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Campinas, 29 de Fevereiro de 2012. 

 

Ilma. Srª  

Isabel Passos 

Representante Regional da Secretaria Municipal de Educação 

 

Assunto: ENCAMINHAMENTO DO RELATÓRIO DAS ATIVIDADES 

DESENVOLVIDAS NA NAVE MÃE NO ANO DE 2011 

 

Prezada Srª., 

 

Encaminho, conforme solicitação da Coordenadoria Setorial de Administração e 

Gerenciamento de Convênio, Relatório das Atividades Desenvolvidas na Nave Mãe no 

ano de 2011, para análise e emissão do relatório governamental, dando fé de que as 

informações nele contidas foram realizadas no ano em questão. 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

__________________________________ 
Elessandra B. Reolon das Neves 
Diretora Escolar 
RG. 20.349.411-8 
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Trabalho com as Famílias 

A relação entre a escola e as famílias é um importante indicador de qualidade 
do atendimento educacional da criança. 

Os profissionais devem ter uma visão que lhes permita considerar as famílias 
em seus aspectos positivos, que têm aspirações e direitos legítimos, que são parceiras 
na educação da criança. 

As famílias foram convidadas a acompanhar todo o trabalho desenvolvido na 
instituição e tiveram conhecimento do projeto pedagógico como um todo. 

O trabalho paralelo com as famílias aconteceu periodicamente. Os temas 
abordados, a periodicidade e o horário foram previamente combinados entre ambas as 
partes para se atuar no real interesse e condições das mesmas. 

 

 TRABALHO PEDAGÓGICO DESENVOLVIDO 

TRABALHOS DESENVOLVIDOS NO AG I  

A estrutura física da sala é muito boa, porque amplas, ela possui um formato 

retangular, sendo que uma da lateral (maior) possui janelas bem extensas onde há 

fonte de luz natural, nessa mesma parede tem uma porta que da acesso ao solário e a 

outra lateral (maior) possui um  armário amplo, e uma porta de entrada, nas outras 

paredes(menores) fica o quadro negro e a outra decorações infantil com o tema da 

sala e uma porta que sai no banheiro. A iluminação artificial consiste em fileiras de 

lâmpadas fluorescentes. O piso é paviflex de cor creme; as paredes são divididas em 

duas cores claras (branco e creme) e o teto é branco. 

E esse agrupamento I B é composto por 35 crianças com faixas etárias de 1 a 2 anos 

e 4 meses de idade, sendo 90% das crianças são meninos e 10% são meninas. 

Nessa sala trabalha 1 Educadora Social (Professora) e 3 Agentes Educacionais 

(monitoras). 

Projeto Acolhimento 

Começou com a reunião de pais que foi coletiva, e depois os pais foram conhecer as 

dependências da escola juntamente com as  crianças por uma hora. Partindo deste 

pressuposto os professores precisariam planejar atividades. 

      O Acolhimento das crianças hoje não é mais um projeto e sim processo. 

O trabalho no agrupamento foi pensado no momento de chegada das crianças, o 

processo de adaptação, em que pudesse ser oferecido um espaço de acolhimento, de 

facilitação para a expressão das necessidades, desejos, sentimentos das crianças e 

suas famílias. 
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Considerando a especificidade do momento da chegada das crianças, coletivamente, 

acredito que este período devia ser marcado por ações que promoviam segurança, 

afeto, alegria e que seja de garantir a motivação e o interesse para este novo desafio, 

vir para este espaço de educação infantil. 

Este ano houve  mudanças à adaptação foi opcional, ficou a critérios dos pais. Mas a 

crianças que não fosse fazer a adaptação e  o professor que senti-se necessidade 

solicitava que o acompanhante da criança retornar se  para buscá-la. 

Promovemos uma adaptação segura e tranqüila, tanto para as crianças quanto para 

as famílias, onde foi apresentado para a criança um novo espaço onde ela conviveria 

com novas crianças e adultos na ausência da família, também promovemos atividades 

educativas de forma lúdica, socialização entre as crianças –crianças e crianças e 

adultos e adulto- crianças. Aonde ela teve um ambiente agradável, com brincadeiras e 

com isso  ajudou a criança a elaborar a ausência temporária da família,fazendo com 

que sentisse confortável. 

Na adaptação fizemos diversas brincadeiras como: 

Cadê? Achou! Onde foi pego uma fralda e cobrimos o rosto e perguntamos cadê? 

Depois descobrimos e respondemos achou! Depois cobrimos rostinho do bebe com 

uma fralda e logo depois descobrimos. Escondemos um brinquedo que a bebe 

gostava e depois de alguns segundo perguntamos “cadê? Onde ele esta?” 

Incentivamos o bebe a procurar. Depois, mostrávamos o objeto.  Com essa 

brincadeira ajudamos a desenvolver e a compreender que as pessoas se afastam, 

mas voltam.Notei que muitas crianças se alegravam com a brincadeira e riam muito, 

outras não 

Rolar a bola onde sentamos no chão, de frente para o bebê e rolamos a bola no chão 

e depois rolamos a bola em direção a ele. Com o intuito que o bebe pegaria e tentaria 

lançá-la de volta, nessa atividade houve crianças que assim que a bola chegava perto 

ela já lançava de volta e outras não, mas era devido à idade., também brincamos de 

bater à bola no chão, batíamos a bola no chão e depois dávamos para a criança para 

ver a sua reação, e víamos se ele faria o mesmo. Com isso começamos a 

desenvolvermos a coordenação, psicomotricidade, socialização e interação com o 

adulto . 

Houve muita musica onde sentávamos com as crianças em roda e promovíamos 

músicas cantadas onde fez com que a crianças explorassem gestos corporais e faciais 

a partir das mesmas. 

Apesar de ser um pouco difícil as primeiras semanas da adaptação todas as 

atividades proposta foram realizadas, houve criança que teve um pouco de receio, 

sentiram falta da família e outras nem ligaram. 

Rotinas Diárias 
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A rotina diária na educação foi muito importante porque proporcionam as crianças 

sentimento de estabilidade e segurança, onde facilita a criança a ter uma organização 

de espaço temporal, saindo do estresse de uma rotina desestruturada ela não precisa 

ser rígida sem espaço para invenção, mas ela precisa ser prazerosa e alegre. As 

rotinas diárias são: 

Roda da conversa 

Acontece diariamente, é um dos mais importantes para a organização do trabalho 

pedagógico e o desenvolvimento das crianças.   

Onde recebemos as crianças, proporcionando sensações como acolhimento, 

segurança e de pertencer aquele grupo, aos pequenos que vão chegando. Na roda 

sentamos com as crianças em roda, cantamos cantigas de rodas, contamos historia 

relacionadas ao tema proposto. Onde estimulamos a fala e desenvolvemos atividades 

que estimulam diversos tipos de comunicação, desenvolvemos concentração/interação 

da criança, promovemos respeito pela fala do outro, organizamos os espaços onde 

cada criança possa se expressar e que sentam de uma maneira que todos possam ser 

visto e ouvidos. 

Roda da música (Cantigas de roda) 

A roda da música acontece diariamente podendo ser incluída na roda da conversa.  

As cantigas de roda ou brincadeiras de roda é umas das atividades lúdicas de 

crianças. Onde a ludicidade é o ponto de partida no trabalho com as cantigas e 

músicas infantis, onde movimentos, tais como: dar as mãos em um círculo, ouvir, 

cantar, tocar, incentivam o desenvolvimento infantil, promovem a socialização, 

colaborando para a conscientização do espírito de grupo. 

 As crianças aprenderão a valorizar as relações interpessoais, o respeito mútuo, 

através da música. Onde foram estimuladas a expressar-se com liberdade, 

percebendo seu corpo, suas possibilidades e limitações, acompanhando com 

naturalidade seu timbre, a dinâmica, a duração e a altura dos sons emitidos na sua 

própria melodia. 

Oferecemos outros tipos de musicas como em aparelhos de som, dvds e instrumentos 

musicais. E incluímos as musica em varias atividades como objetivo de 

desenvolvermos a atenção, o gosto e a sensibilidade em relação à música; 

Desenvolvemos a música em vários momentos do dia, porém não de forma rotineira e 

automática. Damos à criança oportunidade de viver a música, apreciando, cantando e 

criando som, como uma linguagem que se traduzem em formas sonoras capazes de 

comunicar sensações, sentimentos e pensamentos, por meio de organização e 

relacionamento expressivo entre o som e o silêncio. 

http://www.coladaweb.com/
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Cantamos as cantigas de roda para as crianças ouvir e depois cantamos junto com 

elas para ver se ela compreendeu. 

Usamos musicas instrumental para ver se ela nota a diferença de uma musica cantada 

e instrumental, Oferecemos ambientes agradáveis, utilizando instrumentos musicais e 

o canto, usaremos rádios com cds, tv com dvds, vídeo cassete tudo para musicas, 

trabalhamos com instrumentos musicais feito com material reciclado.(chocalho feito 

com arroz e feijão). 

Hora do conto 

A roda do conto acontece diariamente com o objetivo de familiarizar e incentivar a 

crianças a ter contato com o livro  

Contar historia é um momento valioso (de ouvir, de pensar, de sonhar). Que será 

organizada de diversas maneiras: incrementando com músicas, fantoches, dedoches 

fantasias, pinturas; organizando uma pequena biblioteca na sala; fazendo 

empréstimos de livros para que as crianças leiam em casa, enfim, há uma infinidade 

de possibilidades. 

O ato de contar histórias para as crianças está presente em todas as culturas, letradas 

ou não letradas. As crianças adoram ouvi-las, e os adultos podem descobrir o enorme 

prazer de contá-las. Na Educação Infantil, enquanto a criança ainda não é capaz de ler 

sozinha, o professor pode ler para ela. 

 Proporcionamos momento de conto de histórias em ambientes diversificados (debaixo 

de árvores, antes de dormir, no quiosque, no pátio etc.); Propiciamos brincadeiras de 

teatrinho usando fantoches, dedoches, fantasias, roupas, sapatos, bolsas e outros 

objetos de adulto, deixando que as crianças criem diversas situações, pois foi um 

momento muito gratificante, apesar de ter crianças que tinha medo do desconhecido, 

onde alguns tinham medo das fantasias e fantoches, mas por estar em outro ambiente 

diferente muito até esqueciam do medo. 

Hora de brincar 

O brincar é a linguagem natural da criança, que é a muito importante para elas. Em 

todas as culturas e momentos históricos as crianças brincam, mesmo contra a vontade 

dos adultos.  

A brincadeira é uma atividade essencial na Educação Infantil, onde a criança pode 

expressar suas idéias, sentimentos e conflitos, mostrando ao educador e a seus 

colegas como é o seu mundo, o seu dia-a-dia, proporcionamos atividades, fora e 

dentro da sala de aula onde ela possa se movimentar. 
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Desenvolvemos harmonicamente os aspectos físicos, psíquicos sociais, respeitando 

sua maturidade emocional, desenvolvemos a psicomotricidade da criança através do 

corpo e do movimento.  

 Brincamos com diversos brinquedos dentro da sala de aula. Fomos ao pátio para 

brincar com os brinquedos de trazidos de casa, brincamos na sala de jogos com 

brinquedos de encaixe, Brincamos de bolas no pátio,  

brincamos de jogar bolinhas coloridas no cesto,fomos ao tanque de areia,brincamos 

no parques. Essas atividades foram feitas todos os dias, com exceção do tanque de 

areia que tem dias e horários marcados. 

O momento que brincamos no parque também assume uma conotação diferente. Não 

é apenas um intervalo para descanso das crianças e dos professores. É mais um 

momento de desafio. Afinal, há aparelhos, baldinhos e pás, pneus, cordas, bolas, 

bambolês, e tantas brincadeiras que esses materiais oferecem. 

Fomos com as crianças no tanque de areia, onde ali entraram em contato com 

baldinhos, pás, areia e água. 

No parque brincaram nos brinquedos, mas foi uma atividade dirigida e com muita 

atenção para que eles brincassem seguros e com cuidado. 

No pátio a brincadeira foi mais livremente, onde as crianças podem brincar com 

motocas, minhocão, pneus, bolas etc. 

No quiosque brincamos de cordas e bambolês e outras brincadeiras. 

Essas brincadeiras ajudaram a desenvolver o movimento e a expressão corporal.  

Oportunizando a criança o conhecimento do próprio corpo, experimentando as 

possibilidades que ele oferece (força, flexibilidade, equilíbrio, entre outras). Isso fez 

com que a criança construísse  uma imagem autoconfiante.  

Foram feitos diferentes circuitos de obstáculos com almofadas, colchonete, pneus e 
panos por onde as crianças passassem engatinhar ou andar; 
 Possibilitamos a representação do espaço numa outra dimensão (construir torres, 
pistas para carros e cidades, com encaixe); 
 
Hora da atividade  

Foi dada a oportunidade à criança de construir conhecimentos de diferentes naturezas 

como: Experimentação (táctil, olfativa e gustativa) onde foi feito com que a criança 

explorasse e tivesse contato com diversos tipos de materiais, objetos, deixando apta 

em relação seus 5 sentidos. Oportunizar o manuseio e a exploração de diferentes 

tipos de objetos; portanto Propiciamos a exploração dos diversos órgãos sensoriais e 

suas funções como a visão, a audição, o tato, o olfato e o paladar para percepção do 
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corpo e das interações que ele estabelece, Conscientizamos a importância dos órgãos 

dos sentidos e suas utilidades para a vida diária. Oferecemos também alimentos ou 

objetos variados, onde a criança pode sentir gostos e cheiros diferentes. Foi ofecerido 

para elas açúcar, sal, limão, talco, perfume etc.; 

Tambem foi oferecido papel macio, revistas, para que elas rasgassem ou 

amassassem com o cuidado e não colocasse na boca. 

Foi proporcionada a construção destes tipos de conhecimentos podendo estar ligados 

aos temas dos projetos desenvolvidos ou podendo ser resultado do planejamento 

escolar criando uma seqüência de atividades, tambem proporcionamos às crianças a 

possibilidade de trocarem informações entre si e de se movimentarem e atuarem com 

autonomia, com isso criamos responsabilidades para criança através das atividades 

pedagógicas. 

Hora do Sono 

É um momento coletivo que faz parte da rotina diária.  

O sono interfere no aprendizado das crianças, quando as crianças dormem bem, seu 

rendimento físico e emocional é muito melhor..  

À hora do sono é um momento fundamental para o desenvolvimento das crianças. 

O sono é feito em um ambiente acolhedor e tranqüilo onde as crianças se entregam 

completamente em um ato de amor e de cuidado 

Colocamos as crianças no berço ou colchonete enfileirados, Oferecemos às crianças 

paninhos, fraldas, chupetas a quem fazem uso desses objetos em casa, e também 

estimulamos a criança a dormirem sem precisar fazer uso desses objetos, mas isso é 

feito ocorrer de forma gradual e natural, para não causar traumas às crianças, 

também.  

Colocamos canção de ninar para acalentar e acalmar para que possa ter um sono 

tranqüilo onde ali ninamos aquele que necessitam, ate dormirem. 

Projeto as quatros estações 

Vivenciamos a alegria das estações com a presença multicolorida. Levando a criança 

a contemplar as suas maravilhas e o bem-estar que a convivência da natureza 

proporciona.  

Conhecemos as características das estações do ano (verão, outono, inverno, 

primavera). 

Damos destaque a estação primavera a rainha das estações.  

Identificamos as diferentes formas das estações e como vivemos em cada uma.  

Vimos a importância das estações para a nossa sobrevivência, enfatizamos as 
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mudanças que ocorrem nas nossas vidas conforme as estações (o que vestimos o que 

comemos a rotina etc.) Definimos o tipo de roupa e alimentação adequada para cada 

estação 

Trabalhamos a percepção tátil, a coordenação motora fina e grossa, as linhas, as 

cores, os aromas, texturas e as conseqüências.  

No verão o Projeto foi oferecemos às crianças oportunidades para 

descobrirem a importância dessa estação e como se prevenir nessa época contra o 

sol 

Mostrar as roupas adequadas que são bem leves e cores claras. 

Valorizamos a importância da ingestão de liquido inclusive muita água. Estimulamos e 

valorizamos a importância da ingestão de comidas leves 

Explorar ambientes com água,que foi através de banhos, Proporcionamos ambientes 

fresco onde as crianças puderam sentir a sensação da temperatura (como quente ou 

frio) 

 No outono o propósito deste Projeto foi oferecermos às crianças oportunidades para 

descobrirem a importância das frutas em nosso organismo – corpo e que devemos ter 

uma boa alimentação enriquecida de muitas frutas, verduras e cereais... Para 

crescerem fortes e saudáveis. Estimular e valorizar a importância da ingestão de frutas 

para o bom funcionamento do corpo humano, desenvolvemos a capacidade de 

relacionar as informações sobre as vitaminas encontradas em cada fruta trabalhada; 

Exploramos os sabores das frutas, nomes, formas e cores; Identificamos frutas 

verdes/maduras e suas cores; exploramos os conceitos: grande, médio, pequeno.  

Foi contada historias que falava sobre as frutas, nesse período as crianças comeram 

muita salada de fruta e toda vez que tinha frutas ou salada de fruta de sobremesa 

falávamos sobre a importância dela incentivando a criança a comê-la.   

Fizemos reconhecimento das frutas e legumes que eram usados para o preparo do 

suco 

No inverno era fazerem com que as crianças vivenciassem a estação com pouca 

presença de cores e com muito agasalho. Enfatizamos as mudanças que ocorrem nas 

nossas vidas com o inverno (o que comemos, vestimos a rotina, etc). Valorizamos a 

importância da ingestão de comidas e bebidas quentes, Valorizar a importância de 

roupas mais pesadas e quentes. Exploramos temperaturas (quente, morno, frio) 

através do leite,sopa,suco. Exploramos ambientes como passeio dentro e fora da sala 

de aula onde fez com que a criança percebia a diferença da temperatura. 

 

Foram feitas atividades de colagem, onde as crianças colaram pedaço de papel no 

sulfite (desenho de uma xícara com sopa). Simbolizando o quente. Também foi feita 

Colagem com lã na folhas de sulfite (desenho de um agasalho) simbolizando a roupa 

de inverno. 

Foi feito experimento de e frio com bolsa de gelo onde as crianças pegavam a bolsa e 

sentiam o desconforto do gelado. 

 Na primavera cantamos musica relacionada à estação, alecrim, o cravo brigou com a 

rosa, alinda rosa juvenil, borboletinha na roda da conversa, foi feita a hora do conto 
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com o tema da primavera, assistimos desenhos relacionados à primavera, assistimos 

o dvd da Xuxa que fala das cores, Construímos um quadro com flores feito com 

bandeja de isopor e palito de sorvete e pintado com tinta guaches coloridas.  

 

Projeto Meio Ambiente 

Cuidados com o meio ambiente  

Apresentamos  para a criança a natureza com suas belezas, curiosidades e 

fragilidades.  

Conversamos na roda conversa sobre o meio ambiente. 

Mostramos lados negativos e positivos da ação do homem e valorizar a preservação 

Desenvolvemos e estimulamos a criatividade; Proporcionamos o contato e o uso dos 

recursos tecnológicos como aliados ao processo de aprendizado e também ao 

processo de preservação do meio ambiente, ouvimos e cantamos musica dentro e fora 

da sala,assistimos desenhos,fomos ao quiosque onde lá  contamos História infantil 

relacionada ao tema, colamos na cartolina (folhas secas, folhas naturais, figuram de 

revistas, etc.).e fizeram garatujas , Plantamos sementes de alpiste e outras sementes 

na garrafa pet,fizemos pintura com giz de cera,guache,giz molhado no sulfitão branco. 

 

Projeto Saco da Curiosidade 

O projeto surgiu através da curiosidade de uma criança chamada Yasmin. 

Toda vez que ela tinha oportunidade de ficar perto de uma mochila, tirava tudo que 
podia e fala os nomes dos objetos e o nome da criança que pertencia à mochila. 
Eu vivia falando: 
-Yasmin deixa de ser curiosa! Para de mexer nas coisas de seus amigos. 
E quando eu aparecia com a mochila do meu filho, ela ficava desesperada dizendo: 
- Tia, mochila do Biel (Gabriel). 
Ai a escolha do tema se deu a partir do notável interesse e curiosidade das crianças 
que tem a faixa etária de 4 a 18 meses.  
O que o saco da curiosidade? 
É um saco de presente bem grande, amarrado com uma fita de cetim dando o ar que é 
um presente.. 
A atividade do saco da curiosidade é, desenvolvida com o objetivo de estimular a 
linguagem oral, a criatividade e a interação. 
Uma vez na semana, e colocado dentro dele um objeto. Em sala de aula, eu dou dicas 
para que as crianças adivinhem o que tem no saco, essas crianças tendem a explorar 
estes e outros elementos que lhes são oferecidos ou que estão ao alcance de seus 
olhos e mãos, na tentativa de desvendá-los: pegam com as mãos, observam, levam à 
boca, balançam, apertam, arremessam etc. 
 O saco da curiosidade e feita no momento da roda de conversa, onde ocorre à 

revelação, e isso causa as todas as crianças muita curiosidade e muita expectativa 

esperando para ver qual objeto esta dentro do saco. 

E depois do objeto revelado eu estimulo o desenvolvimento de meus alunos através 

de músicas, histórias, brincadeiras de faz-de-conta e jogos que trabalham as 

capacidades de uso das linguagens sociais e dos recursos afetivos e emocionais dos 
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alunos. Segundo o RECNEI, 1998, vol. 3 confirma a pertinência da escolha do tema ao 

salientar que “(...) as relações com o meio oferece inúmeras oportunidades de 

aprendizagem e de ampliação da compreensão que a criança tem sobre o mundo 

social e natural” (p. 188). 

O principal objetivo dessa atividade é fazer que a criança desenvolva vários objetivos 

como, estimular a linguagem oral, veículo de comunicação ainda não dominado por 

elas. Desenvolva a criatividade, a percepção, concentração, atenção, noções de 

matemática, estimulo o gosto pela leitura, à construção de frases ampliando e 

enriquecendo o vocabulário da criança. E também as atividades dessa área têm como 

objetivo levar as crianças a interpretarem o que ouvem, responderem de maneira 

lógica ao que lhes é perguntado e desenvolverem o pensamento lógico e sua 

expressão. Além disso, a linguagem oral permite às crianças ampliarem seu 

vocabulário e seus conhecimentos sobre os diversos assuntos abordados, bem como 

estimular sua participação verbal no grupo e desenvolver a capacidade crítica, 

contribuindo para o bom êxito da aprendizagem.  

 O saco da curiosidade também tem o objetivo de trabalhar a percepção auditiva, tátil, 

visual, olfativa, gustação, musicalização, artes visuais, conhecimento de mundo, 

formação pessoal e social. 

Inicialmente, a professora esconde, a cada dia, um objeto diferente dentro do saco 

surpresa, procurando a maior variação possível de materiais, a fim de promover as 

mais diferentes conversas e atividades relacionadas a esse objeto. Depois, cada 

criança, tem a oportunidade de tocar, cheirar apalpar etc..  

Confesso que no começo não foi muito fácil, aos poucos e movidos pela curiosidade, 

algumas crianças foram se aproximando e explorando a novidade, Porém outros 

estranharam a situação e não hesitaram em demonstrar seu aborrecimento pois havia 

crianças que choravam querendo o presente,(saco da curiosidade) achando que era 

deles. Mas com o passar dos dias a atividade foi se tornando cada vez mais divertida. 

Dessa forma tive uma privilegiada oportunidade de desvendar um pouco mais o 

mundo e as crianças que nos cercam , foi possível descobrir um mundo de 

possibilidades que se esconde. E nos adultos, foi possível surpreender diante de 

reações inesperadas das crianças que, supostamente, já eram nossas velhas 

conhecidas. Algumas crianças nos causaram grande surpresa e alegria pela 

satisfação e iniciativa que demonstraram no decorrer da proposta, exatamente por não 

serem características tão comuns em seus comportamentos. Mas houve outras que 

me causou igual surpresa pela forma como demonstraram verdadeiro incômodo diante 

da textura e temperatura do material que lhes foi oferecido, sendo que, geralmente, 

estas costumam agir com independência e autonomia. Dessa forma me fez refletir 

sobre o verdadeiro conhecimento ou desconhecimento que tem sobre o 

comportamento das crianças que me cerca e a necessidade de se promover 

atividades diversas que proporcionem momentos de descobertas mútuas. 

O resultado foi muito interessante de uma experiência de aprendizagem tanto para as 

crianças quanto para os adultos envolvidos. 
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Com esse projeto, proporciono o contato com diversos materiais e desperto a 

curiosidade e interesse das crianças de maneira lúdica, ampliando o seu 

conhecimento. 

 

TRABALHO DESENVOLVIDO NO AG II 

Antes  de iniciar  o ano letivo foi feita uma reunião geral, onde os pais ficaram sabendo 
a turma de seus filhos,conheceram a equipe de trabalho , normas e horários. Demos 
início ao período de adaptação,sendo opcional para as famílias, pois a maioria das 
crianças já conheciam o ambiente e seus ocupantes.No período de  adaptação fizemos 
um planejamento especial para recebermos as crianças e durante duas semanas 
fizemos o uso do crachá que era sempre entregue na chegada das crianças e recolhido 
na saída.  
As crianças foram recebidas na sala com vídeos  musicais e com alguns brinquedos 
expostos nas mesas,. proporcionando sensações como acolhimento e segurança de 
pertencer àquele grupo e para que o ambiente fosse acolhedor e aconchegante Este 
período foi de duas semanas,sendo acrescentado algumas horas a cada dia. Após o 
portão ser fechado, iniciamos com a roda da conversa, onde fazemos o nosso 
devocional,elaboramos e lembramos combinados, fazemos a chamadinha( quantos 
somos ,quem não veio),trabalhamos com a janelinha do tempo,rotina do dia,utilizamos 
jogos de mímica, músicas e mesmo brincadeiras tradicionais,promovendo uma 
chegada agradável ,as crianças contam sobre suas vivências( hora da 
novidade,)abordamos assuntos do nosso cotidiano,estimulando as crianças a falarem, 
respeitando a fala de cada um deles.através das falas conheço cada criança e observo 
quais assuntos são de interesse das mesmas,desenvolvendo atividades que estimulem 
a construção do conhecimento,procurando sempre trazer coisas novas.  
Na roda também conhecemos  um pouco da vida das crianças e vice versa.Em seguida 
vamos para o refeitório servir o café da manhã para as crianças,sempre incentivando a 
se alimentarem bem e a ter cuidado com o ambiente pois depois deles sempre terão 
outras turmas,quando eles terminam organizam as cadeirinhas em seus lugares e 
saímos para o parque que é um momento muito divertido e que é feito diariamente ,as 
crianças brincam  livre e dirigido com as de outras turma que quase sempre estamos 
juntas .As crianças desafiaram esse momento de lazer; já escorregam,balançam,giram 
quase sempre sem precisar de ajuda. 
Logo quando saímos do parque damos início a outras atividades: 

• Segunda e Quinta –Feira,temos a casinha de bonecas com duração  
de uma hora(enquanto um grupo de oito crianças vão à casinha,as outras crianças 
fazem outro tipo de atividade no quiosque,as crianças gostam bastante de ir na casinha 
e organizam direitinho. 

• Terça e Quarta-Feira,vamos ao tanque de areia,levamos brinquedos  
e lá ficamos por meia hora e nos divertimos muito.Sempre que saímos de lá, fazemos 
uma caminhada até o quiosque, descansamos um pouco e  fazemos higienização das 
mãos. 

• Quarta e Sexta -Feira, vamos também à sala multiuso  que usamos  
tanto para vídeos como com os jogos,as crianças desenvolvem bastante o 
raciocínio;pois lá elas criam, montam e desmontam ,criando e recriando.um local que 
vamos com muita freqüência é no parque móvel; lá brincamos de cavalinhos, pneus 
,motoquinhas ,gira-gira e casinha. Utilizamos o pátio também para brincadeiras de 
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rodas,circuito,gincanas,futebol, dentre outras. 

• Sexta-Feira, temos teatro de manhã e à tarde, seguido de  
danças,sendo todas as turmas juntas.No decorrer do ano, tivemos também um teatro 
muito legal que foi o da “Sanasa”, as crianças prestaram bastante atenção quando 
falavam da água limpa e da água suja, contribuindo muito ao trabalharmos a 
higienização,onde mostramos que devemos beber água tratada,devemos lavar as 
mãos antes das refeições.Em nosso dia a dia  na creche trabalhamos com atividades 
diversas como por exemplo: 
 
 DIA DO ÍNDIO: fizemos colagens com palitos,com cascas de madeiras;trabalhando 
seus usos e costumes, moradias e alimentação.No mês das mães.  
 
 MÊS DO LAR: pedimos que as mães nos mandassem pote de sorvete vazio ,tecido, 
rendas, botões, lantejoulas,etc.Juntamente com as crianças, confeccionamos um lindo 
porta treco para presentear as mamães, que ficou lindo! Convidamos as mães para 
passar uma parte da manhã conosco junto com seus filhos. As crianças cantaram para 
homenagear suas mães e em seguida convidamos para que fossem  para a 
sala.Chegando na sala, formamos uma grande roda para mostrar um pouco da nossa 
rotina,colocamos uma música suave e pedimos que aproveitassem o momento para 
fazer carinho em seus filhos;algumas mães ficaram tímidas onde pudemos perceber a 
dificuldade em demonstrar algum sentimento e isso nos ajudou muito para dar 
continuidade ao nosso trabalho.Em seguida,deixamos rodar um vídeo e fotos das 
crianças em suas atividades;sugerimos então que quem quisesse uma cópia nos 
mandasse um cd e 90% nos mandou e agradeceram e  elogiaram bastante o nosso 
trabalho.Essa reunião foi 100% a participação. 
 
PROJETO QUATRO ESTAÇÕES: trabalhamos o verão por meio de histórias colagens 
e pinturas com guache, enfatizando também a importância de ingerirmos bastante 
líquido,preparamos gelatinas e saboreamos todos juntos na sala,onde pudemos 
trabalhar cores,sabor textura,cheio,vazio etc.Vem então chegando o outono,levamos as 
crianças para observar como estava ficando amarelas as folhas das árvores, a partir 
daí começamos a recolher folhas pelo parque e fizemos diversas colagens trabalhando 
principalmente a noção de tamanho.Trabalhamos também algumas frutas (banana 
,maçã), levamos para sala,saboreamos e todos aproveitaram bastante esse 
momento;pois além de trabalhar sabores,mostramos que devemos higienizar bem as 
frutas antes de comer.no dia seguinte,fizemos colagem com crepom; as crianças 
amassaram formando bolinhas e foram colando dentro do desenho da maçã.Esta 
atividade foi feita coletiva,dividida a turma em dois grupos. 
 
 MEIO AMBIENTE: preparamos floreiras de garrafas pet, colocamos terra e plantamos 
sementes de alface,almeirão e coentro; resolvemos fazer um boneco de alpiste com 
meia velha ,serragem e um pouquinho de terra;as crianças deram vida aos bonecos 
que é uma menina e um menino  (B. e D) ,molhávamos todos os dias e depois de uma 
semana,começou a nascer  os seu cabelos, (alpiste) foi muito legal como as crianças 
reagiram e até hoje eles fazem parte da nossa turminha.Enfim,chegou o inverno!  
começamos  a falar sobre agasalhos, fizemos teatrinho de fantoches na 
sala,mostrando como deveriam vir vestidos prá creche,no refeitório sempre comparava 
o quente/frio,pedimos que os pais mandassem lãs,em papel pardo pedi que uma 
menina e um menino deitasse  sobre ele, sendo um por vez,fiz o desenho de cada um, 
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dividi a turma em dois grupos para realizarmos a colagem.Além de trabalhar o 
inverno,pudemos trabalhar gênero,identidade etc. 
Além de trabalhar temas geradores, desde o início do ano trabalhamos também com o 
“projeto cantinhos”.Estamos trabalhando apenas com quatro cantinhos sendo espaços 
fixos,com passagem livre de um para o outro.Trabalhamos os cantinhos em um 
mesmo momento; sempre dividimos as crianças presentes naquele dia , pela 
quantidade de cantinhos,deixando que as crianças possam escolher em que cantinho 
quer ficar ,podendo mudar para outro, desde que tenha lugar livre ou algum 
coleguinha se disponha a trocar com o mesmo.  
 

TRABALHOS DESENVOLVIDOS NO AG III 

A proposta do ano foi trabalhar os conteúdos a partir das 4 estações do ano. Trabalhar 

a coordenação motora fina e grossa, conceitos matemáticos:cores,medidas,numerais. 

Despertar o interesse pela preservação do meio ambiente, através da reciclagem. 

 A primeira estação trabalhada foi o Inverno com o objetivo de abordar os temas 
saúde e alimentação.Ressaltando quais os tipos de roupas usamos nesta estação e 
quais os alimentos mais consumidos. 

Foi levado para a sala alguns acessórios de uso no 
Inverno,como:luva,touca,cachecol onde os mesmos, um por vez,foram colocados 
dentro de uma caixa de papelão quando através de perguntas as crianças teriam que 
adivinhar o que tinha dentro da mesma.Teve por objetivo essa atividade,estimular a 
imaginação,criatividade e reconhecimento de roupas que utilizamos para nos proteger 
do frio,ainda dentro desse tema foi possível realizar algumas atividades de recorte e 
colagem. 

Foi desenvolvido também um projeto com o tema: Família 
Onde se teve por objetivo enfatizar a importância da família e seus 

ensinamentos,quem é a minha família?,as crianças conhecerem mais da historia de 
seus amigos. 

Foi solicitado através do caderno de recados que os pais enviassem fotos da 
criança junto com sua família,em roda foi apresentada cada foto e cada criança 
apresentou sua família,falando o nome da mãe,pai,irmão,avó,etc. 

Depois desse processo,confeccionamos uma arvore com E.V.A e colamos as 
fotos na copa da arvore representando os frutos,as crianças se mostraram bem 
interessadas,pois elas mesmas colavam suas fotos. 

As que não trouxeram no dia ficaram bem tristes, pois não participaram desse 
momento,mas foi pedido para que trouxessem e assim terem suas fotos coladas na 
arvore.Ainda dentro desse tema foi contada uma estória brinquedos e 
brincadeiras,relembrando algumas brincadeiras de infância,a partir disso foi 
confeccionado um pipa com as crianças. 

Em uma conversa informal com as crianças relembrando alguns pratos e 
receitas da mamãe,foi perguntado o que eles mais gostavam de comer,a partir disso 
foi feito uma culinária,fizemos brigadeiro,onde as crianças acompanharam o passo a 
passo da receita. 

A creche organizou “A Festa da Família”, onde contaram com a presença dos 
pais e foi aberto pra Comunidade. Foi um evento muito importante para a creche, 
crianças e pais pois tiveram a oportunidade de conhecer os trabalhos das 
crianças,pois os mesmos foram expostos no pátio,durante a festa tivemos 

http://jogos-e-brincadeiras.blogspot.com/2008/03/5-de-junho-dia-mundial-do-meio-ambiente.html
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apresentações de dança de todos os agrupamentos e por ultimo o agrupamento III F 
se apresentou e neste momento ao pais dessas crianças foram convidados a 
dançarem junto com eles,pela Diretora,isso foi muito positivo. 

Implantamos o projeto: “Reciclagem”,onde em uma conversa informal, realizada 
na Roda da Conversa, explicamos para eles a importância da reciclagem e os 
benefícios para o meio ambiente. 

Como uma das atividades foi solicitada que as crianças trouxessem de casa 
alguns materiais reciclados,em sala,separamos plásticos,vidro,metal e etc.Com um 
desses materiais foi confeccionado alguns brinquedos como:bilboquê,vai e vem. 

As crianças interagiram muito durante essas atividades, cortando 
garrafa,amarrando barbante,foi muito positivo a realização dessas atividades. Alem de 
se divertirem muito com os brinquedos confeccionado. 

Foi trabalhado também a massinha,pois esta atividade que para alguns é um  
tempo de “amassar” com os dedinhos uma substância, tem uma enorme importância 
na vida escolar da criança. Pois tem  como alguns objetivos:Desenvolver a Motricidade 
refinada,desenvolver a criatividade,perceber a quantidade da massa como forma e 
também o poder representar e se expressar através da manipulação com a massa de 
modelar. 

Todas as atividades desenvolvidas, foram de forma lúdica pois se acreditasse que  
dessa forma o aprender se torna mais prazeroso e participativo. 

       
OUTROS PROJETOS DESENVOLVIDOS 

 
PROJETO SEXTA EM CENA 
 

Justificativa 

 O trabalho através do teatro objetiva  transformar emoções, sentimentos, 

conceitos e valores, significados culturais e sociais em produtos elaborados a partir 

dos conteúdos pertinentes as linguagens teatrais que envolvem a musicalidade, 

expressão corporal e artística, imaginação e criação.  

 A educação dramática principia pelo que as criança é, e a deixa evoluir, 

complexa e inteira: reconhece que o jogo da criança é uma entidade em si mesma, 

com seu valor próprio. 

 O teatro infantil pode ser considerado um método pelo qual a criança se 

desenvolve socialmente, culturalmente e emocionalmente. 
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Objetivos 

• Despertar e educar a observação e a atenção;  

• Exercitar a memória e a inteligência;  

• Organizar idéias e pensamentos;  

• Proporcionar horas de recreação educativa;  

• Desenvolver a imaginação;  

• Ampliar o vocabulário;  

• Enriquecer experiências;  

• Oferecer oportunidades para a boa formação de caráter;  

• Proporcionar liberdade de auto-expressão;  

• Desenvolver o espírito criador;  

• Criar hábitos sociais;  

• Dar oportunidade à criança-problema, de evoluir vencendo recalques e angústias;  

• Possibilitar habilidade com as mãos;  

• Dar margem ao desenvolvimento da linguagem (sendo o diálogo a principal 
contribuição);  

• Desenvolver o senso de responsabilidade.  
 
Desenvolvimento 

 Visando alcançar uma formação consciente, organizada e uma atitude reflexiva 
nas crianças do Agrupamento III da Nave Mãe Professor Pierre Weil, as professoras e 
orientação pedagógica optaram por desenvolver um projeto envolvendo os alunos 
neste de forma gradual. 

 Inicialmente o trabalho se desenvolveu com a atuação dos professores como 
atores com o objetivo de desenvolver no aluno o desejo de realizar atividades teatrais 
e levá-lo a se relacionar socialmente, identificando, a principio como espectador, os 
papéis que diariamente assumimos em nossas vidas, como de pai, mãe, filho, aluno, 
professor, de acordo com o ambiente assumimos personagens sociais reais.  
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 As apresentações se dão semanalmente às sextas-feiras e seus temas 

sempre  adaptados as realidades e dificuldades apresentadas em sala de aula pelas 

crianças, respeitando a faixa etária e o nível de entendimento das mesmas. 

 Após o período inicial do projeto ser desenvolvido alcançamos nosso 

objetivo que era despertar na criança a realização de atividades de teatro. Sendo 

assim, novas peças teatrais começaram a ser desenvolvidas e pensadas tendo agora 

como atores as crianças do Agrupamento III.  Fazer teatro, para a criança, não precisa 
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ser algo elaborado, um ato de ensaios cansativos onde o "aprontamento" final da peça 

chega junto com a exaustão e o enfado total. Fazer teatro pode ser algo dinâmico, 

sem muitos rodeios, pode ser improviso, criação espontânea, deixar a fala vir e criar 

uma personagem. Pode também ter um cenário confeccionado com sucatas, nem 

precisa ser algo muito rico ou elaborado, algo criado por elas mesmas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avaliação 

  A avaliação deve ser considerada pelo professor uma forma de incentivo à 
atuação da criança. Nesta fase, os alunos revelam muito as características do seu eu, 
atitudes, comportamentos e habilidades. É a oportunidade que o professor tem de 
analisar seus alunos, conhecendo-os melhor para auxiliá-los no processo educativo.  

     O professor deve avaliar no aluno as mudanças comportamentais dele, sua 
integração com o grupo levando em consideração, o desempenho da criança no 
desenvolvimento da apresentação da atividade.  
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PROJETO "CANTINHOS" 
 

 Com o objetivo de propiciar a autonomia das crianças e brincadeiras 
diversas, organizamos a sala de atividades em cantinhos, Esses cantinhos são delimitados por 
cinco ou seis lados, com abertura para passagem onde cabem confortavelmente cinco crianças 
brincando. "os cantinhos oferecem proteção e privacidade, auxilia a criança a prestar atenção 
na atividade e no comportamento dos colegas, aumentando assim, a chance de brincarem 
juntos e de desenvolverem a mesma atividade por mais tempo” (Campos de Carvalho, 1998). 
Essa  organização  favorece  a  interação  entre  as  crianças  e  permite  que  a  educadora  
fique  mais  disponível  para  atender  e  mediar  as  crianças  que  solicitarem  sua  presença  
nas  brincadeiras.As  crianças  podem  atuar  de  forma  autônoma  ao  ambiente  e  serem  
mediadas  pela  participação  da  educadora.O  entrelaçamento  da  utilização  dos 
"cantinhos",das  brincadeiras,  é  sem  dúvida  um  rico  espaço  de  desenvolvimento  e  de  
aprendizagem  para  as  crianças(Benjamin,w,1987).Faremos  um  breve  comentário  de 
alguns  cantinhos  na  sala  do  agrupamento  II  A. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CANTINHO DA LEITURA 
  

                                   O cantinho da leitura não é o mesmo que cantinho da pesquisa e é de 
grande importância que as crianças compreendam a diferença, assim como os seus 
responsáveis. Nesse  "cantinho"  deve  conter  livros  de  histórias  infantis  diversas,  
adequadas  à  faixa  etária  das  crianças  deve  ser  montado  com  estantes  na  altura  das  
crianças  e  almofadas  coloridas  ou  tapete  emborrachado  para  a  hora   do  ouvir  e  contar  
histórias.Se  na  sua  escola  as  crianças  tem  que  irem  à  chamada  "biblioteca"  para  
realizar  essa  atividade  ou  se  os  livros  ficam  escondidos  e  longe  do  alcance  das 
crianças, repense  essa  prática! È muito importante o contato das crianças com os livros e os 
identifiquem como algo do seu dia a dia, que está ao seu alcance e com o que pode contar. 
Isso facilitará para o desenvolvimento da linguagem e para tornar essas crianças futuros 
leitores. 
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CANTINHO DA PESQUISA 
 
                                Esse cantinho tem como objetivo manter as crianças em contato com 

diferentes formas de escrita e com o que está acontecendo no mundo a sua volta, além de 
ajudar em diferentes atividades onde sempre precisamos de folhas de revistas e fotos.  
Deixem que as crianças explorem livremente, inventando histórias e contando uma para 
outras, fazendo comparações da figuras com sua realidade. São atividades simples e de suma 
importância para o desenvolvimento do vocabulário, do raciocínio lógico e da criatividade. EX:  
em  uma  caixa  de  papelão  bem  ornamentada  e  colorida  de  forma  que  atraia  o  
interesse  das  crianças,  podemos  ter  revistas   adultas,  gibis  e materiais  de  pesquisa  
como  gravuras, fotos  e  desenhos  diversos. 
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CANTINHO DAS ARTES 

 
                                    O cantinho das artes deve ser de fácil acesso, com materiais 
necessários para as crianças realizarem atividades de artes, como por exemplo: tinta guache, 
pintura a dedo, massa para modelar, colas, tesouras, revistas para recorte, folhas brancas 
para desenho, lápis de cor, giz de cera, hidrocor e outros. 
                                     Tem como objetivo desenvolver a imaginação, aquisição da linguagem 
como forma de comunicação, da criatividade, da expressão corporal e socialização. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
CANTINHO DO FAZ DE CONTA 
 
                                 O faz de conta é uma conduta lúdica da criança que usa a 

representação dramática sem as preocupações que a palavra “REPRESENTAR" tem no seu 
sentido usual.  È uma atividade psicológica de grande complexidade, que desencadeia o uso 
da imaginação e satisfação imediata de desejos por parte da criança.  Enriquece a identidade 
da criança, porque ela experimenta outra forma de ser e de pensar, amplia suas concepções 
sobre as coisas e as pessoas, porque a faz desempenhar vários papéis sociais ao representar 
diferentes personagens; usando suas capacidades: como a observação, a imitação e a 
imaginação. No  faz  de  conta,  as  crianças  desenvolvem  a  sua  linguagem ,  a  narrativa  e 
autonomia. Pelo faz de conta a criança pode reviver situações que lhe causam excitação, 
alegria, medo, tristeza, raiva e ansiedade. Elas  podem  neste  brincar  mágico  expressar  e  
trabalhar  as  fortes  emoções  muitas vezes  difíceis  de  suportar. E a partir do faz de conta, 
explora as diferentes representações que tem destas situações difíceis, podendo melhor 
compreendê-las ou reorganizá-las. 

                                   É fundamental que haja um cantinho reservado para colchonetes, pois 
nessa fase as crianças ainda fazem à hora do soninho.  Os "cantinhos" devem atender as 
necessidades das crianças em suas diferentes fases do desenvolvimento com proposta 
pedagógica adequadas que contenham atividades que despertem sua imaginação, 
contribuindo para o processo de construção da sua autonomia e conhecimento. 
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AVALIAÇÃO 
 
  A avaliação foi feita por meio de mediações, observações e experiências 

adquiridas nos meios sociais familiares e escolares. 
 
 

TRABALHO DE FORMAÇÃO CONTINUADA 

 

De acordo com nosso Calendário Escolar de 2011, todas as datas reservadas 

para as FCs foram respeitadas e executadas. Como em 2011 foi o primeiro ano de 

funcionamento de nossa Unidade Escolar e o perfil de nossas funcionárias era de 

profissionais que não sabiam o desenvolvimento prático das norma da rede, as quais 

apesar de conveniados com a prefeitura, temos como princípio seguir e fazer-se 

cumprir, decidimos por usar estes encontros para o estudo dos Indicadores da 

Qualidade na Educação Infantil e o estudo e a leitura do documento Currículo em 

Construção.  

Portanto nosso cronograma das Formações Continuadas deu-se da seguinte 

forma:  

• 13/05 – Estudo dos Indicadores da Qualidade na Educação Infantil 

• 25/07 – Leitura do documento Currículo em Construção.  

• 22/09 – IV Mostra de Trabalhos do Naed Sudoeste 

• 22/12 – Formação do Quadro de Metas 2011/2012 
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Nos horários de formação semanal foram abordados os desenvolvimentos 
pedagógicos individuais e coletivos de cada agrupamento e a partir destas avaliações 
foram planejadas ações de replanejamento para a continuidade do projeto 
pedagógico.  

 
Esses encontros se deram as segundas-feiras das 14:15h às 15:30h, sendo que 

em algumas semanas houve prejuízo do rendimento do objetivo dos encontros devido 
falta de funcionários.  
 

A escola de educação infantil, a qual possui uma concepção inclusiva, deve-se 
preparar para a tender a diversidade existente entre as crianças, promovendo neste 
sentido a capacitação de seu quadro humano, adequando seus espaços físicos para 
todos que a procuram e adquirindo instrumentos peculiares as diversas deficiências 
que se lhe apresentam. 
 

Sabendo que a inclusão promove a qualidade das relações sociais, principalmente 
porque a criança atinge seu pleno desenvolvimento através da interação com o outro 
social, a escola encontrou espaço privilegiado de interações em que o educador 
trabalhou como um agente de transformação através de encontros quinzenais 
promovidos pelo Naed Sudoeste e sua equipe de Educação Especial na própria 
unidade educacional, onde abordaram-se os seguintes temas: 
 

• 14/06 - Dinâmica de grupo com o tema Educação Especial 

• 28/06 – Atendimento especializado em Campinas 

• Julho – recesso 

• 16/08 – Deficiência Auditiva 

• 13/09 – Deficiência Visual 

• 04/10 – Transtornos Globais do Desenvolvimento 

 
No ano de 2011 tivemos a criança Anny, com deficiência motora e em conjunto  

com a APAE, instituição onde a criança semanalmente era atendida, estabeleceu-se 
um redirecionamento doa espaço físico e um replanejamento das atividades 
desenvolvida para uma plena qualidade das relações sociais para que ela atingi-se 
seu pleno desenvolvimento.  
 

TRABALHO DESENVOLVIDO COM A FAMÍLIA/COMUNIDADE 

 
 Segundo o programado em nosso Calendário Escolar foram realizados,  
durante o ano de 2011, sete encontros com as famílias/comunidade para tomada de 
decisões sobre o andamento do trabalho pedagógico da unidade escolar, onde o 
desenvolvimento das crianças foi abordado na tentativa de redirecionamento e 
reorganização do trabalho da escola e da família: 
 

• 07/02 – Assembléia de Pais e Educadores 

• 08/02 – Orientação aos pais sobre período de adaptação 
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• 15/04 – Reunião da Família e Educadores 

• 17/06 – Reunião de Família e Educadores 

• 11/11 – Reunião de Família e Educadores 

• 03/12 – I Mostra de trabalhos para a família e Comunidade 

• 19/12 – Assembléia de Pais e Educadores 

  
 
 RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO  

 

A partir das reuniões de RPAI realizadas no decorrer do ano de 2011 pudemos 

ler com o grupo os Indicadores da Qualidade na Educação infantil, onde foi 

esclarecido ao grupo passo a passo o seu conteúdo e forma avaliativa, em que vários 

indicadores foram avaliados, foi elaborado um plano de metas e ações de acordo com 

as necessidades visualizadas pela Unidade Escolar, visando a melhoria da qualidade 

do ensino e do ambiente de trabalho, não se esquecendo que este tem em seu prazo 

de realizações, ações de curto, médio e longo prazo e que se estenderá para o ano de 

2012.  

Dessa forma, o grupo elaborou seu plano de trabalho estabelecendo ações com 

o objetivo de atingir as metas propostas. Do plano constam: atividades coletivas com 

os agrupamentos; saídas extraclasse; exploração do bairro onde se encontra a 

Unidade Escolar.; piqueniques; festa da família; semana da criança, entre outras. 

Na RPAI do final do ano, o grupo se auto avaliou no desempenho profissional 

através de uma dinâmica de grupo dirigido pela orientadora pedagógica. Essa auto 

avaliação também serviu para o redirecionamento e reorganização do trabalho para o 

ano subsequente, 2012. 

 


