# 25 26 27
CE

# 28
ST

# 29 30

31

Junho
2020

DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10
FM

# 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25
AE

# 26 27

28 29 30

Julho
2020

DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB

F

# 1
F

# 2
F

# 3
F

# 4

F

# 5
F

# 6
F

# 7
F

# 8

FE

F

# 9

F

# 10
F

# 11

F

# 12
F

# 13
F

# 14
F

# 15
F

# 16
F

# 17
F

# 18
F

# 19
F

# 20
F

# 21
F

# 22
F

# 23
F

# 24
F

# 25
F

# 26
F

# 27
F

# 28
F

# 29
F

# 30 31

Agosto
2020

DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19
CE

# 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

Setembro
2020

DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB

RFE

# 1 2 3 4 5

6
FN

# 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16

SMCEI

SMCEI

# 17
18 19

20 21 22 23 24
AE

# 25 26

27 28 29 30

Outubro
2020

DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB

1
RP

# 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11
FN

# 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

Novembro
2020

DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB

1
FN

# 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14
FN

# 15 16 17 18 19
FM

# 20 21

22
RFE

# 23 24 25 26 27 28

29
CE

# 30

Dezembro
2020

DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB

1 2 3
AE

# 4 5

6
RP

# 7
FM

# 8 9 10
AE

# 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20

RE

RE

# 21

RE

RE

# 22

RE

RE

# 23

RE

RE

# 24

FN

RE

RE

# 25

RE

RE

# 26

RE

RE

# 27

RE

RE

# 28

RE

RE

# 29

RE

RE

# 30

RE

RE

# 31

Legendas

Dia
Letivo    Dia Letivo com

Atividade    Feriado    Dia Não
Letivo    Dia Não Letivo com

Atividade

            

 

2.10 - Programas e Projetos
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A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9.394, sancionada,em 20/12/96, estabelece as diretrizes e bases da Educação Nacional, e no seu Artigo 29º trata da Educação Infantil a primeira etapa da educação básica e tem como

finalidade o desenvolvimento integral da criança até cinco anos e onze meses, em seus aspectos físicos, psicológicos, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. A Educação Infantil desempenha um papel

importante junto à criança, principalmente em seus primeiros anos de vida, a qual lhe permite uma maior participação e desenvolvimento na sociedade, interagindo e conhecendo sua identidade, autonomia, aprendizagem e especificidade.

Nesta etapa a brincadeira é um conteúdo indispensável na sua formação social, principalmente dentro do ambiente escolar, uma vez que é pelo lúdico que também se aprende.

É pelo brincar que a criança aprende, expressar ideias gestos emoções, a

tomar decisões, a interagir e viver entre pares, a conhecer e integrar-se no

seu ambiente próximo a elaborar imagens culturais e sociais de seu tempo

e, em decorrência, desenvolver-se como ser humano dotado de competência

simbólica. (CIPRIANO, 2004, p.11-20).

Sendo assim, para educação Infantil é importante que o trabalho pedagógico esteja voltado para o brincar, para a criança a brincadeira é uma forma de descobrir o mundo, desenvolver suas capacidades, criatividade e imaginação e por meio

das convivências e organizar as suas emoções. Consideramos também os espaços pedagógicos um fator importante no processo de aprendizagem, pois, oferecem liberdade de movimentos, segurança e possibilita a socialização com os adultos

e crianças que os rodeiam, principalmente espaços onde ela possa estabelecer relações entre os pares. A organização dos espaços na educação infantil é fundamental para o desenvolvimento integral da criança, desenvolvendo suas

potencialidades e propondo novas habilidades sejam elas: motoras, cognitivas ou afetivas.

Ao se relacionarem nos espaços educativos, também vivenciam a dimensão de sua própria educação de educador de crianças, constituindo o currículo que na ação possibilita a educação dos bebês, crianças pequenas e dos adultos nesse

processo de construção Coletiva, de forma singular. (DIRETRIZES CURRICULARES PARA EDUCAÇÃO BÁSICA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL, Campinas, 2013)

A proposta do CEI  Célia Aparecida Jordão Velardi Gaspar é propor uma pedagogia de projetos a serem trabalhados que visam proporcionar um trabalho integrado, no desenvolvimento dos aspectos social, cognitivo, emocional e cultural,

valorizando a criança como protagonistas neste contexto,levando em consideração as diferentes realidades socioculturais de cada criança, seus gestos, suas falas e suas diversas maneiras de expressão, propondo uma educação que auxiliará o

desenvolvimento das capacidades e conhecimento das potencialidades corporais, afetivas, emocionais, estéticas e éticas, com o objetivo de contribuir para a formação de crianças na sua integralidade.

Pensando nesta proposta de trabalho, definimos juntamente com a equipe de colaboradores da escola dois projetos Norteadores que estão estruturados a oferecer às crianças conteúdos diversificados, que sirvam como objeto e apoio das

aprendizagens específicas, de modo que as crianças possam aproveitá-las, são eles: Para o primeiro semestre, Biodiversidade/Sustentabilidade e para o segundo semestre: Projeto Cara e cor do Brasil: Resgatando nossa Identidade.

Ao considerarmos a criança como foco principal do nosso trabalho, demanda do adulto uma sensibilidade especial para escuta, para o sentir acurado, que implica uma analise constante das complexidade das infâncias, esse professor é

instigado a investir nos saberes das crianças, destacando assim um conjunto de peculiaridade positiva de si e de seus conhecimentos prévios, para realização deste trabalho será proposto também os Projetos de Curiosidades, que serão

desenvolvidos conforme a curiosidade e interesse das crianças.

 

Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção” ( Paulo Freire, Pedagogia da Autonomia, 1996.)

Os projetos de Curiosidade entende como aquele trabalho em que a escolha do objeto de estudo irá partir da realidade em que o grupo de bebês e crianças pequenas estão inseridos,é aquilo que irá despertar curiosidade, vontade de

investigar, de conhecer mais profundamente, de olhar, de sentir, de experimentar o entorno.

Para tanto exige-se uma postura investigativa do profissional, que considere a criança protagonista, criadora, inventoras, transgressoras, que tem no brincar o constitutivo humano, ao contrário de uma concepção pré-determinada que prevê o

que as crianças realizarão. (DIRETRIZES CURRICULARES PARA EDUCAÇÃO BÁSICA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL, Campinas, 2013).

 
 Paralelamente trabalharemos o projeto Dengue devidos aos problemas que essa doença vem causando na população, num trabalho de
conscientização das crianças e  famílias sobre o mal que esse bichinho vem causando. 

Para completar o trabalho pedagógico serão realizadas as seguintes Semanas Educativas:

 
 
SEMANA EDUCATIVA DATA

Semana da Mulher na Rede Municipal de Ensino
 Obs: O encerramento da Semana Educativa será com um café com palestra para as Mulheres.   02 a 06 de Março

Semana Municipal do Brincar
 Obs: O encerramento dessa Semana Educativa será com Escola Aberta e Oficinas de brincadeiras entre as famílias e
crianças.

 18 a 22 de Maio

 Dia da Família Afro-Brasileira no Município de Campinas.
 Obs: Semana Educativa complementando o Projeto: Cara e cor do Brasil: Resgatando nossa identidade.

 08 a 11 de Setembro
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 Programa do Incentivo a Leitura-Gostar de ler
 Obs: Semana Educativa para complementar o Projeto anual: Sacola Viajante.

03 a 06 de Novembro

 
 Projeto Temático 1º Semestre

PROJETO BIODIVERSIDADE/ SUSTENTABILIDADE

JUSTIFICATIVA:

Quanto mais cedo o tema Biodiversidade/ Sustentabilidade for abordado com as crianças, maiores são as chances de despertar a consciência pela preservação das diversidades de vidas que existem no nosso planeta, despertar a consciência

pela preservação é de suma importância para um futuro melhor, para tanto é necessário que este tema seja abordado de forma lúdica e de interesse das crianças.

Dentro deste projeto também será inserido o trabalho com a horta, que exercerá como atividade complementar dentro deste projeto, além de estimular hábitos alimentares mais saudáveis e a preservação do meio ambiente.

OBJETIVO

Apresentar a natureza e os animas com suas belezas, curiosidades e fragilidades. Mostrar lados negativos e positivos da ação do homem e valorizar a preservação. A Educação Ambiental e na Educação Infantil é primordial para criar uma nova

geração que conheça e compreenda a natureza, tratando-a com respeito e admiração, reconhecendo-se parte integrante dela, revendo a forma como o homem vem tratando o meio ambiente.

METODOLOGIA

Projeto Biodiversidade/Sustentabilidade será trabalhado da seguinte maneira, o título do projeto será dividido em subtítulo, cada agrupamento trabalhará com um tema específico, partindo da ideia que Bio é vida, ou seja, diversidade de vidas

no planeta, a Sustentabilidade e a preservação da vida no planeta, os subtítulos serão divididos da seguinte maneira:

AGI A e AGI/II A: Animais da Fazenda

AGI B e AGII D: Animais Marinhos

AGI C: Animais Mamíferos

AGII B: Animais Domésticos

AGII C: Animais Áfricanos

AGII E e AGIII A e AGIII B: Animais da Amazônia

Esse projeto será desenvolvido durante todo 1º semestre, vale lembrar que mudanças podem acontecer, tendo em vista que o projeto é flexível e que devemos respeitar os interesses das crianças e quais caminhos o trabalho está

tomando.

Avaliação:

Através dos registros e observações acompanhando o interesse e a participação das crianças no projeto.

Projeto Temático do 2º Semestre

Projeto Cara e cor do Brasil: Resgatando nossa Identidade

JUSTIFICATIVA

Com finalidade de possibilitar aos nossos alunos da Educação Infantil um conhecimento significativo sobre as etnias, foi criado o Projeto – CARA E COR DO BRASIL: RESGATANDO A NOSSA IDENTIDADE,  que diz respeito a construção

gradativa da identidade. Referimos-nos à construção pessoal de cada indivíduo, sem distinção ou preconceitos. A começar pelo nome, seguindo de todas as características físicas, de modos de agir, pensar e da história pessoal de cada um.

Contudo, o projeto corresponde a necessidade “educativa voltada para a formação de valores e posturas que contribuam para que os cidadãos valorizem seu pertencimento étnico-racial, do fortalecimento da dignidade e da promoção da

igualdade de todos.

OBJETIVOS GERAIS
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Trabalhar com livro didático infantil tendo eles como apoio ao tema étnico-racial;

Conhecer a história de cada criança e suas origens, apropriando-se de sua identidade étnico-racial;

Valorização do ser humano independente da raça e cor;

Valorizar a cultura negra e seus afrodescendentes e afro-brasileiros, na escola e na sociedade;

Entender e valorizar a identidade da cultura negra.

O trabalho será realizado com base em livros infantis que aborda o tema Étnico-racial. Os Livros de trabalho escolhidos foram: AGI A e AGI C- Bruna e a Galinha de Angola, AGIB, AGIIB, AGII D, AGIIE e AGIII A - Pretinho meu Boneco Querido,

AGI/IIA e AGIIC- Menino Marrom- AGIII B- O Cabelo de Lelê.

Metodologia:

Trabalhar a história de diversas maneiras (contada no livro, com objetos, com fantoches, com dramatização);

Construção coletiva do boneco da história (mascote). Levar para casa;

Confeccionar cartazes (recorte e colagem) com fotos que tratam da diversidade étnica brasileira e a cultura.

 

AVALIAÇÃO:

A avaliação acontecerá em todos os momentos do processo educativo, de forma contínua, criando novas possibilidades para estimular os alunos a desenvolverem suas potencialidades, levando em conta, principalmente, os avanços

individuais dentro da coletividade e a participação no desenvolvimento de todas as atividades de acordo com as peculiaridades de cada aluno.

 
 
 PROJETO: TODOS CONTRA DENGUE 

 

 O projeto Dengue  será realizado por todas as turmas do AGI, AGII e AGIII

 

 JUSTIFICATIVA 

 
 Na Educação Infantil é importante oferecer à criança a oportunidade de construir, de forma ativa, conhecimento de tudo que a cerca, principalmente do ambiente onde vive, a fim de

desenvolver habilidades que lhe permitam organizar mentalmente as informações recebidas. É uma fase de interação e troca de idéias que socializam os saberes, tornando a aprendizagem

significativa.

Assim sendo, desenvolver um projeto sobre a dengue é uma prática social real que, além de conscientizar acerca do problema, amplia o conhecimento de mundo desenvolvendo
habilidades e capacidades de ordens: física, cognitiva, afetiva, estética, ética e de relações interpessoais.
 
 OBJETIVO 

 Objetivo:

Oportunizar vivências significativas, integrando as áreas do conhecimento, realizando trabalho sistemático de conscientização e prevenção à dengue. 
 
 METODOLOGIA 
 
 Sondar os conhecimentos prévios dos alunos, trabalhar com rodas de conversa e atividades em grupos. 

Quem sabe que bichinho é esse? (mostrar imagem do Aedes Aegypti)
Ele transmite uma doença chamada dengue. Quem já ouviu falar? Quando? Onde? Quem falou?

Permitir que os alunos se expressem contando suas experiências, relatando seus conhecimentos a respeito.
Aumentar as perguntas de acordo com a conversa, interesses e faixa-etária dos alunos.
Listar num cartaz os conhecimentos prévios.

Em seguida, sondar as dúvidas provisórias dos alunos: o que ainda não sabemos sobre a dengue e temos curiosidade de saber?

Listar, também num cartaz, as dúvidas provisórias dos alunos e combinar com eles que juntos descobrirão todas as respostas.

Integrar os pais e/ou responsáveis no projeto, pedindo que ajudem pesquisando materiais interessantes para enriquecer o trabalho. O (a) professor (a) também deverá pesquisar.
 
 Trabalhar com figuras,  músicas e teatros. 
 
 AVALIAÇÃO 
 
 A avaliação será contínua por meio de observação, interesse das crianças pelas vivências propostas, participação efetiva dos mesmos na realização de atividades  que aborda o tema. 
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2.11 - Composição dos Colegiados

Número de salas/turmas: 10 Número de Conselheiros: 10

Data da Eleição: 03/02/2020 Data da Posse: 04/02/2020

O Presidente do Conselho é o diretor da U.E.? ( X )Sim ( )Não

Identificação dos Conselheiros:

1. MEMBRO NATO (Diretor):

Nome: KELLY CRISTINA FERNANDES NUNES

2. SEGMENTO ESPECIALISTA:

TITULAR:

Nome: ROSEMEIRE AP. CAMPOS MUNHOZ

SUPLENTE:

Nome: NIURA VOLNA LIMA DOS SANTOS

3. SEGMENTO DOCENTE:

TITULAR:
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Nome: JAQUELINE DE PAIVA G. CARVALHO
NOGUEIRA

SUPLENTE:

Nome: ELISANGELA CRISTIANE DE C. TOLEDO

4. SEGMENTO FUNCIONÁRIO:

TITULAR:

Nome: ROSÂNGELA DE VASCONCELOS CRUZ

SUPLENTE:

Nome: DANIELA CRISTINA FERREIRA PIMENTEL

TITULAR:

Nome: LILIAN MIRIAN DE O. DIAS

SUPLENTE:

Nome: ANGELA CONSTANTINO BORBOLATO

TITULAR:

Nome: MARIA JOSÉ DIONÍSIO

SUPLENTE:

Nome: NUBIA ALEXSANDRA M. DE MATTOS

1. SEGMENTO PAI DE ALUNO:
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TITULAR:

Nome: SILVIA DA SILVA BARROS

SUPLENTE:

Nome: IVANE LIMA DE SANTANA

TITULAR:

Nome: EVANGELISTA DA CUNHA

SUPLENTE:

Nome: ANA CLAUDIA SILVA DE LIMA

TITULAR:

Nome: VIVIANE J. SILVA SOARES

SUPLENTE:

Nome: TÂNIA CRISTINA ALVES

TITULAR:

Nome:AMANDA MARIANA C. N. DA SILVA

SUPLENTE:

Nome: ELIZABETH CRISTINA DA SILVA SODRÉ
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TITULAR:

Nome: CLAUDINÉIA MARTINS PEXIM

SUPLENTE:

Nome: PAULO SERGIO DIAS

 

2.12 - Normas que regulam a convivência escolar

Para que o serviço proposto  pela Unidade tenha êxito, faz-se necessário ter um procedimento geral, documento elaborado pela Equipe Gestora
juntamente com a equipe escolar e também com o Conselho de Escola, tendo como foco principal o conhecimento das famílias. O procedimento
da Unidade sempre é explicado pela Equipe Gestora ao iniciar cada ano letivo e entregue uma cópia para cada família ou todas as famílias que
fazem a matrícula da criança no decorrer do ano letivo. Esse procedimento é lembrado aos familiares todas as vezes que algum procedimento
deixa de ser cumprido.                            
                        
Procedimentos Gerais

Adaptação:  A  fase de acolhimento  inicial na Educação Infantil é diferente para cada faixa etária e requer atenção redobrada com bebês e as
crianças de até 3 anos. Afinal, quase tudo é novidade para eles: a convivência com outras crianças e adultos, o ambiente escolar, as brincadeiras
e a alimentação. Por isso, damos muita importância para este período e cada criança tem uma adaptação diferenciada, aqui no Cei Nave Mãe
Célia Aparecida Jordaõ Velard  Gaspar realizamos um acolhimento junto com as famílias, possibilitando que as famílias acompanhe seus filhos
neste momento tão importante para as mães e para as crianças. Com a mãe/pai dentro da sala, o ambiente foi mais aconchegante,
proporcionando a essa criança um desligamento da família leve, menos forçado, natural e foram dias de  muita alegria e integração. 
                       
Para o Agrupamento III o horário de aula será das 07h às 11h (Turmas da manhã) e das 13h às 17h (Turmas da tarde). NÃO HÁ PERÍODO DE
ADAPTAÇÃO PARA O AGIII.

 ATENÇÃO!!!! É PROIBIDA A PERMANÊNCIA DE CRIANÇAS DO AGIII APÓS AS 11H E AS 17H NA UNIDADE ESCOLAR.

2. HIGIENE AO ENTREGAR A CRIANÇA NA ESCOLA: Informamos que a criança deverá ser entregue na sala de aula de manhã em condições de
higiene adequada, ou seja, de roupa trocada respeitando a estação do ano e a fralda limpa e trocada.

3.Entrada dos alunos DOS AGRUPAMENTOS I, II, III (período da manhã):  A criança deverá ser entregue na porta da sala de aula ao responsável
pela turma. PEDIMOS PARA QUE NESTE MOMENTO NÃO HAJA CONVERSAS ENTRE PAIS/RESPONSÁVEIS COM A MONITORA DA PORTA para que esta
não perca a atenão que deve ser da criança.

4. SAÍDA DOS alunos DOS AGRUPAMENTOS I, II, III (período da manhã e tarde).
 Para as crianças do agrupamento III do período da manhã a saída será as 11h. Pedimos que as famílias não ultrapassem o horário de saída das
crianças do AGIII, pois não temos monitoras para ficar com as crianças do AGIII após a saída das professoras.
 
 No período da tarde será as 17h. Pedimos que não haja atrasos para que não atrapalhe o andamento das demais atividades da creche, pois não
temos monitoras para ficar com as crianças do AGIII após a saída das professoras.

Para as crianças dos agrupamentos I e II a saída será  até as 18h. Informamos que  após 18h será solicitada a presença da Guarda Municipal na
creche para os procedimentos legais PARA AS CRIANÇAS QUE AINDA ESTIVEREM NO ESTABELECIMENTO.  

ATENÇÃO! NENHUMA CRIANÇA SERÁ RETIRADA DA CRECHE SEM IDENTIFICAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO QUE É FEITA PELA APRESENTAÇÃO DO
CRACHÁ E DO RG DIARIAMENTE OU NA SECRETARIA DA CRECHE. 
NÃO INSISTA!!! CASO A PESSOA NÃO TENHA O CRACHÁ E O RG DEVERÁ PRIMEIRO PASSAR NA SECRETARIA DA CRECHE. 

 Contamos com a compreensão, colaboração e educação de todos, pois tal procedimento é visando a total segurança e integridade de nossas
crianças.
5. Falta da criança:
A criança só poderá ser retirada fora do horário normal de aula mediante comunicação prévia feita  pelo responsável e seguindo o mesmo
procedimento de identificação por meio da carteirinha e RG. Na falta da criança por problemas de saúde, solicitamos a entrega do atestado
médico comprovando tal fato. A entrega do atestado poderá ser feita via caderno de recados ou na secretaria no horário de atendimento.
Lembramos que não é permitida a permanência de crianças doentes no ambiente escolar por motivo de contágio. Pedimos que a família
mantenha a criança em casa e só retorne com a mesma para a escola quando não oferecer mais riscos para ela e para os amigos e é dever da
família levar a criança ao medico sempre que solicitado pela direção e apresentar atestado na entrada da criança na escola no dia anterior ou no
seu retorno.
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6. Medicação: Não será administrado nenhum tipo de medicamento à criança no horário de permanência na creche por funcionários da mesma.
Caso seja necessária a administração de remédios este será feito pela família ou a criança permanecer em casa até o término do tratamento.
EM CASO DE EMERGÊNCIA A FAMÍLIA SERÁ CHAMADA PARA BUSCAR A CRIANÇA E, SE NECESSÁRIO, O SAMU SERÁ ACIONADO. CASO A ESCOLA
NÃO CONSIGA CONTATO TELEFÔNICO COM A FAMÍLIA A GUARDA MUNICIPAL E O CONSELHO TUTELAR SERÃO ACIONADOS IMEDIATAMENTE.
 
7. Mochila: Deverá permanecer diariamente na mochila do aluno somente os itens solicitados na lista de material e diariamente uma sacola
plástica ou retornável para transporte de roupas sujas. Não será permitida a entrada de guloseimas, salgadinhos, lanches, refrigerantes, sucos ou
qualquer tipo de alimentação, pois a alimentação será fornecida pela escola com supervisão de uma nutricionista. 

8. Caderno de recados: Diariamente a família deverá ler e assinar todas as comunicações feitas pela escola. Lembramos que todos os recados
enviados são de extrema importância para o bom andamento das atividades. Pedimos que a família cuide com carinho deste caderno, pois nele
será feita toda a comunicação com a escola. No caso de perda do caderno a família deverá providenciar outro com urgência.

9. Secretaria: Informamos que para realização de cadastro/ matrículas, segue os horários de atendimento da secretaria e solicitamos que os
mesmos sejam observados e respeitados para o bom andamento do funcionamento.
        
2ª, 4ª e 6ª feira – 08h às 12h
        
3ª e 5ª feira  - 13:00h às 16h

Em outros horários a secretaria estará funcionando com atribuições internas da Unidade. A família poderá se comunicar com a escola através do
telefone 3224-8018 ou através do email:diretoriaportoseguro@anabrasil.org

10. PROIBIDO CONVERSAR COM FUNCIONÁRIOS NA PORTA DA SALA DE AULA:
Pedimos que os pais ou responsáveis pela criança, ao deixá-la na escola ou na saída, não solicite das monitoras ou professoras conversas para
saber do desenvolvimento geral ou diário da criança. A atenção das funcionárias é total para as crianças e num breve instante que elas param
para atender os familiares para tais informações deixam de dar atenção às crianças e colocam em risco a segurança das mesmas. As professoras
têm um horário semanal para atender a família tirar qualquer duvida e também todos os comunicados que a família desejar fazer ou informações
que queira saber da criança poderá procurar a diretora ou a coordenadora ou fazer pelo caderno de recados a qualquer momento que sentir
necessidade.
 
Faz-se necessário também para o bom andamento da Unidade que a equipe de colaboradores tenham total conhecimento das Normas Internas
da Unidade. São elas:
 
CAPÍTULO III 
Do Corpo Docente
Art. 20 - O Corpo Docente do CEI Célia Aparecida Jordão Velardi Gaspar é formado por docentes com formação mínima em Curso de Graduação
Superior de Licenciatura Plena em Pedagogia, ou conforme especificações do Termo de Referência Técnica.

Art. 21 - São direitos dos profissionais do Corpo Docente, além dos direitos trabalhistas:  
         
Ser apresentado pela direção ou membro da equipe, aos demais funcionários, e  receber informações sobre o funcionamento e as normas
internas da instituição;
        
 Propor à direção e coordenação  pedagógica medidas que objetivem o aprimoramento do bom andamento pedagógico, profissional; e trabalho
com os alunos;
      
 Participar das discussões para a  implementação do plano pedagógico e seu cumprimento;
       
Comunicar à direção as ocorrências que exijam providências superiores;
        
 Participar de cursos ou eventos similares que promovam seu aperfeiçoamento, desde que não interfira no funcionamento da instituição e
mediante autorização prévia da Direção;
        
 Requisitar o material didático que julgar necessário ao desempenho de sua função, de acordo com o cronograma definido e autorizado pela
direção e ou coordenação pedagógica;
       
Organizar atividades extra escola somente com prévia autorização da direção e coordenação pedagógica;
        
 Ocorrência de 01 (um) atraso mensal ao trabalho, que não ultrapasse a 30 (trinta) minutos e seja devidamente justificado, por escrito, pelo
empregado, para que não acarrete o desconto do DSR (Descanso Semanal Remunerado) correspondente.

Art. 22  -  É dever do Corpo Docente: 
            
Promover educação e a relação ensino-aprendizagem de crianças de 0 a 5 anos;
        
 Participar da elaboração do projeto pedagógico, TDC (Trabalho de Desenvolvimento Coletivo) discutindo a proposta da escola, fixando metas,
definindo objetivos, cronogramas e  conteúdo;
     
Desenvolver de forma harmoniosa  aspecto afetivo-social, cognitivo e perceptivo-motor. A fim de fazer crescer na criança a capacidade de
investigação, observação, curiosidade, experimentação, para a formação de cidadãos autônomos, capazes e responsabilidade e escolhas
próprias;
        
Interagir com a família e a comunidade;
      
Manter organizados os ambientes nos quais desenvolvem as atividades pedagógicas (SALA DE AULA, MULTIUSO, CASA DA BONECA, QUIOSQUE,
ETC);
        
Registrar e avaliar o desenvolvimento da criança;
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Registrar diariamente a freqüência dos alunos no controle interno da creche e no Integre;
        
Elaborar o semanário contendo o planejamento das aulas dentro dos padrões  estipulados pela coordenação pedagógica;
    
Pontualidade na entrega do semanário e de qualquer outra atividade solicitada pela direção/coordenação, respeitando as datas e horários
estabelecidos pela coordenação pedagógica;
     
Elaborar projetos a serem desenvolvidos com as crianças trimestralmente;
        
Não atender pais e ou responsáveis na porta da sala de aula. Este atendimento deverá acontecer com agendamento feito pela coordenação
pedagógica e os comunicados e informações deverão ser feitos através do caderno de recados;
        
 Assinar e datar diariamente os cadernos de recados e manter os mesmos atualizados com os informativos da creche;
        
Comunicar a direção e ou coordenação pedagógica de todos os acidentes e incidentes ocorridos com a criança no ambiente escolar;
        
Participar de todos os eventos e reuniões administrativas ou pedagógicas promovidas pela instituição;
        
Não deixar o aluno transitar pelas instalações da escola, principalmente nos ambientes dos banheiros, sem a devida supervisão;
        
Não se ausentar da sala de aula para  resolução de quaisquer problemas no horário de atendimento das crianças sem autorização da direção ou
coordenação pedagógica;
 
Não guardar alimentos e nem se alimentar dentro da sala de aula durante o horário de atendimento das crianças;
        
Respeitar e cumprir os Procedimentos Gerais da Creche.

         
CAPÍTULO IV
Do Monitor de Educação Infantil

Art. 23 – É dever do Monitor de Educação Infantil:
       
Acolher  as crianças com demonstração de afetividade e respeito e carinho;
        
Cuidar e Educar crianças de 0 a 5 anos, em conformidade com a proposta pedagógica;
        
 Promover o contato afetivo e harmonioso entre adulto e crianças;
    
Orientar as crianças em suas atividades pedagógicas, recreativas, alimentares, higiênicas, fisiológicas e de repouso;
        
Efetuar trocas de fraldas ou roupas das crianças sempre que necessário e não estabelecer horário fixo para as trocas;
     
Zelar pela guarda e conservação do material de consumo da creche;
      
Auxiliar a professora nas atividades de estimulação sensório-motora, lúdica;
        
Não deixar o aluno transitar pelas instalações da escola, principalmente nos  ambientes dos banheiros, sem a devida supervisão;
      
 Não se ausentar da sala de aula para resolução de quaisquer problemas no horário de atendimento das crianças sem autorização da
coordenação pedagógica;
        
Não guardar alimentos e nem se alimentar dentro da sala de aula durante o horário de atendimento das crianças;
        
 Respeitar e cumprir os procedimentos de entrega e recebimento das crianças, conforme o estabelecido nos Procedimentos Gerais da creche.
 

CAPÍTULO V
Dos funcionários em geral

Art. 24 - Além de outras obrigações legais, compete ao funcionário:
        
Manter assiduidade, cumprindo o horário determinado pela direção;
     
 Ser responsável pelo seu ponto, registrando-o conforme horário determinado pela direção. Os horários de trabalho não registrados serão
descontados na folha de pagamento;
        
 Comunicar, na primeira oportunidade, a direção da ocorrência de faltas e ou atrasos, sendo obrigatório à justificativa dos mesmos;
        
Não se ausentar antes do término do expediente sem prévia solicitação e autorização da direção;
        
Permanecer no seu local de trabalho, independentemente de estar com aluno ou não;
     
Cabe aos Monitores de Educação Infantil e ou Professoras atuarem em qualquer classe que lhe for designada, substituindo em outra turma
quando necessário, responsabilizando-se pelos  alunos e ou equipamentos;
       
Cooperar para a disciplina geral do estabelecimento;
     
Guardar sigilo e manter postura ética sobre assuntos profissionais ou particulares;
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 Entregar em tempo hábil qualquer documento ou material que lhe for solicitado pela direção e ou coordenação pedagógica;
        
Manter organizado os ambientes onde desenvolve suas atividades;
       
Preservar e manter equipamentos e materiais de trabalho, comunicando defeitos, perdas ou quebras à direção, responsabilizando-se pelo
referido ressarcimento quando for resultante de má utilização dos mesmos;
      
Zelar pela economia e conservação do material que lhe for confiado a guarda ou uso;
       
Cumprir e fazer cumprir, no se âmbito de ação, as disposições das presentes normas internas;
        
Agendar com a direção da creche, com antecedência de 07 (sete) dias, as ausências por motivos médicos de rotina como consultas, exames,
entre outros. Só poderá se ausentar da creche por tais motivos 01 (um) funcionário por dia devido à necessidade da equipe diariamente estar
completa visando o cuidar, educar e o brincar das crianças como também sua integridade física, segurança e cumprimento da orientação do
Termo de Referência Técnica, no item 2.2 - Do módulo Adulto e Criança. 

Art. 25 - É vedado ao funcionário:
            
Receber no seu local de trabalho pessoas estranhas sem autorização prévia da direção;
        
 Realizar atendimentos em regime  particular nas dependências da instituição;
     
Deixar o aluno sozinho no local de trabalho quando estiver sob sua  responsabilidade;
       
Fazer qualquer tipo de comentário inadequado perante os alunos, pais, visitantes;
        
 Recusar-se a substituir outro  funcionário de sua área;
        
Ausentar-se da escola com seus alunos sem prévia autorização da direção;
     
Fornecer endereços ou números de telefones de pais de aluno, funcionários a pessoas estranhas sem prévia autorização da direção;
        
Por qualquer motivo que seja, registrar o ponto de outro funcionário;
     
Se alimentar com alimentos destinados aos alunos e utilizar objetos da cozinha como copos pratos, talheres e vasilhas para uso pessoal, os quais
são de uso exclusivo dos alunos;
        
Descumprir qualquer direito da criança garantido pelo Estatuto da Criança e do  Adolescente;
        
Não cumprir com as funções, horários e atividades determinadas pela direção e relativas à função;
        
Se dirigir ao seu superior direto de forma a figurar desrespeito;
       
 Manter conversas individuais ou em grupo com outros funcionários dentro do horário de atendimento as crianças. Toda a atenção do funcionário
deve ser voltada ao cuidado das crianças;
        
Uso do celular em horário de trabalho, quer seja nas dependências da creche ou em reuniões. Exceto departamento administrativo;
        
Atender ou efetuar ligações no telefone fixo da creche sem prévia autorização da direção. 

         
 
 

3 - Avaliação instituicional interna ou autoavaliação institucional

3.1 - Avaliação do Projeto Pedagógico do ano anterior

3.1.1 - Cumprimento de Metas

A Avaliação Institucional Participativa representa um caminho capaz de proporcionar avanços desejados a uma educação de qualidade. A partir
do momento em que se constitui participativa, democrática e aberta à comunidade escolar é possível definir o Projeto Pedagógico, sem excluir, o
atendimento a parâmetros do SME (Sistema Municipal de Educação).
É preciso edificar uma nova cultura de avaliação que fortaleça ações transformadoras da realidade escolar rumo a conquista da qualidade
socialmente relevante, negociada e compromissada com as conquistas de relações humanas com justiça social e respeito a diversidade.
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PLANEJA DO EXECUTADO

METAS PREVISTAS

NO CONTRATO

DE GESTÃO

AÇÕES
PREVISTAS

NO CONTRATO

DE GESTÃO

CRONOGRAMA

PREVISTO NO

CONTRATO DE

GESTÃO

METAS
ALCANÇA DAS
NO DECORRER

DO ANO

AÇÕES
EXECUTADAS

PARA O
CUMPRIMENTO

DAS METAS

CRONOGRAMA
REALIZADO NA

EXECUÇÃO

DAS METAS

Socializar, esclarecer
e

divulgar a proposta
pedagógica em
desenvolvimento ou
desenvolvida pela
Unidade Educacional.

Realizar múltiplos
registros por adultos
e crianças.

Refletir sobre sua
própria atuação.
Pensar e repensar
seus instrumenrtos de
coleta.

Reuniões da
Família e
Educadores,

Conselho de
Escola,

Escola Aberta,

R P , Formação
entre pares

R o d a de
conversa com as
crianças,
avaliando o
trabalho
realizado. Textos
refletindo a
organização dos
tempos e
espaços com os
envolvidos no
Projeto
Pedagógico.

R e u n i õ e s de
Formações.
Portfólios,
vídeos, entre
outros

Fevereiro e em
cada trimestre

conforme
calendário

escolar

Socializar,
esclarecer e

divulgar a
proposta
pedagógica em
desenvolvida
pela Unidade
Educacional.

Realizar
múltiplos
registros por
adultos e
crianças.

Refletir sobre
sua própria
atuação. Pensar
e repensar seus
instrumenrtos de
coleta.

Em reunião de
pais e
educadores,
reuniões de
conselho de
Escola,
Formação entre
pares, famílias e
colaboradores
puderem
conhecer a
Proposta
Pedagógica e
sua importância
no trabalho da
Unidade.

Através de
fotos, portfólios,
atividades livres
e/ou dirigidas,
cartazes.
Avaliações
contínuas.

Através de
fotos, portfólios,
atividades livres
e/ou dirigidas,
cartazes.
Avaliações
contínuas.

No decorrer do ano letivo
em datas previstas no
Calendário Escolar

Propiciar a autonomia
através de
brincadeiras diversas
com as crianças.

Projeto
Cantinhos nas
salas Durante ano

letivo

Propiciar a
autonomia das

crianças através
de brincadeiras
diversas

No decorrer do
ano o projeto foi
desenvolvido e
com isso
percebeu-se que
as crianças
conseguiram se
organizar com
autonomia e

Durante o ano letivo
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Promover o
conhecimento de si e
do mundo por meio
da ampliação de
experiências
sensoriais,
expressivas corporais
que possibilitem
movimentação ampla,
expressão da
individualidade e
respeito pelos ritmos
e desejos da criança.

Favorecer a imersão
das crianças nas
diferentes linguagens

Planejar
atividades
relacionadas
com a
descoberta do
corpo como
altura, traçado
do corpo, tipo de
cabelo,
diferentes
etnias, entre
outros.

Criação e
construção da
bandinha de
instrumentos
musicais,
desenvolver

Primeiro
Trimestre

Promover o
conhecimento de
si e do mundo
por meio da
ampliação de
experiências
sensoriais,
expressivas
corporais que
possibilitem
movimentação
ampla,
expressão da
individualidade e
respeito pelos
ritmos e desejos
da criança.

Favorecer a
imersão das
crianças nas
diferentes
linguagens.

interação com
os demais.
Respeitando
tempo,
organizando os
espaços dos
cantinhos.

Atividades
envolvendo o
tema do Projeto
sobre Identidade
e Autonomia,
com atividades
de
reconhecimento
de corpo e em
diversas
brincadeiras.

Março a Maio

Valorizar ações de
cooperação e
solidariedade,
desenvolvendo
atitudes de ajuda e
colaboração e
compartilhando suas
vivências;

Expressar e
manifestar o controle
progressivo de suas
necessidades, desejos
e sentimentos em
situações cotidianas.

Identificar algumas
singularidades
próprias e das
pessoas com as quais
convive no seu
cotidiano em
situações de
interação.

Planejar
atividades que
envolvam a
valorização e as
diferenças e a
cooperação
como discutir os
combinados na
roda da
conversa, jogos
cooperativos nos
ambientes
externos da
unidade

Durante ano
letivo

Valorizar ações
de cooperação e
solidariedade,
desenvolvendo
atitudes de
ajuda e
colaboração e
compartilhando
suas vivências;

Expressar e
manifestar o
controle
progressivo de
suas
necessidades,
desejos e
sentimentos em
situações
cotidianas.

Identificar
algumas
singularidades

Durante o
trabalho

realizado as
crianças
puderem

aprender valores
importantes
para a vida.
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próprias e das
pessoas com as
quais convive no
seu cotidiano em
situações de
interação.

Envolver as crianças e
dar ouvidos a sua voz
na construção do
planejamento.

D u r a n t e a
avaliação do dia
e na roda da
conversa
respeitar a
opinião e os
desejos das
mesmas visando
um
planejamento
semanal que
g e r e interesse
nas crianças.

Semanalmente

Envolver as
crianças e dar
ouvidos a sua
voz na
construção do
planejamento.

A roda de
conversa é
realizada
diariamente,
esse é um dos
momento em
que a professora
consegue ouvir
as crianças, em
sua vivências,
curiosidades,
dando sua
opinião para
que juntos
construam
projetos e
atividades

Semanalmente

Estabelecer uma
relação

de afeto, confiança,
respeito mútuo e
cooperação entre
gerações distintas.

Desenvolvimento
de atividades,
brincadeiras e
roda de
conversas
ensinando e
permitindo as
crianças
vivenciarem
momentos onde
aprender a ter
com o próximo
uma relação de
afeto, confiança,
cooperação, ou
seja, valores
importantes para
a vida.

No decorrer do
ano letivo.

Estabelecer uma
relação

de afeto,
confiança,
respeito mútuo e
cooperação
entre gerações
distintas.

Foram
desenvolvidos
as atividades,
brincadeiras e
roda de
conversas
pensadas desde
o início do ano.
Foram
momentos de
aprendizagem,
transmissão de
valores às
crianças.

No decorrer do ano letivo.

Estimular a aceitação
de uma

alimentação saudável
e variada.

Possibilitar que a
criança conheça

sobre a alimentação,
identifique as frutas,
legumes e raízes e a
importância deste
para a saúde.

Reconhecer o produto

industrializado como
alimento menos
nutritivo e menos
necessário ao seu
desenvolvimento

D e se n v o l v e r o
Autosservimento
nos Ag III.
Ensinar sobre
alimentos
saudáveis e não
saudáveis,
Semama
Educativa sobre
Alimentação
Saudável
baseado no livro
“Cesta de Dona
Maricota”.

Na Semana
Educativa:

Alimentação
Saudável em
Junho e no

decorer do ano.

Estimular a
aceitação de
uma

alimentação
saudável e
variada.

Possibilitar que a
criança conheça

sobre a
alimentação,
identifique as
frutas, legumes
e raízes e a
importância
deste para a
saúde.

Reconhecer o
produto

industrializado
como alimento
menos nutritivo

No decorrer
desse trabalho
as professsoras
desenvolveram
um trabalho
com atividades
diversas, como:
contação de
histórias,
registros,
apresentação
dos alimentos
saudáveis e não
saudáveis,
degustação e
também
momento de
culinária com as
crianças. Foram
momentos
prazerosas e de
aprendizado.

Na Semana Educativa:
Alimentação Saudável em
Junho e no decorer do ano.
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e menos
necessário ao
seu
desenvolvimento

Garantir condições
básicas de limpeza,
salubridade e conforto
para as crianças e
equipe da unidade
educacional.

Limpeza
constante e
diária nos
ambientes da
unidade
educacional.

Durante ano
letivo

Garantir
condições
básicas de
limpeza,
salubridade e
conforto para as
crianças e
equipe da
unidade
educacional.

São realizadas
diariamente a
lavagem da

Unidade,
higienização de

colchões,
tatames e tudo

mais para
garantir a
limpeza do

ambiente, saúde
e bem-estar das

crianças

Durante o ano letivo

Oferecer um espaço
de acolhimento,
facilitação para a
expressão das
necessidades,
desejos, sentimentos
das crianças e suas
famílias.

Desenvolvimento
do Projeto
Acolhimento

Fevereiro

Oferecer um
espaço de

acolhimento,
facilitação para
a expressão das
necessidades,

desejos,
sentimentos das
crianças e suas

famílias.

No início do ano
letivo houve a
preocupação e
cuidado em
proporcionar um
ambiente
acolhedor e
agradável às
crianças e seus
familiares, com
a escola
organizada e
atrativa,
horários
flexiveis para
que as crianças
adquirissem
confiança e se
adaptassem aos
poucos,
trazendo
confiança
também as
famílias.

Fevereiro

Realizar múltiplos
registros por adultos
e crianças.

Roda de
conversa no
ambiente com as
crianças onde a
professora vai
avaliar o
trabalho
realizado no dia.

Através de
textos refletir
sobre a
organização dos
tempos e
espaços com os
adultos
envolvidos no
projeto
pedagógico.

Diariamente Observação e
Realização de
registros das

crianças para a
elaboração e
execução dos

projetos a serem
realizados no

decorrer do ano.

Os registros
foram realizados
através de fotos,

atividades
dirigidas,

cartazes entre
outros, já os
registros dos
professores

foram realizados
através de
relatórios,
avaliações

individual da
criança.

Diariamente

Proporcionar a
criança o
conhecimento do
meio
ambiente/comunidade

Maior
planejamento de
atividades que
proporcione esse
tipo de

Trimestralmente Realização de
um Estudo do

Meio em praças
e parquese um

passeio de

Estudo do Meio
ao Parque Dom
Bosco - crianças

dos Ag III.

Agosto/Outubro/Dezembro
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em que está inserida. conhecimento. trenzinho com o
intuito de

conhecer o meio
ambiente

Passeio a praça
próxima a
Unidade –

crianças de Ag II
e Ag III

Passeio de
trenzinho no

bairro – crianças
de Ag II e Ag III.

Possibilitar as
crianças experiências
de narrativas de
apreciação e
interação de
linguagem oral e
escrita no convívio
com diferentes
gêneros textuais,
orais e escritos.

Desenvolver
projetos e
atividades que
estimulem tal
prática.

Todo ano letivo Semana
Educativa
Monteiro Lobato

N a semana
educativa foi
t r a b a l h a d o os
personagens do
Sítio do Pica-Pau
Amarelo, os
professores se
fantasiaram e
apresentaram
peças teatrais e
danças
caracterizados,
desenvolvendo
assim o gosto
pelo teatro,
dança e música.

Abril

Identificar algumas
singularidades
próprias das pessoas
das quais as crianças
convivem em seu
cotidiano em situação
de interação.

Planejar
atividades que
envolvam a
valorização e as
diferenças do
outro e a
cooperação.

Aumento do
acervo de livros
e material
pedagógico.

Semalmente Através de rodas
de conversas é
possível ensinar

as crianças
sobre valores e
as diferenças
existentes nos

colegas.

Na realização de
conversas,

atividades que
valorizem as
diferenças e

também através
de brincadeiras
diversas sobre

valores e
cooperação.

Semanalmente

Promover ações que
garantam a total
segurança de todos
os envolvidos no
ambiente educacional
na Unidade, tanto as
crianças quanto os
adultos

Tomadas
elétricas com
tampas
protetoras
seguras.

Abril e sempre
que for

necessário

Compra de
tampas

protetoras para
as tomadas
visando a

segurança das
crianças.

Instalar as
tampas

protetoras nas
tomadas
elétricas

Abril e sempre que for
necessário

Garantir o direito da
criança a ter um
espaço com
diversidade de
materiais e
acessibilidade aos
mesmos.

Equipar a
Unidade
educacional com
materiais
pedagógicos
adequados às
necessidades
especiais e
individuais da
criança.

Agosto a
Dezembro

A Unidade
dispõe de
espaços e
materiais
diversos e

acessíveis a
faixa etária das

crianças .

Os
equipamentos e

materiais
pedagógicos são
comprados de
acordo com a

necessidade da
equipe escolar.

Agosto a Dezembro

 

3.1.2 - Relato sobre a formação continuada dos profissionais do CEI, indicando os resultados na prática
educativa

A Formação Continuada é um direito de todos os profissionais de Educação, conforme previsto na Lei de Diretrizes e Bases (LDB) e no Plano Nacional da Educação (PNE). Em consonância com esses direcionadores, promovemos

iniciativas de Formação Continuada durante o ano de 2019 para os professores e monitores, sabemos da importância desse trabalho, pois é através dele que os profissionais tornam-se capazes de exercer sua profissão com eficácia,

garantido assim, o contínuo aperfeiçoamento de seus recursos humanos por meio de reuniões que acontecem semanalmente na Unidade Escolar, dessa forma, foram apontados durante o ano temas inerentes ao processo de ensino-

aprendizagem, estabelecendo uma convergência entre as teorias, a prática pedagógica e a reflexão sobre prática de acordo com a nossa realidade vivenciada no dia a dia. Citamos os temas pertinentes que trabalhados no âmbito

educacional em 2019:
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Seminário com as professoras sobre os teóricos da Pedagogia: Paulo Freire, Celestian Freinet, Waldorf, Jean Piaget, Vygostky, Skinner e Maria MontessorI.

Seminário Municipal Curricular – "Pensamentos e fazeres cotidianos com a infância"

Palestra sobre o ECA (Estatuto da Criança e Adolescente). Palestrante Ass. Social: Rosangela Ap. Ribeiro;

Palestra sobre a BNCC (Base Nacional Comum Curricular). Palestrante e Orientador Pedagógico Diego Vilanova Rodrigues;

Palestra do SAMU – Lei Lucas. Palestrante Enfermeiro Emergencista Valdir de Assis

Orientações para a realização do Relatório Trimestral;

Palestra do MIPID: Palestrante Mayara;

Palestra: Memórias afetivas – O trabalho do coaching: - Palestrante Diego Cardoso;

Palestra: A importância da rotina na Educação Infantil – Palestrante Juliana Sampaio;

Orientações sobre os Relatórios Individuais das crianças;

Os eixos temáticos na Educação Infantil;

Palestra: Relacionamento Interpessoal – Palestrante Juliana Sampaio;

Confecção de brinquedos recicláveis e a importância de conscientização da utilização de materiais recicláveis.

As fases do desenvolvimento Infantil: Teoria-prática;

O cuidar na Educação Infantil;

O cotidiano na Educação Infantil;

Palestra Motivacional: "Como ter uma vida extraordinária". Palestrante Sandro Domingos;

Seminário de Musicalização e Brincadeiras cantadas;

A música na Educação Infantil de acordo com a BNCC;

Oficinas sobre Músicas e Brincadeiras ;

Psicomotricidade e sua importância no desenvolvimento Infantil ;

A Rotina na Educação Infantil, o cuidar e o Educar;

Textos para reflexão e motivação: Os animais da fazenda, O carpinteiro, Ser Humano, Fervendo, Saber Viver, Escola dos Sonhos.

Dinâmicas aplicadas: Dinâmica das Cores, Dinâmica Ilha deserta, Dinâmica do desafio.

 

3.1.3 - Atividades de integração realizadas entre equipe educativa e famílias

O CEI Célia Gaspar acredita que a escola tem o potencial de gerar uma atitude coletiva de cooperação, e se embasa no princípio de que todos
da equipe educacional são protagonistas no processo de elaboração e avaliação do PPP (Projeto Político Pedagógico). Podemos entender a
dimensão do PPP, como orientação para a ação da escola nesse sentido, definindo metas para nortear o trabalho na Unidade Escolar. Para a
eficácia desse projeto tem-se em mente a importância da elaboração do mesmo feito de forma democrática e participativa de todos os
envolvidos nesse processo. A equipe educativa, se fará presente na elaboração e execução do PPP através de Formações entre pares, Reuniões
Pedagógicas, definição das metas e ações a serem realizadas no decorrer do ano letivo. A participação da família com seu olhar é de grande valia
nesse processo, fortalecendo o PPP, sempre presente em reuniões de Famílias e Educadores, o Conselho de Escola tem sido bem efetivo, com a
participação dos conselheiros nas tomadas de decisões, no acompanhamento das ações desenvolvidas pela Equipe Gestora, educadores e
crianças, participando através de questionários analisando a Unidade em sua forma física, pedagógica e organizacional. O CEI também tem tido o cuidado de

sempre que possível inserir a comunidade na escola, vários momentos são pensados para que a família se sinta parte do processo educativo, tem sido realizados Festas na Roça, Festa da família, Festa de encerramento, Semana da Família na

escola, Integração Família e escola, Projeto Sexta em Cena especial com a presença das famílias, Café das Mulheres, Palestras, reuniões individuais quando necessário, agindo com transparência acerca do trabalho realizado. 

     As crianças também tem voz ativa nesse processo, pois de acordo com as Diretrizes Curriculares Municipais os bebês possuem uma linguagem oral, demonstram sua vontades, desejos através do corpo, já as crianças pequenas possuem

diferentes linguagens verbal e não verbal, o educador deve ter uma escuta atenta para identificar instrumentos que venham contribuir para o processo educativo.

O Projeto Pedagógico é lei e condição de todo trabalho educativo. Segundo a LDB (Lei Federal nº 9.394/96), deve ser produzido coletivamente, a qual, além de ser responsável pela elaboração e execução da proposta da unidade, também

o é por sua avaliação.

Partindo dessa premissa, a proposta do CEI para a elaboração e avaliação do PPP será de conhecer a escola, seus colaboradores, as crianças e comunidade atendida através de reuniões que terão o objetivo de conhecer as ideias,

sugestões e trocas de conhecimentos, fazer um levantamento das características da instituição e apontadas as suas principais necessidades, para que seja traçada uma linha a ser seguida. Pensando em inserir e conhecer a comunidade em
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diversos aspectos, a Unidade elabora uma pesquisa para a família preencher em casa, após a devolução é realizada a tabulação das respostas, onde é elaborado gráficos para conhecer melhor a comunidade/crianças, esses dados ficam a

disposição de todos no PP, essa pesquisa é disponibilizada às profissionais e depois arquivada no prontuário da criança. Segue a seguir o resultado da pesquisa realizada este ano:

  
 Informações sobre a família
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 Informações do bairro onde a família reside
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Informações que envolvem a condição econômica da criança/família 
 

 
 

Prefeitura Municipal de Campinas
Secretaria Municipal de Educação

http://pponlinesme.campinas.sp.gov.br
15/07/2021 14:47:50   Página 39 de 74
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   Informações que envolvem diretamente a criança
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      Cada escola tem a sua particularidade e uma identidade que a distingue, é preciso identificá-las para a definição do Projeto Pedagógico. De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais:

“A proposta pedagógica das instituições de Educação Infantil deve ter como objetivo garantir à criança acesso as processos de apropriação, renovação e articulação de conhecimentos e
aprendizagens de diferentes linguagens, assim como o direito à proteção, à saúde, à liberdade, à confiança, ao respeito, à dignidade, à brincadeira, à convivência e à interação com as outras
crianças.” (p.17).
 

Diante desse recurso, diariamente os educadores estarão possibilitando que a criança possa se expressar sobre seus anseios, desejos,
expectativas, ideias e avaliar o processo como um todo para que o ambiente escolar se torne um local prazeroso de aprendizagem e troca de
vivências entre eles. Em relação a comunidade, também será usado o diálogo diário na entrada e saída das crianças, como em momentos
específicos solicitados pela equipe escola ou pela família. 

 

3.1.4 - As aprendizagens e conhecimentos construídos por meio das ações educacionais vivenciadas entre as
crianças e adultos nos tempos e espaços educativos



No decorrer do ano letivo a equipe docente juntamente com monitores e crianças desenvolveram alguns projetos que tiveram como objetivo a aprendizagem, integração entre adultos e crianças, levando em consideração sempre a
importância do brincar. Para que esse projetos fossem realizados com exatidão os espaços da Unidade foram explorados para que houvesse maior aprendizado e desempenho de todos os envolvidos e materiais pedagógicos diversos foram

utilizados para colaborar para o desenvolvimento dos projetos. Foram trabalhados os seguintes projetos:
 
 

Projeto Adaptação: Proporcionou às crianças um ambiente acolhedor, para que todas se sentissem seguras, adaptando-se a rotina e ao espaço da creche. Assim, foram desenvolvidas atividades com jogos de montar,

desenhos livre, pintura com cola colorida, contação de histórias, roda de conversa e muita música.

 

Projeto  Identidade e autonomia: O projeto Ampliou  os conceitos da criança sobre sua identidade, relacionamento com  um com  outro e com o ambiente escola e familiar, valorizando suas características individuais, trabalhando  a
importância dos cuidados com a higiene pessoal.

 
 Projeto  Alimentação Saudável: Aprenderam com projeto a importância dos hábitos alimentares, o valor que os alimentos têm para nossa saúde, conscientizando para uma alimentação saudável, natural e com menos desperdício.
 
 Projeto Bichinhos de Jardim:  O projeto  despertou nas crianças o conhecimento e a curiosidade por alguns insetos, e em especial as formigas,  assim  fora promovido  momentos de aprendizado e conhecimento mais significativo a toda
turma, pois já perguntam sobre as formigas quando vamos passear pelo CEI.
 

Projeto Meio Ambiente: Este projeto  desenvolveu  nas  crianças  com extensão à nossa comunidade escolar a importância da preservação da Natureza, a partir de práticas como recurso, reciclagem e o replantio. Aprender através do cultivo
do jardim e da horta da escola é uma das melhores formas de desenvolver no estudante individualmente e também na comunidade escolar, a necessidade de se tornarem ecologicamente instruídos e, portanto capazes de contribuir para a
construção de um futuro sustentável.  Aprenderam a amar verdadeiramente a natureza e ter prazer em frequentar um ambiente cercado pela beleza e organização. 
 
 Projeto Cores e formas:  As crianças conheceram   as  cores e formas que estão presentes em todos os ambientes, proporcionamos  o contato e manuseio de diversos objetos que compõem o universo das cores e formas.
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 Projeto Meu amigo mascote: Proporcionamos  as crianças novas experiências, valorizando toda vivência trazida de casa, envolver a família com o convívio do mascote, trabalhar valores como: respeito, amizade, e cuidado com algo que é de
todos.
 
 Projeto Sacola viajante:  Proporcionarmos práticas de letramento que envolvem livros infantis, afim de promover momentos em família, despertando a imaginação e o prazer pela leitura de forma lúdica.

 
 

 

 
 

3.2 - Estratégias para avaliação do Projeto Pedagógico do ano em curso

Objetivos da Educação Infantil
 
 A Educação Infantil é a primeira etapa da Educação Básica e tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de zero a cinco anos e
onze meses de idade em seus aspectos físico, afetivo, intelectual, linguístico e social, complementando a ação da família e da comunidade (Lei nº
9.394/96, art. 29).

Segundo as DCNs (Diretrizes Curriculares Nacionais):

“a criança é um sujeito histórico e de direitos que, nas interações, relações e práticas cotidianas que vivencia constrói sua identidade pessoa e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja,
aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura.” (p. 12).

De acordo com a observância das Diretrizes Nacionais as instituições de Educação Infantil devem garantir que elas cumpram plenamente sua
função sociopolítica e pedagógica:

Oferecendo condições e recursos para que as crianças usufruam seus direitos civis, humanos e sociais;

Assumindo a responsabilidade de compartilhar e complementar a educação e cuidado das crianças com as famílias;

Possibilitando tanto a convivência entre crianças e entre adultos e crianças quanto à ampliação 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 infância;

Construindo novas formas de sociabilidade e de subjetividade comprometidas com a ludicidade, a democracia, a sustentabilidade do planeta
e com o rompimento de relações de dominação etária, socioeconômica, étnicoracial, de gênero, regional, linguística e religiosa.

De acordo com as Diretrizes Municipais de Campinas as crianças ao nascerem, são mergulhadas no mundo da cultura, estabelecem múltiplas
relações e a reinventam em sua confluência das experiências que realizam cotidianamente. Produzem sentidos, significados e reconfiguram o
mundo na multiplicidade de relações:

“Para tanto, exige-se uma postura investigativa do profissional, que considere as crianças protagonistas, criadoras, inventoras, transgressoras, que tem no brincar o constitutivo do humano,
ao contrário de uma concepção pré-determinista que prevê o que as crianças realizarão.” (p.17).
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A interação entre crianças também é um aspecto fundamental na construção de aprendizagens significativas, assegurando os tempos e espaços.
Por meio do convívio, elas trocam conhecimentos, aprendem a se relacionar com o outro e constroem valores como cooperação, solidariedade e
respeito. A interação entre crianças de faixas etárias diferentes são enriquecedoras. O CEI Célia Gaspar prioriza a interação entre as crianças
acreditando que a organização multietária acrescenta no desenvolvimento global sejam nos aspectos cognitivo, afetivo, físico e social, pensando
a criança como sujeito ativo na sua socialização e que amplia aprendizagens no encontro com o outro, crianças e adultos, produzindo e
reproduzindo suas vivências cotidianas.

Quanto as relações multietárias, os estudos demonstram que o convívio etário diverso entre as crianças estabelece relações solidárias de
cuidado e amparo. Nas atividades coletivas colaborativas as crianças trocam vivências e ampliam suas aprendizagens coletivas e individuais. Os
agrupamentos multietários potencializam as vivências diversas das crianças nas instituições educativas ao possibilitarem cotidianamente o
encontro de culturas plurais. As relações multietárias perspectivam que a educação infantil se efetive como um espaço de vivência da infância e
das culturas infantis. (PRADO 2006).

As Diretrizes Municipais organizam as turmas de crianças nas unidades municipais de Educação Infantil obedecendo ao critério de Agrupamentos
multietários, respeitando e valorizando a diversidade. No Termo de Referência Técnica os Agrupamentos I e II são constituídos por crianças a
serem atendidas em período integral de onze horas e o Agrupamento III é constituído por crianças a serem atendidas em período parcial de, no
mínimo, 04 (quatro) horas de atendimento, na faixa etária de matrícula obrigatória e matrícula facultativa. Anualmente, a Secretaria Municipal de
Educação, através de Resolução específica, define de acordo com as datas de nascimento das crianças a enturmação de cada uma delas nos
Agrupamentos, devendo ser cumprida em todas as unidades. (2019 p. 11). A quantidade de turmas e de crianças estão diretamente relacionadas
à demanda existente e à infraestrutura da unidade educacional. Também a Secretaria Municipal de Educação define com a OSC (Organização de
Sociedade Civil) o atendimento educacional, agrupamentos e período de atendimento da Unidade Educacional e, de acordo com a necessidade e
em decorrência da demanda por vagas.

A organização das turmas/agrupamentos para 2020 está de acordo com a Resolução específica da SME nº 08 de 13 de agosto de 2019, em
seu Art 8º  no seguinte formato:

1. Agrupamento I Integral: crianças nascidas entre 01/07/2018 a 31/12/2020;

2. Agrupamento II Integral: crianças nascidas entre 01/11/2016 a 30/06/2018;

3. Agrupamento III Parcial: crianças nascidas entre 01/04/2014 a 31/10/2016.

Os agrupamentos III se constituem de crianças que estão na faixa etária de matrícula obrigatória na Educação Infantil e de crianças de matrícula facultativa.

 
 EDUCAÇÃO ESPECIAL

Além do exposto acima, na Seção V em seu Artigo 58, temos: “Na Educação Básica conta-se com o atendimento educacional especializado gratuito “aos educandos com necessidades especiais, preferencialmente na Rede Regular de ensino”. 
 § 1º - Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado, na escola regular, para atender as peculiaridades da clientela com necessidades especiais”.   
§  3º - A oferta da educação especial, dever constitucional do Estado tem início na faixa etária de zero a seis anos, durante a educação infantil”.  
Segundo o Departamento de Políticas Públicas de Educação Infantil e Ensino Fundamental – Secretaria de Educação Básica do MEC, a Educação Infantil é um tempo de formação e este tempo vivido pelas crianças proporciona seu
desenvolvimento. As crianças, portanto, não estão se preparando para crescer, elas estão crescendo em todos os seus aspectos. A Educação Infantil não é um período preparatório para a escola futura. Nessa perspectiva, o trabalho com a faixa
etária de zero a cinco anos envolve ações e de cuidados e de educação de forma indissociável; assim, os sistemas de ensino devem organizar seus projetos articulando esses dois processos.
A Proposta Educacional deste CEI advoga a teoria da inclusão expressa pela escola inclusiva. A Constituição Federal de 1.998 prevê a responsabilidade do Estado e do Município para a educação de pessoas com necessidades especiais, a partir
do ano de 1999.  
  

A Educação Especial nas Unidades da SME se ocupa do atendimento e da educação de crianças com deficiência, seguindo a Política Nacional
de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (2008) onde visa promover o acesso, a participação e a aprendizagem dos
estudantes com deficiência. É evidente que os fundamentos teórico-metodológico da inclusão escolar estão apoiados na ideia de uma educação
de qualidade para todos aos que nela estão inseridos, com respeito à diversidade, à singularidade de cada indivíduo, promovendo acesso,
participação e a aprendizagem de alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação nas escolas
regulares.

“Refletir e buscar uma compreensão maior acerca da relevância da relação  instituição de Educação Infantil, família e comunidade para o processo de formação das crianças é fundamental para um trabalho que garanta o caráter de
complementaridade que deve haver entre essas instâncias formativas”.        (Coleção Proinfantil, Módulo III, Unidade 2).  

 

Organização e utilização dos espaços
 

A organização dos espaços na Educação Infantil é fundamental para o desenvolvimento integral da criança, desenvolvendo suas
potencialidades e propondo novas habilidades: motoras, cognitivas, afetivas, linguística, ética, estética e sociocultural da criança. A criança que
vive em um ambiente construído para ela e por ela, vivencia emoções que a farão expressar sua maneira de pensar, bem como a maneira como
vivem e sua relação com o mundo. Entendendo que a criança é protagonista, sujeito de direitos no processo educativo, por isso, os educadores
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devem pensar, planejar suas ações pedagógicas para esses espaços na relação com as produções das crianças não esquecendo das crianças
com necessidades especiais, em prol, dos movimentos de criação e autoria delas e do próprio educador, para além da escola reprodutora de
conhecimentos.

Faz-se necessário relatar que os tempos e espaços possuem igual importância na organização do cotidiano, pois entendem-se que o cuidar e o
brincar são indissociáveis e que todas as ações educacionais promovem experiências, criando e recriando conhecimentos e saberes. Todos os
espaços da creche são importantes podem e devem ser explorados uma vez atribuindo-lhes o valor aos propósitos educativos que estão no
Projeto Pedagógico.

A rotina da Educação Infantil está tomado de vínculos, afetos, aprendizagens nas mais diversas atividades que compõem o cotidiano das
crianças. Este cotidiano precisa, então, estar organizado para que elas ampliem seus conhecimentos. O professor/Mediador é quem vai organizar
os espaços e tempos na escola, de modo a desafiar a iniciativa da criança, com curiosidades do interesse delas, considerando e respeitando a
faixa etária, o número de crianças do agrupamento, as necessidades e interesses do grupo, as possibilidades de interação com os colegas e os
espaços físicos de que dispõe, pensando também na acessibilidade dos espaços, materiais, objetos, brinquedos para as crianças com
necessidades especiais. O brincar na Educação Infantil é, para a criança, uma forma de descobrir o mundo, desenvolver capacidades como
atenção, criatividade e imaginação, organizar emoções e iniciar os primeiros relacionamentos no meio de convivência, a valorização, o respeito e
a interação das crianças com as histórias e as culturas africanas, afro-brasileiras, bem como o combate do racismo e à discriminação faz parte
desse processo. Entende-se então, que o papel do educador é muito importante, já que ele também assume o protagonismo, construtor, criativo
das vivências e convivências educacionais juntamente com os bebês e crianças pequenas.
A organização e reorganização dos tempos e espaços do CEI é decidida coletivamente, pela equipe gestora, docentes, monitoras e pelas próprias
crianças, procurando proporcionar qualidade dos tempos/espaços igualitários para todas as turmas, considerando a cultura e as práticas sociais
da comunidade em que a criança e os educadores estão inseridos.
O Caderno Curricular Temático Espaços e Tempos na Educação das crianças elaborado pela Coordenadoria Setorial de Formação serão utilizados
para nortear a prática educativa no CEI, potencializando as pedagogias da primeira infância na relação com as sociedades e culturas, organizando
e valorizando tempos e espaços na Unidade Educacional. 
Os espaços estruturados do CEI estarão sempre organizados de forma que venha de encontro com as necessidades das crianças, sempre limpos,
livres de qualquer obstáculo que possa ocorrer qualquer incidente à criança, oportunizando seu pleno desenvolvimento global. A estrutura
Educacional tem a seguinte proposta de organização coletiva:

Parque: Esse espaço é muito apreciado pelas crianças, nesse ambiente acontecem além da exploração do espaço físico, a integração social com
os colegas, resolução de possíveis conflitos, são trabalhados a cooperação, os combinados, entre outros. O parque deve ser muito mais do que
subir, descer, balançar e sim um momento onde crianças e educadores podem criar e recriar brincadeiras de faz de conta.

Esse espaço é utilizado diariamente pelas crianças, é um ambiente agradável que proporciona momentos de lazer livre e/ou proposto pelo
educador no intuito de enriquecer os projetos que estarão sendo desenvolvidos, reconhecer a natureza, despertando interesse, curiosidade sobre
tudo que vê ao redor. Nesse sentido, há a necessidade de valorizar as diferentes brincadeiras e formas de brincar que contribuirão para inúmeras
aprendizagens e para ampliação de significados, promovendo a socialização e fortalecendo os laços de convívio harmonioso entre as crianças.

Pátio: Esse espaço proporciona as crianças e todos profissionais da Unidade, momentos de muito aprendizado. No pátio as crianças brincam,
ouvem histórias, dançam, se apresentam no palco. Também é nesse espaço que a comunidade é recebida em festas e eventos.

Banheiros: O uso dos banheiros são utilizados durante a escovação, banho e necessidades fisiológicas, mas entende-se também esse ambiente
como um espaço de aprendizado, a higiene, autonomia são construídos nesses espaços, além de reconhecendo do corpo.

Salas de aula: Espaço de integração/socialização entre as crianças da turma e com os adultos, onde é realizado o acolhimento de forma lúdica,
atividades diversificadas, brincadeiras, músicas, roda de conversa. Nesses espaços as crianças juntamente com os educadores criam e recriam
ambientes de acordo com sua imaginação.

Esses espaços são organizados visando o desenvolvimento da criança, a curiosidade será aguçada pensando nos desafios e estimulações
corporais, cognitivas e motoras. Também serão propostas atividades que visem desenvolver na criança a percepção e exploração do ambiente e
de si mesma, organizando o pensamento além de trabalhar seus afetos e sensibilidade na relação com o outro.

Esses espaços visam promover segurança, confiança e diversas formas de expressão: plástica, motora, musical, entre outras, assim como
possibilitar o trabalho com as diferentes linguagens, é fundamental que esse espaço promova o desenvolvimento integral da criança e a
interação criança/criança; criança/adulto e criança/objeto, assim como os contatos sociais, a privacidade para o crescimento e por fim a
promoção da identidade pessoal.

Refeitório: A hora da alimentação é um momento de celebração, de vivências, afetos e partilhas, onde não respeita apenas o objetivo de se
alimentar, mas a troca de experiências e o momento onde a criança compartilha um prazer e um modo de ser e viver. O se alimentar tem a igual
importância em relação ao desenvolvimento das crianças como qualquer outra atividade organizadas em projetos. Pensar e planejar um espaço
prazeroso e convidativo, que educa enquanto cuida é um dos objetivos do CEI, possibilitando a integração entre as turmas, uma vez que essa
vivência envolve o cotidiano da instituição educativa.

Para as crianças maiores atendidas no Agrupamento III será oportunizado o autoservimento dos alimentos nos momentos das refeições,
trabalhando assim, a autonomia, respeitando as escolhas dos alimentos, não esquecendo que nesse momento o educador também é
protagonista, mediador, e a estimulação na experimentação de novos alimentos é de suma importância para o aprendizado da criança.

Sala da Equipe Gestora: As duas salas destinadas a equipe gestora serão utilizadas de acordo com a demanda, atribuições cotidianas
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administrativas e pedagógicas, atendimento dos profissionais em suas Formações Continuada e o que mais tiver necessidade e também a
comunidade será atendida em reunião com educadores/Equipe Gestora.

A Equipe Gestora precisa estar totalmente envolvida com o trabalho educativo, realizando ações compartilhadas com as famílias, proporcionando
a todos experiências sem divisão e hierarquização, assentada numa Gestão Democrática.

Segundo as Diretrizes Curriculares Municipais:

“Todas as experiências cotidianas de cuidados educacionais compôem o currículo: carinho, beijo, toque, banho, trocar fraldas, descansar, dormir quando tiver vontade, calçar os sapatos, vestir a

roupa (…) dentre tantas outras práticas intencionais, que na instituição de Educação Infantil, são planejadas e avaliadas, com a mesma importância na configuração curricular, ou seja,

desenhar não se sobrepõe a lavar as mãos para se alimentar e trocar fraldas é tão importante quanto contar uma história.” (p. 16).

 
 

Vale a pena ressaltar que todos os ambientes não citados como: corredores, tanque de areia, solários, quiosque, casa de bonecas, espaço
externo, por exemplo, são utilizados por todos, com igual importância, pois é através desses espaços que a criança tem a oportunidade de se

desenvolver integralmente.
 
 

INDICADORES DE QUALIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL

O documento Indicadores da Qualidade na Educação Infantil (MEC, 2009), foi elaborado para oferecer parâmetros às unidades da Educação Infantil que pretendem avaliar-se.
 
Segue as dimensões:
    
1. DIMENSÃO DE PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL
2. DIMENSÃO DE MULTIPLICIDADE DE EXPERIÊNCIAS E LINGUAGENS
3. DIMENSÃO DE INTERAÇÕES
4. DIMENSÃO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE
5. DIMENSÃO ESPAÇOS, MATERIAIS E MOBILIÁRIOS
6. DIMENSÃO FORMAÇÃO E CONDIÇÕES DE TRABALHO DAS PROFESSORAS/ES E DEMAIS PROFISSIONAIS
7. DIMENSÃO COOPERAÇÃO E TROCA COM AS FAMÍLIAS E PARTICIPAÇÃO NA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL

As Reuniões de Avaliação Institucional  têm o papel de desenvolver e implantar um sistema avaliativo participativo que permite obter dados confiáveis sobre o desempenho do projeto pedagógico da unidade educacional, com o objetivo de
qualificar as suas ações de planejamento, execução e avaliação.
Participar deste processo significa favorecer uma interlocução entre os profissionais nas diferentes instâncias do sistema, de modo que o desenvolvimento da criança não repouse exclusivamente sobre a ação individual de cada professor e,
portanto, em cada um de nós, nas diferentes instâncias do sistema público da educação.
A avaliação interna é realizada através do Relatório individual da criança, essa avaliação se baseia  num processo contínuo por meio do qual uma instituição constrói conhecimento sobre sua própria realidade, buscando compreender os
significados do conjunto de suas atividades para melhorar a qualidade educativa e alcançar maior relevância social. Para tanto, sistematiza informações, analisa coletivamente os significados de suas realizações, desvenda formas de
organização, administração e ação, identifica pontos fracos, bem como pontos fortes e potencialidades, e estabelece estratégias de superação de problemas, de análise, interpretação e síntese das dimensões que definem a unidade
educacional.
O seu caráter formativo deve permitir o aperfeiçoamento, tanto pessoal (docentes, discentes e corpo administrativo) quanto institucional, pelo fato de colocar todos os atores em um processo de reflexão e autoconsciência institucional. Sendo
assim, ela buscará fornecer uma visão global sob uma dupla perspectiva:
a) O objeto de análise: o conjunto de dimensões, estruturas, relações, atividades, funções e finalidades da unidade educacional, centrado em suas atividades de ensino, projetos e formação continuada.
b) Os sujeitos da avaliação: os conjuntos de gestores, professores, estudantes, funcionários, técnico-administrativos e membros da comunidade externa, especialmente os pais.
Essas reuniões são programadas segundo as Diretrizes para a organização do Calendário Escolar da Rede Municipal de Ensino de Campinas que são reuniões trimestrais, com a participação do coletivo da escola e da comunidade escolar.
A unidade educacional, ao construir sua Proposta Pedagógica, elabora e apresenta um Plano de Ação, resultado dos problemas identificados na Avaliação Institucional (pontos fortes e fracos), na perspectiva de superá-los ou, no caso dos
pontos positivos, fortalecê-los.
O Plano de Ação, portanto, é mais amplo que os indicadores (ou objetivos) de aprendizagem. Mais amplo no sentido de que revela/trabalha os aspectos institucionais da unidade educacional, tais como as relações com a comunidade, a cultura
organizacional, as condições infraestruturais etc.
Durante as Reuniões Pedagógicas Coletivas na Unidade, toda a equipe é envolvida com a avaliação institucional, onde todas as dimensões são discutidas e avaliadas em grupos. Para que esse momento seja realizado com seriedade e verdade
seguindo os seguintes passos:
1º Momento:
1ª - conhecimento ao grupo dos indicadores de qualidade do MEC/Campinas,
2ª - análise – estabelecimento de relação entre:
a) os indicadores da avaliação institucional MEC-Campinas,
b) o Plano de Ação da unidade educacional
3ª - seleção dos indicadores da avaliação que a UE considera pertinente à sua realidade.
2º Momento:

O grupo, passo-a-passo, observou indicador por indicador, elencou os mais relevantes à realidade, no que compete a necessidade de melhorias e/ou mudanças para o que o trabalho da Unidade seja realizado de modo que venha suprir as
necessidades de toda equipe escolar e comunidade. 
3º Momento:

 Após as necessidades/melhorias apontadas, criam-se ações com toda equipe que venham de encontro as necessidades e que essas sejam sanadas no decorrer do ano, com cada departamento responsável envolvido e com um cronograma
adequado para a realização.

Na avaliação em questão o Conselho Escola tem participação efetiva, pois o Conselho Escolar pode auxiliar a escola na efetivação de seu compromisso de propiciar o desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e atitudes, que são
indispensáveis para a formação de cidadãos conscientes, críticos, participativos e preparados para viverem plenamente na sociedade.
Dessa forma, todo o processo educativo passa a ter a maior relevância, como meio para a efetivação da aprendizagem, do processo, para  que a aprendizagem seja efetivamente alcançada.  
O acompanhamento  do desenvolvimento do processo educativo, cabe ao Conselho de Escola identificar os aspectos a serem avaliados e quais os que podem ser considerados adequados ao trabalho desenvolvido.
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A Avaliação do Projeto Pedagógico é uma ferramenta fundamental que servirá como parâmetro para nortear o trabalho entre as fases de elaboração, execução, conclusão e acompanhamento do instrumento pedagógico e a equipe que o
desenvolveu.
O projeto será elaborado com a participação de toda a equipe pedagógica onde são estabelecidas as ações prioritárias para melhorar o atendimento as crianças e tornar possíveis as ações que permeiam a execução do Projeto Pedagógico.
Ao finalizar cada trimestre, nas reuniões pedagógicas semanais, cada projeto concluído passará por uma avaliação reflexiva coletivo entre os pares objetivando analisar os pontos forte e fracos detectados na execução da proposta. Dessa
forma, teremos ao término do ano letivo embasamento através dos registros e observações feitas, quais as metas, objetivos atendidos e quais ações deverão ser replanejadas visando à melhoria da prática educacional, levando-se em conta a
criança enquanto sujeito da ação.
O Projeto Pedagógico planejado no início do ano letivo, e que norteará todo o trabalho pedagógico da unidade escolar, será trimestralmente avaliado pelo Núcleo de Ação Educativa Descentralizada (NAED) na pessoa do supervisor da unidade
educacional. Esta avaliação se dá através da análise de um Relatório Trimestral como Acompanhamento do Trabalho Pedagógico, Recursos Humanos, Proposta de atendimento de acordo com o Planejamento para o ano, Matrícula e frequência,
Matrículas ativas ao final de cada mês, Matrículas por Ordem Judicial ao final de cada mês entre outras, são fornecidas pela equipe gestora da unidade educacional por meio de um relatório, o qual é encaminhado à supervisão para emissão de
parecer, e posteriormente à Coordenadoria de Educação Básica/Setor de Convênios.
No final do ano letivo, a unidade educacional elaborará um Relatório Anual constando o Projeto Pedagógico desenvolvido no decorrer do ano. Esse Relatório é elaborado pela equipe gestora juntamente com a equipe pedagógica da unidade
educacional, seguindo as orientações do Setor de Convênios e da Supervisão do Naed Sudoeste.
O Relatório Anual finalizado será encaminhado à Coordenadoria de Convênios para que seja avaliado e dado os pareceres em relação ao mesmo e a aplicação financeira feita pela instituição no decorrer do projeto.
Conforme orienta a Resolução SME Nº 14/2014, ARTIGO 7º, optamos por aguardar para realizar a implementação da CPA em nossa unidade educacional concomitante à formação.

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4 - Planos de Trabalho

4.1 - Plano de ação pedagógica do CEI

Completo MULTIPLICIDADE DE EXPERIÊNCIAS E LINGUAGENS

Meta(s) definida(s)
Proporcionar à criança o conhecimento do meio ambiente/comunidade em que ela está inserida.

Ação(ões)s para o cumprimento da(s) meta(s)
Levantamento de ideias da equipe de educadoras; Levar em consideração o interesse das crianças; Viabilizar meios de concretização das
ações.

Principal(is) responsável(is) pela(s) ação(ões)
Equipe Gestora

Indicador(es) para monitoramento da(s) ação(ões)
Crianças relacionando-se com o ambiente natural e social

Cronograma da(s) ação(ões) planejada(s)
No decorrer do ano letivo.

 PROMOÇÃO DA SAÚDE

Meta(s) definida(s)
Proporcionar à criança o conhecimento do meio ambiente/comunidade em que ela está inserida.

Ação(ões)s para o cumprimento da(s) meta(s)
Capacitar todas as funcionárias/educadoras em casos de acidentes. Zelar pela segurança das crianças evitando acidentes.

Principal(is) responsável(is) pela(s) ação(ões)
Equipe Gestora juntamente com toda a equipe escolar

Indicador(es) para monitoramento da(s) ação(ões)
Procedimentos preestabelecidos e conhecidos por todos, em caso de acidentes

Cronograma da(s) ação(ões) planejada(s)
Palestra de Primeiros Socorros para crianças e adultos. Prevenção: Todo o ano letivo.

 ESPAÇOS, MATERIAIS E MOBILIÁRIOS

Meta(s) definida(s)
Disponibilizar um espaço na sala de aula com estante para a exposição de livros/revistas para que os mesmos sejam, acessíveis as
crianças e educadoras.
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Ação(ões)s para o cumprimento da(s) meta(s)
Discutir com a equipe escolar em suas respectivas formações meios para deixar livros/revistas expostos na salas já que a escola não tem
um ambiente de biblioteca.

Principal(is) responsável(is) pela(s) ação(ões)
Equipe Gestora juntamente com a equipe escolar

Indicador(es) para monitoramento da(s) ação(ões)
Espaços e mobiliários que favorecem as experiências das crianças.

Cronograma da(s) ação(ões) planejada(s)
2º semestre

 FORMAÇÃO E CONDIÇÕES DE TRABALHO DAS PROFESSORAS E DEMAIS PROFISSIONAIS

Meta(s) definida(s)
Trabalhar temas diversos com a equipe escolar sobre a diversidade

Ação(ões)s para o cumprimento da(s) meta(s)
Discutir nos Tempos Pedagógicos; nas RPs, nas Reuniões de Conselhos de Escolas, Formações de Monitores e TDCs, temas voltados para
o assunto diversidade Cultural Convidar a equipe do MIPID para ministrar palestras sobre Preconceito, Racismo.

Principal(is) responsável(is) pela(s) ação(ões)
Equipe Gestora, Professoras e Monitoras

Indicador(es) para monitoramento da(s) ação(ões)
A formação Continuada promove conhecimento e discussão sobre as diferenças

Cronograma da(s) ação(ões) planejada(s)
No decorrer do ano letivo.

 COOPERAÇÃO E TROCA COM AS FAMÍLIAS E PARTICIPAÇÃO NA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL

Meta(s) definida(s)
Melhorar o relacionamento existente entre família, escola e comunidade. Manter a comunicação com as famílias, sempre abertas a
dúvidas, deixando-os a vontade e confiantes quanto ao trabalho desenvolvido.

Ação(ões)s para o cumprimento da(s) meta(s)
Melhorar o relacionamento existente entre família, escola e comunidade. Manter a comunicação com as famílias, sempre abertas a
dúvidas, deixando-os a vontade e confiantes quanto ao trabalho desenvolvido.

Principal(is) responsável(is) pela(s) ação(ões)
Equipe Gestora, Professoras e Monitoras.

Indicador(es) para monitoramento da(s) ação(ões)
Famílias de crianças novas são auxiliadas e encorajadas a ficar na Instituição

Cronograma da(s) ação(ões) planejada(s)
No decorrer do ano letivo, quando a criança for inserida na Unidade.

 PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL

Meta(s) definida(s)
Oportunizar a todos da comunidade escolar o conhecimento do PP. Discutir com a equipe da Unidade a a elaboração/apresentação do PP,
utilizando meios de trabalho que combata a discriminação que existe entre as pessoas, disponibilizando meios para a participação e
envolvimento de todos.

Ação(ões)s para o cumprimento da(s) meta(s)
Discutir a Proposta nos Tempos Pedagógicos; nas RPAIs, nas Reuniões de Conselhos de Escolas, Formações de Monitores e TDCs.

Principal(is) responsável(is) pela(s) ação(ões)
Equipe Gestora

Indicador(es) para monitoramento da(s) ação(ões)
Proposta pedagógica consolidada

Cronograma da(s) ação(ões) planejada(s)
Tempos Pedagógicos: semanalmente; -Reuniões Pedagógicas: Março, Julho, Setembro, e Dezembro; -Conselhos Escola: Fevereiro,
Maio,Agosto,Novembro. - Disponibilização de cópias impressas após homologação.

 

4.2 - Plano de acompanhamento dos indicadores internos e externos da aprendizagem

No passado a criança era considerada passiva e sem importância. Hoje é considerada protagonista do processo educativo, com uma nova identidade, considerada única, respeitada em sua especificidade e identidade pessoal e histórica.

Também a criança é vista como um ser capaz, pensante e autônomo com poder de escolhas sobre a rotina e as atividades a serem desenvolvidas. É vista também como um ser racional e que desde muito cedo, pode se fazer ouvida, sabemos o

quanto a escuta na Educação é importante para o desenvolvimento integral das mesmas. Dessa forma, se dá às crianças o direito à infância, a oportunidade de pensar sobre tudo aquilo que lhe é proposto, e assim tudo passa a ser mais

significativo para ela.         
Durante todo ano letivo a avaliação do desenvolvimento de cada criança será contínua, através de observação, fotos, registros, atividades e participação de cada um.
De acordo com a resolução CME nº01/2016, a avaliação na Educação Infantil:
I - é concebida na perspectiva de educação integral;
II - é prevista como um movimento de acompanhamento da trajetória individual da criança das ações educacionais, envolvendo o seu pensar e fazer com o outro, com o conhecimento e cultura, sem objetivo de seleção, promoção ou
classificação;
III - tem como finalidade documentar a trajetória da criança e compor material que subsidie a reflexão, o planejamento e o replanejamento das ações educacionais para a permanente qualificação da Educação Infantil, e
IV – será realizada pelos educadores, por meio de crítica, reflexiva e criativa no acompanhamento das brincadeiras, da relação da criança com o outro, com o conhecimento e a cultura.

“A brincadeira é para a criança um espaço de investigação
  e construção de conhecimentos sobre si mesma e sobre 
 o mundo. Brincar é uma forma de a criança exercitar sua imaginação.
  A imaginação é uma forma que permite às crianças 
 relacionarem seus interesses e suas necessidades com 
 a realidade de um mundo que pouco conhece”.
 (Fundamentos Teóricos e Metodológicos da Educação Infantil p. 107).

Conforme a Resolução SME nº 10/2016,de 01 de setembro de 2016, devem ser garantidas experiências que envolvam:

Prefeitura Municipal de Campinas
Secretaria Municipal de Educação

http://pponlinesme.campinas.sp.gov.br
15/07/2021 14:47:50   Página 50 de 74



 I - relações sociais e culturais da criança com a vida e com o mundo, que incluem diferentes gêneros textuais e formas de expressão – corporal, gestual, verbal, plástica, dramática e musical;
 II - vivências narrativas de apreciação e interação, individual e coletivamente, com a linguagem oral e escrita, em meio a diferentes suportes e gêneros textuais orais e escritos no contexto das práticas sociais;
 III - relações quantitativas, medidas, formas e orientações espaço temporais a partir de contextos significativos que recriam as práticas sociais da vida da criança, da família, dos educadores e da comunidade;
 IV - relações com variadas formas de expressões artísticas: música, artes plásticas e gráficas, cinema, fotografia, teatro, literatura e dança;
  V - vivências éticas e estéticas com outras crianças e grupos, dialogando com a diversidade humana, social e cultural; 
VI - promoção de vivências com o conhecimento e a cultura, que explorem e estimulem a socialização entre sujeitos e grupos, por meio de uma educação integradora e inclusiva que responda às necessidades educacionais de todas as crianças
de diferentes condições físicas, sensoriais, intelectuais e emocionais, classes sociais, crenças, etnias, gêneros, origens e contextos socioculturais e espaciais, que se entrelaçam na vida social;
VII - interações que permitam a autonomia da criança no pensar e fazer com o outro, no cuidado pessoal, na auto-organização, na saúde, nutrição e bem-estar; 
 VIII - relações com o mundo físico e social, considerando o conhecimento da biodiversidade e a necessidade de sua preservação para a vida, no cuidado consigo, com o outro e com a natureza;
 IX - interações com as manifestações e tradições culturais, especialmente as brasileiras e;
 X - uso de recursos tecnológicos e midiáticos articulados a práticas sociais que ampliem as vivências das crianças com o conhecimento e a cultura.
 § 1º As ações educacionais devem ser planejadas de forma a assegurar a participação das crianças, famílias e educadores.
 § 2º O acompanhamento das ações educacionais, nos âmbitos individual e coletivo, deverá ser registrado continuamente em variadas formas e em diferentes suportes, e subsidiará a elaboração de registros individuais da trajetória
educacional das crianças. 
 

A Avaliação Institucional Participativa será processo contínuo e democrático pelo qual a Unidade Educacional utiliza como avaliação do desenvolvimento do Plano Pedagógico e funcionamento organizacional, baseados no princípio de gestão

democrática.

A Avaliação Institucional é instrumento de diagnóstico e de planejamento que visa ao aperfeiçoamento da qualidade da educação ofertada pelo CEI .

São objetivos específicos da Avaliação Institucional:

I - avaliar o processo ensino-aprendizagem desenvolvido;

II - explicitar as diferentes responsabilidades e corresponsabilidades no cumprimento da obrigação social de ofertar uma educação de qualidade;

III - construir um campo transparente, integrador e ético de inter-relacionamento para a efetividade do processo de educação de qualidade; e

IV - articular o caráter formativo da avaliação, no decorrer do  processo, visando ao aperfeiçoamento dos profissionais que atuam no CEI e à qualificação dos atos administrativos, do processo de tomada de decisões e da participação das

crianças e das famílias.

A Avaliação Institucional no CEI compreende duas dimensões:

I - a interna, que corresponde à autoavaliação da escola, a cargo da comunidade escolar; e

II - a externa, que corresponde ao acompanhamento sob responsabilidade do NAED/SUDOESTE.

O Plano de Avaliação Institucional se dará como suporte para a identificação e avaliação das metas a serem alcançadas durante todo ano letivo, através dos Indicadores da Qualidade na Educação Infantil, que segundo o COMUNICADO SME Nº

154/2011 (publicado no D.O 18/11/2011) deve ser um processo reflexivo e coletivo das práticas e deve ocorrer no âmbito interno da instituição, discutido e elaborado por todos, a partir do conhecimento da realidade da comunidade, com

objetivos que se quer atingir com as crianças e os principais meios para alcançá-los num processo de qualidade negociada.

Os Indicadores de Qualidade da Educação Infantil será utilizada também como ferramenta para a avaliação da estrutura e funcionamento da Unidade, garantindo que a criança esteja num ambiente seguro e adaptado de acordo com sua

necessidades. Essa avaliação se dará com toda a comunidade e no diálogo com os colegiados.

A participação da comunidade na Unidade deve estar presente desde a entrada e saída das crianças, onde acontece uma conversa aleatória com as famílias, também durante as reuniões de Famílias e Educadores já estabelecida em Calendário

Escolar, até a atuação engajada e efetiva dos colegiados como Conselho de Escola, a comunicação com a família também se dá através do caderno de recados, nele a família escreve dúvidas, sugestões, críticas e a Equipe educativa também

escreve sobre as crianças e comunicados sobre o funcionamento da Unidade, outro meio utilizado é o contato telefônico, possibilitando assim que a família acompanhe o cotidiano da criança na escola.

 

4.3 - Plano de trabalho da equipe Gestora que deverá apresentar as ações da gestão para o cumprimento das
metas estabelecidas no plano de trabalho do CEI

A unidade CEI Célia Aparecida  Jordão  Velardi Gaspar,  conta com uma Equipe Gestora formada por uma Diretora Pedagógica e uma Orientadora
Pedagógica.  Em consonância com  as diretrizes Municipais de Campinas que norteiam  as atividades pedagógicas  da unidade considera-se  a
criança produtora do seu conhecimento, portanto,   cabe a Equipe Gestora da Unidade, promover um trabalho integrado, considerando os
Indicadores,  e  as metas para o alcance da qualidade do atendimento: Orientamo-nos pelos termos da Gestão Democrática participativa no
âmbito escolar na qual trabalhamos o desenvolvimento integrado de todos os envolvidos no processo pedagógico. A equipe trabalha tendo
sempre como objetivo seguir as propostas Pedagógicas e regimentos que regem a educação infantil, portanto, proporciona condições de
funcionamento das estratégias educacionais, do uso do espaço físico,do horário e do calendário escolar, que possibilita através dos mesmos a
execução , avaliação e o aperfeiçoamento das diretrizes.        Sendo assim a equipe gestora trabalha com foco nas seguintes metas :
 

Desenvolver junto à equipe de profissionais o Planejamento Pedagógico de acordo com os documentos Educacionais, Diretrizes  Municipais
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de Campinas, Diretrizes Nacionais Curriculares da Educação Básica para a Educação Infantil, proporcionando reuniões com os professores
para troca de ideias e reflexões sobre a prática pedagógica, contribuindo para o incentivo da criatividade e motivação das atividades
planejadas. Para se atingir os objetivos do Projetos Político Pedagógico  se propõe a realizar encontros de formação, encontros de troca e
atendimentos, tanto individual, quanto em pequenos grupos. Palestras com convidados externos, disponibilização de livros, textos e outros
recursos sobre diversos temas pertinentes à educação infantil.
 
Orientar e dar respaldo ao corpo docente nos aspectos administrativos e pedagógicos, sobre procedimentos referentes à rotina e suas
adversidades, abrangendo todos os aspectos do desenvolvimento global da criança, bem como deveres e direitos do profissional.
 
Responsabilizar-se pelos bens patrimoniais do prédio, vistoriando a Unidade para promover melhorias contínuas, prestando conta de todos os
recursos recebidos.
 
Coordenar e supervisionar toda a equipe, tendo como princípio a gestão democrática articulada entre funcionários e equipe gestora,
estimulando o conhecimento, segurança e também autonomia da equipe, de forma a aprimorar a rotina da Unidade, seja na reestruturação
do espaço físico ou na organização do trabalho pedagógico.
 
Estimular a participação de toda a comunidade escolar no processo de ensino e aprendizagem e na tomada de decisões objetivando garantir
a gestão democrática.
 
Possibilitar maior acesso da família junto à Nave Mãe para fortalecimento da relação Unidade Escolar e comunidade, bem como oferecer
segurança e transparência quanto ao trabalho realizado.
  
Por fim, considerando o fato de a escola não ser algo estático, a equipe gestora desta Unidade Educacional se propõe a estar sempre atenta
às necessidades e demandas no decorrer do trabalho e buscar alternativas para saná-las, não somente em ações emergenciais, como
também em ações cotidianas e interativas.
  
Definir coletivamente momentos destinados às RFE (reunião de Famílias e Educadores), reuniões de setor, formação continuada, eventos. 
        
Solicitar e acompanhar melhorias da estrutura física e recursos materiais da U.E.
        
Trabalhar junto aos pais, a importância da sua participação na escola, considerando-se o acompanhamento de bebês e crianças, momentos
de integração família-escola e colegiados. 
        
Organizar o trabalho pedagógico no que diz respeito aos TDCs, RPAIs, formação continuada e avaliação.   
      
Possibilitar a integração entre os profissionais da U.E.    
     
Administrar recursos financeiros, a partir das  contribuições/sugestões dos diferentes segmentos da unidade.     
    
Participar de reuniões promovidas por outros órgãos da administração pública. 
        
Incentivar a qualificação permanente dos profissionais.     
          
Colaborar, eventualmente, no cuidado direto às crianças. 
        
Buscar orientações da equipe de supervisão   escolar/ Núcleo de Ação Educativa Descentralizado (NAED)
 
 DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DAS FUNÇÕES DA EQUIPE GESTORA 
 
 ORIENTADOR  PEDAGÓGICO
      
Articular e coordenar a elaboração da Proposta Pedagógica, com foco em competências e habilidades;      
Coordenar as atividades de acompanhamento e avaliação da Proposta Pedagógica, Planos Semanais de aula e Projetos Educacionais;        
Elaborar  o Calendário escolar junto à direção, dentro da proposta da SME;      
Conhecer e aplicar a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (9394/96) referente às questões  de educação básica e especial;        
Orientar o trabalho dos professores na elaboração, execução e avaliação dos planos de cursos/aulas, com foco na adequação à Proposta 
Pedagógica da escola;        
Acompanhar e avaliar os resultados dos alunos com dificuldade de aprendizagem, redefinindo estratégias, junto com os professores;        
Recomendar mudanças na forma de ensinar do professor para fortalecer suas habilidades em sala de aula, estabelecendo uma relação de
ajuda ao professor;     
Identificar necessidades de treinamento para o corpo docente e sugerir à Direção a participação em programas de desenvolvimento 
profissional;    
Orientar  o professor a explorar as potencialidades didáticas dos projetos em relação aos objetivos de ensino;      
Planejar, coordenar e acompanhar os TDC (Trabalho Desenvolvimento Coletivo) e a Formação das Monitoras;        
Atuar como facilitador nas reuniões de TDC, estimulando a participação, comparando diferentes pontos de vista, identificando os
pressupostos de cada interpretação e analisando a validade dos argumentos utilizados;       
 Promover no TDC possibilidades de troca de experiências entre os professores, desenvolvimento de atitudes de cooperação e
corresponsabilidade, elaboração de formas de intervenção pessoais/e ou coletivas, avaliação do trabalho e replanejamento, como também
sessões de estudo mediante suporte bibliográfico;       
Orientar os professores a adotarem estratégias metodológicas diversificadas de ensino que mobilizem menos a memória e mais o raciocínio e
outras competências cognitivas;        
Planejar atividades pedagógicas como palestras, encontros e seminários, projetados para promover o desenvolvimento intelectual, social e
físico da criança e da família;
Ajudar o professor no desenvolvimento da sua autoestima, do auto conceito e da motivação para ensinar como um processo contínuo;
 
  
 DIRETORA EDUCACIONAL
 
Coordenar, planejar e acompanhar, junto com a equipe pedagógica, a execução do Projeto Político Pedagógico, da Unidade Educativa;         
Implantar e implementar o processo de organização do Conselho de Escola,               
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Participar,  junto com a Equipe Pedagógica, do planejamento e execução das  reuniões pedagógicas, conselhos de classe, reuniões de pais, e
outras atividades da Unidade Escolar,            
Dinamizar o processo ensino aprendizagem, incentivando as experiências da Unidade Educativa,         
Zelar pelo cumprimento da função social da escola, organizar e supervisionar o processo de matrícula, o acesso e a permanência de todos os
alunos na Unidade Escolar,                  
Articular a Unidade Escolar com os demais organismos da comunidade:             
 Associações de Bairro, Conselho de Escolas, e outros,                
 Administrar o cotidiano Escolar;             
Organizar e acompanhar os trabalhos realizados pelos funcionários da Unidade Escolar em relação à limpeza, conservação, alimentação e
higiene;            

 Zelar pelo cumprimento da legislação em vigor, dos Procedimentos Gerais, Normas Internas e Descrição de funções;   Acompanhar o
processo ensino aprendizagem,            
Informar oficialmente a Secretaria Municipal de Educação e a Instituição, dificuldades no gerenciamento da Unidade Escolar, bem como
solicitar providências no sentido de supri-las;                 
Contribuir  junto com a comunidade educativa, na valorização do espaço escolar, bem como na sua conservação;         
 Acompanhar o trabalho de todos os funcionários da Unidade Escolar, no sentido de atender às necessidades dos alunos;         
Buscar em conjunto com a Equipe Pedagógica, Professores e Pais, a solução dos problemas referentes à aprendizagem dos alunos;  
Preocupar-se com a documentação escolar, desde sua elaboração, no sentido de manter os dados atualizados, cumprindo prazos, bem como
encaminhar prioridades;           
Solucionar  problemas administrativos e pedagógicos de forma conjunta com a Secretaria Municipal de Educação;      
Coordenar o processo educacional na área administrativa e no encaminhamento pedagógico;              
Colaborar nas questões individuais e coletivas, que exijam respostas imediatas nos problemas de disciplinas de alunos, professores e
funcionários;          
Buscar soluções alternativas e criativas para os problemas específicos da Unidade Escolar, em relação à convivência humana, espaço físico,
segurança, evasão, etc.;              
Gerenciar os recursos financeiros na Unidade, de forma planejada em conjunto com o departamento financeiro da Instituição, atendendo às
necessidades coletivas do Projeto Político Pedagógico;         
Estimular, participar de cursos, seminários, encontros, reuniões e outros, buscando a fundamentação, atualização e redimensionamento de
sua função;                
Comunicar ao Conselho Tutelar os casos de maus tratos, negligência e abandono de crianças em sua Unidade Escolar;        
Administrar  os recursos financeiros e patrimônio da Unidade Escolar;         
Viabilizar o acesso e a permanência dos alunos em idade escolar, inclusive os portadores de deficiências;         
Aplicar normas, procedimentos e medidas administrativas e pedagógicas emanadas da Secretaria Municipal de Educação. e Conselho
Municipal de Educação;          
Cumprir e fazer cumprir as determinações legais estabelecidas pelos órgãos competentes, bem como, comunicar as irregularidades da
Unidade Escolar, buscando medidas saneadoras;              
Coordenar e manter o fluxo de informações entre a Unidade Escolar e a Secretaria Municipal de Educação;                
Desenvolver o trabalho de direção, considerando a ética profissional;              
Cumprir a legislação vigente;         
Realizar outras atividades correlatas com a função; 
Respeitar e cumprir os Procedimentos Gerais da Creche e Normas Internas da Creche
 Semanalmente a equipe gestora da unidade educacional se reúne nas dependências da direção para discussões pertinentes do cotidiano
escolar e dificuldades e problemáticas requerentes de soluções e necessárias ao funcionamento da unidade e questões que envolvam o
desenvolvimento e andamento do Projeto Pedagógico. Participam das reuniões a direção e orientadora pedagógica. Mas a comunicação entre
a equipe será feita diariamente através de conversas relatando-se as necessidades imediatas e acontecimentos relevantes. Sempre que
necessário a equipe gestora se reunirá com os demais integrantes que compõe a unidade escolar para dar orientações e receber sugestões
quanto ao trabalho em andamento e tais encontros serão registrados. 
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PLANO DE TRABALHO DA EQUIPE GESTORA

METAS AÇÕES

Elaboração coletiva da Proposta
Pedagógica.

Planejamento e reelaboração das propostas
apresentadas, avaliando as ações propostas com
toda a Comunidade escolar e seu entorno,
promovendo a integração e a participação de
todos os envolvidos no processo educacional.

Elaborar questionário a comunidade atendida pela
Unidade Educacional com informações sobre as
crianças e familiares com objetivo de conhecer a
realidade da comunidade atendida.

E laboração e garantia do
cumprimento do Calendário
Escolar na Unidade.

O Calendário será elaborado de acordo com as
orientações da SME (Secretaria Municipal de
Educação) em resoluções especificas, com a
participação da equipe educacional e dos
colegiados.

Organizar e presidir o Conselho
de Escola.

Presidir as reuniões ordinárias e extraordinárias
do Conselho de Escola, incentivando a
participação da comunidade escolar, nos debates
e tomada de decisões da Unidade que de tal
forma venha fortalecer o Projeto Pedagógico.

P a r t i c i p a ç ã o e
acompanhamento das
atividades pedagógicas nos
diferentes espaços realizados na
Unidade.

Coordenar e orientar a equipe na condução do
processo educacional, através de formações e
reuniões.

Garant i r a participação dos
familiares e equipe educacional
nos processos educativos.

Desenvolver um trabalho de conscientização,
através de reuniões e convites para participação
dos familiares e equipe educacional para compor
os colegiados da unidade escolar (Conselho de
Escola e CPA – Comissão Própria de Avaliação) e
Reuniões de Famílias e Educadores podendo
participar na construção dos processos
educacionais.

O f e r e c e r as crianças um
ambiente agradável e seguro.

Garantir a manutenção do prédio e infraestrutura
do mesmo, a fim de adequá-lo de forma a atender
as necessidades das crianças e da Proposta
Pedagógica.

O r i e n t a ç ã o à equipe de
docentes quanto ao registro
avaliativos e documentos
referentes à vida escolar da
criança.

Organizar formações e orientações para que os
documentos e registros sejam realizados de
forma correta e de acordo com as orientações da
SME. Os documentos são: Relatórios Individual da
Trajetória Educacional da Criança, Diário de
Classe entre outros.

Promover o trabalho em equipe,
valorizando as potencialidades e
est imular a criatividade dos
profissionais da unidade.

Favorecer um ambiente em que a equipe venha
realizar e propor ações relacionadas ao
diagnóstico das necessidades identificadas na
Unidade, através das Formações entre pares e
Reuniões Pedagógicas.

Re a l i z a ç ã o de av a l i a ç õ e s constante do
desempenho dos profissionais envolvidos no
processo educacional.
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P r o m o v e r momentos de
integração família/escola.

Conscientizar a comunidade da importância dos
colegiados e da participação em relação à
educação das crianças, incentivando-as a
frequentar as reuniões de pais e educadores e
eventos propostos pela Unidade;

G a r a n t i r que todos os
envolvidos no processo
educacional na unidade escolar
exerçam função

educativa em relação à criança.

Organizar palestras, cursos e formações para
equipe de profissionais incentivando a exercer a
função educativa, tratando a criança como
protagonista através de atitudes de respeito,
amor, carinho e principalmente de
responsabilidade.

Garantia da qualidade do bom
funcionamento da Unidade
Escolar, realizando gestão de
recursos materiais,
infraestrutura e de alimentação.

Executar atividades de atendimento qualificado,
cumprindo normas, leis e deveres pertinentes.

Re a l i z a r manutenção de equipamentos e
estrutura da unidade:

Limpeza da caixa d’água e caixa de gordura;

Trocas periódicas dos filtros;

Cortes de gramas na unidade e dedetização;

Orientação à equipe da limpeza para qualidade na
limpeza dos ambientes;

Cumprir com orientações da Vigilância Sanitária
quanto aos cuidados para a prevenção da
Dengue;

Orientações à equipe da cozinha para a qualidade
na alimentação das crianças;

Cumprir com as normas e orientações realizadas
pela CONUTRI/CEASA, garantindo o cumprimento
do Cardápio Escolar;

Garantir a participação da equipe nas formações
propostas pela CONUTRI/CEASA e prezar pela
entrega dos relatórios solicitados pelo supervisor
da CONUTRI/CEASA (relatório de refeições
servidas, inventários, entre outros).
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4.4 - Planos de trabalho da organização dos espaços educativos e dos tempos pedagógicos

O Projeto Político Pedagógico do CEI Célia  Aparecida   Jordão  Velardi  Gaspar tem sido construído coletivamente,    pensando  nas ações
pedagógicas, isto é,  valorizado pela equipe por acreditar que quando afinamos um mesmo discurso sobre temas variados, as vivências tornam-
se mais ricas e significativas tanto às crianças quanto a comunidade escolar.   “Ao percorrer teorias que discutem os temas tempos e espaços,
verificamos que, para Moura (2009), o espaço – nesse caso,  o espaço físico – educa, e o planejamento feito nunca é neutro e reproduz as
concepções de quem o organiza”.                                                                                                                                          (CADERNO CURRICULAR TEMÁTICO EDUCAÇÃO,

p.28 )

Nesse sentido,  valorizamos as diferentes brincadeiras e as  formas de brincar que contribuirão  para inúmeras aprendizagens e para ampliação de significados, promovendo a socialização e fortalecendo os laços de convívio harmonioso entre
as crianças. 
O dia a dia da Educação Infantil está repleta  de vínculos, afetos, aprendizagens nas mais diversas atividades que compõem o cotidiano das crianças. Este cotidiano precisa, então, estar organizado para que elas ampliem seus conhecimentos, 
o professor/Mediador  é quem vai organizar os espaços e tempos na escola, de modo a desafiar a iniciativa da criança, com curiosidades do interesse deles,  considerando e respeitando a faixa etária, o número de alunos do agrupamento, as
necessidades e interesses do grupo, as possibilidades de interação com os colegas e os espaços físicos de que dispõe. O brincar na Educação Infantil é  para a criança uma forma de descobrir o mundo, desenvolver capacidades como atenção,
criatividade e imaginação, organizar emoções e iniciar os primeiros relacionamentos no meio de convivência.
Portanto, é necessário que o brincar  seja constante no processo educativo, para que crianças de diferentes idades, brincando juntas, desenvolvam-se e aprendam. O ato de brincar deve constituir- se na metodologia e a brincadeira é uma
atividade social relevante, vinculada ao desenvolvimento dos conceitos essenciais da área (tempo- espaço-grupo), pois “no brinquedo a criança cria uma situação imaginária” (VYGOSTKY, 1999- p.123) capaz de vinculá-la afetiva e
praticamente as estruturas sociais, espaciais e temporais do mundo real.
A organização e reorganização dos tempos e espaços do CEI Célia  Aparecida   Jordão  Velardi  Gaspar  é decidida coletivamente, pela equipe gestora, docentes, monitoras e de acordo com os interesses das crianças,  procurando proporcionar
qualidade e quantidade de   tempos/espaços igualitários para todas as turmas, considerando a cultura e  as práticas sociais da comunidade em que a criança e os educadores estão  inseridos. 
No acolhimento/entrada das crianças é possível perceber a integração/socialização que existe entre as crianças da turma e com os adultos,  o acolhimento é feito de forma lúdica,  com atividades diversificadas com brincadeira e músicas. 
No momento do  lanche as crianças pequenas são  direcionadas ao refeitório,  os bebês se alimentam no lactário, cada agrupamento com seu respectivos horários, sempre acompanhados de seus professores e monitores. 
O uso dos banheiros durante a escovação são utilizados da seguinte maneira: Com o agrupamento I, eles possuem banheiros próprios e as crianças são divididas em grupos para realizarem a higiene bucal juntamente com os adultos. No
agrupamento II,  grupo é dividido em dois  e  eles  vão ao banheiro uma turma por vez,  com o AGIII as crianças já escovam os dentes sozinhos, desenvolvendo autonomia proposta para essa faixa-etária. 
Os horários de parques,  acontecem em forma de revezamento baseado em cronograma, para que todos os agrupamentos possam frequentar o espaço.  Na hora do  lanche, as turmas se encontram no refeitório, respeitando os horários de
almoço/lanche  determinados por cronograma.  No CEI faz-se a necessária articulação dos tempos e espaços para que a interação social das crianças com estes  e com as pessoas que ali transitam sejam favorecidas;  corroborando assim com 
novas experiências  educacionais; assegurando dessa forma, que o ambiente de referência da criança seja estendido para todo o espaço da Unidade.  
 As saídas/passeios pedagógicos da unidade são planejadas com o objetivo de proporcionar experiências e vivências significativas para as crianças fora do espaço do CEI, propondo outras formas de socialização das crianças com seus pares,
com os adultos de sua convivência (ou não) para além dos muros de nossa unidade, buscando possibilidades de ampliar conhecimento, cultura, vivências estéticas, descobertas sobre a biodiversidade e a diversidade. 
Sabemos que as crianças permanecem por muito tempo no ambiente escolar, por esse motivo se faz necessário atividades diversificadas. As atividades ao ar livre  e no pátio  estimulam a criatividade, brincadeiras  são criadas e reinventadas a
partir de recursos encontrados  e materiais oferecidos pelos profissionais que os acompanham, além disso, é importante ressaltar que esses espaços podem ser transformados com objetivo de proporcionar algo diferente e de curiosidade para
as crianças.   
Outras  atividades que também  acontecem  no espaço externo da unidade são: jogos, rodas de conversa, brincadeiras diversas e livres. 
Desemparedar as crianças, ensinar a valorizar a natureza e os animais são itens que valorizamos na escola.  
Criar possibilidades da criança observar a natureza nos detalhes, ter  contato com a terra, com os parques,   é  de uma riqueza incrível para o desenvolvimento infantil, principalmente quando o protagonista nesse processo é a criança. 
A horta Pedagógica se desenvolve com a atuação de toda a equipe escolar permitindo um contato mais direto com a natureza, o cultivo de alimentos, do conhecimento do comportamento vegetal além de uma gama enorme de ações
educativas. Este ano a horta da Unidade está sendo ampliada para melhor se trabalhar com as crianças, canteiros estão sendo preparados para que cada agrupamento cuide de um espaço, plantando, regando e colhendo legumes e verduras.
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4.5 - Planos de trabalho entre pares

As Reuniões com a os docentes acontecem as Quintas-feiras das 11h00 as 13h00,  os encontros com as  monitoras são divididos em dois grupos,  um encontro acontece as Terças-feiras das 7h00 as 9h00 e o outro encontro acontece as Quintas-
feiras das 7h00 as 9h00. 
 Vale lembrar que o plano abaixo é flexível, pois consideramos o andamento do dia a dia das crianças e os possíveis problemas identificados, estes também serão inseridos dentro da programação de trabalho com a Educação Continuada no
intuito de auxiliar professoras e monitoras  a  lidar com as advertências encontradas no trabalho.

PLANO DE TRABALHO PARA PROFESSORAS         
 
 MÊS DE FEVEREIRO 

Planos de Trabalho PPP  Coletivos  dos agrupamentos;
Planos Individuais  de cada agrupamento; 
Desenvolvimentos dos projetos Norteadores
Como elaborar os Relatórios Trimestrais; 
Como fazer os Relatórios Individuais das crianças;         

MÊS DE MARÇO  

 Tema: Trabalho com as Diretrizes Municipais de Campinas  (TEORIA)
Seminário das Professoras sobre o tema. 
Para finalizar  será realizado dinâmicas  sobre os conhecimentos adquiridos com os estudos  sobre as diretrizes.  
Filme: Como Estrelas na terra.         
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 MÊS DE ABRIL 

Tema: Transtorno do Espectro Autista (TEA) 
Palestra:  "Estimulação Sensorial" com  Roseli Jerônimo, Orientadora Pedagógica do CEI Bem Querer Professor Pierre Weil. 
Confecção de materiais pedagógicos com sucata,  para crianças com essa deficiência (Autista)         

MÊS DE MAIO 

 Tema: Letramento e Alfabetização, conheça a diferença entre uma coisa e outra,  
 Palestrante:  Diego Vilanova Mesa redonda, atividade  sobre  Letramento e Alfabetização, troca de ideias. 

  MÊS DE JUNHO 

 Tema: BNCC na prática (parte teórica) 
  Seminário das professoras sobre o tema trazendo para a prática pedagógica.

 MÊS DE AGOSTO

Tema: Concepção de Infância e o Brincar 
Palestra: Diego Vilanova 
Construção de Brinquedos Pedagógicos 

 MÊS DE SETEMBRO 

Tema: Cadernos de Tempos e Espaços do Município de Campinas. 
Reforçando as questões dos cantinhos de aprendizagem 
Montagem e apresentação dos espaços dentro da sala de aula feito por cada turma.  

 MÊS DE OUTUBRO 

 Tema: Trabalhando a Ludicidade  dentro dos projetos 
 Seminário e apresentação das professoras, atividades Lúdicas realizadas dentro de cada projeto.         

MÊS DE  NOVEMBRO 

Tema: Diferença entre  escola  tradicional e Construtivista (teoria)
 Atividade com banca de defensa  e opiniões contrarias  as  propostas (análise dos pontos de vista) 

MÊS DE DEZEMBRO

Tema: Planos e Planejamentos para 2021
Filme: Ao  mestre com Carinho ( O filme conta a história de um Engenheiro que fica desempregado e decide dar aulas e encontra uma turma de baderneiros, dispostos a arruinar suas aulas)

   
PLANO DE TRABALHO PARA  MONITORAS 

 
MÊS DE FEVEREIRO        

Texto com o Tema: O Acolhimento nas Primeiras semanas de Adaptação; 
Proposta para trabalho na prática, troca de experiências;

MÊS DE MARÇO         

Tema: Mordidas na creche- Conheça medidas para evitar o problema e como reagir quando ela acontece.
-Promover uma pesquisa entre as monitoras, sobre curiosidades  sobre o tema(mordida) 

  MÊS DE ABRIL 

 Tema: Descobrindo o livro e o prazer em ouvir histórias
 Atividade proposta: Resumo e apresentação de um livro infantil escolhido.
 Ensaio para apresentação na sexta em cena
 Oficinas: Prática- Construção de fantoches 
  
 MÊS DE MAIO 

   Tema: Música para aprender e se divertir (A iniciação musical na Educação Infantil, estimular áreas do cérebro da criança que vão beneficiar o desenvolvimento de outras linguagens) 
  Oficinas- Confecção de Instrumentos Músicas; 
 Ensaios  e apresentações de Musicais  para apresentação no palco.    
 
MÊS DE JUNHO      
Tema: Orientações para o desfralde 
Troca de Experiência sobre o tema: Apresentação da Monitoras.         

MÊS DE  AGOSTO          

Tema: O trabalho Educativo  com os bebês de 0 a 3 anos de idade; 

MÊS DE AGOSTO         

Tema: O trabalho Educativo  com os bebês de 0 a 3 anos de idade;
Filme: Mentes Perigosas ( A história conta o drama de uma professora numa escola de periferia que tem que mudar sua didática baseada nas vivências das crianças; 

MÊS DE SETEMBRO         

Tema: O trabalho Educativo com as crianças de 03 a 05 anos e 11 meses 
Filme: O preço do desafio (O filme relata história de um professor que os alunos são mais que problemáticos e arredios, no entendo o professor insiste e consegue utilizando de técnicas e muito amor pelo trabalho) 
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MÊS DE OUTUBRO

Tema: Educação Inclusiva (Teoria) Para incluir é preciso transformar o modo como  ensina. 
Criação de Teatro com o tema da Inclusão.

MÊS DE NOVEMBRO 

 Tema: ideologia de Gênero 
Questão de debate: Meninas brincam de bonecas e meninos com carrinhos?
Vídeo: O paradoxo da Igualdade

MÊS   DE DEZEMBRO 

Tema: O Corpo o movimento e  aprendizagem 
Filme: Como Estrelas na Terra  (O filme mostra uma lição de vida. Um garoto que foi tratado com respeito por um professor, que soube valorizar e entender as diferenças, usa como forma de expressão a arte, incentivando-o e
mostrando-o que sua dificuldade de aprendizagem pode ser superado e que isso não o torna diferente dos outros.)         

REFERÊNCIAS 
CAMPINAS, Caderno Curricular Temático Educação Básica: Ações Educacionais em Momentos , Espaços e Tempos na Educação das Crianças.
Prefeitura Municipal de Campinas, Secretaria de Educação, Departamento Pedagógico, 2014.
 
CAMPINAS, Diretrizes Curriculares da Educação Básica para Educação Infantil: um processo contínuo de reflexão e ação. Prefeitura Municipal de
Campinas, Secretaria Municipal de Educação, Departamento Pedagógico, 2013.
 

 

4.6 - Plano de demandas de formação continuada dos profissionais do CEI

 As reuniões de formação da Educação Continuada no CEI acontecem  da seguinte maneira: As Monitoras - Terças-feiras e Quintas-feiras das 7h00 as 9h00. Cada dia com um grupo específico, sempre atendendo todas as monitoras nesse
contexto, a reunião,   planejamento e organização da formação continuada contemplam as demandas e as avaliações vindas da RMEC  e contribuem para atualização e construção de conhecimentos, ampliando repertórios sobre pesquisas e
estudos das infâncias, pois todos os profissionais são corresponsáveis pela qualidade da Educação, cada um em seu âmbito de atuação. "(DIRETRIZES MUNICIPAIS DE CAMPINAS, p. 27, 2013)
A formação continuada é uma necessidade inerente a sua profissão e deve fazer parte de um processo de permanente desenvolvimento pessoal, profissional e organizacional.O Planos de trabalho entre pares da Unidade Educacional é uma
etapa importante para os profissionais da Unidade,  pois é através dele ocorre o aperfeiçoamento continuo de melhorias de suas práticas, vinculadas as teorias e os documentos da rede  (Diretrizes Municipais/ Nacionais), portanto o plano será
pensado favorecendo o melhoramento continuo dos profissionais da unidade, proporcionando assim uma educação de qualidade para as crianças. Pensamos neste trabalho trazendo estudos atuais que diz respeito á necessidade de uma
proposta de educação baseadas nas Diretrizes Municipais de Campinas   e nos cadernos temáticos.  O trabalho dos profissionais  deve ser conduzido de forma que criemos oportunidades sólidas,   para que estas crianças possam interagir com
o mundo e com outras pessoas, num espaço especificamente estruturado para suas ações, utilizando-se de todas as suas linguagens/formas de expressão tendo como ação principal o brincar e a partir desde direcionador, abrir caminhos para a
manifestação livre de toda cultura produzida no grupo, partindo deste pressuposto procuramos preparar nossos profissionais para uma atuar com as crianças pequenas. 
O processo de formação continuada tem como referência a articulação entre teoria e prática, tendo por objetivo a busca de qualidade da educação dos bebês e das crianças pequenas, por meio das constantes resignação da prática
pedagógica. Assim, uma política de formação continuada articulada ao desenvolvimento de um currículo só faz sentido se subsidiar os avanços dessa prática sem, no entanto, considerá-la como único objeto de estudo. É neste sentido que a
teoria, em  especial a das pedagogias das infâncias, deve ser considerada também como fundamento das ações formativas. (DIRETRIZES MUNICIPAIS DE CAMPINAS, p. 28, 2013)
A formação continuada de educadores pressupõe um processo político pedagógico que implica na transformação de saberes já construídos e compartilhados. Remetemos a Paulo Freire para alertar sobre os desafios de uma pedagogia
transformadora e a pedagogia de práxis, por natureza requer a transformação do sujeito nela envolvidos, por isso, gera medo. "Ninguém nasce educador ou marcado para ser educador".  A gente se faz educador, a gente se forma, como
educador, permanentemente, na prática e na reflexão da prática". (FREIRE, 1996: 58). A Formação Continuada é elaborada pensando no trabalho do profissional (professor/monitor) trazendo uma reflexão sobre o próprio trabalho, prática e
teoria. 
 A Formação Continuada dos colaboradores é importante, pois é através dela que os profissionais melhoram gradativamente sua atuação dentro da instituição. Não sendo diferente das outras áreas da educação, a formação dos docentes e
monitores, pois servem como base para a formação das crianças. A formação continuada da Unidade Educacional, trabalha na busca constante da qualidade de ensino, oferecendo treinamento para seus profissionais e equipe pedagógica.
Desta forma, são apontados temas inerentes ao processo de ensino-aprendizagem, éticas, condutas e questões gerais da rotina dos quais são discutidos e refletidos coletivamente pelos docentes e equipe pedagógica.  Para tanto, escolhemos
os temas a partir da percepção das necessidades encontradas nos trabalhos desenvolvidos com as crianças desta unidade escolar, visando o bem estar dos nossos pequenos, criando assim um ambiente harmonioso e seguro. O trabalho
docente coletivo precisa a todo o momento ser refletido e repensado tanto dentro da sala de aula como fora dela. Partindo-se desse princípio, entende-se a importância do professor estar sempre se capacitando, discutindo, refletindo suas
práticas pedagógicas.

 REFERÊNCIAS 
 
CAMPINAS, Diretrizes Curriculares da Educação Básica para Educação Infantil: um processo contínuo de reflexão e ação. Prefeitura Municipal de Campinas, Secretaria Municipal de Educação, Departamento Pedagógico, 2013
 
___Diretrizes Curriculares Nacional para Educação Infantil. Ministério da Educação/ Secretaria da Educação Básica- Brasília: MEC/ SEB, 2009. 
 
FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: Saberes necessários à prática educativa. 25. ed. São Paulo: Paz e Terra, 1996. 

 

4.7 - Plano de demanda de manutenção de infraestrutura do CEI

 O objetivo principal da Unidade é visar pela segurança e bem-estar das crianças, equipe escolar e comunidade, portanto, faz-se necessário zelar
pela infraestrutura predial, para isso, quase que diariamente é realizado um levantamento das necessidades de melhorias a ser realizadas na
Unidade. O gestor deve ter um olhar atento as essas questões para que pequenos danos não se tornem grandes e que esses possam causar
danos a todos que diretamente ou não estão inseridos na escola. 
 
 Segue abaixo um quadro com demandas de infraestrutura predial, com ações a serem realizadas, responsáveis por cada ação levantada e o
cronograma a ser cumprido, claro, que as demandas nem sempre podem ser executadas com o planejamento desejado.

 
 

DEMANDAS DE
INFRAESTRUTURA

AÇÕES REALIZADAS RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA

Infiltrações em salas, corredores e paredes da
Unidade.

- Solicitar o reparo, como galhas e rufos com o
departamento responsável das infiltrações
para não ocorrer problemas maiores na

Departamento do CAE Fevereiro a Março
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estrutura predial;

- Manter os ambientes secos e com placas
sinalizadoras, para não trazer riscos para
crianças e comunidade

Ganchos nas portas - Solicitar a colocação de ganchos nas portas
para que as mesmas fiquem presas e as
crianças não corram riscos de prender o dedo
ao fechar portas.

Organização Social - Setor de compras Março

Quadro de energia - Consertar o disjuntor do quadro de energia;

- Verificar infiltração de água pelo
conduíte dentro do quadro de energia

Departamento do CAE Fevereiro

Chuveiros nos berçários - Realizar troca de chuveiros ou resistência
para que possa ter sempre dois chuveiros
funcionando em cada banheiro

Organização Social - Setor de compras No decorrer do ano letivo.

Instalação de ventiladores

Manutenção de ventiladores

- Instalar ventiladores onde não há (salas,
Refeitório das crianças, salas do
administrativo);

- Realizar a manutenção nos ventiladores que
estão com problemas.

Organização Social - Setor de compras No decorrer do ano letivo.

Colocação de vidros nas portas - Recolocar vidros no vão das portas de
entrada das salas

Organização Social - Setor de compras Março

Manutenção e pintura do parques externos Solicitar por e-mail a manutenção e pintura
dos parques ao órgão competente

Departamento do CAE No decorrer do ano letivo

Muretas dos solários Solicitar por e mail co fotos ao
órgão competente

Departamento do CAE No decorrer do ano letivo

Tampas protetoras de tomadas Levantar as tomadas que estão sem proteção e
solicitar a compra para que as tomadas sejam
tampadas

Organização Social - Setor de compras Março

Trocas de lâmpadas Solicitar a troca de lâmpadas quando
necessário;

Aquisição CAE No decorrer do ano letivo
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Trocar lâmpadas com reatores por lâmpadas
de LED

Troca de lâmpadas: Organização Social:
Manutenção

 

4.8 - Plano de recursos humanos do CEI

A Unidade Educacional  se constitui por uma equipe administrativa e de apoio composta pelos seguintes profissionais:
·         Diretor Educacional: um profissional com Licenciatura Plena em Pedagogia ou Mestrado ou Doutorado na área de educação;
·         Coordenador/Orientador Pedagógico: um profissional com Licenciatura Plena em Pedagogia ou Mestrado ou Doutoradona área de
educação;
·         Pedagogo com habilitação em Educação Especial ou Licenciatura Plena em Pedagogia, esta última sob a égide da Resolução CNE/CP Nº 01
de 15/05/2006, com experiência de, no mínimo, 2 anos na área de Educação Especial.
·         Demais profissionais de apoio: servente(s), auxiliar ou serviços gerais, cozinheira(s) ou merendeira (s); ajudante de cozinha ou auxiliar de
cozinha; porteiro, vigia, guarda, zelador com escolaridade mínima de ensino fundamental incompleto; assistente administrativo ou auxiliar
administrativo com escolaridade mínima em ensino médio completo.

A Unidade Educacional deve se constituir por uma equipe pedagógica composta pelos seguintes profissionais:
·         Professores: docentes com formação mínima em Curso de Magistério, ou Normal Superior, ou Licenciatura Plena em Pedagogia, habilitados
em Educação Infantil, e, para esta última, estão resguardados os direitos garantidos pela Resolução CNE/CP Nº 01, de 15/05/2006, que em seu
artigo 10 dispõe: “As habilitações em curso de Pedagogia atualmente existentes entrarão em regime de extinção a partir do período letivo
seguinte à publicação desta Resolução”;
·         Monitores/ Agentes Educacionais: profissionais com formação mínima em Ensino Médio completo e experiência na área educacional formal
ou informal.

Segue a seguir quadro com a necessidade de Recursos Humanos para o desenvolvimento do Projeto Pedagógico da Unidade:
 

Segmento
profissional

Quantidade
proposta

no

Programa
de

Trabalho
do

Contrato

Quantidade
proposta no

Planejamento
para o ano de

2020

Quantidade de
profissionais

atuando na escola
durante o ano de

2020

Diretor educacional 1 1 1

Vice diretor educacional - - -

Orientador
Pedagógico/Coordenador
Pedagógico

1 1 1

Professor 10 10 10

Professor de Ed. Especial - - 1

Agentes de Educação
Infantil/Monitor

25 26 26

Cuidador - - -

C o z i n h e i r a ou
merendeira

2 2 2

Ajudante de cozinha ou
auxiliar de cozinha

2 2 2

Por te i ro ou vigia ou
guarda ou zelador

1 1 1
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Assistente
administrativo ou
auxiliar administrativo

1 1 1

Servente de limpeza ou
auxiliar de serviços
gerais

4 4 4

 

4.9 - Plano financeiro com previsão de investimentos para formação dos profissionais, aquisições e manutenção
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4.10 - Plano de ações intersetoriais

Ações intersetoriais
 
 A escola é, por excelência, um espaço privilegiado de troca de saberes e de mudança de comportamento, um espaço para reflexão e
formação de uma consciência crítica. A cultura escolar institui práticas socioculturais que ultrapassam as fronteiras da escola, e é dentro
desse enfoque que se justifica programas que visam ações intersetoriais entre a escola e demais setores públicos.

A união da escola com a comunidade/setores públicos é de fundamental importância para que seja possível alcançar um ensino de qualidade.
Para tanto, é essencial existir um bom relacionamento entre todos e é preciso trabalhar de forma articulada e que atenda às necessidades
educacionais das crianças, visando alcançar o sucesso escolar. Por fim, não há como existir gestão democrática na escola sem participação ativa
e colaborativa da família e da comunidade, que são corresponsáveis pelo processo educativo das crianças.

 Guarda Municipal

Visando à aproximação da Guarda Municipal de Campinas com a comunidade do entorno da unidade escolar, será desenvolvido o PROIN- Projeto
de Integração – que tem por objetivo contribuir para a construção de uma cultura de paz, desenvolvendo propostas que priorizem a juventude,
fundamentadas no exercício da cidadania e concebidas a partir de conceitos como solidariedade e companheirismo, mostrando a Guarda
Municipal como amiga e protetora da sociedade campineira.

O PROIN sempre contou com parceiros para desenvolver seu trabalho. Um deles, é a equipe do Canil da GMC. Durante longa data esta parceria
provou que dá certo, juntos promovem ações em escolas, ONGs, instituições religiosas e ao público em geral, que, com toda a certeza, levou
mensagens de paz, respeito e solidariedade. Estas ações mostram que a aproximação da Instituição com a comunidade fortalece o laço que
favorece uma cultura de paz e a prevenção à violência.

O CEI fará parcerias com órgãos intersetoriais, partindo de ações para a realização do trabalho na Unidade:

Centro de Saúde União dos bairros

O Centro de Saúde tem parceria com a Unidade Educacional desenvolvendo ações de vigilância à saúde atuando no controle de doenças, tanto
com a comunidade e muitas vezes até com as colaboradoras da própria escola, ministrando vacinas. Realiza Campanhas de Vacinação e/ou
Bloqueios no CEI quando se faz necessário, desenvolve ações educativas, ações de saúde bucal, partindo da conscientização e ensino de uma
escovação correta e sua importância. Essa orientação da escovação é realizada de forma prática com as crianças. Após o trabalho dentro da
Unidade as crianças que necessitam de atendimento são encaminhadas para atendimento no consultório do Posto de Saúde para tratamento
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preventivo e de intervenção.

CEASA

O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), garante, por meio da transferência de recursos financeiros, a alimentação escolar dos
alunos de toda a educação básica (educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e educação de jovens e adultos) matriculados em escolas
públicas e filantrópicas.

Seu objetivo é atender as necessidades nutricionais dos alunos durante sua permanência em sala de aula, contribuindo para o crescimento, o
desenvolvimento, a aprendizagem e o rendimento escolar dos estudantes, bem como promover a formação de hábitos alimentares saudáveis.

A Constituição Federal, coloca que é dever do Estado com a educação e é efetivado mediante a garantia de "atendimento em creche e pré-escola
às crianças de zero a seis anos de idade".

A Unidade escolar conta com a parceria do abastecimento de alimentos, e também com palestras de nutricionistas sobre alimentação saudável,
cursos para as cozinheiras, auxiliares de cozinha, Equipe Gestora e os demais profissionais de educação quanto a manipulação dos alimentos,
normas, cuidados com a alimentação escolar e com os alimentos recebidos toda semana pela CEASA.

Vigilância Sanitária

A Missão da Vigilância Sanitária é formular e estabelecer
estratégias de implantação/implementação das ações, articulando
os diferentes níveis do sistema, incluindo as áreas de Vigilância
Epidemiológica, Sanitária e Ambiental, promovendo e protegendo
a saúde da população com ações de prevenção e controle de
doenças e agravos.

A parceria com a escola é efetiva, uma equipe da Vigilância
Sanitária prontamente vem a Unidade apresentar às crianças um
teatro sobre “A Dengue”, conscientizando e ensinando crianças e
famílias a importância com os cuidados sobre a proliferação do
mosquito e da doença, em estar sempre atendas a essa questão
tão preocupante em diferentes regiões de Campinas e do país em
geral. Também contamos com a parceria da Vigilância quando há
doenças ou suspeitas de doenças epidemiológicas juntamente com
o Posto de Saúde.

SANASA
 

A Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A
(SANASA) é a empresa responsável pelo abastecimento de água
(captação, adução, tratamento, reservação e distribuição de água
potável), coleta, afastamento e tratamento dos esgotos domésticos
no município de Campinas.

A Unidade conta com essa parceria em teatro sobre “A água”, uma
equipe vem à escola realizar um teatro explicando sobre a água e
importância fundamental para os seres vivos, conscientizando as
crianças e as famílias sobre consumo consciente, desperdício,
fonte limitada. Essas ações favorecem e muito para o trabalho
contínuo sobre essa problemática com as crianças o decorrer do
trabalho realizado.

TRANSURC

A Associação das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de
Campinas (Transurc), organização mantida pela iniciativa privada é
responsável pela venda de passes para ônibus no município.

As famílias que moram 2 km ou mais de distância da Unidade
Escolar, podem realizar um cadastro na secretaria da Unidade
requerendo o Passe Escolar. Essa solicitação é encaminhada para
o departamento de Transporte da SME que analisará o pedido, se
for deferido a família recebe mensalmente a recarga do valor
equivalente a frequência da criança na creche.

Escola Estadual Conjunto Vida Nova III

A criança que sai da Educação Infantil e ingressa no Ensino
Fundamental são as mesmas e portanto, necessitam amenizar a
ruptura entre essas etapas, para que haja equilíbrio entre as
mudanças garantindo integração e continuidade nos processos de
aprendizagem das crianças pois não se tratam de nomenclatura,
mas de concepção de infância, ensino, aprendizagem e educação.
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Segundo as Diretrizes Municipais de Campinas:

“Nesse aspecto, é preciso considerar que as
crianças que vão para o Ensino Fundamental
não deixam de ser crianças e se faz necessário
buscar a inteireza desse processo. Aproximar
os caminhos é uma forma de explicitar o
compromisso com a educação em geral.”
(p.22-23).

Todo ano a Equipe Gestora entra em contato com a escola de
Ensino Fundamental mais próxima ao CEI solicitando uma visita
das crianças do AG III que vão para o Ensino Fundamental no ano
subsequente, o objetivo é conhecer os espaços da Unidade, alguns
profissionais e a rotina escolar.

 

4.11 - Planos coletivos de ensino/trabalho elaborados por todos os Professores de cada Agrupamento

Série: Agrupamento I

Plano Anual Coletivo do Agrupamento I – 2020

Professoras: Maria Antônia R. Figueiredo, Eliane Santana e Suellen Lourenço

    De acordo com as diretrizes, devemos considerar os bebês capazes, potentes, curiosos. Partindo deste principio vale a pena se atentar que a incompletude dos primeiros anos de uma criança não deve ser confundida como incapacidade, 

ao contrário os bebês se expressam em diversas linguagens, o que traz para o educador o desafio de interpretá-las para que consiga dialogar por elas por meio delas, promovendo, assim, o desenvolvimento de si próprio.

 

     A Primeira Infância é um período importante para o desenvolvimento da criança e as experiências dessa época são relevantes para o resto da vida, mesmo aquelas que acontecem durante a gestação e enquanto o bebê, ainda não sabe falar

e nem tem memória apurada dos fatos que acontecem à sua volta. Durante a Primeira Infância ocorre o crescimento físico, o amadurecimento do cérebro, a aquisição dos movimentos, o desenvolvimento da capacidade de aprendizado, a

iniciação social e afetiva, entre outros, e cada um desses aspectos é interligado com os demais e influenciado pela realidade na qual a criança vive. 

 

     As características do agrupamento I é composto por 3 salas, são elas I: A com 27 crianças, I: B com 29 crianças e I: C com 27 crianças, com idade média entre 3 meses a 2 anos, de uma turma multisseriadas, onde, o atendimento das

mesmas é de moradores das proximidades do CEI.

 

     Desta forma a Educação Infantil possui um papel importante na formação da personalidade da criança, visto que permite a sua adaptação à vivência em comunidade, em grupos e que vão além dos limites familiares, e contribui para a

formação do eu psíquico. Pode estimular o desenvolvimento de valores saudáveis nas interações, tais como a cooperação, a solidariedade, o companheirismo e o coletivismo. Desta forma, a distribuição das crianças é feita por agrupamento,

que conforme a resolução SME nº 23/2002 (mencionado Diretrizes curriculares de Campinas, pg.11), estabeleceu que as crianças matriculadas fossem divididas em grupos por idade aproximada, tal divisão em agrupamento levou aos

educadores repensarem sua prática pedagógica, e propiciou o estímulo dos mais novos pelos mais velhos, que segundo Vygotsky a criança se desenvolve no meio em que está inserida e com o outro.

 

A teoria de Vigotsky nos explica bem isso, onde se trata do conceito de Zona de Desenvolvimento Proximal, que significa a distância entre aquilo que a criança sabe fazer sozinha (desenvolvimento Real) e o que é capaz de realizar com

o auxílio de alguém mais experiente (desenvolvimento Potencial), assim, o que é de Desenvolvimento Proximal hoje, vira nível de Desenvolvimento Real amanhã.

 

 ... as experiências e as trocas afetivas são fonte de desenvolvimento. É através da experiência social mediada pelo outro, nas diversas situações de convívio social da qual participa, que a criança aprende parte significativa das ações e

conhecimentos necessários para sua inserção no mundo. Vygotsky (1989, p.148 apud HERMIDA, 2007, p.285

 

 

     Assim, a proposta pedagógica será organizada em rotinas: como acolhimento recebemos as crianças mostrando muito amor e carinho e passando principalmente segurança para a família, preparamos a sala com brinquedos, muita

música assim os mesmos possam sentir segurança dentro da sala. Sabemos que o período de adaptação é uma fase difícil para criança e a família, portanto é necessário que os educadores tenham paciência e muita dedicação.

 

     Os momentos das refeições são feitos no lactário, as crianças necessitam de auxílio da professora e das monitoras. Estamos sempre apresentando diferentes tipos de alimentos aos bebês, estimulando a curiosidade sobre hábitos

alimentares e o reconhecimento dos sabores das comidas. Muito além de oferecer papinha, suco e mamadeira, trocar fraldas e roupas, dar banho, colocar para dormir, garantir a segurança e o bem-estar dos bebês, nós, educadores somos

responsáveis por desenvolver nos pequenos, habilidades para um crescimento saudável.

 

     As atividades pedagógicas, serão organizadas, orientadas e estimuladas as crianças, propondo momentos desafiadoras, respeitando o tempo e limite de cada criança, as  atividades serão em pequenos grupos de 2 a 4 ou individualmente,
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pois mesmo que a atividade seja a mesma, a maneira como será feita e conduzida será diversificada, seja ela rápida ou lenta, ou de pé ou sentado, tendo sempre que priorizar a melhor forma de desenvolvê-la com cada criança.

 

     O cuidado físico que o adulto proporciona para a criança pequena aprenda a cuidar de si mesma do outro e do ambiente. Com relação aos cuidados dos pequenos, o RCNEI nos refere que os mesmos com os pequenos são referentes a

proteção, saúde, e alimentação, incluindo as necessidades de afeto, interação, estimulação, segurança e brincadeiras que estimulem a exploração e a descoberta. O cuidado nos refere a alimentação, a higiene e aos cuidados com relação a

saúde. O cuidar valoriza e ajuda a desenvolver as capacidades, é um ato em relação ao outro e a si próprio que possui uma dimensão expressiva e implica em procedimentos específicos.

 

     As trocas serão feitas pelas monitoras nos banheiros, durante o dia aproximadamente de 3 a 4 de fraldas, conforme a necessidade de cada criança e também serão realizados os banhos diariamente.

 

     Neste ano de 2020 iremos trabalhar com o projeto temático Projeto Biodiversidade/ Sustentabilidade será realizado no primeiro trimestre letivo, portanto a sua justificativa será abordado com as crianças, o objetivo é de despertar a

consciência pela preservação das diversidades de vidas que existem no nosso planeta, despertar a consciência pela preservação é de importante para um futuro melhor, por tanto é necessário que este tema seja trabalhado de forma lúdica e

de interesse das crianças. Com o objetivo de conhecer a variedade de espécies existentes nos mais variados ambientes e quais as medidas de conservação da biodiversidade.

 

     No segundo semestre trabalharemos Projeto cara e cor do Brasil: resgatando nossa identidade, que diz respeito a construção gradativa da identidade. Referimos-nos a construção personal de cada indivíduo, sem distinção ou
preconceitos. A começar pelo nome, seguindo de todas as características físicas, de modos de agir, pensar e da história pessoal de cada um. Contudo, o projeto corresponde a necessidade “educativa voltada para a formação de valores e
posturas que contribuam para que os cidadãos valorizem seu pertencimento étnico-racial, do fortalecimento da dignidade e da promoção da igualdade de todos. O objetivo conhecer sua própria história de vida apropriando-se de sua
identidade ético-racial.
 
     Além dos dois projetos temáticos estamos trabalhando o Projeto De Curiosidade que terá como intuito promover a construção de novos conhecimentos com sentido e profundidade, será um trabalho baseado no interesse e na curiosidade
das crianças.
 
 Durante todo ano de 2020  será trabalhado o Projeto Dengue   que terá como objetivo  oportunizar vivências significativas, integrando as áreas do conhecimento, realizando trabalho sistemático de conscientização e prevenção à dengue. 
 
 Sexta em cena/ Hino nacional onde a sua justificativa é que a música possui um papel importante na educação das crianças. Ela contribui para o desenvolvimento psicomotor, sócio afetivo, cognitivo e linguístico, além de ser facilitadora do
processo de construção do conhecimento. Favorecendo o desenvolvimento da sensibilidade, da criatividade, do senso rítmico, do prazer de ouvir música, da imaginação, da memória, da concentração e da atenção. Já o seu Objetivo Geral é
promover atividades que estimulem e permitam um contato direto e indireto dos bebês com sons em geral. Contudo as apresentações se darão semanalmente as sextas-feiras por três turmas da creche.
 
   E a semana educativa da mulher na rede Municipal do Ensino no período de 02 a 06 de março, que terá o intuito de resgatar, conscientizar sobre a importância da mulher,  repensando o seu papel na sociedade, com sua independência
pessoal e profissional.
 
     Semana educativa Municipal do brincar no período de 18 a 22 de maio, oportunizar as vivências lúdicas a fim de criar possibilidades de encantamento, que o criar, o imaginar e o fantasiar esteja presente no seu cotidiano. brincadeira  é
parte fundamental no desenvolvimento da criança, o foco é lembrar os adultos sobre a necessidade de preservação e o respeito do tempo das crianças brincarem. Cada vez mais vemos famílias que, por não estar sempre presente na vida dos
filhos devido ao estar trabalhando, compram vídeos, jogos eletrônicos e passam menos tempo ao lado dos filhos.
 
     Semana educativa dia da família Afro Brasileira no Município de Campinas no período de 08 a 11 de setembro com objetivo da  importância da família na constituição da sociedade, com enfoque especial para a família afro-brasileira.
 
     Semana educativa programa de incentivo a leitura, gostar de ler no período de 03 a 06 de novembro. Onde terá o intuito de promover nas crianças desde os primeiros dias de vida estimulando o cérebro e o desenvolvimento da
linguagem e estreitar os laços entre pais e filhos.
 
     No planejamento semanal os espaços serão usados de acordo com o desenvolvimento do projeto e semanas educativas. No parque serão explorados os brinquedos visando desenvolver a coordenação motora; no quiosque o brincar com
diversos materiais, tanque de areia, solário, horta, jogos pedagógicos, contação de histórias, espaços educativos construídos na sala de aula e outras atividades em que as crianças possam utilizar o espaço com segurança; na casinha de
boneca irão explorar o espaço, estimular a imaginação e a criatividade.
     Logo, para este ano a unidade educacional desenvolverá sua proposta educacional com projetos, onde os mesmos foram escolhidos pela equipe docente para promover o acesso ao conhecimento. E ainda, trabalharemos as semanas
educativas, que visam oferecer ações educativas de conscientização e o despertar por assuntos importantes da comunidade e seu contexto cultural.

“O planejamento é uma atitude crítica do educador diante de seu trabalho docente. Por isso não é fôrma! Ao contrário, é flexível e, como tal, permite ao educador repensar, revisando, buscando novos

significados para sua prática pedagógica. Marca a intencionalidade do processo educativo.” (Luiz Carlos Varella de Oliveira).

E para concluir o ano letivo de 2020 teremos a festa de encerramento/ despedida e exposição nas salas, com apresentações musicais no dia 11/12/2020.

 

A avaliação será um processo continuo que vai acontecendo ao longo do ano letivo em diferentes momentos, pois vai oportunizando um acompanhamento sistematizado da aprendizagem do aluno pelo professor. Ela deve ser

processual, qualitativa, observando onde a criança está e onde podemos ajudá-la, mediando o que está a um passo de conseguir fazer sozinha. Devemos ter subsídios para que possamos rever o processo de ensino-aprendizagem, tornando-o

um ponto de partida na busca da superação das dificuldades e potencialidades dessa criança. A avaliação é também uma oportunidade do professor rever sua prática pedagógica a fim de produzir resultados positivos para sua formação

pessoal e profissional.

 

O professor deverá ter o cuidado de avaliar, sem que haja comparações entre as crianças, para ver com muita clareza o quanto ela avançou. Neste contexto o método das avaliações será por meio  de registros e observações das

professoras, atividades individuais e em grupo, relatórios de desenvolvimento das crianças trimestrais, relatórios semanais e mensais das atividades e projetos, reuniões de pais, e exposições dos trabalhos.

REFERÊNCIAS
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CAMPINAS, Caderno Curricular Temático Educação Básica: Ações Educacionais em Momentos , Espaços e Tempos na Educação das Crianças . Prefeitura Municipal de Campinas, Secretaria de Educação, Departamento

Pedagógico, 2014.
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Série: Agrupamento II

Plano Anual Coletivo do Agrupamento II – 2020

 
 Professoras: Andressa Moreira Creci, Jaqueline de Paiva Nogueira, Roberta Gomes dos Santos Neto e Niura Volna Lima dos Santos

 
 

(...) respeitar a especificidade do seu momento de vida infantil significa preservar seu modo poético de abargar o vivido, sua maneira imediata e lúdica de enfrentar o mundo e a si mesmo. Implica considerar
pedagogicamente o modo singular de cada criança no seu encontro com o mundo, maravilhando – se ou horrorizando – se criando e inventando significados que ultrapassam o sentido único, no desafio de conhecer a si
próprio no ato de imaginar, interpretar e constituir realidades. O modo poético é como a criança expressa seu jeito simultaneamente particular e universal de ser e estar no mundo, seu jeito de falar do mundo como um
maneira de falar de si.

( RICHTER 2004, p. 32.)

Portando entendemos que infância é um período de desenvolvimento integral da criança. É na educação infantil que ela começa a ter contato com varias descobertas que são essenciais para um aprendizado de qualidade. No  CEI Célia

Aparecida Jordão Velardi Gaspar o agrupamento II conta com cinco turmas, são elas I/II: A com 30 crianças, II: B com 31 crianças, II: C com 32 crianças, II D 32 crianças e II: E com 32 crianças. O trabalho pedagógico é realizado pelas

professoras licenciadas que tem como apoio duas auxiliares conforme estabelecido nas técnicas de trabalho da Educação Infantil de Campinas. 

 As crianças frequentam a unidade em período integral, elaboramos uma rotina que irá proporcionar as crianças sentimentos de estabilidade e segurança, também maior facilidade de organização espaço – temporal, essa construção será de

forma rica, alegre e prazerosa.

A rotina é composta da seguinte maneira:

No acolhimento as crianças serão recebidas com afetividade, em um ambiente seguro e preparado com brincadeiras, brinquedos, livros, gibis, músicas, e outras recursos.

Nas refeições as crianças são conduzidas ao refeitório, com músicas que estimulem a alimentação elas continuarão sendo incentivadas a aceitar e experimentar os alimentos oferecidos.

A roda de conversa será um momento de criação de espaços de diálogos, em que as crianças poderão se expressar e sobre tudo escuta os outros e a si mesmo. O objetivo será estimular a construção da autonomia por meio da

problematizarão da troca de informações e da reflexão para ação.

As atividades pedagógicas serão previamente planejadas e embasadas nos projetos e semanas educativas com base no interesse das crianças, assim completarão e enriquecerão o processo de ensino aprendizagem.

As trocas acontecem de acordo com as necessidades das crianças neste momento ocorre o estimulo da confiança e autonomia.

Na higiene teremos os momentos de escovação, lavagem das mãos e rosto conforme necessário sempre com o estimulo a autonomia.

Segundo a Diretriz Curriculares da Educação básica para educação infantil: Um processo continuo de reflexão e ação.

Hoje o currículo não se pode abster de considerar objetivamente questões: locais, regionais, étnico raciais, diferenças sociais de gênero, laicidade da educação publica, sustentabilidade, idades, consumismo e deficiência de crianças e adultos

que envolvem outras políticas sociais e publicas que permeiam as políticas educacionais; junto a essas busca – se, neste processo, firmar coletivamente as Diretrizes Curriculares da Educação Infantil.

Iniciaremos o ano letivo de 2020, tendo como base dois projetos norteadores, no primeiro semestre seguiremos o Projeto Biodiversidade/ Sustentabilidade e no segundo trimestre o Projeto Cara e cor do Brasil: Resgatando nossa identidade,

além dos projetos norteadores teremos os Projetos de Curiosidade que partirá do interesse das crianças de cada turma, ao longo complementando os projetos teremos também as seguintes semanas educativas:

Semana da Mulher na rede Municipal de Campinas.
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Semana Municipal do brincar.

Dia da família Afro Brasileira no Município de Campinas.

Programa de incentivo a leitura – Gostar de ler.

 
 
 Projeto Biodiversidade /Sustentabilidade.

Justificativa:

Quanto mais cedo o tema Biodiversidade/Sustentabilidade for abordado com as crianças, maiores são as chances de despertar a consciência pela preservação das diversidades de vidas que existem no nosso planeta, despertar a consciência

pela preservação é de importante para um futuro melhor, para tanto é necessário que este tema seja abordado de forma lúdica e de interesse das crianças.

Objetivo:

Proporcionar o conhecimentos e a conscientização dos alunos do agrupamento II a cerca dos temas que envolvam meio ambiente e cidadania, desenvolvendo a construção de atitudes para preservação com o desenvolvimento sustentável.

Projeto Cara e cor do Brasil: resgatando nossa identidade.

Justificativa:

Com finalidade de possibilitar aos nosso alunos da Educação Infantil um conhecimento significativo, foi criado o Projeto – Cara e cor do Brasil: Resgatando a Nossa identidade, que diz respeito a construção gradativa da identidade. Referíamos –

nos á construção pessoal de cada individuo, sem distinção ou preconceitos. A começar pelo nome, seguindo de todas as características físicas, de modos de agir, pensar e da história pessoal de cada um. Contudo, o projeto corresponde a

necessidade “ educativa voltada para formação de valores e posturas que contribuam para que os cidadãos valorizem seu pertencimento étnico – racial, do fortalecimento da dignidade e da promoção da igualdade de todos.

Objetivos:

Reconhecer e valorizar a diversidade humana, apontando os aspectos positivos proporcionados pelas diferenças.

Projetos Curiosidades.

Justificativa:

Daremos ênfase para crianças protagonistas, criadoras, inventoras, transgressoras, que tem no brincar o constitutivo do humano. O projeto surgira da escuta efetiva das crianças, valorizando seus conhecimentos prévios assim ampliando a

partir desse trabalho suas vivencias de mundo. Desses princípios surgirá os projetos de curiosidades, dando ênfase esse olhar diferenciado para criança e valorizando seus saberes.

Na relação com a criança o educador deixa – se capturar pelos elementos inesperados suscitados nas interações com a criança e organizar com ela espaços e tempos que considerem seus pensamentos e suas criações objectuais, produtoras

de coisas novas que são transformadas a cada experiência, assumindo que ao considerá – la em sua singularidade – a criança como um outro nunca poderemos entendê – la em sua plenitude. Em quanto profissionais da educação infantil e

também protagonistas das ações educativas, somos provocados a repensar aspectos da infância e das nossas relações com as crianças e com os espaços e tempo vivenciados com elas e com suas criações.

 
 Projeto Dengue 
 
  Durante todo ano de 2020  será trabalhado o Projeto Dengue   que terá como objetivo  oportunizar vivências significativas, integrando as áreas do conhecimento, realizando trabalho sistemático de conscientização e prevenção à dengue. 

 

Em nossa unidade temos os seguintes espaços internos e externos que serão explorados pelos agrupamentos II:

Parque: irá estimular a criança a desenvolver a sua socialização e motricidade, ajudando também a resolver os conflitos que surgem nas brincadeiras.
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Quiosque: espaço que poderemos explorar com conto de história, brincadeiras, jogos, dança, manipulação de materiais diversos, culinários, confecção de massinhas, e piqueniques.

Casinha de boneca: proporcionará momentos favoráveis para o faz de conta, onde as crianças começam a imitar o que se estabelece no mundo real.

Pátios: neste espaço poderão desenvolver a psicomotricidade, estimulando a organização do esquema corporal, a formação e o domínio do equilíbrio, a consciência do próprio corpo, o ritmo, a lateralidade, proporcionando jogos e

brincadeiras diversificadas, brincadeiras livres e dirigidas, brincadeiras com motocas, jogar bola, apresentação de danças,teatro e socializações.

O refeitório: será compartilhado nas refeições e com isso trabalharemos o respeito, a amizade, a integração, e a sociabilidade. Colocaremos em prática a higienização com álcool gel, utilização dos talheres. Incentivo a autonomia para

comer sozinhos, saborear as variedades dos alimentos e frutas.

No tanque de areia: iniciaremos a interação com a areia, baldes, pás peneiras, estimular os sentidos ajudam no crescimento e desenvolvimento além de trabalhar a coordenação motora.

Solário: este espaço é considerado uma extensão das nossas salas, diariamente ele é freqüentado, com brincadeiras, histórias, jogos, motocas, cavalinhos e atividades pedagógicas ao ar livre.

Horta: o espaço da horta aproximam as crianças de atitudes sustentáveis e mais consciente, proporcionando contatos com elementos da natureza.

Espaços educativos constituídos na sala de aula: A construção de cantos dentro da própria sala de aula possibilitam as oportunidades para as crianças desenvolverem suas criatividades.

A relação entre a brincadeira e o desenvolvimento deve ser comparada com a relação entre a instrução e o desenvolvimento. Por trás das brincadeiras estão as alterações das necessidades e as alterações de caráter
mais geral da consciência. A brincadeira é fonte do desenvolvimento e cria a zona de desenvolvimento eminente. A ação no campo imaginário, numa situação imaginaria, a criação de uma intenção voluntária, a
formação de um plano de vida de motivos volitivos – tudo isso surge na brincadeira, colocando – a num nível superior de desenvolvimento, elevando – a para crista da onda e fazendo dela a onda decúmana do
desenvolvimento na idade pré – escolar, que se eleva das águas mais profundas, porem relativamente calmas.

(Vigotsky, 2008, p.35).

Avaliação

A avaliação acontecerá em todos os momentos do processo educativo, de forma contínua, criando novas possibilidades para estimular os alunos a desenvolverem suas potencialidades, levando em conta, principalmente, os avanços

individuais dentro da coletividade e a participação no desenvolvimento de todas as atividades de acordo com as peculiaridades de cada aluno.
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Série: Agrupamento III

Plano Anual Coletivo do Agrupamento III – 2020

 

PROFESSORAS: LEONICE LOPES e ELISANGELA TOLEDO.
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"Toda aprendizagem está impregnada de afetividade já que ocorre a partir das interações sociais, num processo vincular. Pensando, especificamente, na aprendizagem escolar, a trama que se tece entre

alunos, professores, conteúdo escolar, livros, escrita etc. não acontece puramente no campo cognitivo”. Tassoni (2000)

Como base no Currículo a Educação Infantil é a primeira etapa da Educação Básica,  o trabalho pedagógico é desenvolvido de forma a possibilitar ás crianças à ampliação de suas possibilidades de expressões e construções de seus

saberes, oferecendo-lhes o tempo, o espaço e o olhar atento e minucioso necessários para a aprendizagem prazerosa e significativa, através de múltiplas linguagens e da ludicidade.

      A Educação Infantil cumpre papel primordial na construção da identidade que se dá por meio de atividades que visam á cooperação, solidariedade, autonomia, as regras de bom convívio e reflexão sobre o respeito às diferenças. Desta

forma, pretendem-se estabelecer como pontos comuns nos agrupamentos três os campos de experiências norteados pela BNCC, tais campos serão contemplados em projetos diversos: Eu, o Outro e o Nós – quando propiciam a reflexão na

criança sobre a compreensão do que acontece com ela mesma e com os demais colegas, entendendo e participando com ela mesma e com os demais colegas, entendendo e participando dos problemas da sociedade; Corpo, Gestos e

Movimento – ao perceber-se como um corpo que ‘fala’, expressa e que tem todo um lado significativo; Traços, Sons, Cores, e Formas – tudo que é perceptível pela criança e ela mesma reproduz diferencialmente com desenho, musicas,

modelagens entre outros; Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação – estar atento as diferentes formas de comunicação da criança como ela se expressa, sons que emite, estratégias diferenciadas de expor vontades e descontentamentos;

Espaços, Tempos, Quantidades, Relações e Transformações - conteúdos e conceitos básicos do que esta ao redor da criança, entre outros.

De acordo com as Diretrizes Curriculares Municipais a criança é apresentada como centro do planejamento curricular, é sujeito histórico e de direitos que se desenvolve nas interações, relações e praticas cotidianas a ela disponibilizadas

e por ela estabelecida com adultos e crianças de diferentes idades nos grupos e contextos culturais nos quais se inserem, partindo desta definição é possibilitado à crianças diversas situações: como nova amizades, contato com elementos da

natureza, brincadeiras de faz de conta, particularidades em suas vivencias diárias que agucem o aprender, observar, conversar, experimentar, questionar, além de construir sentidos sobre o mundo e suas identidades pessoal e coletiva,

produzindo cultura.

A implementação dos agrupamentos multietários foram formalizados através da resolução SME nº23/2002, publicada em Diário Oficial do dia 13/11/2002, pela qual as crianças deveriam ser matriculadas e

divididas em turmas por idades aproximadas: Agrupamento I – crianças de 03 meses a 01 ano e 11 meses; Agrupamento II – crianças de 2 a 3 anos e 11 meses; Agrupamento III – crianças de 04 anos a 6 anos.

Esta organização multietária foi implementada na Educação Infantil Municipal. Houve um acréscimo de aproximadamente 35%5 na oferta de vagas, após 04 anos de sua implementação.

 

Aponta-se também nessa perspectiva de agrupamento a necessidade de respeitar as individualidades de cada criança em relação aos interesses comuns e específicos. Conforme consta no documento oficial das Diretrizes Curriculares

da Educação Básica para a Educação Infantil.

O agrupamento três inicialmente é composto por duas turmas; sendo 37 meninas e 33 meninos com idades de 3 anos a 5 anos, turma estas constituídas de acordo com o sistema de matricula e a ordem das salas, além do critério de

opção das famílias pelo período matutino e vespertino, vale a pena ressaltar que é levado em consideração o atendimento as crianças moradoras do bairro ou suas proximidades.

Considerando que os agrupamentos são de faixa etária distinta, onde favorece a troca de experiência entre crianças de idades iguais e diferentes, somando cada vez mais as situações de aprendizagens no ambiente escolar e no seu

convívio social. Portando é de suma importância que nos educadores tenhamos um olhar atento a todo processo de adaptação por se tratar de crianças que vem dos agrupamentos dois ou ate mesmo de iniciantes na educação infantil, pois

poderão estranhar a rotina do agrupamento três, que requer por sua vez um pouco mais de autonomia nas relações interpessoais, no seguimento de regras e hábitos de higiene, entretanto serão estimuladas de forma prazerosa e lúdica, pelas

professoras a participarem da construção da rotina que será proposto para seu desenvolvimento.

A rotina quando bem planejada com espaços curtos entre as atividades, podem favorecer a experiência e a aprendizagem, dando mais possibilidades de brincadeiras e necessidades básicas fundamentais, para seu bem estar no

ambiente escolar. Sendo assim as crianças serão recepcionadas, pelas professoras e convidadas a participarem hora em roda, hora com manuseios de brinquedos, hora contação de historia, hora musicalização, sempre respeitando as

particularidades de cada criança tornando este momento prazeroso e acolhedor.

Os momentos das refeições serão trabalhados a partir do auto servimento, com orientações a se servirem de modo que evite o desperdício, além do incentivo a degustação dos diferentes alimentos oferecidos.

As atividades pedagógicas serão organizadas seguindo os planejamentos semanais, de acordo com os projetos norteadores, semanas educativas e interesse das crianças, vale a pena ressaltar que as professoras terão um olhar

antropológico para que sejam desenvolvidas praticas pedagógicas que envolvam a todos de forma lúdica porem desafiadora e assim tornando os protagonistas de seu desenvolvimento.

 “Que se escute o que ela tem a dizer, que se veja o que ela faz, que se seja sensível o que ela senti, que se acolha o quela expressa”

(Aracy Lopes da Silva)

 

O momento de higienização será realizado com orientação e acompanhamento das professoras para que aprendam sozinhas a realizarem sua higiene pessoal.

             No  ano de 2020 com será trabalhado dois projetos Temáticos, no primeiro semestre será trabalhado o Projeto Biodiversidade / Sustentabilidade no intuito de justificar que quanto mais cedo o tema Biodiversidade /

Sustentabilidade, for abordado com as crianças, maiores são as chances de despertar a consciência pela preservação das diversidades de vidas que existem no nosso planeta, despertando a consciência pela preservação o que é de

importância para um futuro melhor, para tanto e necessário que este tema seja abordado de forma lúdica e atenda aos interesses da criança.

Dentro deste também será inserido o trabalho com a horta, que acontecerá como atividade complementar, dentro deste projeto, além de estimular hábitos alimentares mais saudáveis, e a preservação do meio ambiente, objetivando a

criança observar e explorar o meio ambiente com curiosidade, percebendo-se como ser integrante, dependente, transformador e acima de tudo, que tenha atitudes de conservação.

No segundo semestre o projeto temático será Cara e cor do Brasil: Resgatando nossa identidade apresentando como finalidade, possibilitar as crianças um conhecimento significativo, que diz respeito à construção gradativa da

identidade, no que se refere a construção pessoal de cada individuo sem distinção ou preconceitos. Iniciando pelo nome, seguindo de todas características físicas, modo de agir pensar e da história de cada um. Contudo, o projeto corresponde

a necessidade educativa voltada para a formação de valores e posturas que contribuam para que os cidadãos valorizem seu pertencimento étnico-racial, do fortalecimento e da igualdade de todos. Objetivando o reconhecimento da historia de

cada criança e suas origens e a apropriação de sua identidade cultural.

Em culminância com estes projetos serão desenvolvidos Projetos de Curiosidades, intitulados a partir do interesse das crianças, para atender situações pertinentes levantadas por elas próprias. Objetivando a valorização de
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interesses coletivos que contribuam para o desenvolvimento do grupo.

 
 Durante todo ano de 2020  será trabalhado o Projeto Dengue   que terá como objetivo  oportunizar vivências significativas, integrando as áreas do conhecimento, realizando trabalho sistemático de conscientização e prevenção à dengue. 

 

Em contra partida a estes projetos teremos as Semanas Educativas: Semana da Mulher na rede Municipal de Ensino, Semana Municipal do Brincar, Semana da Família Afro Brasileira no Município de Campinas e por

fim Programa de Incentivo a leitura – gostar de ler.

Seguindo os princípios do Manual de Orientação Pedagógica (MEC, 2012), além dos espaços disponíveis dentro da sala que podem ser divididos em cantinhos de atividades diversificadas, apontam-se outros espaços significativos para o

desenvolvimento global da criança.

Portanto nas relações aos tempos e espaços, teremos os Parques nos quais as atividades realizadas proporcionarão trocas de experiências enriquecendo seu universo de representações, por meio de construção na areia e uso dos

brinquedos diversos proporcionando desenvolvimento motor e socialização; 

      O Pátio será utilizado para atividades de desafios corporais, participação e apreciação de atividades no palco e muita interação social; a Casinha de Boneca será utilizada no favorecimento da brincadeira de faz de conta com

variedades de brinquedos e utensílios que fazem parte do dia-dia onde a criança terá o estimulo a imitações que em alguns momentos representará seu mundo real;

     No  Quiosque será um espaço propício para musicalização, culinária, contação de historia, jogos em grupos, preparos de experiências e observação do movimento da área externa da creche; 

     No Refeitório possibilitará a compreensão das atitudes de boas maneiras tais como; estimulo para autonomia, partilhas, união, preparação de culinárias e coletividades. 

     Na Horta irá envolver as crianças a conhecer ferramentas necessárias ao preparo do terreno como: contatos, plantio de sementes e hortaliças; para que tenham um cuidado e acompanhem o crescimento das mesmas, despertando

gosto e experimentação de hortaliças de seu próprio cultivo.

     Os Espaços Educativos construídos na sala de aula serão criados, a partir da necessidade da rotina e do interesse das crianças, favorecendo apreciação e utilização de todos os recursos pedagógicos existentes, portando teremos um

olhar antropológico para desenvolver estratégias e didáticas que contribuam no desenvolvimento integral de cada criança estimulando o seu conviver, participar, brincar, explorar, conhecer e expressar.

A Avaliação será de forma continua e processual sempre respeitando e estimulando suas bagagens vivenciadas, onde a participação do individuo será como protagonista democrático, utilizando bom senso e problemáticas que

internacionalizarão para um melhor desenvolvimento global.
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Série: Educação Especial

Educação Especial 
 

Professora: Jacqueline Lima Domingues

“Educar é viajar no mundo do outro, sem nunca penetrar nele. É usar o que pensamos para nos transformar no que somos.” (Augusto Cury)

 

 

A educação infantil é a primeira etapa da educação básica brasileira, e segundo a atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), tem “[...] 

 como finalidade o desenvolvimento integral da criança até seis anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade”.

 Tem-se como missão, estimular a todo o momento o lúdico, que é o ato de brincar, possibilitando o processo de aprendizagem, facilitando a construção da reflexão, da autonomia e da criatividade.

“é no brincar, e somente no brincar que o indivíduo, criança ou o adulto, pode ser criativo e utilizar sua personalidade integral: e é somente sendo criativo que o indivíduo descobre o eu”

(WINNICOTT, 1975: 12)

    Nesta perspectiva do lúdico desenvolve-se a minha prática. Sou Jacqueline Lima Domingues. Minha experiência com a educação infantil começou em 1997 quando fui monitora. Formada em licenciatura plena em pedagogia desde 2007, pela

Faculdade Adventista de Hortolândia UNASP, mas atuo em sala de aula desde 2002, lecionei a matéria de Educação religiosa porque fui estudante de Teológia e me formei na A.P.E.C. Fui professora do jardim III, onde fiquei por dois anos,

depois lecionei até 2010 no fundamental I, II e Médio. Retornando a Educação Infantil em 2013 até o ano de 2017. Prestei o seletivo de Hortolândia como professora de Educação Especial e entrei no ano de 2018 até o presente momento. Ao

longo desse tempo me especializei como psicopedagoga Clínica e Institucional em 2010 e em Educação Especial: Deficiência Intelectual no ano de 2015. Tenho muito prazer em desenvolver minha prática pedagógica na Educação Infantil por

acreditar que é a melhor fase da criança. Como expressa as Escrituras Sagradas devemos:

“Ensinar a criança no caminho em que se deve andar e até envelhecer não se desviará dele.” (Salomão/Provérbios 22:6)
     A educação especial surge na minha atuação por perceber na escola que muitas crianças precisam de um atendimento diferenciado. Segundo a Lei de Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica diz, que haverá
atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino, iniciando na educação infantil de zero a seis anos.

Toda pessoa tem suas necessidades por natureza, alguns apresentam problema físicos, intelectuais, sensoriais, sociais, e de comportamento, necessitando de ensino ou serviços especiais, para que se tornem capazes. Gerando uma adequação

ao ensino, aos conteúdos e métodos para facilitar aprendizagem do aluno.

Transtorno Espectro Autista – TEA

“A partir do último Manual de Saúde Mental – DSM-5, que é um guia de classificação diagnóstica, todos os distúrbios do autismo, incluindo o transtorno autista, transtorno desintegrativo da infância,

transtorno generalizado do desenvolvimento não-especificado (PDD-NOS) e Síndrome de Asperger, fundiram-se em um único diagnóstico chamado Transtornos do Espectro Autista – TEA

 

 

A criança com autismo é caracterizado pelo desenvolvimento prejudicado, fazendo com que o indivíduo tenha problemas na interação social e na comunicação, também possui um repertório de atividades e interesses. As atitudes e

reações do Espectro autista variam de acordo com o nível de desenvolvimento e a idade da criança. Esse transtorno trás prejuízos nos comportamentos não verbais como: contato visual direto, expressão facial, gestos corporais que estão

diretamente ligados a interação social.

     A criança com autismo age como se não precisasse do outro, simplesmente ignora as outras crianças, e não respeita a necessidade delas. A prejuízos também na fala, podendo afetar suas habilidades verbais e não verbais, podendo ocorrer

atrasos ou falta da linguagem falada. Podem existir dificuldades aos que falam de existir um diálogo com outra criança. Também faz uso estereotipado e repetido da linguagem. Podem-se ter problemas na compreensão da linguagem como,

por exemplo, entender perguntas, piadas e orientações.

      Nesse universo do autismo é necessário que aja rotina, eles também usam bastante as mãos, estalam dedos, balançam o corpo e tem problemas de postura, porque caminham na ponta dos pés e fazem movimentos estranhos das mãos.

Apresentam uma necessidade de preocupar-se com objetos como botões e as partes do corpo. Também possuem fascinação por movimentos: rodinhas dos brinquedos, abrir e fechar portas, ventiladores e outros objetos com movimentos

giratórios.
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    O Transtorno espectro autista pode ser associado com deficiência intelectual, porque a criança possui dificuldades de coordenação motora e de atenção e, às vezes, as pessoas com autismo têm problemas de saúde física, tais como sono e

distúrbios gastrointestinais e podem apresentar outras condições como síndrome de déficit de atenção e hiperatividade, dislexia ou dispraxia. Na adolescência podem desenvolver ansiedade e depressão.

    A criança autista pode ter dificuldades de aprendizagens em vários estágios da vida, ter problemas para estudar, fazer atividades diárias, como tomar banho ou preparar a própria refeição. Algumas levarão uma vida normal, enquanto outras

precisarão de ajuda por toda vida.

 O autismo é para sempre, a criança nasce com autismo e será um adulto com autismo. Eles podem possuir uma sensibilidade sensorial, com um ou mais sentidos da visão, audição, olfato, tato e paladar. No dia-a-dia sofrem com sons, que são

ignorados pelas pessoas, mas que para eles são barulhos insuportáveis, causando ansiedade ou dor física.

     Alguns são insensíveis não sentem dor ou temperaturas altas e não possuem consciência corporal. Os autistas podem se destacar em habilidades visuais, música, arte e matemática. A maioria deles aprende visualmente, são atentos a

detalhes, possuem capacidade de memória muito acima da média e indivíduos com autismo são funcionários leais e de confiança.

 

 Criança com Autismo na Unidade 

 

 CID - F 84.0

 Diagnóstico: TEA- Transtorno do Aspectro do Autismo

 

      Atualmente com 2 anos e 10 meses, está matriculado nesta unidade de desde 11/12/2019. Foi avaliado pela APAE por possuir dificuldades no seu desempenho cognitivo e comportamental, recebeu o laudo multidisciplinar de TEA-

Transtorno do Espectro Autismo.

 

      Na escola o aluno possui dificuldades de relacionamento com os colegas, permanecendo sempre distante do grupo.  Anda pela sala na ponta dos pés, movimentando-se de um lado para o outro. Manipula objetos, tem interesse por tudo na

sala, brinca com os brinquedos, mas sempre isolado dos demais. Gosta de brinquedos sonoros. Durante o período foge da sala para brincar no pátio. Tem preferência pelo balanço, fica balançando sem dividir o brinquedo. Nas refeições come

pouco, ainda não sabe manusear talheres, joga os utensílios no chão e come com a mão. Não aceita que coloque o alimento em sua boca.  Quando contrariado , joga-se no chão fazendo birra. Ainda está no período de adaptação, chora

pedindo colo. 

Dentro desta perspectiva insere-se a minha proposta de trabalho, sendo matriculado nesta unidade escolar CEI Bem Querer Célia Aparecida Jordão Velardi Gaspar um aluno com diagnóstico de Transtorno de Espectro autista. Seguindo está

proposta para atendimento de crianças com necessidades especiais, meu plano de trabalho vem contribuir com:

OBJETIVO GERAL:

Promover o desenvolvimento da aprendizagem de crianças portadoras de necessidades especiais no âmbito: global, motora, sensório-perceptiva, cognitiva, comunicação, sócio emocional e autocuidado através do lúdico, capacitar,

formar educadores, professores e profissionais que atuam diretamente ou indiretamente com este público no âmbito escolar.

METODOLOGIA

Minha proposta de trabalho será investigativa, atuando nas salas como observadora, buscando futuros diagnósticos de crianças portadoras de necessidades especiais.

Capacitar os educadores, professores, equipe pedagógica com formações/palestras sobre a temática: Crianças portadoras de necessidades especiais.

Capacitar o professor Regente a atuar com as crianças portadora de necessidade especiais.

Orientar as famílias e comunidade escolar sobre como lidar com está problemática.

 
 Atender o aluno individualmente com atividades de contemplem o seu desenvolvimento motor, cognitivo e social com:

- blocos lógicos,

- jogos de encaixe,

- quebra cabeça,

- jogo da memória

- Dominós de números e animais;

- Instrumentos musicais;

- atividades manuais com guache, argila e colagem;

- Tapete sensorial;

- Massinha caseira;

- Brincadeiras com carrinhos, panelinhas e animais;
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- Atividades com bola;

- Boliche;

- Brincadeiras com gelatina;

- Brincadeiras usando sucata.

AVALIAÇÃO

 
 A avaliação será feita através de vários instrumentos: fotografia, registro das atividades de forma descritiva, observações, relatórios da participação e desenvolvimento da criança.
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4.12 - Planos individuais de ensino/trabalho de cada Professor elaborados para cada turma do CEI, em
consonância com os planos coletivos
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