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1 - Objeto da parceria

Identificação do objeto a ser executado

 
 Este CEI constitui-se do desenvolvimento de ação relacionada ao Programa de Atendimento Especial à Educação Infantil - PAEE, integrada à Rede Municipal de Campinas  e está vinculado ao Núcleo de

Ação Educativa Descentralizado - NAED SUL, da Secretaria de Educação de Campinas - SME.  Possui a execução de atividades atendimento educacional às 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 do Ensino de Campinas, denominado CEI (Centro de Educação Infantil) Bem

Querer Professora Midori Hamamoto, localizado na Avenida Elza Terosso Alita, Nº 29 - Vila Abaeté , tendo em sua  Cogestão,  a Organização Sociedade Civil, o Grupo de Oração Esperança - GOE.

 

 O prazo previsto de execução e serviço, será a partir de 02/03/2021 e estender-se-á até o dia 31/01/2022.

 

 Abaixo a Proposta de Atendimento para o ano letivo de 2021, a unidade escolar CEI Professora Midori Hamamoto.

   PROPOSTA DE ATENDIMENTO 2021

 

 

  
 
 
 
 
 

 

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

LEI DENOMINAÇÃO 07/11/2017 15.511 LEI PUBLICADA NO DOM EM 08/11/2017
DECRETO CRIAÇÃO 05/12/2017 19.702 DECRETO PUBLICADO NO DOM EM 06/12/2017
PORTARIA AUTORIZAÇÃO 02/07/2019 51 PORTARIA SME Nº 51 QUE AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DO CEI, PUBLICADA NO DOM EM

03/07/2019.

PORTARIA OUTROS 10/03/2020
NAED
SUL
006

REGIMENTO ESCOLAR - PORTARIA NAED SUL 006/20 PUBLICADA DOM 11/03/20.

DECRETO DENOMINAÇÃO 22/10/2020 21128 CRIA E DENOMINA CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI, ALTERA O DECRETO N 17308, DE 07 DE
ABRIL DE 2011 E DISPÕE SOBRE A DENOMINAÇÃO DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEIS.

 

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
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 O CEI Bem Querer Professora Midori Hamamoto está situado na Vila Abaeté que tem em seu entorno o Jardim San Diego e Jardim Nova Bandeirantes. Esses novos bairros surgiram após o loteamento de uma parte do bairro rural Pedra Branca.

O bairro rural de Pedra Branca, que integrou no passado as terras do latifúndio Sete Quedas, está localizado na região Sul do município, é uma destas paisagens permeadas de cultura. Região de tradições e repertórios singulares, nós

encontramos características muito especiais em seus produtos e atrativos. Originado do parcelamento de terras da Fazenda Pedra Branca, o bairro surgiu da compra de lotes por antigos colonos (em especial, italianos) e por novos moradores

(particularmente, japoneses) que em lugar de antigos cafezais e algodoais, iniciaram o cultivo de uma agricultura diversificada com base em pequenas propriedades rurais.

 A transformação, em parte, da Fazenda Pedra Branca em área de pequenas propriedades rurais deu lugar a uma nova paisagem. Nas terras de massapê, outrora ricas em cafezais, ganhou uma outra perspectiva produtiva;  imigrantes

japoneses iniciaram o cultivo de frutas e hortaliças e, de forma concomitante, criaram a Associação Cultural Nipo Brasileira de Pedra Branca; as famílias de origem italiana, ainda no início da década de 1960, começaram a cultivar figo roxo

(produção em alta na região) e a trazer para Campinas uma modalidade de produção desenvolvida por familiares em terras de Valinhos.

Em 2012 um desafio é imposto para o bairro Pedra Branca, a necessidade de ceder espaço ao novo. Nasce o projeto de loteamento para a construção dos 

condomínios Vila Abaeté. Era um local com muito verde, porém a necessidade de habitação e moradia teve prioridade, pois tais condomínios contemplariam 8 mil famílias e assim iniciou uma longa  trajetória de transformação.

No dia 22/03/2014 deu-se o sorteio de 560 apartamentos iniciais no Residencial Vila Abaeté e contou com a presença do prefeito Jonas Donizette e da secretária de Habitação e diretora-presidente da Companhia de Habitação Popular de

Campinas (Cohab-Campinas), Ana Maria Minniti Amoroso. O evento foi realizado no próprio empreendimento.

 Com a chegada deste novo empreendimento foram necessários planejamentos e medidas a serem tomadas pelo município para sanar os problemas de educação, saúde, transporte, lazer e cultura da população do novo bairro.

O Centro de Educação Infantil Bem Querer Professora Midori Hamamoto foi inaugurado no dia 23/04/2018, na Vila Abaeté para atender a demanda educacional da região e foi a primeira unidade educacional infantil do bairro.  

Com um investimento de R$ 2,9 milhões, a creche, inicialmente, foi projetada para atender à crianças com idade de 0 a 5 anos e 11 meses, nos períodos integral e parcial. Ao todo foram criadas mais de 300 vagas para as crianças moradoras

do bairro e entorno: San Diego, Itatinga, Santa Rosa, Nossa Senhora de Lourdes, Jardim Telesp, Nova Mercedes e Nova Bandeirantes.

A unidade educacional recebeu o nome da professora Midori Hamamoto, a qual foi professora de Ciências e Matemática, do Ensino Fundamental da rede municipal de ensino e trouxe grandes contribuições para o avanço da educação.

 

 2.3.1 Identificação da Unidade Educacional

Nome: CEI Bem Querer Professora Midori Hamamoto

Endereço: Av. Elza Terosso Alita, 29 - Vila Abaeté, Campinas -SP, 13052-691

Endereço Eletrônico: cei.midorihamamoto@educa.campinas.sp.gov.br

2.3.2. Características socioeconômicas e culturais do entorno

O CEI Bem Querer Professora Midori Hamamoto, está localizado na região Sul de Campinas, região de grandes proporções em número de habitantes com realidades diferenciadas entre eles, segundo a PMAS 2018-

2021 e supervisionada na área educacional pelo Núcleo de Ação Educativa Descentralizada Sul (NAED SUL).

 Faz parte da região Sul, a Vila Abaeté, onde se situa a unidade educacional. Esta Vila foi fundada a partir da construção do Conjunto Habitacional Abaeté, composto por doze condomínios, com aproximadamente oito

mil moradores. Conforme dados obtidos através da coordenadoria do Distrito de Assistência Social (DAS SUL), são famílias advindas do cadastro habitacional de baixa renda e de desapropriações em regiões de risco

no município e descobertas de empregabilidade formal.

No âmbito da assistência social, são famílias que buscam inclusão em programas sociais de transferências de renda, como Bolsa Família e Nutrir Campinas.

O bairro da Vila Abaeté conta com uma Sede da Associação de Bairro, presidida pela Sra. Vera Lúcia, a qual nos informou através de uma entrevista, que são fornecidos cursos gratuitos, visando contribuir com o

aumento da renda das famílias, além de acolher as famílias do entorno.

Os moradores são atendidos pelo Centro de Saúde Geraldo Elias, no bairro San Diego, além de contar com o apoio da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro São José e o Centro de Saúde do Parque Oziel e

possui saneamento básico, com ruas asfaltadas e casas de alvenaria.

Em visita ao bairro observa-se que o comércio é composto por uma diversidade de estabelecimentos, como açougue, padarias, farmácias, sorveterias, supermercados, depósitos de materiais de construção,

distribuidoras de água e bebidas, igrejas, entre outros.

A região é atendida por duas linhas do transporte público, 4.10 e 4.12, que possibilitam acesso da população através da rodovia Santos Dumont à região Central de Campinas.

 

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

Sala Prédio Período Ano Turma Metragem Capacidade Matriculados
1 1 INTEGRAL AGRUPAMENTO I A 41.52 28 19
2 1 INTEGRAL AGRUPAMENTO I B 41.52 28 22
3 1 INTEGRAL AGRUP MISTO I/II C 34.00 24 25
4 1 INTEGRAL AGRUPAMENTO II A 34.00 28 24
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5 1 INTEGRAL AGRUPAMENTO II B 29.83 24 22
6 1 INTEGRAL AGRUPAMENTO II C 29.83 24 20

7 1 MANHA AGRUPAMENTO III A 34.50 30 28
TARDE AGRUPAMENTO III D 34.50 30 29

8 1 INTEGRAL AGRUPAMENTO II D 34.50 28 19

9 1 MANHA AGRUPAMENTO III B 27.11 20 20
TARDE AGRUPAMENTO III E 27.11 20 23

10 1 MANHA AGRUPAMENTO III C 27.50 20 22
TARDE AGRUPAMENTO III F 27.50 20 20

 

 Área administrativa/ pedagógica

Hall de entrada

É constituído por portas de abrir de vidros, bancos de alvenaria, pia com torneira, parede revestida parcialmente de alvenaria e azulejo, caixa para
extintor de incêndio, quadro de energia, paredes revestidas parcialmente de azulejo e alvenaria, relógio ponto biométrico, lâmpadas de Led, janelas
 de ar tipo  vazada, piso antiderrapante e teto composto por lajota.

Sala secretaria

A Unidade Educacional conta com janelas de correr e cortinas, a qual possui microcomputadores com acesso à internet, armário de aço fechado e
armários tipo arquivos para pastas suspensas.  Também, a sala é composta com 1 (um) aparelho de celular da unidade, 1(um) ventilador de teto,
mesas e  cadeiras, impressora, paredes revestidas parcialmente de azulejo e alvenaria, lâmpadas de Led, piso antiderrapante e teto composto por
lajota.

Sala direção

A sala da Direção é composta por armário de aço fechado com duas portas, aparelho de ar condicionado,  mesas  tipo escritório, microcomputador,
mesa redonda para reunião com cadeiras, 01 (uma)  janela de correr e cortina, paredes revestidas parcialmente de azulejo e alvenaria, lâmpadas de
Led, piso antiderrapante e teto composto por lajota.

Sala coordenação

A sala da coordenação é composta por armário de aço fechado com duas portas, prateleiras abertas , aparelho de ar condicionado,  mesas tipo
escritório, microcomputador, mesa retangular para reunião (adaptada), janela de correr e cortina, paredes revestidas parcialmente de azulejo e
alvenaria , lâmpadas de Led, piso antiderrapante e teto composto por lajota.

Sala almoxarifado

 É constituída por prateleiras abertas de granito, janelas pequenas com alavancas, paredes revestidas parcialmente de azulejo e alvenaria, lâmpadas
de Led, piso antiderrapante e teto composto por lajota.

Banheiros masculino e feminino

Os banheiros são compostos por vasos sanitários com divisórias, pia com torneira, paredes revestidas parcialmente de azulejo e alvenaria, lâmpadas
de Led, piso antiderrapante e teto composto por lajota.

Pátio coberto/refeitório crianças (adaptado)

Constituído por mesas e bancos infantis de fórmicas, bebedouro de granito com torneiras, paredes revestidas parcialmente de azulejo e alvenaria,
lâmpadas tubular fluorescente, bebedouros de aço inox com filtros, quadros de alta tensão, extintores de incêndio, piso antiderrapante, cobertura de
telha de barro e de vidro, extintor de incêndio e portões de ferro tipo aramado.

 

Anfiteatro

 

Espaço ao ar livre, com piso de cimento com escadas e palco

 

Salas de aulas

A unidade escolar possui 10 (dez) salas de aulas, sendo que 2(duas) delas, são salas adaptadas, tais como:

 

Sala de reunião/ AG. III C E F

Esta sala é constituída por um aparelho de ar condicionado, janelas pequenas de ferro sentido horizontal com alavanca, prateleiras de granito, portas
de madeira de entrada, cortinas, paredes revestidas parcialmente de azulejo e alvenaria, lâmpadas de Led, piso antiderrapante e teto composto por
lajota.

Sala Casa de boneca/ AG. III B e E

Sala constituída por prateleiras de granito, ventilador de teto e parede, janela de ferro sentido horizontal com alavanca, janela grande tipo vidraça de
correr, ventilador de parede e teto, prateleiras de granito, portas de madeira para entrada e saída ao solário, paredes revestidas parcialmente de
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azulejo e alvenaria, cortinas, lâmpadas de Led, piso antiderrapante e teto composto por lajota.

Sala / AG. I A

Sala constituída por prateleiras de granito, ventilador de teto e parede, janela de ferro grande sentido horizontal com alavanca, janela grande tipo vidraça de correr, ventilador de parede e

teto, aparelho de retroprojetor, lousa verde, bancada de granito, cortinas, portas de madeira para entrada e saída ao solário, prateleira com 8 (oito) divisórias de granito, paredes revestidas parcialmente de
azulejo e alvenaria, lâmpadas de Led, piso antiderrapante e teto composto por lajota. A sala possui três ambientes, sendo um para descanso das
crianças, com divisória de madeira e estrutura de aço luminárias de parede e lâmpada de emergência com porta de madeira, banheiro com vestiário. No
banheiro, há pia com torneira, vaso sanitário, cubas para banhos de granito com chuveiro, trocadores de granito prateleira de madeira, dispenser de
sabonete e porta papel toalha. No vestiário, possui pia de granito com torneiras e uma bancada para organização dos itens pessoais das crianças.

Sala / AG. I B

Sala constituída por prateleiras de granito, ventilador de teto e parede, janela de ferro grande sentido horizontal com alavanca, janela grande tipo
vidraça de correr, ventilador de parede e teto, aparelho de retroprojetor, lousa verde, bancada de granito, cortinas, portas de madeira para entrada e
saída ao solário, prateleira com 04 (quatro) divisórias de granito, paredes revestidas parcialmente de azulejo e alvenaria, lâmpadas de Led, piso
antiderrapante e teto composto por lajota. A sala possui três ambientes, sendo um para descanso das crianças, com divisória de madeira e estrutura
de aço, luminárias de parede e lâmpada de emergência com porta de madeira, banheiro com vestiário. No banheiro, há pia com torneira, cubas para
banhos de granito com chuveiro, trocadores de granito, prateleira de madeira, espelhos e dispenser de sabonete e porta papel toalha. No vestiário,
possui pia de granito com torneiras e uma bancada para organização dos itens pessoais das crianças.

Sala / AG. I/II C

Sala constituída por prateleiras de granito, ventilador de teto e parede, janela de ferro grande sentido horizontal com alavanca, janela grande tipo
vidraça de correr, ventilador de parede e teto, aparelho de retroprojetor, lousa verde, bancada de granito, cortinas, portas de madeira para entrada e
saída ao solário, prateleira com 12 (doze) divisórias de granito, paredes revestidas parcialmente de azulejo e alvenaria, lâmpadas de Led, piso
antiderrapante e teto composto por lajota. A sala possui três ambientes, sendo um para descanso das crianças, com divisória de madeira e estrutura
de aço, luminárias de parede e lâmpada de emergência com porta de madeira, banheiro com vestiário. No banheiro, há pia com torneira, cubas para
banhos de granito com chuveiro, prateleira de madeira, espelhos, dispenser de sabonete e porta papel toalha. No vestiário, possui pia de granito com
torneiras e uma bancada para organização dos itens pessoais das crianças.

Sala / AG. II A

Sala constituída por prateleiras de granito, ventilador de teto e parede, janela de ferro grande sentido horizontal com alavanca, janela grande tipo
vidraça de correr, ventilador de parede e teto, aparelho de retroprojetor, lousa verde, bancada de granito, cortinas, portas de madeira para entrada e
saída ao solário, prateleira com 12 (doze) divisórias de granito, paredes revestidas parcialmente de azulejo e alvenaria, lâmpadas de Led, piso
antiderrapante e teto composto por lajota. A sala possui três ambientes, sendo um para descanso das crianças, com divisória de madeira e estrutura
de aço luminárias de parede e lâmpada de emergência com porta de madeira, banheiro com vestiário. No banheiro, há pia com torneira, cubas para
banhos de granito com chuveiro prateleira de madeira, espelhos, dispenser de sabonete e porta papel toalha. No vestiário, possui pia de granito com
torneiras e uma bancada para organização dos itens pessoais das crianças.

Sala / AG. II B

Sala constituída por prateleiras de granito, ventilador de teto e parede, janela de ferro grande sentido horizontal com alavanca, janela grande tipo
vidraça de correr, ventilador de parede e teto, aparelho de retroprojetor, lousa verde, bancada de granito, cortinas, portas de madeira para entrada e
saída ao solário, prateleira com 15 (quinze) divisórias de granito, paredes revestidas parcialmente de azulejo e alvenaria, lâmpadas de Led, piso
antiderrapante e teto composto por lajota. A sala possui 2 (dois) ambientes, sendo um para descanso das crianças, com divisória de alvenaria, vidro
e porta de madeira, luminárias de parede e lâmpada de emergência com porta de madeira.

Sala / AG. II C

Sala constituída por prateleiras de granito, ventilador de teto e parede, janela de ferro grande sentido horizontal com alavanca, janela grande tipo
vidraça de correr, ventilador de parede e teto, aparelho de retroprojetor, lousa verde, bancada de granito, cortinas, portas de madeira para entrada e
saída ao solário, prateleira com 15 (quinze) divisórias de granito, paredes revestidas parcialmente de azulejo e alvenaria, lâmpadas de Led, piso
antiderrapante e teto composto por lajota. A sala possui dois ambientes, sendo um para descanso das crianças, com divisória de alvenaria e vidro,
sendo que possui luminárias de parede e lâmpada de emergência.

Sala / AG. II D

Sala constituída por prateleiras de granito, ventilador de teto e parede, janela de ferro grande sentido horizontal com alavanca, janela grande tipo
vidraça de correr, ventilador de parede e teto, aparelho de retroprojetor, lousa verde, bancada de granito, cortinas, portas de madeira para entrada e
saída ao solário, paredes revestidas parcialmente de azulejo e alvenaria, lâmpadas de Led, piso antiderrapante e teto composto por lajota. A sala
possui dois ambientes, sendo um para descanso das crianças, com divisória de alvenaria e vidro, possui luminárias de parede e lâmpada de
emergência.

Sala / AG. III A e D

Sala constituída por prateleiras de granito, ventilador de teto e parede, janela de ferro grande sentido horizontal com alavanca, janela grande tipo
vidraça de correr, ventilador de parede e teto, aparelho de retroprojetor, lousa verde, bancada de granito, cortinas, portas de madeira para  entrada
e  saída ao solário, paredes revestidas parcialmente de azulejo e alvenaria, lâmpadas de Led, piso antiderrapante e teto composto por lajota.
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Banheiros adaptados para pessoas com deficiências - Masculino e Feminino

A unidade possui 2(dois) banheiros adaptados para crianças que possuem deficiências físicas, sendo 1(um) feminino e outro masculino. Os banheiros
possuem janelas pivolantes com giro em eixo de 90°, vaso sanitário adaptado, pia com torneira, chuveiro, barras de aço inox próximo ao vaso
sanitário e box de banho, adaptador de apoio de aço inox vazado para banho, porta de madeira, espelhos e dispenser de sabonete e porta papel
toalha.

Banheiros infantis Masculino e Feminino

São constituídos por janelas pivolantes de vidro, cuba para banho aberta revestida de azulejo e granito, com escadas e chuveiros, vasos sanitários
com divisórias de granito e portas de madeira, vaso sanitário único, adaptado com barras de aço inox, pias de granito baixa e alta com torneiras,
dispenser de sabonetes e porta papel toalha, porta de madeira com proteção de alumínio, paredes revestidas de azulejos, piso antiderrapante,
interruptor elétrico, tomadas e lâmpadas tubular fluorescente.

Refeitório para funcionários

Ambiente constituído de pia de granito com cuba de aço inox, janela pequena de madeira com assoleira de granito, porta de madeira com ventilação,
piso antiderrapante, parede revestida de azulejo.

Espaço frente cozinha

Constituído por prateleira de granito com divisórias e uma bancada baixa.

Cozinha

O ambiente é constituído por pias de granito, com as seguintes especificações: cubas rasas e fundas de inox, com torneiras giratórias, bancada de
granito, janelas de madeiras pequenas com assoleiras de granito para entrega de alimentos, janelas pivolantes na divisória com o ambiente de
despensa, janelas pivolantes fixas com telas milimétricas, janelas de correr com telas milimétricas, prateleiras de alvenaria com divisórias de granito,
lâmpadas fluorescentes tubular, coifa, fogão industrial de aço inox com 4 bocas, lava louça de aço inox, geladeiras e freezers com 2(duas) portas no
sentido vertical,  tomadas, interruptor elétrico, luminárias de Led emergencial, filtro de água, piso antiderrapante, parede revestida de azulejo,
portas de madeira.

Despensa de estoque de hortifrúti

Possui prateleiras de granito, parede revestida de azulejo, lâmpadas fluorescente tubular, uma luminária de Led emergencial, uma janela pivolante,
porta de madeira com ventilação, tomadas, interruptor elétrico, armário de granito, piso antiderrapante, interruptor elétrico, tomadas e lâmpadas
tubular fluorescente.

Despensa de estoque de alimentos  

Ambiente que possui prateleiras de granito em formato “L” com 4 (quatro) divisórias, lâmpadas fluorescente tubular, uma luminária de Led
emergencial, uma janela pivolante, porta de madeira com ventilação, tomadas, interruptor elétrico e piso antiderrapante.

Despensa de utensílios para cozinha

Possui prateleiras de granito, parede revestida de azulejo, lâmpadas fluorescente tubular, uma luminária de Led emergencial, porta de madeira com
ventilação, tomadas, interruptor elétrico e piso antiderrapante.

Banheiro das cozinheiras e auxiliares de cozinha

Ambiente que possui janelas pivolantes sentido horizontal, vasos sanitários com portas de madeira e divisórias de granito, ambientes para banho
com chuveiros, portas de madeira e divisórias de granito, lâmpadas fluorescente tubular, uma luminária de Led emergencial, porta de madeira com
ventilação, tomadas, interruptor elétrico, piso antiderrapante, dispenser de sabonete líquido, porta papel toalha, pia de granito com torneiras e
espelho.

Banheiro dos funcionários

Ambiente que possui janelas pivolantes sentido horizontal, vasos sanitários com portas de madeira e divisórias de granito, ambientes para banho
com chuveiros portas de madeira e divisórias de granito, lâmpadas fluorescente tubular, uma luminária de Led emergencial, porta de madeira com
ventilação, tomadas, interruptor elétrico, piso antiderrapante, dispenser de sabonete líquido, porta papel toalha, pia de granito com torneiras,
espelho, armário de aço com 8 (oito) portas.

Lavanderia

Ambiente que possui portas de madeira, janela de madeira pequena com assoleira de granito, tanque  de aço inox, torneiras, janelas tipo vidraça de
correr, lavadora de roupas, parede revestida de azulejo,  luminária de Led emergencial, porta de madeira com ventilação, tomadas, interruptor
elétrico, piso antiderrapante, dispenser de sabonete líquido, porta papel toalha, bebedouro de aço inox, lavatório com torneira tipo coluna,
prateleiras com 5(cinco) divisórias de granito e bancada grande de granito.

Depósito de material de limpeza

Prateleira de granito em “L” com 5(cinco) divisórias, porta de madeira com ventilação, lâmpada fluorescente, porta de madeira com ventilação,
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tomadas, interruptor elétrico e piso antiderrapante.

Espaço ao ar livre

Espaço cercado por parede de alvenaria e portão de ferro que dá acesso à rua (descarga de alimentos Ceasa), extintor de incêndio, pia de granito
grande com cuba de aço inox funda, torneira e luminárias, interruptores elétricos, tomadas, depósito de gás e varal de roupas.

Depósito para quadro de internet

O ambiente possui 1 (um) quadro de energia elétrica, com paredes revestidas de alvenaria, luminária de emergência de Led, piso antiderrapante,
lâmpada fluorescente, interruptor elétrico, tomada e janelas de correr.

Depósito para quadro de alta tensão

O ambiente possui 1 (um) quadro de energia elétrica, 1(um) quadro de alta tensão,  paredes revestidas de alvenaria, piso antiderrapante, lâmpada
fluorescente, interruptor elétrico e tomada.

Depósito

Ambiente que possui paredes revestidas de alvenaria, piso antiderrapante, lâmpada fluorescente, interruptor elétrico e tomada.

Estacionamento

Estacionamento ao ar livre, sem cobertura, revestido de piso de alvenaria e  cercado por gradil. 

 Play ground 
 Revestido de grama natural, com brinquedos de plásticos galvanizados e madeiras.

 

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

 

2.5.2 - De professores

  

 

Prefeitura Municipal de Campinas
Secretaria Municipal de Educação

http://pponlinesme.campinas.sp.gov.br
07/10/2021 10:58:17   Página 8 de 169



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

  ORDEM NOME      
 FUNÇÃO/SALA

 ESCOLARIDADE/

FORMAÇÃO

JORNADA
DE

TRABALHO
SEMANAL

HORÁRIO DE

TRABALHO
FORMAÇÃO

01 Ana Carla de Jesus Costa  Agente de
Educação   Monitor

 AG I A 

Ensino Médio
Completo

 44h 07h às 17h 3ª feira das 09h as
11h

02 Ana Lídia Silva dos Santos  Agente de
Educação   Monitor

 AG II B

Ensino Médio
Completo

44h 07:30h às 17:30h 3ª feira das 09h as
11h

03 Beatriz Fernanda Fanger Agente de
Educação   Monitor

 AG I B

Pedagogia 
Completa

44h 07:30h às 17:30h 3ª feira das 09h as
11h

04 Caroline Cristini Silva de
Andrade

 Agente de
Educação   Monitor

 AG I/II C

Ensino Médio
Completo

44h  07h às 17h

 

3ª feira das 09h as
11h

05 Daniele Carolina De Oliveira e 
Lima

Agente de
Educação   Monitor

AG II C 

Agente de
Educação  

Monitor

 

44h

 

07h às 17h 3ª feira das 09h as
11h

06 Deoclídia Francisca de
Carvalho

Agente de
Educação   Monitor

AG II A 

 

Ensino Médio
Completo

44h 07:30h às 17:30h

 

3ª feira das 09h as
11h

07 Elaine Cristina dos Santos Agente de
Educação   Monitor

 VOLANTE

Ensino Médio
Completo

44h 08h às18h

 

3ª feira das 09h as
11h

08 Thamyres Cristina Silva Reis Agente de
Educação   Monitor

AG II C 

 

Ensino Médio
Completo

44h 07:30h as17:30h

 

3ª feira das 09h as
11h

09 Jessica Cristina  Dos Santos
Rocha

Agente de
Educação Monitor

 AG I A

Ensino Médio
Completo

44h 07:30h às 17:30h 3ª feira das 09h as
11h

10 Ana Cristina de Oliveira Agente de
Educação   Monitor

 AG I B

 

Pedagogia
Completa

44h 07:30h às17:30h

 

 3ª feira das
09h as 11h

11 Jessica Ribeiro Evangelista  Agente de
Educação   Monitor

 VOLANTE

 Ensino Médio
Completo

44h 08h às 18h

 

3ª feira das 09h as
11h

12 Kátia Viviane Rodrigues Agente de
Educação   Monitor

AG I/II C 

Ensino Médio
Completo

 44h 07:30h às 17:30h

 

3ª feira das 09h as
11h

13 Larissa Fernanda Silva da Agente de Ensino Médio 44h 07h às 17h 3ª feira das 09h as
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Rocha Educação Monitor
 AG I A

Completo 11h

14 Lenice da Silva Santos Agente de
Educação   Monitor

AG I A 

Ensino Médio
Completo

44h 07:30h às 17h30 3ª feira das 09h as
11h

15 Maiara Fernandes Rocha  Agente de
Educação   Monitor

 AG II A

Ensino Médio
Completo

44h 07h às 17h 3ª feira das 09h as
11h

16 Marinete dos Santos Rocha  Agente de
Educação   Monitor

 VOLANTE

Ensino Médio
Completo

 44h 08h as18h

 

3ª feira das 09h as
11h

17 Michelle dos Santos Leite  gente de
Educação   Monitor

 AG I B

Ensino Médio
Completo

44h 07h as 17h

 

3ª feira das 09h as
11h

18 a contratar Agente de
Educação   Monitor

AG II D 

 Ensino Médio
Completo

44h 07h30 às17h30  3ª feira das
09h as 11h

19 Renata Cristina Costa dos
Santos

 Agente de
Educação   Monitor

AG II D 

Pedagogia
Completa

44h 07h as 17h

 

3ª feira das 09h as
11h

20 Rosana de Oliveira Gurutuba
Prates

Agente de
Educação   Monitor

AG I B 

 Ensino Médio
Completo

 44h 07h30 às 17h30 3ª feira das 09h as
11h

21 Roseli Bento da Silva Agente de
Educação   Monitor

 AG I B

Ensino Médio
Completo

44h 07h às 17h 3ª feira das 09h as
11h

2
  À contratar

Agente de
Educação   Monitor

 VOLANTE

 

Ensino Médio
Completo

44h 07h às 17h 3ª feira das 09h as
11h

23 Thais Ferreira Dias Agente de
Educação Monitor

 AG I A

Ensino Médio
Completo

44h 07h às 17h 3ª feira das 09h as
11h

24 Taiane Cristina dos Santos
Aleixo

 Agente de
Educação   Monitor

AG II B 

 Ensino Médio
Completo

 44h 07h às17h 3ª feira das 09h as
11h

25 Vanessa Oliveira dos Santos  Agente de
Educação   Monitor

AG I/II C 

Ensino Médio
Completo

44h 07:30h às 17:30h 3ª feira das 09h as
11h

 

 

26 Victória Rios da Silva Agente de
Educação   Monitor

AG I/II C 

Ensino Médio
Completo

 44h 07h às 17h

 

3ª feira das 09h as
11h
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2.5.4 - De funcionários

NOME FUNÇÃO ESCOLARIDADE/

FORMAÇÃO

JORNADA

   DE

TRABALHO

HORÁRIO DE

TRABALHO

SEMANAL

Lucineide Liberato
Rodrigues

Auxiliar
Administrativo

Ensino Médio
Completo

44 horas 7:30h as 17:30h

Daiana Cristina da
Silva

Auxiliar de Cozinha Ensino Médio
Completo

44 horas 07h as 17h

Thayna Vianna da
Silva

 Auxiliar de CozinhaEnsino fundamental
completo

44 horas 07h as 17h

Mara Lúcia de
Souza

Cozinheira Ensino fundamental
completo

44 horas 07h as 17h

Arisdete da Silva
Ozório

Cozinheira Ensino Médio
completo

44 horas 07h as 17h

Moisés Gonçalves
de Araujo

Porteiro Ensino fundamental
completo

44 horas 7:30h as 18h

Célia Oliveira dos
Santos

Servente de
Limpeza

Ensino fundamental
completo

44 horas 07h as 17h

Cleide Aparecida
Franco

Servente de
Limpeza

Ensino Médio
completo

44 horas 08h as 18h

Edite Faria Cogo Servente de
Limpeza

Ensino fundamental
completo

44 horas 7:30h as 17:30h

Silvana Silva de
Souza

Servente de
Limpeza

Ensino fundamental
completo

44 horas 07h as 17h

 
 
 

2.6 - Objetivos da Educação Infantil e da Educação Especial

A educação inclusiva aparece para acabar com a separação existente entre a escola regular e a educação especial. Ela é a educação especial dentro da escola regular com o
objetivo de permitir a convivência e a integração social dos alunos com deficiência ou não, favorecendo a diversidade.

A inclusão se faz amparada pela Lei de Diretrizes e Bases (LDB), mas a garantia de sua efetivação se dá pelo compromisso entre os educadores e as famílias:

Art. 58. Entende-se por educação especial, para os efeitos dessa Lei, a modalidade de educação escolar, oferecendo preferencialmente na rede
regular de ensino, para educandos portadores de necessidades especiais.

§1º Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado, na escola regular, para atender as peculiaridades da clientela de educação especial. §
2º O atendimento educacional será feito em classes, escolas, ou serviços especializados, sempre que, em função das condições específicas dos
alunos, não for possível a sua integração nas classes comuns de ensino regular.

As diferenças culturais, sociais, étnicas, religiosas, de gênero, enfim, a diversidade humana está, cada vez mais, desvelada e destacada e é condição imprescindível para se
entender como aprendemos e como compreendemos o mundo e a nós mesmos, por isso, as ações e práticas educativas devem considerar a cultura (o reconhecimento, a
valorização, o respeito e a interação das crianças com as histórias e as culturas africanas, afro-brasileiras, indígenas, bem como o combate ao racismo e à qualquer forma de
discriminação) como importante mediadora nos processos constitutivos de construção da identidade de cada criança, contemplando as especificidades desses processos nas
diferentes idades e em relação à diversidade cultural e étnico-racial, e das crianças com deficiências e/ou necessidades especiais.

O direito de participação das crianças no CEI Bem Querer Prof.ª Midori Hamamoto será acolhido, garantindo que os espaços da escola sejam estruturados de modo a permitir sua
condição de sujeitos ativos e ampliar suas possibilidades de ação nas brincadeiras e nas interações com outras crianças e isso inclui garantir no cotidiano da escola a acessibilidade
dos espaços, materiais, objetos, jogos, brinquedos e formas de comunicação.

Prefeitura Municipal de Campinas
Secretaria Municipal de Educação

http://pponlinesme.campinas.sp.gov.br
07/10/2021 10:58:17   Página 11 de 169



De acordo com as Diretrizes Curriculares Municipais (2013), a premissa a ser seguida é o respeito e o reconhecimento pelo diferente, sem impedir, restringir, diminuir ou
desqualificar o exercício dos direitos, em que ações e posturas inclusivas inviabilizem práticas educativas de convivência com a diversidade e com as diferenças culturais.

As condições para que ocorra uma educação inclusiva, levando em conta as diferenças e a pluralidade, no município de Campinas, serão embasadas no DECRETO Nº 7.611:

Art. 2º A educação especial deve garantir os serviços de apoio especializado voltado a eliminar as barreiras que possam obstruir o processo de
escolarização de estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação.

§ 2º O atendimento educacional especializado deve integrar a proposta pedagógica da escola, envolver a participação da família para garantir pleno
acesso e participação dos estudantes, atender às necessidades específicas das pessoas público-alvo da educação especial, e ser realizado em
articulação com as demais políticas públicas.

A Educação Especial no CEI se ocupará do atendimento e da educação de crianças com deficiência, seguindo a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da
Educação Inclusiva. É evidente que os fundamentos da inclusão escolar estarão apoiados na ideia de uma educação de qualidade para todos aos que nela estão inseridos, com
respeito à diversidade e a singularidade dos alunos e no que preconiza a Lei de Diretrizes e Bases da Educação - Lei 9394/1996:

Art. 59. Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou
superdotação: (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013)

I - currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos, para atender às suas necessidades;

II - terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido para a conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas
deficiências, e aceleração para concluir em menor tempo o programa escolar para os superdotados;

III - professores com especialização adequada em nível médio ou superior, para atendimento especializado, bem como professores do ensino regular
capacitados para a integração desses educandos nas classes comuns;

IV - educação especial para o trabalho, visando a sua efetiva integração na vida em sociedade, inclusive condições adequadas para os que não
revelarem capacidade de inserção no trabalho competitivo, mediante articulação com os órgãos oficiais afins, bem como para aqueles que
apresentam uma habilidade superior nas áreas artística, intelectual ou psicomotora;

V - acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais suplementares disponíveis para o respectivo nível do ensino regular.

Art. 59-A. O poder público deverá instituir cadastro nacional de alunos com altas habilidades ou superdotação matriculados na educação básica e na
educação superior, a fim de fomentar a execução de políticas públicas destinadas ao desenvolvimento pleno das potencialidades desse alunado.
(Incluído pela Lei nº 13.234, de 2015)

Parágrafo único. A identificação precoce de alunos com altas habilidades ou superdotação, os critérios e procedimentos para inclusão no cadastro
referido no caput deste artigo, as entidades responsáveis pelo cadastramento, os mecanismos de acesso aos dados do cadastro e as políticas de
desenvolvimento das potencialidades do alunado de que trata o caput serão definidos em regulamento.
 

A Secretaria Municipal de Educação, desde 1989, organiza as suas ações voltadas para a Educação Especial, tendo em vista os alunos 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. Esses alunos
serão acompanhados pelo professor de educação especial no agrupamento ao qual pertencem para não serem marcados como diferentes, podendo gerar rótulos ou discriminação,
orientando todos os envolvidos com a criança pequena em questão, visando os princípios da inclusão.

O CEI Bem Querer Prof.ª. Midori Hamamoto assumirá o papel de propiciar ações que favoreçam interações sociais, definidos em seu projeto pedagógico de práticas
heterogêneas e inclusivas, por meio de atividades lúdicas com os bebês e crianças pequenas, com finalidade de alcançar o planejamento que se torna imprevisível e desafiador,
fazendo com que a equipe de educadores se adeque a novas hipóteses de conhecimento, criando novos contextos e situações.

A Educação Inclusiva na unidade educacional partirá do pressuposto que todos os alunos têm capacidade e potencial para ter, ser e aprender, proporcionando sempre apoio,
recursos e estratégias diferenciadas para sua dificuldade, seja ela transitória ou permanente. Terá como o foco valorizar as diferenças e o respeito, a solidariedade e a ação
colaborativa, a autonomia e independência e os diversos tipos de linguagem como a verbal ou não verbal, possibilitando ações pedagógicas e trabalhando junto com o professor de
educação especial e a equipe de profissionais da educação responsáveis na elaboração de metodologias e estratégias específicas que atenderá a demanda de educação especial.

Acreditando que a escola é um ambiente de formação, com diversidades, rico em oportunidades e experiências, que propicia estímulos sensoriais, afetivos, intelectuais e
sociais constantes, ampliando a possibilidade de desenvolvimento das potencialidades e capacidades das crianças, O CEI se compromete em promover atividades diárias nas quais as
crianças possam cultivar o respeito, a cidadania, o cuidar de si e do outro, o companheirismo e demais valores necessários para a uma formação visando o respeito à diversidade.

Para que essas atividades atinjam os objetivos propostos se faz necessário que todos os profissionais da unidade educativa e famílias abarquem a perspectiva da Educação
Inclusiva através do planejamento de atividades e processos significativos que promovam a integração, respeitando o ritmo e as peculiaridades de cada criança. Cada criança publico
alvo da Educação Inclusiva atendida pela unidade educativa terá como apoio a professora de Educação Especial, um monitor de apoio às necessidades da criança durante sua
permanência na unidade, além da professora de referência da turma a qual ela estará inserida. As famílias serão atendidas desde o momento da matrícula, onde será feito um
acolhimento para obter informações da criança, conhecendo seu ritmo e peculiaridades para que possa ser pensado e elaborado um planejamento inclusivo da criança desde seu
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inicio na unidade educacional.

Mensalmente o professor de Educação Especial participará das reuniões de formação da SME e multiplicará as informações nas reuniões de formação entre pares na unidade.
Desenvolveremos um projeto colaborativo entre profissionais da escola e familiares através de um conjunto de atitudes pensadas para fortalecer tal parceria, como: viabilizar a
comunicação com os profissionais da unidade e equipe gestora, a escola estar aberta as expectativas da família; nos casos de investigação de diagnósticos, apoiar a família na
aceitação da deficiência da criança; incentivar o respeito aos profissionais e a confiança no trabalho desenvolvido pela unidade; visitar a escola; participar das atividades valorizando
as produções feitas pela criança com deficiência.

Os pais, por todas essas razões, são coparticipes na implementação e no sucesso do projeto inclusivo da unidade.

Objetivos da Educação Infantil e a Organização Multietária

A questão da Infância como um todo e da Educação Infantil em especial decorre de uma concepção de Educação já presente na Constituição Federal de 1988, na sua Seção I – da
Educação em seu artigo nº 205 que destaca:

 “A educação direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando pleno
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.” 

  Com avanço da concepção de Educação Infantil que historicamente vem sendo

consolidada nos documentos oficiais, foi pensada para contemplar, além das dez competências gerais, os seis direitos de aprendizagem das crianças: conviver, brincar, explorar,
participar, expressar-se e conhecer-se; cinco campos de experiências: o eu, o outro e o nós; corpo, gestos e movimento; traços, sons, cores e formas; oralidade e escrita; espaços,
tempos, quantidades, relações e transformações.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei 9394/96, artigo 29,

estabelece que:

A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) anos, em seus
aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013)

  As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, de forma muito categórica definem que esta é a primeira etapa da Educação Básica e tem como finalidade o
desenvolvimento integral da criança em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. As Diretrizes Municipais vão além
da construção de um entendimento de infância alicerçado nas práticas pedagógicas cotidianas e construções coletivas, o que, sem qualquer dúvida, é um avanço imensurável para a
Educação Infantil em nosso Município.

   O CEI Prof.ª Midori Hamamoto compreende a criança como centro do processo educativo, sujeito histórico e de direitos, que nas interações, relações e práticas cotidianas que
vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, produzindo cultura.

Nossa proposta pedagógica, em consonância com os da RMEC, terá como objetivos garantir à criança:

a. o acesso a processos de elaboração, apropriação, renovação e articulação de

conhecimentos e aprendizagens por meio da experienciação de diferentes linguagens e de novas tecnologias;
b) o direito à proteção, à saúde, à liberdade, à confiança, ao respeito, à dignidade, à brincadeira, à convivência e à interação com outras crianças e adultos;
c) as condições e os recursos para que usufruam seus direitos civis, humanos e sociais;
d) a igualdade de oportunidades educacionais, independente da condição física, psicológica e da classe social, no que se refere ao acesso a bens culturais e às possibilidades de
vivência da infância;
e) a construção de novas formas de sociabilidade e de subjetividade comprometidas com a

ludicidade, a sustentabilidade do planeta e relações etária, socioeconômica, étnico- racial,

de gênero, regional, linguística e religiosa mais democráticas;
f) a educação em sua integralidade, entendendo o brincar e o educar como algo indissociável ao processo educativo;
g) a indivisibilidade das dimensões expressivo/motora, afetiva, cognitiva, linguística, ética,

estética e sociocultural;
h) o reconhecimento das especificidades etárias, das singularidades individuais e coletivas,

promovendo interações entre as mesmas ou de diferentes idades;
i) os deslocamentos e os movimentos amplos nos espaços internos e externos às salas de

referência das turmas e à unidade educacional;
j) a acessibilidade aos espaços da unidade educacional, materiais, objetos, brinquedos e

instruções para todos;
k) a apropriação das contribuições histórico-culturais dos povos indígenas, afrodescendentes, asiáticos, europeus e de outros países da América;
l) o reconhecimento, a valorização, o respeito e a interação com as culturas africanas e afro

brasileiras, bem como o combate ao racismo e à discriminação;
 m) a dignidade como pessoa humana e a proteção contra qualquer forma de violência
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física ou simbólica e negligência no interior da unidade educacional ou praticadas pela

família, prevendo os encaminhamentos de violações para as instâncias competentes;
n) a participação, o diálogo e a escuta cotidiana das famílias, bem como o respeito e a

valorização de suas formas de organização e a corresponsabilidade na educação das

crianças;
o) o estabelecimento de uma relação efetiva com a comunidade local e a consideração dos

seus saberes.

  Para a efetividade da garantia desses objetivos, a unidade educacional se pautará na concepção de organização multietária,  a qual revela uma concepção de Infância, Educação
Infantil e Educação Inclusiva pautada na valorização da diversidade e nas Diretrizes Nacionais e Municipais que regem nossa proposta de trabalho.

Nesta perspectiva a organização multietária do CEI Prof.ª Midori Hamamoto vislumbrará o bebê e a criança pequena em suas relações sociais e as mais diversas formas de
interação, como elementos que constituem o cotidiano da Educação Infantil, possibilitando incessantes formas de possibilidades e descobertas, ampliando as oportunidades de
realização de aprendizagens significativas, tendo em vista que cada uma delas apresenta condições particulares de experimentar e aprender.

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 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 - usos de recursos tecnológicos e midiáticos articulados a práticas sociais que ampliem as vivências das crianças com o conhecimento e a cultura.
 

A organização das turmas/agrupamentos para o ano letivo de 2021 será de acordo com a Resolução

SME Nº 004, publicada no Diário Oficial do Município de Campinas em 18/08/2020, observando se, em especial os seguintes critérios:
 
 a)  Agrupamento I Integral: crianças nascidas entre 01/07/2019 a 31/12/2021;
b)   Agrupamento II Integral: crianças nascidas entre 01/11/2017 a 30/06/2019;

 c)  Agrupamento III Parcial: crianças nascidas entre 01/04/2015 a 31/10/2017.
 
 Paragrafo Único - O agrupamento III constitui-se de crianças que estão na faixa etária de matrícula obrigatória na Educação Infantil, nascidas entre 01/04/2015 a 31/03/2017 e de
crianças de matrícula facultativa, nascidas entre 01/04/2017 a 31/10/2017.

A quantidade de turmas e de alunos estará diretamente relacionada ao número de

crianças determinado na parceria, à  demanda existente e a infraestrutura da unidade educacional.

Em consonância com todo esse entendimento sobre as diversas possibilidades de aprendizagem que o agrupamento multietário oferece de interação, produção de cultura e
construção do conhecimento entre crianças de diferentes idades, no qual as crianças maiores e menores aprendem umas com as outras, independente de faixa etária, partindo das
problematizações, proposições e desafios abarcados pela equipe de educadores, onde é possível observar essas interações entre as crianças nos momentos de atividades dirigidas
bem como, nos momentos de atividades e brincadeiras livres.
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2.7 - Matriz curricular

 

2.8 - Proposta Curricular

Concepção de infância e Educação Infantil

“A infância é o lugar da VIDA! Sim, a vida acontecendo

no instante presente. Com todos os sentimentos

que ela pode nos oferecer.” (BUENO, 2018 p.16)

Para entender como se deu o processo do desenvolvimento da concepção de infância é importante analisar as diferentes mudanças e destacar que a concepção de infância e de Educação Infantil atualmente é algo que foi historicamente

construído ao longo dos anos e entende-se hoje que a Educação Infantil é um espaço de possibilidades e múltiplas experiências, levando-se em consideração as experiências vividas pelos bebês e crianças pequenas. 

Dessa maneira, é possível observar os contrastes em relação ao sentimento de infância presente em determinados momentos da história, onde algumas atitudes que hoje parecem inconcebíveis, como o tratamento indiferente à criança

pequena, há alguns séculos atrás era considerado como algo aceitável.

As instituições escolares, por muito tempo, organizavam seus espaços e rotinas diárias embasadas nas ideias assistencialistas, o principal objetivo era cuidar, especialmente, de crianças de 0 a 6 anos.

Para modificar essa concepção assistencialista, houve uma mudança atenuada na educação infantil. Era necessário enxergar e assumir as suas especificidades e rever quais eram as responsabilidades da sociedade e o real papel do poder

público perante os bebês e as crianças pequenas.

A partir das vivências com as Diretrizes Curriculares Nacionais a Rede Municipal de Ensino de Campinas (RMEC), sentiu a necessidade de retomar elementos da história viva das relações curriculares, visando criar uma proposta a partir dos

tempos, espaços e discussões atuais sobre a Educação Infantil, contínua de reflexão e ação, deixando o conceito da criança como um adulto em miniatura e agora garantindo-lhe direito e tratamento como cidadão, passando a criança como

protagonista do seu próprio fazer e aprendizado, respeitando sua singularidade, autora e criadora que interage e ressignifica os sentidos e ações do seu aprendizado, sendo vista como um ser capaz e autônomo escolhendo e opinando sobre a

rotina e as atividades a serem desenvolvidas, como um ser racional e que desde muito cedo opina e critica sobre fatos e assuntos que lhe são expostos. Criando assim as Diretrizes Curriculares da Educação Infantil da SME, movimento este de

elaboração e contribuição de vivências dentro das unidades educacionais do município, que representa um grande marco na educação infantil de Campinas e mantém aberto o diálogo em processo contínuo de construção que permite

vislumbrar caminhos para a organização de novas práticas pedagógicas.

Nesse ano letivo de 2021, assumiremos no CEI  Profª Midori Hamamoto uma proposta onde a criança é a protagonista do processo educativo. Dessa maneira

 

  a Educação Infantil defendida na unidade educacional estará intrinsicamente ligada a este conceito de infância. Assim,

(...) respeitar a especificidade do seu momento de vida infantil significa preservar seu modo poético de abarcar o vivido, sua maneira imediata e lúdica de enfrentar o mundo e a si mesma. 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 própria, 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 uma maneira de falar de si. (RICHTER, 2004, p. 32)

Prefeitura Municipal de Campinas
Secretaria Municipal de Educação 

DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO
 MATRIZ CURRICULAR INFANTIL

E0825 - BEM QUERER PROFA MIDORI HAMAMOTO  Semanas: 40 semanas

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 consigo, com o outro e com a natureza;
IX - interações com as manifestações e tradições culturais, especialmente as brasileiras;
X - usos de recursos tecnológicos e midiáticos articulados a práticas sociais que ampliem as vivências das crianças com o
conhecimento e a cultura . 

Carga Horária Total: 800 horas
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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 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
2021

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
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RE
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# 14
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RE

# 16
RE
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RE

# 18
RE
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RE
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RE
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RE
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RE
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Fevereiro
2021

DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB

1 2 3 4 5 6

7
RFE

# 8 9 10 11
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# 12 13
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# 15
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# 16 17 18
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RFE

# 23 24 25 26 27
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# 24 # 25 # 26 # 27 # 28 # 29 # 30
RE

# 31

Março
2021
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CE

# 12 13
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# 21 22 23 24

25 26 27 28 29
RFE
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Maio
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Junho
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# 25 26
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Julho
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F

# 1
F
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# 3
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# 4
F

# 5
F

# 6
F

# 7
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# 8
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F
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F
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F
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F
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F
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F
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F
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F
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F
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F
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F
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F
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F
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F
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F
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F
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F
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F
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Agosto
2021
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RPAI

# 13 14
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29 30 31

Setembro
2021
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1 2 3 4
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FN

# 7 8
AE

# 9
RFE

# 10 11

12 13 14 15 16
CE

# 17 18
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2021
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FN
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AE
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2021
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# 1
FN
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Dezembro
2021
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# 1 2
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5 6 7
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AE

# 15
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# 17 18
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RE
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RE

RE
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FN

RE

RE

# 25
RE

RE

# 26

RE

RE
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RE

RE

# 28

RE

RE
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RE

RE

# 30

RE

RE

# 31

Legendas

Dia
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2.10 - Programas e Projetos

Projeto Integração - PROIN

  O Projeto Integração PROIN é um projeto social da Guarda Municipal de Campinas que em parceria com as Escolas visa a prevenção da violência e da criminalidade junto à
comunidade escolar da Rede Pública Municipal.

A comunidade em torno da U.E é uma comunidade carente muitos têm dificuldades de conseguir emprego, uma pequena parte por conta disso acabam no mundo das drogas e da
violência urbana. A U.E por sua vez preza pela segurança da criança e das famílias que atendemos, notamos que violência doméstica é constante, pois muitas mulheres chegam com
hematomas e até algumas crianças, e a escola se prontifica a orientar essas famílias.

A proteção integral às crianças está aplicada nos direitos fundamentais inscritos no artigo 227 da Constituição Federal de 1988 e nos artigos 3 e 4 do Estatuto da Criança e do
Adolescente (Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990). Partindo do pressuposto que a criança é um ser de direitos, na condição de pessoas humana em desenvolvimento, o
amparo aos direitos fundamentais da criança deve ser prioridade a partir desses atos legais.

A proposta do trabalho justifica-se pelo papel da Escola de mediadora, para isso contaremos com a parceria do Projeto Integração PROIN para promover intervenções preventivas no
combate a violência e criminalidade no entorno escolar.

Objetivo específico:

Redução da violência dentro da Comunidade Escolar, através de vivencias lúdicas e significativas na promoção de uma cultura de paz, promovendo também aproximação da
sociedade com a Guarda Municipal de Campinas.

PERCURSO METODOLÓGICO

O percurso do trabalho iniciará pela proteção às infâncias e as famílias, tendo como base os direitos fundamentais de garantia da proteção integral à criança prevista na Constituição
Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente.  Através de Palestras abertas à comunidade será abordado a temática referente a prevenção de violência doméstica. Na
sequência, o projeto reforçará os laços familiares a respeito do direito fundamental das crianças, o Brincar. Para isso será realizada uma oficina de confecção de pipas, valorizando o
papel da família e de seus responsáveis no ato de brincar e construir saberes juntos com segurança sem utilização de cerol, com apresentação da legislação vigente. Por fim será
realizado Teatro de fantoches com a Temática de Preservação do Meio Ambiente.

O projeto será dividido em quatro encontros, sendo:

I. Encontro de formação com as Educadoras, este ano com as monitoras;

Conteúdo:

Apresentação da equipe do PROIN e dos projetos a serem desenvolvidos na U.E.

II. Oficina de Civismo;

Conteúdo:

Roda de conversa, brincadeiras que promovam noções de cidadania, disciplina, responsabilidade, companheirismo e respeito ao patrimônio, à sociedade e suas instituições.

III. Oficina de pipas: a lei eu os perigos do uso de cerol.

Conteúdos:

Encontro para as crianças e seus familiares;

Oficina de construção de pipa;

Apresentação da Lei e prevenção ao uso do cerol.

IV. Teatro de fantoches

Conteúdos:

Teatro de fantoche Preservação do Meio ambiente com os AG’s I, II e III;

Desenho dirigido referente ao tema proposto (Meio Ambiente) e entrega da “Estrelinha da GM” com AG III.

Os encontros serão desenvolvidos pelos integrantes da Guarda Municipal que compõe o Projeto Integração PROIN, durante um período de aproximadamente de duas a quatro horas,
nas dependências da Unidade Escolar, nos horários da manhã (7h30) e da tarde(13h30) afim de que todos possam participar.

RECURSOS:

Para o desenvolvimento deste projeto necessitaremos de:

Projetor;
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Notebook;

Caixa de som;

Microfone.
 

AVALIAÇÃO:

A avaliação será constante. A equipe gestora e os docentes estarão atentas ao interesse, a participação, a colocação de opiniões e contribuições das crianças e de seus familiares. Os
registros ocorrerão através de fotos, relatórios, desenhos das crianças e elaboração de portfólios.

Referências Bibliográficas:

Estatuto da Criança e do Adolescente . Brasília, DF: Senado Federal, 1990.

BRASIL. Constituição: República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF: Senado Federal, 1988.

Sites:

http://proin-gmc.blogspot.com/
 
 Projeto Higiene e Saúde – Posto de Saúde Jardim San Diego

O Centro de Saúde Geraldo Elias no Bairro San Diego, atende a Comunidade local desde 2014, com a inauguração do CEI Profª Midori Hamamoto na Vila Abaeté, o PSF tem sido
parceiro nos programas e projetos elaborados na unidade com relação a Higiene e Saúde de nossas crianças e seus familiares. A unidade de saúde localiza-se a poucos metros da
U.E, essa proximidade permite que a equipe de saúde estejam sempre presentes na Unidade e sejam participantes assíduos em nossos projetos.

O direito a vida e saúde está aplicada nos direitos fundamentais da criança, inscritos no artigo 14 do Estatuto da Criança e do Adolescente ECA (incluída pela lei 13.257 de 2016).
Partindo do pressuposto que a criança é um ser de direitos, na condição de pessoa humana em desenvolvimento, o amparo aos direitos fundamentais da criança deve ser prioridade
a partir desses atos legais.

A proposta do trabalho justifica-se pelo papel mediador da Escola, pois o ECA define como responsabilidade dos pais ou responsável prestar assistência à saúde de menor, conforme
artigo 249. Para isso contaremos com a parceria do PSF San Diego para promover intervenções preventivas de higiene e saúde, atenção odontológica, vacinação e campanhas de
educação sanitária para pais, educadores e alunos.

Objetivo específico:

Assegurar proteção às infâncias e as famílias, tendo como base os direitos fundamentais de garantia da proteção integral à criança prevista na Constituição Federal e no Estatuto da
Criança e do Adolescente

PERCURSO METODOLÓGICO

O percurso do trabalho iniciará através de palestras abertas à comunidade. Na sequência, o projeto buscará subsídios para trabalhar a temática alimentação saudável, prevenção e
combate à dengue e campanhas de vacinação. O PSF também é nosso parceiro no Projeto Outubro Rosa na escola, onde realizamos um encontro de mulheres e o PSF contribui
enviando agentes de saúde e um técnico em enfermagem para um bate papo entre mulheres, afim d e sanar dúvidas referente ao câncer de mama.

RECURSOS:

Para o desenvolvimento deste projeto necessitaremos de:

Panfletos e cartazes informativos;

Projetor;

Notebook;

Caixa de som;

Microfone.

AVALIAÇÃO:

A avaliação será constante. A equipe gestora e os docentes estarão atentas ao interesse, a participação, a colocação de opiniões e contribuições das crianças e de seus familiares. Os
registros ocorrerão através de fotos, relatórios, desenhos das crianças e elaboração de portfólios.

Referências Bibliográficas:

Estatuto da Criança e do Adolescente . Brasília, DF: Senado Federal, 1990.

BRASIL. Constituição: República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF: Senado Federal, 1988.
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Sites:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13257.htm#art24

https://www.direitocom.com/estatuto-da-crianca-e-adolescente-comentado/titulo-ii-dos-direitos-fundamentais-do-artigo-7o-ao-69/capitulo-i-do-direito-a-vida-e-a-saude-do-artigo-7o-
ao-14/artigo-14-5

 
 Plano Coletivo Anual

Nesse ano de 2021 daremos continuidade ao Plano Coletivo com o  temática “Campinas de A a Z”. Este projeto tem como finalidade proporcionar condições que favoreçam
descobertas, vivências pessoais e sociais, inspirar a criança a conhecer e ter acesso as diversidades: culturais, artísticas, étnicas conhecimentos de mundo diversos, de forma lúdica e
prazerosa dentro e fora do ambiente escolar.
 

"Quando os educadores assumem que a escola faz parte de uma cidade educadora, o ambiente social se transforma em um espaço de aprendizagem. Passam a ser espaços educativos não apenas
museus, igrejas, monumentos e outros edifícios considerados importantes, mas também ganham a dimensão de espaços educadores as ruas e praças, as lojas, os estádios, as associações de
moradores, os locais de culto religioso e aqueles onde as pessoas trabalham, produzem, criam, se transportam, se divertem, convivem, enfim. Ou seja: os limites da sala de aula podem se expandir e
toda a cidade torna-se uma escola com riquíssimas oportunidades de ensinar e de transformar o que é significativo para os que ali vivem" (BRASIL, 2011, p. 10).

A partir desta proposta a criança fará uma série de acomodações em busca de maior compreensão do mundo que a rodeia. Surge então, a intervenção do educador
oferecendo atividades motoras, de experiências físicas, de exploração do seu corpo e dos objetos.

Dentro deste plano anual encontram-se temas de projetos permanentes que são realizados por esta Unidade Escolar durante o decorrer de todo ano letivo, são eles: Água e
Dengue, Diversidade e Cultura – Pátria – Etinias - Bullying, Higiene e Saúde - Alimentação saudável e Sustentabilidade. Através destes será construído um trabalho que contemple o
desenvolvimento integral das crianças de forma interdisciplinar e lúdica. Para a melhor organização do trabalho pedagógico a proposta será divida por trimestre podendo ser
(re)planejada de acordo com a necessidade, ou surgimento de indagações e/ou curiosidades expostas pelas crianças.

Estratégias:

Acolhimento/Adaptação: Em primeiro momento iniciamos com acolhimento conforme Comunicado SME 41/2014. Para tanto faz-se necessário um ambiente acolhedor, alegre
e bem decorado para atrair atenção das crianças. As atividades propostas serão brincadeiras livres e dirigidas, repertorio de músicas variadas, contação de histórias, pintura,
recortes e colagem.

Diversidade e Cultura: Para lidar com a diferença é importante que as crianças se familiarizem com a diversidade em diversas situações do cotidiano escolar. Trabalhando
entre as crianças acima de tudo o respeito pela diferencia, aproveitando o entorno de Campinas que existe uma diversidade cultural e humana. As atividades propostas serão:
recorte e colagem, leituras, teatros, dobradura, estudo do meio no Circo e ao Teatro, confecção de máscaras de carnaval e máscaras africanas, festa a fantasia, apresentação da
cultura circense, pintura facial, repertorio de músicas variadas.
 

Água e Dengue: Abordaremos os cuidados para evitar o surgimento de focos do mosquito e as doenças dengue, Zika vírus e Chikungunya em nossa Cidade. Ciclo da água e os
diferentes usos da água no nosso cotidiano, conscientizando nossas crianças ao uso sustentável da água evitando assim os desperdícios. As propostas serão lúdicas e prática
através de experiências, colagem, pintura, carimbo com mãos e pés, construção do mosquito com material reciclado, cartazes coletivos, confecção do informes e boletins,
caminhada contra a dengue com os AG's III.
 

Festa dos aniversariantes: Ao final de cada mês é promovido na U.E a festa dos aniversariantes, o qual promove socialização entre os agrupamentos valorização da criança e
elevação da autoestima. É dada mediante decoração temática de um certo espaço no pátio, mesa montada com bolo e as personagens do tema.

Agricultura e horta/Alimentação Saudável: Trabalharemos a agricultura local através de estudo meio e plantio da horta escolar proporcionando incentivo a alimentação
saudável. As atividades propostas serão práticas, através do preparo e manuseio da terra, plantio de sementes e mudas de hortaliças, verduras e legumes, estudo do meio no
Sítio vizinho à U.E, manuseio e degustação de alimentos em diversas formas.
 

Etnias e Cultura Campineira: Abordaremos a temática, valorização da cultura indígena e africana e suas influências em nossa Cidade. As atividades propostas serão: estudo
do meio ao teatro, leituras, cartazes coletivos com carimbos da mãos e pés, pintura livre, culinárias, recortes e colagens, teatro de fantoches, rodas de músicas e conversas com
as crianças e suas respectivas famílias, Festa da família.
 

Semana do trânsito/Maio amarelo: Trabalharemos sinalização de trânsito e os principais meios de transporte de nossa Cidade, abordaremos a importância do cumprimento
das leis de trânsito para segurança de motoristas e pedestres. As atividades propostas serão estudo do meio no Aeroporto de Viracopos, com os AG's III e no Parque do taquaral
com os AG's II, circuitos de trânsito no entorno da U.E, cartazes, confecção de meios de transporte com material reciclado, teatro.
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 Festa dos aniversariantes: Ao final de cada mês é promovido na U.E a festa dos aniversariantes, o qual promove socialização entre os agrupamentos valorização da criança
e elevação da autoestima. É dada mediante decoração temática de um certo espaço no pátio, mesa montada com bolo e as personagens do tema.

Sustentabilidade: Traremos a proposta de uso consciente dos recursos, durante o período de férias realizaremos oficinas de brinquedos com materiais reciclados
ressignificando o uso dos recursos disponíveis. As atividades ocorrerão durante todo o mês com socialização entre os agrupamentos, serão confeccionados brinquedos,
decorações para escola e lembrancinhas para as famílias, estudo do meio ao Bosque e a Pedreira do Chapadão. Trabalharemos a limpeza do entorno das residências das
crianças e da escola, e preservação do patrimônio em parceria com O PROIN através de teatro de fantoches, roda de conversas e visita a viatura da GM.

Higiene e Saúde/Alimentação Saudável: A temática traz a importância de conscientização do cuidado consigo mesmo e com o outro, com nossa casa, escola, bairro e
município. A alimentação também será trabalhada para as crianças desenvolverem percepções visuais, táteis, olfativas e gustativas. Trabalharemos a culinária local e os
cuidados com a higienização correta dos alimentos. As atividades propostas serão através de leituras, rodas de músicas e conversas, culinárias, caixa tátil, circuitos, colagens,
pinturas, cartazes coletivos, palestras informativas com a equipe do PSF do Bairro. Festa Gastronômica/alimentação sustentável.

Outubro Rosa: Realizaremos o segundo encontro de mulheres na U.E em parceria com o PSF San Diego. As atividades propostas serão palestras com as famílias, cartazes,
pintura com carimbo das mãos e pés. Culminância: Chá de mulheres com apresentação dos trabalhos das crianças e dança das educadoras.
 

Semana da criança: Atividades diferenciadas com as crianças promovendo socialização e momentos de trocas de experiências. As atividades propostas serão brinquedos
infláveis, cama elástica, piscina de bolinha, banho de esguicho, cinema, festa a fantasia, Teatro de fantoches e oficinas de pipas com o PROIN .
 

Bullying: Nossa comunidade escolar é composta por muita diversidade e desde a mais tenra idade é necessário que saibamos lidar com as diferenças, para tanto trabalharemos
a temática através de rodas de conversas e músicas diversas, pintura facial, carimbo com mãos e pés, cartazes coletivos, gincanas entre agrupamentos.
 

Encerramento: Confraternização de encerramento com as crianças do AGIII que irão para o fundamental.

O presente Projeto poderá sofrer alterações durante o ano letivo, de acordo com as necessidades do grupo de crianças e da Instituição. Pretendemos que exista cada vez mais
um elo com a família para que esta participe e se sinta motivada em colaborar com a Instituição, um diálogo verdadeiro entre pais e professores é, pois, indispensável para o
desenvolvimento harmonioso das crianças.
 Também, devemos levar em consideração o atual momento em que estamos  por conta da Pandemia COVID-19 onde, dependendo da cor da fase em que estamos , somo orientados a nos enquadrar no

desenvolvimento de nossos trabalhos

 
 Avaliação

(...) as instituições de Educação Infantil devem criar procedimentos para acompanhamento do trabalho pedagógico e para avaliação do desenvolvimento das crianças, sem
objetivo de seleção, promoção ou classificação. (MEC, 2009).
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRASIL, Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica. Caminhos para elaborar uma proposta de Educação Integral em jornada ampliada. Brasília, DF, 2011.

Caderno Curricular Temático. Educação Básica: Ações Educacionais Em Movimento. Volume I - Espaços E Tempos Na Educação Das Crianças, 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS. Diretrizes Curriculares da Educação Básica para a Educação Infantil: Um Processo Contínuo de Reflexão e Ação, 2013.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Diretrizes Curriculares Nacionais Para a Educação Infantil. Secretaria da Educação Básica – Brasília: MEC/SEB, 2009. 

 

2.11 - Composição dos Colegiados
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 O CEI Bem Querer Professora Midori Hamamoto ainda não constituiu a Comissão Própria de Avaliação - CPA.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.12 - Normas que regulam a convivência escolar

Na Unidade escolar há um procedimento geral, documento elaborado pela Equipe Gestora, 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, no CEI Profª Midori
Hamamoto  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 atenção 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, entraremos em contato com pais/familiares, não
havendo retorno entraremos em contato com o Conselho Tutelar. 
 
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.
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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.

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 NÃO HAJA
CONTATO COM A FAMÍLIA.
 
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
contato da escola: (19)981836950 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 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
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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;
      
Registrar diariamente a frequência 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;
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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;
        
 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

As metas estabelecidas para o ano de 2020, com base na proposta de trabalho vigente, seguiram nortes distintos do planejado. Iniciamos o ano com troca de gestão devido término de contrato da O.S. Tivemos as atividades presenciais
suspensas conforme Decreto Municipal nº 20.771, de 16 de março de 2020, que decretou isolamento social, consequentemente o fechamento das escolas.  A execução das ações foi pautada nos documentos legais que nortearam o tele
trabalho em 2020, sendo Resolução SME 006 de 1 de setembro de 2020 e a Carta de Princípios. Assim, Elaboramos um Projeto Pedagógico que embasou as ações educacionais resultantes da reflexão e interação de um coletivo de educadores,
crianças e famílias, no movimento de pensar e fazer com o outro, com o conhecimento e com a cultura, através de um Plano de ação disponibilizados às famílias por meio das plataformas digitais, adequando o Planejamento a nossa realidade
de Pandemia.

A equipe educacional da CEI Bem Querer Midori Hamamoto assumiu o compromisso de realizar um trabalho de parceria com a família e comunidade, cujo maior objetivo foi banir a exclusão tanto nos aspectos pedagógicos como no social em
um atendimento acolhedor, cheio de estímulos e rico em experiências.

As formações entre pares foram realizadas, durante esse período de isolamento social, através da plataforma digital Meet, cumprindo os encontros semanais com duas horas consecutivas. Foram oferecidas sugestões de minicursos e palestras,
ofertados gratuitamente pela plataforma GINEAD, disponibilizados links de lives e palestras no youtube, formações oferecidas pela CONUTRI e pela SME, com as seguintes temáticas: Diretrizes Curriculares da Educação Básica para Educação
Infantil; CCT, Arte, Música e Educação, tudo é coisa musical; Curso - Música na Educação Infantil (GINEAD); Registros na Educação Infantil (OSTETTO); Leitura e Escrita na Educação Infantil ; Relação Família Escola na Educação Infantil e Anos
Iniciais; Transição das Crianças da Educação Infantil para o Ensino Fundamental ; Boas Práticas de Manipulação dos Alimentos em Tempos de Pandemia pelo Covid-19 ; II Segundo Seminário da Alimentação Escolar ; Curso – ECA (GINEAD) /
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Palestra com os Conselheiros Tutelares. Também realizamos estudos e leitura de alguns documentos oficiais norteadores da prática pedagógica:  Comunicado SME DEPE 110 de 2016, Resolução 006 de 01 de setembro de 2020 e Carta de
Princípios.

 

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

Iniciamos o ano de 2020 com formações presenciais abordando temas conforme Plano de Trabalho vigente, atendendo a demanda de início de ano letivo, com temáticas voltadas para adaptação e acolhimento das crianças e famílias,

através de diálogos, textos e vídeos. Em Março a unidade passou por transição de gestão, que atendeu presencialmente somente uma semana no período de 16 a 20 de março, e as atividades foram suspensas conforme Decreto Municipal nº

20.771, de 16 de março de 2020, que dispõe sobre a adoção de distanciamento social. Dessa forma as escolas fecharam, para prevenção de contágio pelo novo corona vírus (COVID-19), a partir de 23 de março de 2020. Durante esse período

os profissionais ficaram em suas casas, respeitando o, isolamento social.

Em setembro conforme Resolução SME nº 06, de 01 de setembro de 2020, dispõe sobre as diretrizes e os procedimentos para a reorganização do trabalho nos Centros de Educação Infantil, iniciamos tele trabalho, o que possibilitou as

formações online.

As formações entre pares foram realizadas através da plataforma digital Meet e em minicursos e palestras, ofertados gratuitamente pela plataforma GINEAD, através de lives no youtube e palestras online oferecidas pela CONUTRI.

Os temas pensados como propostas formativas para nossos profissionais atenderam às demandas do Projeto Pedagógico em curso conforme Plano de Trabalho vigente, sendo: Registro e documentação pedagógica como projeto de

formação docente; leitura e reflexões sobre as diretrizes curriculares municipais; leitura e atividade prática através dos estudos do Caderno curricular temático vol.2 - Arte, Música e Educação: tudo é coisa musical; curso de Musicalização

Infantil via plataforma GINEAD, leitura do COMUNICADO SME/DEPE  nº110/2016, documento norteador para a organização da documentação e da avaliação da criança na educação infantil, para as Unidades educacionais da Rede Municipal de

Campinas; curso via plataforma GINEAD sobre o sobre o ECA (Estatuto da criança e do adolescente), tivemos ainda a oportunidade de ter uma palestra com os Conselheiros Tutelares municipais.

O processo de formação, mesmo de sendo realizado online, tem articulação entre teoria e prática, tendo por objetivo a busca de qualidade da educação dos bebês e das crianças pequenas e no atendimento familiar proveitoso, por meio

das constantes ressignificações da prática pedagógica.

Os resultados das formações na prática educativa na U.E gerou mesmo a distância, interações entre toda comunidade escolar, conseguimos ressignificar o acolhimento e a prática pedagógica.

 

3.1.3 - Atividades de integração realizadas entre equipe educativa e famílias

             A  Pandemia da covid-19 trouxe diversos desafios, tais como: a necessidade de isolamento social como medida de enfrentamento a pandemia do Corona vírus e o consequente fechamento das Unidades Escolares por meio de Decreto

Municipal nº20.768, de 16 de Março de 2020. Nós da comunidade escolar e as famílias tivemos que (re)pensar e nos (re)programar, encontrar novos significados, reconfigurar parâmetros, (re)definir metas e aprender novas formas de

convivência.

Buscamos através da criatividade outras formas de interações, encontramos no Whatsapp um meio de interação eficaz, e assim através de grupos e listas de transmissões com as famílias, fomos estreitando os laços e estabelecendo
vínculos, outrora abalados pela troca de gestão, devido término de contrato da cogestora.

Os telefonemas, mensagens foram a forma que encontramos de manter a integração da comunidade escolar. Com a chegada das cestas básicas, kits de hortifruti, suco, leite e carne, disponibilizados pela PMC para as famílias, tivemos a
oportunidade de presencialmente ter uma integração com algumas famílias e crianças, que as vezes acompanharam seus familiares até a escola para retirada do benefício.

As reuniões com famílias e educadores foram realizadas via Meet, bem como a reunião de conselho.

Com a flexibilização das medidas de prevenção, pudemos em outubro e dezembro receber as crianças na U.E para retirada de lembrancinhas, respeitando todo protocolo de higiene e saúde, utilizando máscaras e mantendo o
distanciamento.

Os desafios foram muitos, mas concluímos que as interações realizadas durante o período de isolamento social, foram ricos em trocas, experiências e acolhimento.

 

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

Devidas as atuais necessidades impostas pelo isolamento social que se encontra toda a comunidade escolar, motivado pela pandemia que atingiu todo o mundo, buscamos manter o que fora possível para continuar fortalecendo

o percurso de ensino e aprendizagem das crianças através de atividades mitigadoras conforme a resolução SME no 10/2016, de 01 de Setembro de 2016. Usando a tecnologia em prol de ser possível o contato, utilizamos o aplicativo WhatsApp

que nos permite passar e receber informações, atividades, registros, fotos, vídeos e ligações.

 

AGRUPAMENTO I

No intuito de promover uma aproximação e diálogo com as famílias e as crianças, foram trabalhadas metodologias através de atividades mitigadoras conforme resolução 006 de 1 de setembro de 2020,   o objetivo desta

proposta mitigadora foi estabelecer e manter esse vínculo com as famílias e crianças, o brincar livre das crianças, as ações compartilhadas de cuidado e educação entre família e escola, conforme Resolução, por meios de interações familiares

via plataformas digitais: Facebook e WhatsApp. O resultado esperado desse trabalho é aguçar na criança a sensibilidade, a criatividade, o senso rítmico, o prazer de ouvir música, a imaginação, memória, concentração, atenção, o respeito ao

próximo, também contribuindo para uma efetiva consciência corporal e de movimentação, interações com as famílias estabelecendo contatos, brincadeiras psicomotoras com diversos vídeos divertidos e lúdicos.

As atividades mitigatórias vão muito além do ensinar, é trazer um aconchego e uma aproximação com as crianças e famílias. É por isso que a comunicação entre família, criança e escola é essencial, sobretudo em tempo de

pandemia. Para que as crianças continuem se desenvolvendo e aprendendo

 

AGRUPAMENTO II

 

Usando a tecnologia em prol de um possível o contato, encontramos no aplicativo WhatsApp uma ferramenta potente que nos permite passar e receber informações, atividades, registros, fotos, vídeos e ligações. Sendo um

dispositivo utilizado por uma grande maioria da população foi um aliado na comunicação com os pais/responsáveis e as crianças, e assim fomos encaminhando possibilidades de realizar uma educação que mitiga a distância, aliviando a

distância entre crianças e equipe escolar. Atividades mitigadoras tem um poder precioso permitindo as interações, o afeto, pensamentos entre outros; por meio de histórias, trocam de registros fotográficos, vídeos, desenhos, relatos dentre
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outros em resposta das crianças e pais/responsáveis.

Tendo em consideração a realidade das famílias e crianças, as atividades mitigadoras tiveram como propostas, permitir que as crianças vivenciassem aspectos dentro dos campos de experiências, usando textos explicativos (aos

pais/responsáveis), vídeos, áudios(explicação), imagens, fotos, e histórias contadas em vídeos. As atividades foram: Contação de história, pinturas, colagens, observação de espaços, contato com músicas, vídeos, registro através de desenhos

e/ou fotos, plantio de feijão, jogos com a reutilização de materiais recicláveis, movimentos entre outras; baseadas na carta de princípios e no Plano de Ação conforme resolução 006 de 1 de setembro de 2020. Neste momento, ressaltamos e

valorizamos a importância do envolvimento das famílias, por auxiliarem nas atividades e nos enviarem de diferentes formas os resultados das mitigações. Prosseguimos na certeza de que família e escola caminham juntas para o

desenvolvimento e crescimento saudável das crianças. 

AGRUPAMENTO III

De acordo como a Carta de Princípios, a resolução SME 006 de 1 de setembro de 2020, documentos orientadores para a atuação dos profissionais dos CEIs durante o isolamento social devido à Covid-19, elaboramos o Plano de

Ação para o segundo semestre, para execução de atividades mitigadoras com objetivos de: nutrir o vínculo entre família, crianças e CEI, reestabelecendo contato direto, promovendo ações de ressocialização entre o grupo. Optamos por enviar

via grupos no WhatsApp, propostas de atividades e sugestões de brincadeiras. 

Quando a proposta era brincar, nossos pequenos não brincavam em serviço, com objetos que tínhamos em casa, brincaram de acertar o cesto com muitas variações, mãos, pés, sentado, deitado, correndo, de frente, de traz,

brincaram de virar copos, confecção de brinquedo com material reciclável, propomos até vídeos divertidos tipo Tik Tok, fizemos artes com materiais orgânicos, desenhos, brincadeira de caça ao tesouro, onde a proposta era cada criança

encontrar em casa um objeto com a inicial de seu nome.  Assistimos vídeos educativos no youtube sobre o meio ambiente, plantamos horta no vaso, falamos sobre os direitos das crianças e dos adolescentes. Resgatamos brincadeiras antigas,

aquelas lá do tempo da vovó, papai e da mamãe. Não esquecemos da higiene corporal e do protocolo de higiene contra o Covid-19. As crianças compartilharam através de vídeos e fotografias as paisagens que viam todas as manhãs de suas

janelas, a que mais marcou o grupo foi a de uma criança, que vê todos os dias parte de nossa escola e a família relatou que tem dias que a criança chora com saudades de tudo aquilo.

Foi muito desafiador utilizar recursos digitais em regime de emergência, sem nenhum tipo de treinamento para o uso de tecnologias digitais, mas aprendemos com a singularidade da situação. Acreditamos que as aprendizagens

foram reciprocas. 

 
 

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

O CEI Prof.ª Midori Hamamoto terá como prioridade estreitar a relação escola x família, favorecendo condições para uma avaliação
participativa de qualidade, visando com esta avaliação construir ao longo do processo
educativo, conhecimento sobre o resultado das ações praticadas pela equipe educativa. Uma vez identificadas às superações ou dificuldades, quer
seja de cunho pedagógico, social ou administrativo, nortear-se-á para possíveis retomadas de ações.

Nossa proposta para esta avaliação será a partir dos Indicadores da Qualidade na Educação Infantil, documento este montado pelo
Ministério da Educação e Secretaria da Educação Básica.

Nos basearemos nas sete dimensões estabelecidas nos Indicadores de Qualidade da Educação Infantil, instrumento elaborado com base em
aspectos fundamentais para a qualidade da instituição de educação infantil. Pretendendo, assim, ser um instrumento que ajude os coletivos –
equipes e comunidade – das instituições de educação infantil a encontrar seu próprio caminho na direção de práticas educativas que respeitem
os direitos fundamentais das crianças e ajudem a construir uma sociedade mais democrática. São elas:  

1 – planejamento institucional;
2 – multiplicidade de experiências e linguagens;
3 – interações;
4 – promoção da saúde;
5 – espaços, materiais e mobiliários;
6 – formação e condições de trabalho das professoras e demais profissionais;
7 – cooperação e troca com as famílias e participação na rede de proteção social.
Através de Reuniões Pedagógicas, com a participação das famílias, para um momento de escuta avaliativa e socialização permitindo assim

obter dados confiáveis sobre o andamento do Projeto Pedagógico da unidade educacional, com o objetivo de qualificar as suas ações de
planejamento.

Outros instrumentos que serão utilizados como proposta avaliativa serão os colegiados Conselho de Escola, Comissão Própria de Avaliação
(CPA) e as Reuniões de Famílias e Educadores (RFE) ao final de cada trimestre ou sempre que necessário, garantindo a participação
democrática pedagógica de todos os envolvidos contribuindo com ações a fim de assegurar a qualidade das práticas pedagógicas
da unidade educacional.

 
 
 
 

 
 

4 - Planos de Trabalho

4.1 - Plano de ação pedagógica do CEI

Planejamento Institucional

Meta(s) definida(s)
Elaboração de um projeto pedagógico que organize as ações educacionais resultantes da reflexão e interação de um coletivo de
educadores, crianças e famílias, no movimento de pensar e fazer com o outro, com o conhecimento e com a cultura.

Ação(ões)s para o cumprimento da(s) meta(s)
Realizar reunião com a equipe de profissionais da educação e famílias atendidas a cada final de trimestre.
Distribuir pesquisa para levantamento de dados sócio econômico.
Criar momentos nas formações entre pares para planejamento das ações educacionais resultantes das reflexões e interações do coletivo.
Realizar reunião para a eleição dos colegiados da unidade educacional (Conselho de Escola e CPA).

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

Indicador(es) para monitoramento da(s) ação(ões)
Escuta e acolhimento da diversidade de opiniões e sugestões dos diversos coletivos na construção de uma proposta educativa que tenha
como foco a criança.
Construção de Propósitos educativos que contemplem as características e/ou necessi- dades da comunidade atendida;
Elaboração de Planos de Ensino específicos de cada turma em consonância com os propósitos educativos, as características do grupo de
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crianças e que revele intencionalidades pedagógicas definidas pelos educadores, na relação com o pensar e fazer com as crianças e suas
famílias.

Cronograma da(s) ação(ões) planejada(s)
Até 90 dias a partir do início do ano letivo.

Consolidação da Proposta Pedagógica

Meta(s) definida(s)
Promoção de uma educação integradora e inclusiva, de qualidade social, voltada para a vida na sociedade e na cultura, tendo em vista o
papel da escola na disseminação e produção de conhecimentos.

Ação(ões)s para o cumprimento da(s) meta(s)
Realizar momentos lúdicos através de histórias infantis e musicalização.
Inserir no plano de trabalho pedagógico estudos e momentos que contemplem a cultura brasileira;
Garantir estudos do meio e interação com as famílias;
Incentivar a socialização das crianças através de jogos cooperativos;
Proporcionar para a comunidade/família palestras, como meio de socialização e integração no ambiente educacional
Favorecer constantemente as atividades de psicomotricidade : correr, subir, rastejar, pular, sentar, descer, rolar, andar, etc..
Programar atividades de estimulo a identidade e autonomia da criança como: escovar os dentes, vestir, calçar, comer, pentear-se,
desfralde
Desenvolver atividades que utilizem o uso de câmera fotográfica, microfone, rádio, televisão, projetor, DVD.

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

Indicador(es) para monitoramento da(s) ação(ões)
Visualização diária de execução das ações educacionais, consonantes à concepção de currículo apresentada na Resolução CME 01/2016.

Cronograma da(s) ação(ões) planejada(s)
Todo ano letivo

Garantir efetiva participação da Comunidade Escolar

Meta(s) definida(s)
Implementação da Gestão Democrática

Ação(ões)s para o cumprimento da(s) meta(s)
Promoção de momentos de integração família/escola;
Trabalhar junto com as famílias a fim de conscientizá-las da importância dos colegiados e da participação em relação à educação das
crianças, incentivando-as a frequentarem as reuni- ões de pais e educadores e eleição dos colegiados.
Reunir, refletir, (re) planejar junto à equipe dos profissionais da educação
Garantir a participação ativa dos conselheiros nas reuniões e decisões da unidade educacional.
Garantir que os profissionais tenham um olhar sensível no cotidiano sobre as opiniões e singularidades de cada criança;
Garantir eficácia das relações intersetoriais tendo presença nas reuniões e eventos pre estabelecidos visando a melhoria e a
conscientização do trabalho co-relacionado.

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

Indicador(es) para monitoramento da(s) ação(ões)
Elaboração e atualização coletivas do PP com a participação dos diversos segmentos.
Atuação ativa dos colegiados na tomada de decisões.

Cronograma da(s) ação(ões) planejada(s)
A partir do inicio e durante todo o ano letivo.

 

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

 

ITEM

 

META

 

INDICADORES

 

AÇÕES

 

RESPONSÁVEIS

 

CRONOGRAMA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

 

 

 

 

 

 

 

Elaboração de um projeto pedagógico que

organize as ações educacionais resultantes da

reflexão e inte- ração de um coletivo de

educadores, crianças e fa- mílias, no

movimento de pensar e fazer com o outro,

com o conhecimento e com a cultura.

 

–  Escuta e acolhimento da diversidade de opiniões e sugestões
dos diversos coletivos na construção de uma proposta educativa
que tenha como foco a criança.

 

 

–  Construção de Propósitos educativos que contemplem as
características e/ou necessi- dades da comunidade atendida;

 

– Elaboração de Planos de Ensino específicos de cada turma em
consonância com os propósitos educativos, as características do
grupo de crianças e que revele intencionalidades pedagógicas
definidas pelos educadores, na relação com o pensar e fazer
com as crianças e suas famílias.

 

 

- Realizar reunião com
a equipe de
p r o fi s s i o n a i s da
educação e famílias
atendidas a cada final
de trimestre.
- Realizar reunião para
a eleição dos
colegiados da unidade
educacional (Conselho
de Escola e CPA).
 
- Distribuir pesquisa
para levantamento de
dados sócio
econômico.
 
- Criar momentos nas
formações entre pares
para planejamento das
ações educacionais
resultantes das
reflexões e interações
do coletivo.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipe Gestora.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Até 90 dias a

partir do início do

ano le- tivo e ao

final de cada

trimestre.
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II

 

 

Promoção de uma educação integradora e

inclusiva, de qualidade social, voltada para a

vida na sociedade e na cultura, tendo em

vista o papel da escola na dis- seminação e

produção de conhecimentos.

- Propor Ações educacionais que garantam:

 

- Relações sociais e culturais da criança com a vida e com o
mundo, que incluem di- ferentes gêneros textuais e formas de
ex- pressão: corporal, gestual, verbal, plástica, dramática e
musical;

 

 

 

-  Realizar momentos
lúdicos através de
histórias infantis e

musicalização;

 

 

 

 

 

Equipe Pedagógica

 

 

 

Durante todo ano

letivo

 

  
– Vivências narrativas de apreciação e
inte- ração, individual e coletivamente,
com a lin- guagem oral e escrita, em
meio a diferentes suportes e gêneros
textuais orais e escritos, no contexto
das práticas sociais;
 
– Relações quantitativas, medidas,
formas e orientações espaço
temporais a partir de contextos
significativos que recriam as práti- cas
sociais da vida da criança, da família,
dos educadores e da comunidade;
 
– Relações com variadas formas de
expres- sões artísticas: música, artes
plásticas e grá- ficas, cinema,
fotografia, teatro, literatura e dança;

 

 
–  Vivências éticas e estéticas com
outras crianças e grupos, dialogando
com a diversi- dade humana, social e
cultural;
 
–  Promoção de vivências com o
conheci- mento e a cultura, que
explorem e estimulem a socialização
entre sujeitos e grupos, por meio de
uma educação integradora e inclu-
siva que responda às necessidades
educa- cionais 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
so- cial;

 

- Inserir no plano de
trabalho pedagógico
estudos e momentos
que contemplem a
cultura brasileira;

 

 

 

 - Garantir estudos do
meio e interação com

as famílias;

 

 

 

-  Incentivar a
socialização das

crianças através de
jogos cooperativos;

 

 

- Proporcionar para a
comunidade/família
palestras, como meio
de socialização e
integração no ambiente
educacional;

 

 

- Favorecer
constantemente as
atividades de
psicomotricidade :
correr, subir, rastejar,
pular, sentar, descer,
rolar, andar...

 

- Proporcionar as
experiências entre
criança e a natureza;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipe Pedagógica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante todo ano

letivo

 

  
–  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;
 
–  Relações com o mundo físico e social,
considerando o conhecimento da
biodiversi- dade e a necessidade de sua
preservação para a vida, no cuidado
consigo, com o outro e com a natureza;
 
–  Interações com as manifestações e

-  Fomentar a
alimentação saudável e
autosservimento para as
crianças atendidas;

 

-  Programar atividades
de estimulo a identidade
e autonomia da criança
como: escovar os
dentes, vestir, calçar,
comer,  pentear-se,
desfralde.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante todo ano

letivo  
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tradi- ções culturais, especialmente as
brasileiras;

 

 
– Uso de recursos tecnológicos e
midiáticos articulados a práticas sociais
que ampliem as vivências das crianças
com o conheci- mento e a cultura.

 

 

- Desenvolver
atividades que utilizem
o uso de câmera
fotográfica, microfone,
rádio, televisão,
projetor, DVD.

 

 

 

Equipe
Pedagógica

 

 

 

 

 

III

 

 

 

 

 

Implementação da Gestão Democrática

 

 

 

 
 
Elaboração e atualização coletivas do PP
com a participação dos diversos
segmentos.
 
 
 
 
Atuação dos colegiados na tomada de
 decisões.

 
 
- Promover momentos
de integração
família/escola;

 

 

- Trabalhar  junto com
as famílias a fim de
consci- entizá-las da
importância dos
colegiados e da
participação em relação
à educação das
crianças, incentivando-
as a frequentarem as
reuni- ões de pais e
educadores e eleição
dos colegiados;
 
- Reunir, refletir, (re)
planejar junto à equipe
dos profissionais da
educação;
 
- Garantir a
participação ativa dos
conselheiros nas
reuniões e decisões da
unidade educacional.
 
- Garantir que os
profissionais tenham
um olhar sensível no
cotidiano sobre as
opiniões e
singularidades de cada
criança;
 
- Garantir eficácia das
relações intersetoriais
tendo presença nas
reuniões e eventos pre
estabelecidos visando a
melhoria e a
conscientização do
trabalho co-
relacionado.
 

 

 

 

 

 

 

Equipe
Gestora

 

 

 

 

A partir do inicio e durante

todo o ano letivo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV

 

Manutenção de 100% do quadro de pessoal

apro- vado no Plano de Trabalho.

 
 
Quadro de pessoal completo descrito no
Relatório Trimestral da UE encaminhado
ao NAED

 
Providenciar processo
seletivo e contratação
 sempre que necessário
para manter o quadro
de profissionais descrito
no Plano de Trabalho.

 

Organização Social e

Equipe Gestora

 

Durante todo ano

 letivo

 

V

 

Realização de 100% dos
encontros semanais das
duas horas consecutivas
para o desenvolvimento do
Plano de Formação.

 
 

Atas de todos os encontros de Formação
 desenvolvidos no período.

Realizar as reuniões pro- gramadas
semanalmente conforme Termo de
Referência Técnica  e registrar os

encontros em livros Atas.

 

Equipe Gestora

 

Durante todo

ano

letivo

 

 

 

 

 

 

 

 

Cumprimento das

disposições da SME sobre

 

 

 

Cumprimento de 200 dias letivos
Atendimento às orientações do supervisor

educacional

 
Elaborar o calendário es- colar
dentro das normati- vas previstas na
resolu- ção da SME que dispõe da
elaboração do mesmo, com a
participação dos colegiados e equipe
educativa.
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VI

Calendário Escolar   

Equipe Gestora

Primeiros 45

dias do ano

letivo

 

VII

Atingir nível de classificação

igual ou maior do que

SATISFATÓRIO

Índice de qualidade do planejamento

financeiro - IPF
Após a análise minuciosa do edital de
chamamento:

1 - Verificar a quantidade proposta de
crianças que serão atendidas x valor
destinado.

2 - Quantidade de profissionais e
materiais/serviços necessários para
execução do projeto.

3 - Verificar informações junto ao
sindicato.

4 - Levantamento de custos dentro de
v a l o r e s aplicados no mercado
determinando assim o valor utilizado
para cada categoria, sempre utilizando
do princípio da economicidade.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coord. Administrativo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na elaboração e

na implantação

do plano.

 

VIII

Atingir nível de classificação

igual ou maior do que

SATISFATÓRIO

Índice de qualidade de execução do ajuste

e gerenciamento do recurso - IEG
1 - Contratar profissionais com
capacidade técnica e experiencia
comprovada de acordo com as
exigências do cargo, acompanhar
desenvolvimento desses profissionais
minuciosamente, durante o período de
experiencia evitando assim gastos com
demissões.

2 - Acompanhar e analisar todas as
solicitações de compras e contratação
de serviços seguindo o princípio de
economicidade.

3 - Executar treinamentos para evitar
desperdícios de materiais.

4 - Acompanhar periodicamente
valor gasto x executado para a
adequação das despesas no plano de
aplicação.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coord. Administrativo

 

Equipe Gestora

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante todo o
período de

execução da
parceria.

IX
Atingir nível de classificação

igual ou maior do que

SATISFATÓRIO

Índice de qualidade da prestação de contas
- IPC 1 - Contratação de profissional

específico para a execução da
prestação de contas.

2 – Análise e organização de toda
documentação, de maneira a evitar
ocorrências de erros ou qualquer
irregularidade que possa gerar algum
tipo pendência.

3 – Qualidade nas imagens de toda
documentação inserida no sistema.

4 – Pontualidade, seguindo o prazo
determinado pelo convenio.

 

 

 

Coord. Administrativo

 

 

Assistente Administrativo

 

 

Equipe Gestora

 

 

 

 

Primeira quinzena
de todos os

meses.

 

Trimestralmente
apresentação ao

conselho de
escola e NAAED.

X
Atingir nível de classificação

igual ou maior do que

SATISFATÓRIO

Índice de qualidade

administrativa/financeira total
1 - Reunião mensal com os
colaboradores do setor administrativo
x gestão, para troca de ideias e
soluções de dúvidas.

2 - Efetuar treinamentos quando
necessários.

3 – Gestão de colaboradores, aplicando
avaliação organizacional.

4 - Avaliar os resultados dos processos

Equipe Gestora

 

Coord. Administrativo

 

Assistente
Administrativo

Mensalmente
análise contábil.

Mensalmente
reuniões

colaboradores.

 

Trimestralmente
avaliação do

conselho fiscal.
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administrativo financeiro,
acompanhando assim sua eficiência.

5 - Verificação mensal dos balancetes.

6 - Submeter todas as operações
financeiras a auditoria externa e
independente.

 

Semestralmente
análise da
auditoria e
avaliação

organizacional.

 

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

         O Plano da Gestão Educacional, traçará linhas de ação, numa proposta sob a  intenção de não possuirmos o perfil de  “sede de poder” e sim “sede de realizações”. Nesse

contexto, a presença da Equipe gestora, deverá ser constante em todas as situações que envolvam o “fazer” pedagógico, pois compreende que é na atuação direta com os educadores,

crianças e famílias que se promove a reflexão. Acreditamos que o ato de refletir, nos conduzirá ao aperfeiçoamento do que já está sendo realizado, bem como permitir e constatar o

que ainda necessita ser feito, numa perspectiva de ação-reflexão e ação.

Quanto a isso, vimos a descrever os nossos objetivos. São eles:

 1)  Propor à  equipe educativa, a diversidade de ideias que colaborem para um ensino de qualidade na escola;

2) Cuidar pelo desejo de envolvimento e engajamento de todos os envolvidos no processo educacional (Reunião de setores quinzenal);

3)  Estimular e incentivar a continuidade de ações  e projetos bem-sucedidos;

4)  Promover, defender e buscar a transparência no âmbito escolar;

5)  Propiciar  o fortalecimento de ações e reflexões pedagógicas que  tenham como finalidade a qualidade do atendimento às crianças;

6)  Propor, encorajar e realizar de maneira eficaz a formação continuada envolvendo toda a  equipe educativa;

7)  Considerar a valorização e favorecer o crescimento profissional de todos os envolvidos na equipe educativa;

8)  Promover, incentivar e buscar novas fundamentações teóricas e práticas;

9)  Promover a construção de conhecimento através da socialização de experiências;

10) Acompanhar  e assegurar o planejamento  das reuniões de formação  continuada dos professores, monitores (as) e demais funcionários;

11)  Assegurar permanente contato com os familiares, a fim de garantir a efetiva frequencia das crianças atendidas;

12) Promover o efetivo estreitamento com as famílias, no que diz respeito às informações e esclarecimentos sobre Resoluções e Diretrizes da SME;

13 ) Propor e implementar uma ação educacional direcionada à diversidade e as necessidades específicas do público alvo da educação especial;  

14) Promover ações para a elaboração e cumprimento do calendário escolar da unidade conforme a Resolução específica da SME;
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4.4 - Planos de trabalho da organização dos espaços educativos e dos tempos pedagógicos

O CEI Prof.ª. Midori Hamamoto terá como orientação para organização dos espaços e tempos o “Caderno Curricular Temático, intitulado
Espaços e Tempos na Educação Infantil, o qual considera os caminhos das ações educativas vivenciadas por crianças, adultos educadores e
famílias atendidas pela unidade educacional.

O espaço é elemento educativo que revela nossas concepções, explicita prioridades, formas de conceber a infância, onde o valor dado às
produções das crianças e bebês indica o quanto somos sensíveis ao que se propõem e ao que se produz neste espaço educativo. Teceremos
possibilidades de caminhos onde o nosso foco será o Projeto Pedagógico construído coletivamente, considerando contemplar a realidade da
comunidade atendida, em sua especificidade com a sequencialidade da ação educacional.

Pensando nesta organicidade dos espaços, assumiremos o cuidar e o educar como dimensões que, para além da Educação Infantil se
estenderá por toda a Educação Básica.

 
(...)Cuidar e educar significa entender que o direito à educação parte do princípio da formação humana, considerando o cuidado como sendo um acolhimentos de todos, com respeito e
atenção; implica em ouvir, encorajar, apoiar, cuidar de si e do outro, numa ação compartilhada de pensar e fazer juntos, sem perder de vista a singularidade de cada um dos
envolvidos, na construção da pessoa humana em suas múltiplas dimensões(...) (Caderno Curricular Temático Educação Básica: Ações Educacionais  em Movimento – Espaços e tempos
na Educação das Crianças Vol. 1 – p, 100)
 

 
Essas dimensões serão evidenciadas na forma como os tempos e espaços serão organizados na unidade educacional, necessitando serem

cada vez mais pensados e planejados na relação com as produções das crianças, em prol dos movimentos de criação e autoria delas e dos
próprios educadores, para além de uma escola reprodutora de conhecimentos, tendo como norteador o brincar.

Teremos em mente a importância do brincar, objetivando o desenvolvimento integral da criança, onde a equipe de profissionais da
educação da unidade realizará e pensará seu trabalho pedagógico na perspectiva lúdica observando o bebê e a criança pequena brincando e
fazendo desta ocasião um momento de pensar no (re)planejamento de suas hipóteses e novas propostas de trabalho. Segundo Ostetto,

São vivências com gosto de paixão! Paixão que é movimento, dança, brincadeira, sentimento, fantasia. Paixão que é sonho revelado (promessa aos que virão), que é partilha (ser com o
outro) na dança da educação (que pode ter boi-de-mamão!), no exercício da criação (de ousadia, por que não?). Paixão que mobiliza, que humaniza, que nos lança em busca da
dimensão lúdica do “ser pessoa na pessoa”, que nos convida a resgatar a pessoa na pessoa da educadora. (Encontros e Encamentos na Educação Infantil, 2020, p.10)
 

Essa forma de aprender ajuda na preparação para a vida adulta, pois desenvolve as funções intelectuais e suas potencialidades. Rir, aceitar
limites, organizar uma tarefa, concentrar, disputar, estar atento, sentir frio na barriga, raciocinar, pensar, gargalhar, competir com os outros e
consigo próprio, ser curioso, ter prazer, cooperar, descobrir-se na relação com os outros, ser ágil, surpreender-se com a atitude do outro,
emocionar-se. É difícil esgotar a riqueza de contribuições que o brincar pode trazer para o desenvolvimento da criança enquanto ser humano
feliz.

Em coerência com os princípios que embasarão nosso plano de trabalho, compreendemos a organização e a utilização dos espaços como
elemento educador para os bebês e crianças pequenas.

Para o desenvolvimento do trabalho pedagógico dos agrupamentos utilizaremos os seguintes espaços:
Salas de aula: Ambiente de maior referência para a criança e é nesse espaço que inicia-se diariamente o processo de socialização através

das boas vindas da equipe educativa à criança e família, roda da conversa, musicalização, atividades de identidade e de como está o tempo,
momento de descanso, promoção de atividades pedagógicas dirigidas e livres.   
            Este espaço será organizado conforme as necessidades de cada turma e agrupamento, com a organização de materiais visando a
construção do conhecimento, da autonomia e da convivência com o outro, levando em consideração a rotina da turma e o projeto pedagógico a
ser desenvolvido. Utilizaremos da organização por meio de cantinhos deixando o espaço mais acolhedor e ampliando a vivência cultural e social
da criança.

Pátio: Será utilizado como parte fundamental do processo de aprendizagem e relações sociais, através das representações feitas para as
famílias e comunidade. Esse espaço será usado para brincadeiras, recreação e realização das refeições diárias das crianças.

Arena: Espaço destinado às apresentações teatrais, musicais, visando à socialização, a expressão oral e corporal das crianças.
Parques: Ambiente composto por brinquedos formando playground, tanque areia e de espaço livre, de contato com a natureza, para a

promoção do desenvolvimento da infância, do brincar, explorar, criar e o pensar criativamente através da interação.
Banheiros: Ambiente de estimulo da autonomia e identidade, desfralde, higiene pessoal e bucal.
Cozinha: Área destinada à preparação da alimentação das crianças contribuindo com uma alimentação saudável e bons hábitos

alimentares.
Salas administrativas: Ambiente composto por secretaria, sala da direção, sala da coordenação e sala de reuniões cuja finalidade é

promover momentos de interação entre equipes educativas, crianças e famílias, além de organizar a vida escolar das crianças.
 
  Todos os espaços da U.E, foram (re)adaptados, (re)planejados, com demarcações no chão, respeitando distanciamento social de 1,5mt
conforme orientação do DEVISA e dos protocolos de saúde, para garantir segurança no atendimento às crianças, caso haja atendimento
presencial durante o período de Pandemia.
 

4.5 - Planos de trabalho entre pares
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A formação continuada entre pares tem sido entendida como um processo permanente e constante de aperfeiçoamento dos “saberes e
fazeres”, necessários às práticas dos educadores, tendo como objetivo, assegurar a qualidade cada vez maior ao ambiente educacional.

Para os Monitores de Educação Infantil as horas de formação entre pares serão realizadas em conformidade com o Termo de Referência
Técnica/2019, onde rege que as horas de formação entre pares devem, necessariamente, serem realizadas sem prejuízo no módulo de
atendimento da turma, ou seja, antes ou após a sua carga horária de atendimento às crianças.

Conforme as Diretrizes Municipais preconizam, o orientador pedagógico tem a função de organizar e articular o pensamento pedagógico e as
ações educacionais, incluindo as de formação e desenvolvimento profissional e entendendo que as práticas pedagógicas entre equipes docentes
e monitoras não podem ser distintas e dissociadas. Então no CEI Bem Querer Prof.ª Midori Hamamoto as temáticas trabalhadas tanto será para
ambas as equipes.

 

TEMAS AÇÕES
 

Projeto Politico Pedagógico
Reflexão, elaboração e avaliação com o coletivo e
mediação da equipe gestora e supervisor do Naed
Sul.
 

 
 

Registro na Educação Infantil

Abordar diferentes modalidades e práticas de
registros na Educação Infantil, articulando conceitos
e contextos implicadas na documentação
pedagógica, utilizando como subsídio o livro de
Luciana Esmeralda Ostetto.
 

 

Planejamento na Educação Infantil

Estudo e reflexão sobre o planejamento na Ed. Infantil
através da literatura de Luciana Esmeralda Ostetto.

Caderno Curricular Temático: Ações educacionais em
Movimento - Arte, Música e Educação: Tudo é Coisa
musical – Prefeitura Municipal de Campinas – 2016.

 

Estudo e discussão do Caderno Curricular Temático
solicitando a mediação de um formador ao Centro de
Formação, Tecnologia e Pesquisa Educacional
(CEFORTEPE).

Caderno Curricular Temático: Ações

educacionais em Movimento - Relações étnico-
Raciais  Afro- Brasileira: Subsídios á Ação Educativa –
Prefeitura Municipal de Campinas – 2016; parceria
com o MIPID.

 

Estudo e discussão do Caderno Curricular Temático
solicitando a mediação de um formador ao Centro de
Formação, Tecnologia e Pesquisa Educacional
(CEFORTEPE).

Caderno Curricular Temático: Ações

educacionais em Movimento - Espaços e Tempos na
Educação das Crianças – Prefeitura Municipal de
Campinas – 2014.

 

Estudo e discussão do Caderno Curricular Temático
solicitando a mediação de um formador ao Centro de
Formação, Tecnologia e Pesquisa Educacional
(CEFORTEPE).

 
 
 

Formação intersetorial com a equipe do Centro de
Saúde Jd. San Diego – Geraldo Elias

Em parceria com a coordenação do centro de saúde
e seus profissionais, ensinar procedimentos visando
a integridade e saúde das crianças através do curso
de Primeiros Socorros, Higiene Bucal, Dengue, entre
outros.

 

 
 

Educação Inclusiva
Propor uma abordagem baseada na Educação
Especial e Inclusiva, dentro da unidade educacional,
com o apoio do profissional de Educação Especial.

 
 
 

Psicomotricidade
Psicomotricidade Na Educação Infantil: A infância e a
psicomotricidade; a pedagogia do corpo e do
desenvolvimento - Fátima Alves -  Editora: WAK –
2015.          

 
 
 

Diretrizes Curriculares da Educação Infantil
Estudo e discussão das Diretrizes Curriculares
Nacionais da Educação Básica e Diretrizes
Curriculares da Educação Básica para a Educação
Infantil: Um processo contínuo de reflexão e ação.
Solicitar a mediação do supervisor do Naed Sul.

Salientamos que ao término das discussões teóricas teremos um tempo reservado as discussões sobre as questões do cotidiano da unidade educacional.

 

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

Acreditamos que as relações no cotidiano educacional não devem ser lineares e sim constitutivas de um movimento que mantém viva as possibilidades de reflexão, de criação e de transformação dos fazeres pedagógicos, tanto no
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âmbito do trabalho de cada profissional quanto no que se refere às construções coletivas.

            A análise e síntese do cotidiano produz conhecimento sobre os fazeres levando os profissionais a discutir e refletir sobre suas experiências, as quais constituem o objeto de formação dos profissionais e influencia diretamente na

qualidade do trabalho desenvolvido na unidade educacional.

            A formação continuada entre pares tem sido entendida hoje como um processo permanente e constante de aperfeiçoamento dos “saberes e fazeres”, necessários as praticas dos educadores, tendo como objetivo, assegurar a qualidade

cada vez maior ao ambiente educacional. Nessa mesma visão, o CEI Prof° Midori Hamamoto, terá como prática a avaliação, registro e (re) planejamento do trabalho pedagógico, segundo o art.67 da LDB:

Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais da educação, assegurando-lhes [...] valorização, aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com
licenciamento periódico para esse fim; [...] período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluído na carga de trabalho; [...] 

A formação continuada de educadores pressupõe um processo político pedagógico e implica na transformação de saberes já construído,
sendo assim, o desafio é conscientizar os envolvidos neste processo da importância da formação em exercício, incentivando uma atividade
prática sem criar resistência ao processo de transformação.

Visando o enriquecimento das práticas pedagógicas, organizaremos as formações continuadas, dentro do que rege o Termo de Referência
Técnica e orientações da SME, onde os encontros de formação entre pares, serão de 2 (duas) horas semanais, fora do atendimento com
crianças e orquestrado pelo Orientador Pedagógico.

Posto isto, elencamos o plano de formação entre pares para os docentes, seguindo as temáticas das Diretrizes Curriculares da Educação
Básica para a Educação Infantil.

  
 

TEMAS AÇÕES
 

Projeto Politico Pedagógico
Reflexão, elaboração e avaliação com o coletivo e
mediação da equipe gestora e supervisor do Naed
Sul.
 

 
 

Registro na Educação Infantil

Abordar diferentes modalidades e práticas de
registros na Educação Infantil, articulando
conceitos e contextos implicadas na
documentação pedagógica, utilizando como
subsídio o livro de Luciana Esmeralda Ostetto.
 

 

Planejamento na Educação Infantil

Estudo e reflexão sobre o planejamento na Ed.
Infantil através da literatura de Luciana Esmeralda
Ostetto.

Caderno Curricular Temático: Ações educacionais
em Movimento - Arte, Música e Educação: Tudo é

Coisa musical – Prefeitura Municipal de Campinas –
2016.

 

Estudo e discussão do Caderno Curricular
Temático solicitando a mediação de um formador
a o Centro de Formação, Tecnologia e Pesquisa
Educacional (CEFORTEPE).

Caderno Curricular Temático: Ações

educacionais em Movimento - Relações étnico-
Raciais  Afro- Brasileira: Subsídios á Ação
Educativa – Prefeitura Municipal de Campinas –
2016; parceria com o MIPID.

 

Estudo e discussão do Caderno Curricular
Temático solicitando a mediação de um formador
a o Centro de Formação, Tecnologia e Pesquisa
Educacional (CEFORTEPE).

Caderno Curricular Temático: Ações

educacionais em Movimento - Espaços e Tempos
na Educação das Crianças – Prefeitura Municipal de
Campinas – 2014.

 

Estudo e discussão do Caderno Curricular
Temático solicitando a mediação de um formador
a o Centro de Formação, Tecnologia e Pesquisa
Educacional (CEFORTEPE).

 
Estatuto da Criança e do Adolescente

ECA.

 

Solicitar a mediação de um Conselheiro Tutelar
para reflexionarmos os direitos da criança e do
adolescente a luz da lei.
 

 
 
 

Formação intersetorial com a equipe do Centro de
Saúde Jd. San Diego – Geraldo Elias

Em parceria com a coordenação do centro de
saúde e seus profissionais, ensinar procedimentos
visando a integridade e saúde das crianças através
do curso de Primeiros Socorros, Higiene Bucal,
Dengue, entre outros.

 

 
 

Educação Inclusiva
Propor uma abordagem baseada na Educação
Especial e Inclusiva, dentro da unidade
educacional, com o apoio do profissional de
Educação Especial.
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Psicomotricidade

Psicomotricidade Na Educação Infantil: A infância e
a psicomotricidade; a pedagogia do corpo e do
desenvolvimento - Fátima Alves -  Editora: WAK –
2015.

  
 

Diretrizes Curriculares da Educação Infantil
Estudo e discussão das Diretrizes Curriculares
Nacionais da Educação Básica e Diretrizes
Curriculares da Educação Básica para a Educação
Infantil: Um processo contínuo de reflexão e ação.
Solicitar a mediação do supervisor do Naed Sul.

            Salientamos que ao término das discussões teóricas teremos um tempo reservado as discussões sobre as questões do cotidiano da unidade educacional.
 

4.7 - Plano de demanda de manutenção de infraestrutura do CEI

 O objetivo principal do CEI neste ano letivo de 2021 é visar pela segurança e bem estar das crianças, equipe escolar, e comunidade, portanto, faz-se necessário zelar pela infra estrutura predial. Para tanto, que diariamente é realizado um

levantamento das necessidades de melhorias a ser realizado na Unidade. 

 O gestor deve ter um olhar atento à essas questões para que,  pequenos danos não se tornem grandes e que esses possam causar danos a todos que diariamente 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.

 

DEMANDAS DE
INFRAESTRUTURA

AÇÕES A SEREM
REALIZADAS

RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA

-Paredes sujas, com mofos e
emboloradas

-Pintura externa e interna da
estrutura física predial

-Organização
Social Civil –

Setor de compras
e manutenção

- Maio

-Instalação de ventiladores -Instalar ventiladores nas
paredes das salas de aula

-Organização
Social Civil –

Setor de compras
e manutenção

- Março

-Molas nas portas das salas
de aula

-Colocação de molas nas
portas das salas de aula

 

-Organização
Social Civil –

Setor de compras
e manutenção

- Junho

-Molas nas portas da cozinha
de preparo de refeição das

crianças

-Colocação de molas nas
portas da cozinha

 

-Organização
Social Civil –

Setor de compras
e manutenção

- Junho

Trocas das portas de madeira
da cozinha de preparo de
refeição das crianças para

portas de ferro

-Retirada das portas de
madeiras e colocação de

portas de ferro

-Departamento
CAE

- Junho e Julho

-Troca de lâmpadas
tubulares queimadas

-Solicitar a reposição de
lâmpadas quando

necessário;

-Trocar as lâmpadas
queimadas por lâmpadas

novas

-Aquisição CAE

 

-Organização de
Sociedade Civil

 

- No decorrer do
ano letivo

-Manutenção da grama e
retirada de matos

- Garantir a manutenção e
limpeza do gramado da

unidade escolar

-Organização de
Sociedade Civil

 

- No decorrer do
ano letivo

-Tela de filtro coifa da
cozinha de preparo de
alimentos das crianças

- Colocação de tela filtro
para a coifa da cozinha de
preparo de alimentos das

crianças

-Departamento de
CAE

- Maio

Tela milimétrica parte interna
da despensa

Inserção de tela milimétrica
na na despensa (parte

interna)

-Departamento
CAE

- Agosto

-Rodinho de proteção nas
portas da cozinha de preparo

das crianças

-Colocação de rodinhos de
proteção nas portas da
cozinha de preparo das

crianças

-Organização de
Sociedade Civil

-Junho e Julho

-Infiltração das lajes (lado
esquerdo e direito) do pátio

-Vedação e pintura das lajes
(lado esquerdo e direito) do

pátio

-Departamento de
CAE

-Caráter
emergencial

Tela milimétrica da janela da
cozinha rasgada

- Trocar a tela milimétrica
rasgada por nova

-Departamento de
CAE

- Maio

-Manutenção da caixa de
gordura e galerias pluviais

- Esgotamento e limpeza
das caixas de gordura e

desentupimento das
galerias pluviais da escola

-Departamento de
CAE

-No decorrer do
ano letivo

- Interfone no portão social
da unidade escolar

- Instalação de interfone no
portão social

-Organização de
Sociedade Civil

- Junho

- Telhado vazamento de água
da chuva

- Manutenção do telhado do
pátio/refeitório das crianças

-Departamento de
CAE

- Maio

Conduíte para na sala AG.III C Instalação de conduíte de
ferro na sala do AG. III C

para colocação de
ventilador de parede

- Departamento
de CAE

- Junho
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- Mureta do gradil Conserto da mureta do
gradil

- Departamento
de CAE

-Agosto

 

4.8 - Plano de recursos humanos do CEI

Em sua estrutura organizacional, o CEI Bem Querer Prof.ª Midori Hamamoto, contará com profissionais da educação, seguindo a indicação do Termo de Referência Técnica, Anexo I, do Edital 01/2020, o qual orienta que a  Unidade Educacional

deve ser constituída de equipe gestora, docente, administrativa e de apoio, com, no mínimo, os seguintes módulos de profissionais:

   Diretor Educacional: Licenciatura Plena em Pedagogia ou Mestrado ou Doutorado na área de educação, com experiência mínima de 05 (cinco) anos de exercício da docência na Educação Básica ou 05 (cinco) anos de exercício da função. O

horário dos profissionais deverá ser definido conforme a demanda de suas atividades, sem prejuízos ao devido funcionamento da Estrutura Educacional e suas necessidades. 

 
  Orientador Pedagógico: Licenciatura Plena em Pedagogia ou Mestrado ou Doutorado na área de educação, com experiência mínima de 03 (três) anos de exercício da docência na Educação Básica ou 03 (três) anos de exercício da função.

 
  Professor: Para carga horária de 22 horas semanais, sendo 20 horas com alunos e 2 horas de trabalho pedagógico entre pares. Para carga horária de 44 horas, sendo 02 horas de trabalho pedagógico entre pares e 02 horas dispostas no

intervalo entre os períodos durante a semana, garantindo 1 hora por dia e 40 horas com alunos.

 
 Professor de Educação Especial: Para carga horária de 22 horas semanais, sendo 20 horas com alunos, distribuídas conforme a necessidade dos alunos e 2 horas de trabalho pedagógico entre pares.

 
 Agente de Educação Infantil: Formação mínima em Ensino Médio completo. O módulo Adulto x Criança deve permanecer completo durante todo o horário de atendimento da Unidade Educacional.

 
 Cuidador: 01, por período para cada aluno público-alvo e dependente do adulto. Formação mínima em Ensino Médio completo. O módulo Adulto x Criança deve permanecer completo durante todo o horário de atendimento da Unidade

Educacional.

A OSC terá a prerrogativa de organizar seu quadro de pessoal de apoio de acordo com as necessidades, número de alunos e profissionais na Unidade Educacional. O quadro de apoio constante da proposta validada por ocasião do

Chamamento Público deverá ser rigorosamente respeitado e, em caso de necessidade de alteração, os responsáveis pelo acompanhamento da parceria avaliarão os impactos das alterações, autorizando, ou não, que ela ocorra, inclusive,

indicando a necessidade de contratações, visando à manutenção da segurança e qualidade do serviço oferecido à população.

Quadro de Recursos Humanos

Profissional Quantidade
Proposta para a

execução do
Contrato

Quantidade de
profissionais na

Unidade Educacional
em 2021

Diretor educacional 1 1

Vice diretor educacional - -

Coordenador Pedagógico 1 1

Professor 13 13

Professor de Ed. Especial 1 1

Agentes de Ed.
Infantil/monitor 26 26

Cuidador - -

Cozinheira ou merendeira 2 2

Ajudante de cozinha ou
auxiliar de cozinha 2 2

Porteiro ou vigia ou guarda
ou zelador 1 1

Assistente administrativo ou
auxiliar administrativo 1 3

Servente de limpeza ou
auxiliar de serviços gerais 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

A escola é , por excelência, um espaço privilegiado de troca d e saberes e de mudanças de comportamentos, 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.

                        O resultado de parcerias permanentes ou pontuais estabelecidos entre setores públicos, outros órgãos ou instituições da rede de assistência social, segurança pública, saúde, organizações não

governamentais, outras esferas de governos, denomina-se ações intersetoriais.

            Entendemos que é indiscutível a importância de tais ações na unidade educacional para o bom desenvolvimento do nosso plano de trabalho. Partindo desta premissa, uniremos esforços para estabelecer

relações intersetoriais com a comunidade onde está inserido o CEI, visando unicamente o desenvolvimento integral e bem estar da criança.

            Elencamos algumas parcerias intersetoriais que buscaremos ao longo do ano:

 CENTRO DE SAÚDE JARDIM SAN DIEGO "Geraldo Elias" – a partir de uma reunião inicial com a coordenação atual, iniciaremos a parceria em promover na unidade os projetos viáveis como, saúde bucal,

encaminhamentos médicos e odontológicos e especialidades, campanhas de vacinação, bloqueios epidemiológicos, palestras para as famílias sobre saúde do bebê, da criança pequena e do adulto

  GUARDA MUNICIPAL DE CAMPINAS 

      Objetivando a aproximação da Guarda Municipal de Campinas com a comunidade do entorno da unidade escolar, desenvolvendo o PROIN - Projeto de Integração – que tem por objetivo   contribuir para a construção

de uma cultura de paz com a comunidade.
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  CONSELHO TUTELAR

O Conselho tutelar é um órgão público, que trabalha no setor municipal responsável por cuidar do cumprimento dos direitos da criança, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente.

 Através dessa parceria, a unidade escolar convidará os Conselheiros, para realizarem palestras sobre assuntos pertinentes do Estatuto da Criança e do Adolescente, participar de reuniões e conhecer o projeto político pedagógico da escola.

 Caso haja necessidade, o CEI Bem Querer Profª Midori Hamamoto, como uma rede de proteção social, acionará o Conselho Tutelar, caso aconteça casos de negligências e maus tratos por parte das famílias e faltas frequentes e injustificadas.

Parceria prevista na Lei do artigo 56, do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)

 
  ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE

  A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais presta atendimento e acompanhamento individualizado de crianças com Síndrome já diagnosticadas ou ainda em triagem para a descoberta. 

               Nesse segmento, o CEI Bem Querer Profª Midori Hamamoto articulará uma parceria e   intercâmbio, a fim de proporcionar maiores estímulos e melhor desenvolvimento às crianças na unidade matriculada e também às famílias com

orientações significativas.

          O professor da sala regente, professor (a) de Educação Especial da criança público alvo da Educação Especial, juntamente ao Orientador(a) Pedagógico, participará de todo o atendimento da Equipe Multidisciplinar dos profissionais que

atenderão a criança na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais.

  CORPO DE BOMBEIROS 

              O corpo de bombeiros possui um trabalho de ministrar palestras e tem como  objetivo; levar  conhecimentos à comunidade escolar sobre prevenção  e combate a princípios de incêndio, bem como acidentes domésticos e primeiros

socorros.

   VIGILÂNCIA SANITÁRIA

          O setor do DEVISA  promove a sensibilização da comunidade escolar por meio de capacitações e realizações de eventos educacionais estimulando a inserção de conteúdos de promoção da saúde;

    CEASA CAMPINAS

          O CEASA Campinas palestras ministradas pelas nutricionistas com temas sobre a conscientização de uma alimentação saudável desde a primeira infância e educar a criança a não desperdiçar o alimento e capacitação das

profissionais;

 
  COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL – CDRS/INSTITUTO AGRONÔMICO DE CAMPINAS (IAC)  

Em parceria com a Coordenadoria de Desenvolvimento Rural Sustentável, o CEI Bem Querer Profª Midori Hamamoto, através de contatos com os Engenheiros Agrônomos, tem o objetivo de trazer profissionais

da área de agronomia para realizar capacitações às nossas crianças e  Equipe Educativa , bem como o plantio, cultivo, manejo, desenvolvimento e observações de hortas e árvores nativas e exóticas.

 

 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A - SANASA

O CEI Bem Querer Profª Midori Hamaoto, através de contatos com o Sr. José Luís dos Santos, que coordena os eventos Teatrais da SANASA, trará para a escola o Programa: “Minha escola na SANASA”, sob o

Tema: “Educação Ambiental”, e outros temas a serem realizados no ano vigente.

Este projeto da SANASA, tem por objetivo conscientizar as crianças sobre a responsabilidade com o meio ambiente, as consequências do descarte incorreto de lixo, principalmente com relação aos rios e mares,

e como podemos colaborar para mantermos uma cidade sem lixo. 

Nessa apresentação, os personagens interagirão de forma lúdica com as crianças, alertando-as sobre a decomposição para cada tipo de lixo e sobre as pequenas ações que fazem a diferença para preservação

do meio ambiente.

 
 ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS AUTISTAS EM CAMPINAS – ADACAMP

A ADACAMP promove atendimento e acompanhamento de crianças, adolescentes, jovens e adultos diagnosticados com TEA ( Transtorno do Espectro Autista), desenvolve ainda, tratamentos terapêuticos

fundamentado em conhecimentos científicos avançados, além de apoio psicológico aos os pais e/ou responsáveis, a fim de criar vínculos familiares e garantir suas falas em relação às suas expectativas, bem como na

superação de desafios e resolução de conflitos. Além de ajuda-los a entenderem sobre a questão da importância das pessoas com Transtorno do Espectro Autista, desenvolverem sua autonomia, pois muitas vezes as

famílias, por receio, ultrapassam os cuidados com os autistas e estes se tornam totalmente dependentes. Nesse sentido, a  associação ADACAMP possibilita a realização de diversas ações para que a pessoa com

Transtorno do Espectro Autista desenvolva sua independência, autonomia, autovalorização e sentimento de pertencimento aos grupos aos quais convive.

 

            No intuito de parceria com a escola, o CEI Bem Querer Profª Midori Hamamoto articulará um trabalho com a Associação para o Desenvolvimento dos Autistas em Campinas, de forma a envolver e capacitar

nossa equipe educativa, com o objetivo de nos auxiliar, na questão de entendermos melhor as crianças diagnosticadas com Transtorno do Espectro Autista, além de, possibilitar-nos através desta parceria a

continuidade ao trabalho realizado pelos profissionais da Instituição, na estimulação da autonomia das crianças, que porventura venhamos a ter em nossa escola. Tais momentos de formação vem com o propósito de

ampliarmos e enriquecermos nossa prática pedagógica através dos conhecimentos.
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     ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL Profº Salvador Bove

 O  Projeto de Integração que visa a aproximação das crianças do AG. III,  as quais ingressarão no  Ensino Fundamental.  Nesse sentido, temos  como objetivo a forma de socialização e integração à Escola

Estadual de Ensino Fundamental Profº Salvador Bove,  independente da crianças frequentarem ou não no ano subsequente.

 

 

 

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

Série: Agrupamento I

PLANO COLETIVO ANUAL DE ENSINO – 2021

AGRUPAMENTOS – I A e I B.

PROFESSORAS: HELENA CRISTINA ORTEGA e ROSE VALÉRIA BARROS DE MORAIS
 Auxiliares: Ana Carla de Jesus Costa, Larissa da rocha, Thais Ferreira Dias, Lenice da Silva Santos, Jéssica Cristina Rocha

 Michelle dos Santos Leite, Rosana de Oliveira G. Prates, Beatriz Fanger, Jéssica Manoel da Cruz

CAMPINAS DE A a Z

Professoras: HELENA CRISTINA ORTEGA, ROSE VALÉRIA BARROS DE MORAIS

Agrupamento: IA, IB

Embasado na Resolução SME nº 06, de 01 de setembro de 2020, que dispõe sobre as diretrizes e os procedimentos para a reorganização do trabalho nos Centros de Educação Infantil, CEIS, e nas Escolas de Educação Infantil de

Instituições Colaboradoras com a Secretaria Municipal de Educação, SME, no contexto de enfrentamento ao novo Coronavírus (Covid-19).

Foi considerado o Documento Orientador para início do ano letivo de 2021 da Prefeitura Municipal da cidade de Campinas: Nos Centros de Educação Infantil (CEIs) e para retorno às atividades presenciais com os agrupamentos III.

Retificado no parágrafo 6ª do mesmo documento “Com os agrupamentos I e II (AG I e II), neste momento inicial, o trabalho embora reconstituído, continua mitigador do distanciamento físico de crianças e famílias da escola e pode caminhar em

diálogo com orientações acima compartilhadas”. Iniciamos nosso plano coletivo para retorno presencial do agrupamento I/II aguardando a confirmação do retorno desses agrupamentos pela Secretaria de Educação da cidade de Campinas,

assimilando e acoplando os planos de ação mitigadoras da resolução SME nº 06, de 01 de setembro de 2020 com planos coletivos e individuais desse agrupamento.

Apresentação

O Plano Coletivo do Agrupamento I tem como asserção atender crianças na faixa etária de 23/04/2018 à 31/12/2020. As crianças são organizadas em três turmas multietárias de acordo com a nomenclatura: AGI-A e AGI-B.

A Primeira Infância é um período muito 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

Prefeitura Municipal de Campinas
Secretaria Municipal de Educação

http://pponlinesme.campinas.sp.gov.br
07/10/2021 10:58:17   Página 41 de 169



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.

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. Assim, 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.

Característica do Agrupamento I

Número de crianças do AGI-A: Proposta de atendimento de 28 crianças;

Número de crianças do AGI-B: Proposta de atendimento de 28 crianças;

Será obedecido as barreiras sanitárias de afastamento social para prevenção contra o COVID 19 , as salas do Agrupamento I são aconchegantes com divisória para a hora do soninho, músicas para deixar o ambiente

acolhedor, onde as famílias possam sentir confiança ao deixar seu(a) filho(a) na sala. Sendo assim, todos os agrupamentos trabalharão em um primeiro momento com o acolhimento carinhoso e alegre conforme comunicado SME 41/2014.

Mesmo sendo uma faixa etária de 00 a 01 ano e meio, algumas crianças engatinham, andam e outras estão aprendendo a deslocar-se de um lugar para o outro. Pensando no bem-estar das crianças, as atividades são apropriadas para cada

faixa etária, lembrando que cada criança tem seu ritmo. Optaremos por maior tempo de atividades e brincadeiras ao ar livre.

As ações educacionais analisadas para o agrupamento I serão baseadas em propor um ambiente seguro, acolhedor e desafiante. Para isso é preciso acolher, perceber, escutar, entender e valorizar as crianças, respeitando, em sua

individualidade, com cuidados especiais com os bebês. Sabemos que os bebês são dependentes e carecem da ação do adulto. É importante dar tempo e condições para que se desenvolvam.

Desenvolvimento

A integração da família com agrupamento I é oportunizar uma parceria e mostrar aos responsáveis a importância da participação e acompanhamento da vida educacional da criança.

Muitas das nossas ações também embasadas em aprendizagem sólidas e significativas. Apesar da pouca idade, as crianças dos Agrupamentos I, onde a maioria ainda não anda, serão estimuladas com atividades variadas para o

crescimento do físico e do cognitivo, através de estímulos como o sentar, subir e descer, pegar e observar. Nas salas em que a maioria das crianças já apresentam independência na locomoção, as ações serão as mesmas citadas

anteriormente, sendo complementada com propostas para a aquisição de linguagem verbal, expressão de sentimentos, desejos e atividades com os grupos todos em áreas externas.

Sendo assim ao explorar ambientes externos, nossas crianças conhecem meios de transporte, carros, ônibus, e até aviões já que em nossa região temos aeroporto, e contato com o meio. No ano de 2021, trabalharemos o Projeto

“Campinas de A a Z”, onde vamos explorar a cidade de Campinas promover o conhecimento. Este projeto surgiu da necessidade de levar as crianças da Educação Infantil, a importância de conhecer as diferenças entre zona rural e zona

urbana, já que moramos na área urbana, reforçar vínculos no campo de experiências afetivas, estimular a alimentação saudável, o respeito, a diversidade, oralidade e a leitura.

No ano letivo de 2021, o grupo desenvolverá o Plano Anual Coletivo com o tema “Campinas de A a Z”

Primeiro trimestre: Adaptação, Identidade, água e dengue

Neste primeiro momento, trabalhamos: Adaptação; Identidade e Família; Ciclo da Água; Água e Dengue; Circo; Aniversariantes do Mês; Família; e Parceria com o PROIN.

Nos Agrupamentos I A e B, nossas crianças têm como referência institucional a família. É importante conhecer esta estrutura familiar a qual está inserida nesta nova etapa de sua vida, facilitando a convivência em grupo e a

socialização.

Nesse primeiro momento como não houve retorno presencial do ano letivo de 2021, organizamos planos de ações mitigadoras para um primordial e primeiro contato com as famílias, crianças e a comunidade escolar. Criamos um grupo

de Whatzapp, onde cada professora do seu agrupamento atende e envia ações como brincadeiras lúdicas, histórias, vídeos produzidos pelas professoras e auxiliares de sala, auxiliando às famílias no desenvolvimento dessas brincadeiras e

promovendo assim a interação e integração de todos, respeitando o direito à educação.

A criança nos primeiros anos de vida precisa ter o espaço relacionado com o que se sente, assim vamos promover situações que dê aos bebês a possibilidade de explorar por conta própria no ambiente colocado, conviver em grupo

respeitando o distanciamento social nos momentos de roda de alimentação, oferecer brincadeiras com músicas, convivência em espaços com outras crianças, explorar brinquedos da sala onde cada criança terá seu kit de brinquedos e todos

serão higienizados todos os dias, reconhecer o corpo através de movimentos e musicalização. É necessário que esse espaço s eja agradável e voltado para o bebê de acordo com o tema em questão, um banheiro para atender suas

necessidades biológicas, ambiente bonito, funcional e que estimule seu avanço emocional, físico e cognitivo.

Sendo que dentro desse espaço também trabalharemos com a diversidade cultural da comunidade local, apresentando as diferenças e estimulando o respeito ao próximo.

O momento da rotina para nossos bebês será feito com muita calma, dedicação, algumas crianças irão se recusar a se alimentar, esse momento pode ser acompanhado de uma música tranquila para estimular a boa alimentação, a

rotina do berçário e de que as crianças com até seis meses têm seis refeições e as com mais de seis meses têm cinco refeições, onde a educadora conversa e apresenta os alimentos. As crianças de um ano e meio a dois anos já utilizam de

espaço externo para se alimentar, muitas vezes já começam utilizar os utensílios, talheres para se alimentar. O estímulo a degustação é um processo realizado com a apresentação visual do alimento como está na natureza, deixando o bebê

pegar e segurar os alimentos, sempre com muita atenção neste momento referente à mastigação, para evitar engasgos. Importante ressaltar que este momento é priorizado, deixando a criança confortável, calma, estimulando o visual e o

motor, pois no futuro esses momentos farão com mais independência, demonstrando atenção, cuidado e autonomia.

É no dia a dia com nossos bebês que apreciaremos várias pequenas conquistas que serão importantes para a criança, para a família e principalmente para nós que estamos acompanhando esses progressos, porque é no convívio com o
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outro que os bebês crescerão tanto físico, quanto o cognitivo, o emocional e o social. Dentro dessa relação social vamos apresentar a rotina, respeitar regras básicas de convívio, interagir com crianças de outras salas. Esse convívio permitirá

criar relações afetivas e a explorar outros ambientes da escola e da sala também vai estimular a autonomia do bebê, aumentando os seus vínculos ao do outro, saindo do antes que era somente com a família. Essa integração vai oportunizar o

conhecimento de si próprio com o conhecimento do outro que está ao seu l ado, com os bebês. Essas interações serão mais demoradas, porém após os seis meses podem ocorrer naturalmente.

Conforme citado, o Projeto chamado “, Campinas de A a Z” será realizado com todos os agrupamentos, onde serão divididos em subtemas, adequando às propostas de acordo com a faixa etária, e projetos e planos individuais.

As propostas dos projetos possibilitam trabalhar com a interdisciplinaridades, mobilizando as pessoas ao nosso redor o assunto em questão, construindo recursos individuais, que ficarão registrados na unidade escolar. Será apresentado

à família, conhecendo e entendendo o momento histórico-social em que se vive, estimulando o exercício da cidadania, sendo alcançado pelo conhecimento de modo simples e objetivo, criando meios de comunicação, valorizando nossa cultura,

o local em que vivemos, incentivando a leitura, promovendo pesquisa aos familiares e realizando ações práticas, como vivências em campo.

Assim a escola e a família assumirão uma parceria nos cuidados e educação que são destinados às crianças, tornando-se essencial a troca de informações entre estas duas, a fim de que o trabalho desenvolvido na Unidade Educacional

venha a ser independente, porém complementar às atribuições da família.

Segundo trimestre: Agricultura/Horta e Alimentação saudável, Diversidade e cultura

No ano de 2021, trabalharemos o Projeto “Campinas de A a Z”. Conhecendo o entorno do bosque, conhecendo os animais, e a natureza, através de registros fotográficos e vídeos.

Alimentação saudável: Vamos dar início para alguns a introdução alimentar, onde será oferecida, até 7 refeições diárias, com estímulos para desenvolver o paladar e estimulando sabores. As crianças de um ano e meio a dois anos já

utilizam de espaço externo para se alimentar, respeitando o distanciamento de um metro e meio, muitas vezes já começam utilizar os u tensílios, para se alimentar. O estímulo a degustação é um processo realizado com a apresentação visual

do alimento como está na natureza, deixando o bebê pegar e segurar os alimentos, sempre com muita atenção neste momento referente à mastigação, para evitar engasgos. Importante ressaltar que este momento é priorizado, deixando a

criança confortável, calma, estimulando o visual e o motor, pois no futuro esses momentos farão com mais independência, demonstrando atenção, cuidado e autonomia.

Como ação mitigadora caso não ocorra o retorno presencial, enviaremos vídeos para as famílias sobre música e história cantada e será solicitado aos familiares que nos enviem receitas tradicionais de sua família para criarmos caderno

de receitas com a participação das crianças envolvidas nas ações do fazer, experimentar, observar e relatar.

Agricultura e horta: ressaltar o conhecimento sobre sementes, hortaliças e verduras. Com cores e formas, culinária com a experiência de novas texturas, musicalização para estimular a fala, despertando a autonomia de cada criança.

Como ação mitigadora solicitaremos aos pais e responsáveis que disponibilizem folhas e hortaliças e deixem as crianças manusearem os alimentos promovendo sensações através dos cinco sentidos e nos enviem fotos /vídeos e relatos

das crianças vivenciando a experimentação.

Diversidade e cultura: Desde de pequeno inserindo o conhecimento a diversidade e cultura, com leitura de livros, rodinhas de conversas, fantoches, palestras coletivas, atividades com carimbo de pé e mão . Através da Música:

trabalhar com rodinhas, chocalhos, danças, ritmos diversos, hora do canto, dramatização, sempre seguindo os protocolos de segurança para evitar a contaminação da covid-19.

Festa da família: através de drive thru e Festa da Roça demostrando a cultura rural da nossa cidade.

Como ação mitigadora envio de vídeos com historinhas promovendo a diversidade musical e cultural da nossa cidade. Solicitaremos aos pais e ou responsáveis o envio de seu entorno familiar, o que gostam de fazer e de ir q uando

momentos de lazer, enviando-nos vídeos ou fotos e relatos dessas atividades para registro.

Terceiro trimestre: Sustentabilidade, higiene e saúde e alimentação saudável

Sustentabilidade: O objetivo definido pelo Referencial Curricular Nacional é observar e explorar o meio ambiente com curiosidade, percebendo-se como ser integrante, dependente, transformador e, acima de tudo, que tem atitudes

de conservação. Trabalhar com materiais recicláveis, construindo brinquedos, oficinas de reciclagem com a família. Trabalharemos o entorno de Campinas e seus lugares de área verde como fauna e flora campineira.

Como ação mitigadora enviaremos vídeos ensinando sobre as cores e a fazer brinquedos de reciclados para as crianças.

Higiene e saúde: promoção de vídeos musicais sobre cuidados com a higiene como escovação dos dentinhos, lavar as mãos, tomar banho,  enfatizaremos a importância da higiene para nosso bem estar. Os bebês devem ir

periodicamente a consultas médicas para ver o desenvolvimento e bem estar físico. A importância das vacinas para prevenção de doenças lavar as mãos, escovação dos dentes, tomar banho todos os dias. Tudo isso é transmitido através do

cuidar assim como manter uma alimentação saudável para nosso corpo.

Como ação mitigadora enviaremos brincadeiras e vídeos musicais assim como informativos e dicas para a promoção do bem estar e autoestima através dos cuidados com nossa saúde e higiene.

Alimentação saudável: trabalharemos com estímulos a uma boa alimentação faremos piquiniques ao ar livre, na grama ou refeitório, solário espaços de casa ou outros para promover para as crianças sensações.

C omo ação mitigadora enviaremos brincadeiras e vídeos musicais assim como informativos e dicas para uma alimentação saudável.

.
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Sexta em cena: 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. Através de 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 realizados pelas educadoras e professoras dos agrupamentos respeitando sempre as barreiras de distanciamento

social.

Civismo- Hino Nacional: uma vez por semana, o Momento Cívico, com a execução do Hino Nacional. O objetivo desse momento é conscientizar as crianças sobre a valorização do patriotismo, o civismo e o respeito à pátria. O

momento cívico é uma oportunidade de reafirmar valores como a ética, o respeito e a cidadania. O culto à bandeira não é apenas uma rotina para cumprir a lei e, sim, uma forma de resgatar os valores cívicos e fazer com que as crianças se

tornem cidadãos conscientes da importância de se valorizar a nação. O amor à pátria deve ser revelado no dia a dia e a escola tem papel fundamental nesse processo de educação e conscientização cívica.

Festa da Pipa onde promoveremos a interação entre as famílias e crianças e comunidade escolar, respeitando as barreiras sanitárias de afastamento social ou através de ações mitigadoras com confecção de pipas e envio através de

vídeos ou fotos pelos grupos de WhatsApp.

Tudo poderá ser explorado através da arte com texturas, tintas, massinhas, cineminha, musicalidade e histórias contadas e cantadas, pois através da experiência com a literatura a criança amplia seu repertório, imaginário e criativo.

Apesar de serem bebês, sabemos que cada um carrega consigo um conhecimento próprio, uma cultura familiar e convivência em meio a comunidade, que nos permitirá acrescentar esses conhecimentos r esgatados: brincadeiras, histórias em

diversos gêneros, exposições eventos abertos à comunidade e apresentações musicais, respeitando o protocolo de segurança para evitar a contaminação da covid-19.

Quarto trimestre: Outubro Rosa, semana da criança /bullying e Encerramento

Outubro Rosa: Os agrupamentos IA e IB confeccionarão cartazes que ficarão expostos na frente da sala ou recepção da escola como meios de prevenção e serão confeccionados pelas crianças uma lembrança para ser entregue às

mães, através dessa confecção estimularemos nas crianças o desenvolvimento motor com as cores e texturas promovendo sensações.

Semana especial das crianças com atividades diferenciadas através da ludicidade promovendo bem estar e diversão para as crianças.

Bullying: trabalharemos o respeito e carinho pelo próximo através de histórias com fantoches, dedoches, flanelógrafos e livros onde cada semana uma professora do agrupamento diferente levará um grupo de criança em espaço ao ar

livre para contar histórias para as crianças, promovendo assim a interação, respeitando as barreiras sanitárias de afastamento social contra o coronavírus.

Realizaremos a amostra cultural dos agrupamentos com imagens de fotos e ou vídeos e produções do desenvolvimento das crianças no período presencial e remoto da nossa UE.

Encerramento: Contudo o encerramento é resumo do que foi trabalhado durante o ano letivo e desta forma cada agrupamento apresentará conforme tema de sua turma e entrega de relatórios através de uma confraternização.

Organizaremos nossa Unidade promovendo um espaço harmonioso, alegre e cheio de recordações da trajetória das crianças.

Exposição;

Teatro.

T odas as atividades serão realizadas mantendo os distanciamentos necessários.

Plano de Ação:

Através do WhatsApp e Facebook institucional serão enviados vídeos de encerramentos.

Avaliação

A avaliação será através da elaboração de relatório do desenvolvimento da criança, que serão disponibilizados a família. Para complementar o relatório de desenvolvimento haverá, também, o portfólio com as fotos dos momentos

vivenciados pela criança na unidade educacional e produções da criança.

Todo esse material permite acompanhar o desenvolvimento e aprendizagem da criança. (...) as instituições de Educação Infantil devem criar procedimentos para acompanhamento do trabalho pedagógico e para avaliação de

desenvolvimento das crianças, sem objetivo de seleção, promoção ou classificação. (MEC, 2009).

Ao finalizar esse trabalho concluímos que a responsabilidade da educação infantil é muito grande para a formação do cidadão. Reforçamos nossa ideia de importância de promover às crianças experiências que contribuam para seu

desenvolvimento integral. Percebemos, também, que a parceria com a família só reforça um bom desenvolvimento e aprendizagem.

O “brincar”, que é próprio deste tempo da infância e o direito das crianças, é apresentado por elas nas diferentes demandas e propostas. Uma cidade lúdica, que acolhe o brincar no encontro que acontece entre as crianças e com os

adultos, nos diferentes espaços e tempos, nos provoca a pensar como estes lugares estão sendo construídos, organizados e ofertados nas diferentes regiões da cidade, incluindo as possibilidades de acesso e acessibilidade incluímos, também,

pensar sobre a ofertas dos espaços culturais, como o museu, o cinema, e o teatro, para além do que cabe ao projeto de uma unidade educacional. Destacamos que algumas mencionaram c onhecer estes espaços, apenas quando participarão

de atividades organizadas pela escola.

Sendo assim entendemos que “o brincar” acontece sozinho como protagonista ou com o outro, em diferentes locais, a qualquer momento podemos realizar o faz de conta, com brinquedos objetos, imaginação e criação.
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PLANO ANUAL COLETIVO DO AGRUPAMENTO II - 2021

 CAMPINAS DE A a Z

 

O tema central desse ano é Campinas de A a Z, com o propósito de inserir o conhecimento sobre as raízes de nossa cidade,  assim podemos promover para as crianças o conhecimento das características que definem o município em que

vivem. A proposta de trabalho com o agrupamento ll considera as necessidades e o interesse das crianças e tem como objetivo estimular o desenvolvimento integral da criança, através de vivências prazerosas e lúdicas.

Iniciamos o ano com uma adaptação atípica, de modo remoto. A adaptação dessa maneira teve como objetivo a construção de vínculos entre as crianças, famílias e equipes, através de atividades mitigatórias, assim quando acontecer o

retorno presencial as crianças e famílias já estarão familiarizadas com as equipes e se sentirão seguras.

Partindo do interesse de cada turma foram definidos, junto as crianças, os temas para as salas: agrupamento ll A aeroporto, ll B mercado municipal, ll C caravela (taquaral) e ll D observatório.

As atividades propostas permitirão as crianças vivenciarem aspectos dentro dos campos de experiências, através de atividades como: Contação de história; cações de músicas; danças; quantificação de objetos; respeito ao próximo;

brincadeira com bolas; ritmos; entonação de voz; massa de modelar; pesquisas; vídeos; culinárias; jogo simbólico e brincadeiras.

Além dessas atividades, serão desenvolvidos os seguintes projetos: sustentabilidade, acolhimento/adaptação, outubro rosa, bullying, diversidade e cultura, água e mosquito Aedes Aegypti, trânsito / maio amarelo, civismo, etnias e

cultura campineira, agricultura e horta/alimentação saudável, higiene e saúde/alimentação saudável e semana da criança. Todos os projetos estão descritos no plano individual de cada agrupamento. Todos os projetos serão trabalhados no

decorrer do ano, sempre respeitando a singularidade de cada turma.

Água e mosquito Aedes Aegypti iremos abordar os cuidados para evitar o crescimento de foco do mosquitos e a epidemia de dengue, Zika vírus e Chikungunya em nossa cidade, conhecendo as formas de prevenções e tratamento

dos principais sintomas da doença, dentro desse projeto também iremos debater os diferentes usos da água no nosso cotidiano, conscientizando nossas crianças ao uso sustentável da água evitando o desperdício; Dentro do projeto

sustentabilidade envolveremos a alimentação saudável, agricultura e a reciclagem nosso objetivo é estimular o desenvolvimento da  educação alimentar, incentivando o consumo de alimentos saudáveis, apontando a função dos

alimentos para manter nosso corpo em bom funcionamento e saudável; conscientizar as crianças, famílias e sociedade sobre a importância do meio ambiente e como nós estamos inseridos nele e que cuidando do meio ambiente promovemos

qualidade de vida. Abordaremos uso adequado e renovação de certas matérias primas como reciclagem. Incentivaremos o reuso de recursos.

Na diversidade e cultura será estimulado, acima de tudo, o respeito ao outro e pela diferença, pois há em Campinas diversidade cultural. Nas Manifestações artísticas poderemos explorar os diversos artistas plásticos e suas obras,

musicais, cinema, teatro e os monumentos de Campinas.
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Na semana do trânsito trabalharemos a sinalização e os principais meios de transporte de nossa cidade através do campo de experiencia traços, sons, cores e formas com atividades como: construção de cartazes conscientizadores,

observação do trânsito da nossa janela e/ou quando precisamos sair.

Em etnias e Cultura Campineira pesquisaremos as influências culturais que compõem a história de nossa cidade, valorizando cada cultura. Campinas de braços abertos: as famílias imigrantes terão a oportunidade de expressarem

seu sentimento de como se sentiram acolhidas e o que levaram a escolherem Campinas para seu novo lar.

Em higiene e Saúde será trabalhado a importância em manter bons hábitos de higiene para a saúde, esse assunto será abortado através da ludicidade com atividades como: orégano no prato para simular vírus e bactérias e um prato

de sabão com água para demonstrar que o sabão “espanta esses bichinhos” e tinta guache na mão, para demonstrar que onde pegamos com a mão suja, a sujeira se espalha. Além da higienização corporal trabalharemos a higienização e

organização do espaço em que vivemos e a higienização e melhor forma de preparo dos alimentos.

Está previsto para outubro dois eventos de grandes relevâncias:  outubro rosa com confecção de cartazes de conscientização da importância da prevenção ao câncer de mama e a saúde da mulher e a Semana do Brincar que terá

atividades recreativas para que as crianças possam se divertir.

Trabalhar o tema bullying se faz necessário devido a diversidade que há em nossa comunidade, devemos trabalhar o respeito, lidando com as diversas diferenças. Trabalharemos esse aspecto através da contação de história.

Pensando na organização do espaço e tempo dos agrupamentos II, a Unidade Educacional se norteia a partir dos Documentos Oficiais para Educação Infantil do Município de Campinas, para que a criança tenha a possibilidade de estar

em relação com ela mesmo e com os outros, com os elementos e com o próprio mundo. Garantindo assim experiências com o conhecimento e a cultura em meio as 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. Desde o início da pandemia o distanciamento social fez-se necessário para minimizar a proliferação do vírus, além do

uso do álcool gel e máscara. Devido ao novo cenário em que se encontra o mundo, fez-se necessário a adaptação do nosso trabalho de modo remoto e com o retorno presencial algumas medidas serão necessárias, seguindo o protocolo da

secretária de saúde, tais como: utilização de EPI’s, brinquedos devidamente higienizados; álcool gel; máscara e demarcações que garantem a distância mínima e segura.

Uma sala do agrupamento II(A) compõe banheiro adaptado para crianças com espaço para dar banho, as demais turmas utilizam o banheiro próximo ao pátio da escola, que também são banheiros adaptados para os tamanhos das

crianças com espaço para banho e pias adaptadas para lavagem das mãos e escovação.

O momento da alimentação acontecerá da seguinte maneira: ao chegar será oferecido o café da manhã/lanche e no momento antes da saída será oferecido o almoço/jantar, o refeitório possui as demarcações de distância segura. Neste

momento as crianças desenvolverão a autonomia, se alimentado sozinha, sendo incentivadas a alimentar-se de modo saudável, experimentar alimentos diversos e evitar o desperdício, buscamos trabalhar com os alimentos oferecidos como

verduras e legumes. O cardápio é elaborado pela nutricionista da Unidade e fica exposto próximo a cada sala e na porta de entrada da secretaria da escola.

         A comunicação com a família é feita por do WhatsApp (no modo remoto), reuniões e caderno de comunicação (no modo presencial). As professoras se colocam a disposição para esclarecimento de dúvidas, em horário e dia determinados

e comunicados as famílias.

A avaliação permite ao professor acompanhar o desenvolvimento da criança, respeitando sua singularidade, através de atividades diversificadas e dinâmicas. O processo envolve observação diária, registros através de anotações, fotos,

vídeos e desenhos (no modo remoto, enviados pelas famílias).   
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Plano Coletivo do Agrupamento III de 2021

 

Nosso planejamento anual  de conferencias entre professores dos agrupamentos III e a O.P. chegando à conclusão de garantir a criança o pleno protagonismo da sua identidade, sua competência, oportunidade de crescimento,
segurança, confiança e contato social, pois é um elemento essencial para o desenvolvimento diário das atividades que serão desenvolvidas pelo professor e criança em sala de aula durante todo o ano.
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Conforme o Documento Orientador, a garantia do direito à educação nesse cenário convoca-nos à retomada dos Documentos Curriculares da Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino de Campinas (RMEC), da Carta de Princípios
de abril de 2020, e das Diretrizes para o Redimensionamento do Trabalho Pedagógico com a Educação Infantil no 2° semestre de 2020 (Anexo à Resolução SME n° 06, de 01 de setembro de 2020) para, na relação com essas referências e com
uma análise cuidadosa do trabalho no ano anterior e das expressões das crianças, famílias e educadores com ele envolvidos, serem encaminhadas as ações referentes ao ano letivo de 2021. Ainda com base nesse documento, iniciaremos o ano
letivo de forma virtual, possibilitando a realização das atividades mitigadoras. Após o retorno presencial que conforme previsto acontecerá em forma de rodízio de turma, com 50% da capacidade da Unidade, e o atendimento acontecerá
simultaneamente entre o presencial e o virtual.

Nesse planejamento inclui-se uma previsão das atividades didáticas, bem como sua revisão e sua adequação para o ano letivo de 2021 de acordo com as necessidades e o desenvolvimento de cada turma. É necessário destacar a
importância do planejamento, avaliação e do replanejamento, onde as propostas são repensadas com as crianças e para as crianças como faz destaque no CCT. (Caderno Curricular Temático).  Além disso, as Diretrizes Curriculares para a
educação infantil (DCEI) determina o brincar e o interagir como eixos estruturantes da prática pedagógica na Educação Infantil, onde encontramos os Direitos de Aprendizagem e Desenvolvimento que asseguram o aprendizado das crianças
pequenas: conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. Sabemos que o trabalho pedagógico na Educação Infantil permeia todos os campos de experiências, com isso, este Projeto foi elaborado com o intuito de firmar o
compromisso dessa Unidade Educacional com os direitos da criança previstos nos documentos oficiais tais como citado no Caderno Curricular Temático pág. 24:

“Nos planejamentos serão garantidos, intencionalmente, tempos e espaços para brincar, para desenhar, para esculpir, para se relacionar com a música, para comer, para se banhar, para dormir, para ouvir, ler e contar

histórias com os educadores, reconhecendo vivências e experiências como essas enquanto elementos de transformação e composição de tempos e espaços.”

A infância é um período que precisa ser dedicado para que a criança viva seu modo de ser criança, imagine, crie, divirta-se e principalmente brinque. E pensando assim é que decidimos pela elaboração desse Projeto com foco na

aprendizagem por meio de brincadeiras lúdicas, característica principal da Educação Infantil permeando neste contexto algumas experiências que envolvem explorar e conhecer a cultura de nossa Cidade. O Projeto Anual “Campinas de A à

Z” servirá como base para o trabalho realizado em nossa Unidade Educacional em 2021; e o n osso planejamento é baseado nas 10 ações da Educação Infantil. Portanto o conteúdo presente contempla o desenvolvimento integral das crianças,

diante dos campos de experiências: Corpo, gestos e movimentos; O eu o outro e o nós; Oralidade e escrita; Traços, sons, cores e formas; Espaços tempos, quantidades, relações e transformações. As práticas pedagógicas

irão contemplar o brincar, como um meio para ensinar e aprender, considerando a dimensão dos tempos didáticos, as experiências cotidianas respeitando as especificidades, interesses e conhecimentos prévios da criança. Pensando nisso a

nossa Unidade Escolar (re)pensou a proposta de trabalho por meio das atividades mitigadoras, visando o distanciamento social e a segurança das crianças enquanto estiverem na Unidade. As crianças receberão kits de brinquedos individuais

que serão higienizados após a utilização. Além disso, as atividades serão realizadas de maneira em que todas as crianças possam participar individualmente ou em grupo sempre mantendo a distância de 1 metro e meio nas dependências da

unidade conforme o Documento Orientador.

 

 Disponibilizaremos kits individuais de jogos de montar,  colorido, quebra-cabeça e peças de encaixes que são interativos e estimulam a coordenação motora, oportunizando experiências com as formas, cores, quantidades, imaginação e

criatividade. Após o uso os kits serão higienizados

N o Faz de Conta proporcionaremos o universo lúdico imaginário das crianças consigo e com o mundo social por meio da brincadeira, tanto em casa quanto na escola, já que a brincadeira cria para as crianças uma zona de

desenvolvimento proximal que não é outra coisa senão a distância entre o nível de desenvolvimento, determinado pela capacidade de resolver independentemente um problema, e o nível de desenvolvimento potencial, determinado através

da resolução de um problema, sob a orientação de um adulto, ou de um companheiro mais capaz. Vygotsky (1984, p.35), onde o Faz de Conta à criança se expressa reproduzindo o ambiente familiar se divertindo em ser mamãe e papai, já que

desde muito cedo, as crianças apresentam grande interesse pela vida do adulto e reproduzem isso com frequência em suas brincadeiras do faz de conta. Enquanto as crianças brincam elas interpretam se colocam no lugar dos pais, educadores

e outros. Brincar é uma das principais formas de comunicação que a criança utiliza e é por meio deste ato que a criança pode reproduzir o seu cotidiano num mundo de fantasia e imaginação.

Trabalharemos Artes com atividades de pesquisas, recortes, colagens, construções com materiais reciclados e sucatas, pinturas com materiais diversos como: tintas coloridas, pinceis, canetas coloridas, giz de cera, lápis de cor, etc.

lembrando que todos os materiais serão individuais para mantermos a segurança de cada criança. Durante essas vivencias as crianças exploram a criatividade e desenvolvam o gosto por criar. Essas atividades também ocorreram de maneira

simultânea tanto para as crianças presente na unidade quanto para as que estiverem em casa.

Exploraremos as áreas externas e os espaços comuns da unidade, onde as crianças poderão brincar ao ar livre mantendo o distanciamento social determinado pelos órgãos de saúde.

Para utilização destes espaços a equipe junto à gestão escolar constituiu um cronograma em que promove a frequência e o uso coletivo por meio de rodizio no qual possibilitara a higienização de todos os espaços utilizados. Essa

dinâmica pedagógica é utilizada no dia a dia, e fica sob- responsabilidade e de acordo com a temática e organização da professora.

A alimentação durante esse momento onde ainda convivemos com a pandemia, teremos uma formato diferente do que as crianças estão acostumadas, elas se alimentarão sozinhas, porém não teremos o autoservimento, para manter a

saúde e garantir a higiene, as crianças irão receber os pratos montados e se sentarão em lugres alternados nos bancos do refeitório, nos quais já foram demarcados onde cada criança poderá se sentar e onde não poderá ter criança sentada,

foram colados adesivos divertidos e educativos por todo o refeitório e demais dependências da unidade para facilitar na orientação e manter a segurança de todos. É importante ressaltar que praticamos o incentivo da alimentação saudável

com cardápio variado preparando por nutricionistas em parceria com o CEASA, dentro das necessidades nutricionais saudáveis para cada faixa etária e atendendo os casos de restrições alimentares.

Nossa proposta é baseada no tema “Campinas de A a Z”, aproveitando que nossa cidade oferece atrativos turísticos, especialmente com valores históricos e culturais, tanto rural e urbano.  Dentro desse diversificado mundo de cultura,

trabalharemos os cantores e atores que nasceram em nossa cidade como: Sandy e Junior, Cláudia Raia, Marília Gabriela. Trabalharemos a Tarsila do Amaral, foi uma importante artista plástica brasileira do movimento modernista, nela

exploraremos as suas obras, a sua importância na semana da arte moderna, entre outros encontros de Tarsila. Trabalharemos a história da construção de histórica de Campinas observando vídeos e imagens do Teatro Carlos Gomes e Castro

Mendes. Nossas turmas de Agrupamentos III,  poderão conhecer Pedreira do Chapadão, Observatório, Museu Dinâmico de Ciências, Museu da imagem e do Som, Espaço Cultural Casa do Lago. Na área urbana, estamos planejando fazer nosso

estudo do meio na Torre do Castelo, Taquaral, onde é o parque mais famoso de Campinas, junto temos o Lago do Café e a Praça Arautos da Paz, formam a mais importante área de lazer da cidade. Temos também,  uma réplica exata da

Caravela, que trouxe Pedro Álvares Cabral às terras brasileiras. Assim, mostraremos vídeos e imagens de todos esses locais importantes na história de nossa cidade.

Observando as imagens do Aeroporto, conheceremos os tipos de transportes aéreo e terrestre.  Na parte rural da grande Campinas, exploraremos na diversidade cultural o meio ambiente na Mata de Santa Genebra, Bosque de Jequitibá,

onde é uma das maiores e mais antigas áreas de lazer da cidade. Lá temos aves, repteis e mamíferos, contamos com a Casa do Caboclo e o Museu Natural o Aquário Municipal e o tetro Carlos Maia, Parque Ecológico, faremos pesquisas sobre

esses locais e sobre tudo que podemos encontrar neles.

O Plano Anual trabalhará atividades complementares de uma forma convencional e lúdica, para informações importantes no avanço social da criança contemplando os seguintes projetos:

1.            Acolhimento
2.            Agricultura, Horta e Alimentação Saudável;
3.            Etnias e Cultura Campineira
4.            Semana do Trânsito e Maio Amarelo
5.            Civismo
6.            Sustentabilidade
7.            Higiene e Saúde
8.            Outubro Rosa
9.            Semana da Criança
10.         Bullying
11.         Encerramento
12.         Sexta em Cena
13.         Aniversariantes do Mês.
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Temos como proposta, trabalhar no agrupamento III através das leituras e práticas no cotidiano escolar e familiar, percebemos que o apelo por valores está cada vez mais constante no mundo inteiro, na medida em que educadores,

pais e até mesmo as crianças encontram-se dificilmente afetados pela violência e outros problemas crescentes que implicam na falta de coesão social causada pelo distanciamento devido à Pandemia da Covid-19. Sendo assim, devemos, desde

muito cedo cultivar os valores do dia a dia das nossas crianças, conscientizá-los da importância da necessidade em preservar valores, como respeito ao próximo, amor, amizade, gratidão, cooperação, colaboração e entre outros. É fundamental

perceberem o quão importante é dizer obrigado, pedir desculpa licença e, por favor. Essas palavras são necessárias para uma boa convivência em grupo. É muito importante promover a integração de amigos família e escola, pois a criança

desenvolvem vínculos afetivos resgatando valores morais, como amor, respeito, responsabilidade, cooperação, humildade, honestidade, generosidade, justiça, dignidade, paciência e solidariedade.

Faremos estudo do meio com objetivo de proporcionar as crianças o desenvolvimento de um olhar crítico e investigativo, para isso utilizaremos vídeos e imagens. Seguiremos trabalhando diversos tipos de linguagem o cuidado e o

respeito pelo processo de produção e criação. Na alimentação saudável as crianças vão desenvolver a curiosidade em degustar novos sabores e reformular suas preferencias alimentares, raciocínio lógico a coordenação motora e percepções

visuais táteis olfativas e gustativas. Diversidade e cultura valorizar diferentes raças, gêneros e pessoas com deficiência. Trabalhamos junto à sustentabilidade, higiene e saúde, pois ao ensinar as crianças a praticarem a sustentabilidade você

cria um ambiente melhor em casa em fora dela. Nas artes trabalhamos todos os aspectos ligados como a exposição, vídeos, fotos e imagens, música e a musicalidade, como todas as outras formas de conhecimentos (CCT de Arte, Música e

Educação). A proposta voltada ao civismo traz uma experiência na qual possibilita que as crianças adquiram sentimento de patriotismo e pertencimento, traremos experiências semanais de reunirmos o grupo para cantar o Hino Nacional e

observar a Bandeira de maneira coletiva mantendo os distanciamentos necessários. Teremos a participação da equipe do PROIN da Guarda Municipal de Campinas que proporcionarão atividades de civismo com as crianças.

No Projeto Sexta Em Cena a proposta é semanal na qual trabalharemos com apresentações teatrais e musicais, promovendo interação e socialização entre as crianças. As encenações serão para apreciação de todos os agrupamentos

que poderão ser compartilhadas nas redes sociais da unidade. Ao final de cada mês é promovido na U.E a festa dos aniversariantes, o qual promove socialização entre os agrupamentos valorização da criança e elevação da autoestima. É dada

mediante decoração temática de um certo espaço no pátio, mesa montada com bolo e as personagens do tema. Esses eventos serão realizados de acordo com as orientações para segurança e saúde das crianças conforme as normas exigidas

pelos órgão de saúde, também faremos envio de vídeos e imagens para participação das famílias nos grupos das salas e nas redes sociais da unidade.

Finalizaremos nosso ano com muita alegria e interação entre as crianças e Comunidade Escolar. Organizaremos nossa Unidade promovendo um espaço harmonioso, alegre e cheio de recordações da trajetória das crianças. O tema da

apresentação será de acordo com o projeto anual “Campinas de A à Z”. Proporcionaremos a participação das família, partilhando as memórias e recordações da sua trajetória na Educação Infantil com os profissionais da Unidade que fizeram

parte de sua história. Teremos apresentações de peças teatrais e musicais, realizadas pelas crianças de acordo com o tema do projeto anual trabalhado durante esse ano, seguindo as normas de segurança dos órgãos de saúde.

Sendo convidativa e calorosa nossa Unidade Educacional proporciona reuniões individuais e trimestrais com familiares onde participam de todos os momentos pedagógicos além de oficinas, teatros, apresentações, palestras e amostras

de atividades, que esse ano se darão de maneira remota e segura.

A cada fechamento de planejamento os familiares têm oportunidade de contemplar o trabalho feito com as crianças, o desenvolvimento e seus registros.  Pensando na organização do espaço e tempo do agrupamento na unidade

educacional se norteia a partir das diretrizes curriculares nacionais para educação infantil para que a criança tenha a possibilidade de estar em relação com ela mesmo, com os outros seres, com os elementos e com o próprio mundo. Um

ambiente agradável, flexível, acolhedor e desafiador que proporciona o brincar na inspiração, segurança e ainda potencializa o desenvolvimento integral dos pequenos.

 

Avaliação

Segundo as Diretrizes Curriculares de Campinas, considera-se necessário que a documentação pedagógica constitui-se em ferramentas de escuta e olhar atento através de diversos meios: relatórios, planejamento, entrevista com as

famílias, diário de campo e de classe, avaliações descritivas das crianças, registro de tempos pedagógicos, vídeos, gravações, fotografias, painéis, portfólios, livros da vida entre outros.

A avaliação é realizada de forma individual e coletiva, onde busca abraçar o desenvolvimento integral da criança e serve como avaliação do trabalho, bem como propiciar subsídios para o redirecionamento das ações, buscando assim

compreender o desenvolvimento cognitivo, a coordenação motora, a sociabilidade, as necessidades particulares de cada criança considerando aspectos sociais e familiares. Sendo um processo diário respeitando individualmente o tempo de

cada criança e sua superação.

Sendo assim avaliação será contínua e ocorrerá durante a execução das atividades propostas, através da observação. Avaliar os conhecimentos prévios das crianças. Analisar o desempenho e o que ainda apresenta dificuldades, perceber se a

criança consegue se expressar através da atividade realizada, observar as atividades desenvolvidas e registrar o interesse e participação do grupo e a assimilação dos conteúdos, analisar diariamente o desenvolvimento geral de cada criança.

 

Referências

Brasil. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil / Secretaria de Educação Básica. – Brasília : MEC, SEB, 2010.

Vygotsky, Lev Semenovich. Aprendizado e Desenvolvimento: Um Processo Sócio-Histórico, de Marta Kohl de Oliveira, 112 págs., Ed. Scipione.

Caderno Curricular Temático

Educação básica: Ações Educacionais Em Movimento Volume I

Espaços E Tempos na Educação das Crianças (pág. 16).

Caderno Curricular Temático

Educação básica: Ações Educacionais Em Movimento Volume III

Arte, Música E Educação:

Tudo é Coisa Musical... (pág.26)

Documentos Curriculares da Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino de Campinas (RMEC)

Documento Orientador para o retorno presencial,

Carta de Princípios de abril de 2020,

Diretrizes para o Redimensionamento do Trabalho Pedagógico com a Educação Infantil no 2° semestre de 2020 (Anexo à Resolução SME n° 06, de 01 de setembro de 2020)

Série: Educação Especial

O trabalho a ser desenvolvido na U.E Midori Hamamoto tem como objetivo proporcionar a identificação das especificidades. Propiciar a inclusão
de todas as crianças, num coletivo diversificado, com ações educativas que possibilitem o desenvolvimento de suas potencialidades, aquisição
das habilidades e competências, colaborando na construção do seu aprendizado, com estratégias que visem à eliminação de barreiras e
contribua para a sua plena participação na sociedade.  Desenvolver junto à equipe gestora um trabalho que envolva as crianças, as famílias, os
professores, todos os funcionários da CEI e integrantes da comunidade, através de formações, estudo, documentários, filmes, palestras visitas e
outros, com intuito do desenvolvimento da consciência, da cidadania e de direitos, reconhecendo e valorizando as crianças em suas
peculiaridades étnicas, de gênero, cultura, partindo de suas realidades de vida, de suas experiências, de seus saberes e fazeres.

Educação Inclusiva / Educação Especial
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           A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB/96) representa um grande avanço conceitual, colocando a educação infantil como primeira
etapa da educação básica. Esta tem por finalidade o desenvolvimento integral de todas as crianças, do nascimento aos seis anos (art. 58),
inclusive as com necessidades educacionais, promovendo seus aspectos físicos, psicológico, social, intelectual e cultural. A proposta da inclusão é
de enfrentar e superar as situações de exclusão, reconhecendo os direitos da diversidade das crianças, estimulando sua plena participação
social. Com ações educacionais promovendo espaços, tempos, ações, projetos e atividades que propiciem a criança com necessidades especiais,
com o objetivo de desenvolver seu conhecimento, interagir com outras crianças, adultos e atingir suas potencialidades dentro de um contexto de
respeito, aprendizagem e formação continuada do professor.

Intencionalidades com as práticas pedagógicas:

              Nesse ano letivo de 2021, junto a toda a equipe educativa da CEI daremos continuidade ao Projeto: “Campinas de A a Z”. Por
considerarmos que a identidade regional e cultural dos indivíduos, propiciam saberes de diferentes aspectos, integrando o desenvolvimento da
social da criança, protagonizando-a como cidadão de direitos. Nesse projeto a criança terá acesso 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.
                 Nesta perspectiva, interações que permitirão a autonomia da criança no pensar e fazer com o outro, no cuidado pessoal e do que a
cerca, na auto-organização e preservação do patrimônio, cuidados com saúde, nutrição e bem-estar; 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; interações com as manifestações e tradições culturais, especialmente as do município em que ela vive.

As ações pedagógicas priorizam o envolvimento da criança, família e a equipe educativa nos espaços e tempo de forma a favorecer a interação
entre as mesmas nas brincadeiras, na exploração dos espaços da instituição, no manuseio de objetos, de elementos da natureza e outros.

Em todo o trabalho pedagógico haverá a mediação dos professores/ monitoras onde a criança terá a oportunidade de participar, organizar,
realizar experiências, questionar, trocar vivências. De criar e recriar situações com criatividade.

Ações desenvolvidas pela professora de Educação Especial

Desenvolver com o professor, monitor e toda a equipe gestora propostas pedagógicas que atendam as necessidades das crianças, apoiando-as
com sugestões, e adaptações de atividades quando necessária;

Desenvolver metodologias com estratégias, aquisição e produção de recursos e materiais específicos quando necessário ao processo educativo
da criança. Essas metodologias / estratégias são previamente planejadas e articuladas com os professores da turma, buscando a melhor forma
de mediação para as aprendizagens e a busca da interação das crianças nos espaços e tempos da CEI;

Atuação junto às crianças deficientes e as demais crianças nas atividades em sala e extra- sala;

Orientar para que a avaliação seja adequada às crianças com deficiência. Auxiliar a equipe educativa na análise e elaboração de relatórios para
encaminhamento para setores de saúde, para avaliação diagnóstica, quando se fizer necessário;

Preparar juntamente a equipe educativa da Unidade (professores, gestores e monitores), documentos pedagógicos referente ao publico da
Educação Especial: relatórios avaliativos individuais (trimestralmente), atas para reuniões com a família (quando necessário), avaliação das ações
pedagógicas, portfólio, documentação com fotografias (registradas de acordo com o cotidiano);

Trabalhar dia a dia com a coordenadora pedagógica e a professora da turma, participando e acompanhando a criança, realizando análise
coletiva. Apresentar a família todo o desenvolvimento da criança e a necessidade de encaminhamento para atendimento complementares:
psicológica, fonoaudiólogas, neurologista, ortopedista, terapia ocupacional e outras;

Estar sempre em contato com a família, levando ao seu conhecimento toda a trajetória da Educação Especial, esclarecendo e orientando-as sobre
o trabalho e o processo de aprendizado, desenvolvido com as crianças;

Manter diálogo com os profissionais da saúde que atendem as crianças, visando caminhos significativos para a criança;

Participar e planejar dos tempos de estudo, formação entre pares, que acontecem semanalmente com formações direcionadas pela Orientadora
Pedagógica, da RPAI e das formações continuadas;

Avaliação

             De acordo com a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (2007)
                                      A avaliação pedagógica como processo dinâmico considera tanto o conhecimento prévio e o nível atual de
desenvolvimento do aluno quanto às possibilidades de aprendizagem futura, configurando uma ação pedagógica processual e
formativa que analisa o desempenho do aluno em relação ao seu progresso individual, prevalecendo na avaliação os aspectos
qualitativos que indiquem as intervenções pedagógicas do professor. No processo de avaliação, o professor deve criar estratégias
considerando que alguns alunos podem demandar ampliação do tempo para a realização dos trabalhos. (BRASIL, 2007, p. 11)

  A avaliação tem uma grande influência no processo educativo da criança quando atende suas necessidades. Ela não teve ser classificatória e
sim colaborar com o processo de aprendizagem da criança. Para o professor a avaliação permitirá identificar se suas estratégias/planejamento
estão proporcionando o aprendizado ou necessitam ser melhorados. Se usada adequadamente, a avaliação pode promover o progresso da
criança, ajudando-a a construir autoconfiança e a compreender de suas habilidades como também suas limitações, atividades que se referem
tanto ao trabalho individual quanto ao trabalho coletivo, partindo de uma observação detalhada da rotina da criança, descobrindo assim todos os
saberes que elas apresentarem. Assim na perspectiva inclusiva o professor propicia instrumentos para a construção significativa do
conhecimento da criança, com ações de interação e participação da mesma na sociedade com igualdade de oportunidades.
 
Referências bibliográficas:

 BRASIL, Ministério da Educação – Secretaria de Educação Especial (SEESP). Política nacional de educação especial na perspectiva da educação
inclusiva. Brasília: MEC, 2008

Caderno Curricular Temático Educação Básica: Ações Educacionais em Movimento Espaços e Tempos na Educação das Crianças volume I.

Diretrizes Curriculares da Educação Básica para a Educação Infantil: um processo contínuo de reflexão e ação: Prefeitura Municipal de campinas,
Secretaria Municipal de Educação, Departamento Pedagógico/Organização: Miriam Benedita de castro Camargo/Coordenação pedagógica: Heliton
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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

A

Planejamento Específico

Disciplina: Educação Infantil

Professor: 911001151 - HELENA CRISTINA ORTEGA

Apresentação 
Professora: Helena Cristina Ortega, formada desde 2015, no curso de Licenciatura Plena em Pedagogia pela Universidade Anhanguera Uniderp de Campinas.
A minha trajetória docente na área da educação infantil teve início em julho 2017, em um CEI BEM QUERER até o período de janeiro de 2019, trabalhando em período integral das 07:00 as 17:00, como professora do agrupamento I A e
agrupamento I B. Em maio de 2019 comecei a trabalhar em outra Nave Mãe, para cobrir uma licença maternidade, atuando como professora do agrupamento I A no período das 07:00 as 11:00, após o retorno da professora fiquei trabalhando
nessa mesma instituição como monitora, atuei como monitora seis meses, vale a pena ressaltar que este período foi de muito aprendizado para minha formação. 
Esses anos de experiência foram essências para o meu desenvolvimento profissional.
Para mim ser professora é, muito antes de ser uma profissão, é uma das formas mais genuínas do amor. Como já dizia o grande mestre Paulo Freire, “eu nunca poderia pensar em educação sem amor. É por isso que me considero um educador,
acima de tudo porque sinto amor.”
Portanto o professor deve refletir constantemente sobre a sua própria prática a fim de compreender a constituição de uma docência que é repleta de encantamentos, responsabilidades e desafios, e apresenta inúmeras especificidades que
ainda necessitam de muito estudo pelos profissionais da área da Educação Infantil.

Equipe
Nossa equipe no agrupamento l A é composta por mim atuando como professora, no período das 07:00 as 11:00 e cinco monitoras no período integral, sendo elas: 
Ana Carla de Jesus Costa- formação: ensino médio completo, atua como monitora há um ano. 
Jessica Cristina dos Santos Rocha- formação: formada em Pedagogia, atua como monitora há um ano.
Larissa Fernanda Silva da Rocha- formação: ensino médio completo, atua como monitora há oito anos.  
Lenice da Silva Santos- formação: ensino médio completo, atua como monitora há um ano. 
Thais Ferreira dias- formação: cursando Pedagogia, atua como monitora há quinze anos.
Todas são educadoras experientes e dedicadas que atuam nos cuidados das crianças com muito amor e carinho.

Agrupamento IA

A turma neste momento é composta por dezesseis crianças com idade média entre 4 meses a 1 ano, mas a sala tem capacidade de receber até 28 crianças, é uma turma multisseriadas, onde o atendimento das mesmas é de moradores das
proximidades do CEI, vale a pena ressaltar que as famílias e as crianças são novas neste processo de aprendizagem na creche, portanto como mediadores iremos promover momentos de aprendizagem e desenvolvimento através de muita
ludicidade, onde promoveremos atividades que envolvam as famílias e a turma de forma prazerosa e acolhedora, tendo um olhar antropológico e respeitando as suas vivências adquiridas, que envolvam a todos de forma lúdica, porém,
desafiadora e assim tornando os protagonistas de seu desenvolvimento, mas devido à pandemia, seguiremos os protocolos de segurança necessário para evitarmos a contaminação e a prevenção do covid – 19 e garantir a saúde e o bem estar
da criança.

Introdução

Seguindo os protocolos de segurança para evitar e conter a covid-19, no decorrer do ano será proporcionado espaços, ambientes, tempos e momentos que contribuam para que a criança se desenvolva, sinta-se acolhida, segura e motivada.
Conforme o Documento Orientador, a garantia do direito à educação nesse cenário nos convoca à retomada dos Documentos Curriculares da Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino de Campinas (RMEC), da Carta de Princípios de abril
de 2020, e das Diretrizes para o Redimensionamento do Trabalho Pedagógico com a Educação Infantil no 2° semestre de 2020 (Anexo à Resolução SME n° 006, de 01 de setembro de 2020) para, na relação com essas referências e com uma
análise cuidadosa do trabalho no ano anterior e das expressões das crianças, famílias e educadores com ele envolvidos, serem encaminhadas as ações referentes ao ano letivo de 2021. 
A compreensão das condições de vida, de relação com o CEI, de cuidado, interação brincadeira, movimento e diálogo, vividas pelos bebês, e crianças é necessária para identificação de onde e como é preciso intervir educacionalmente.
Uma das primeiras conquistas para as crianças ganharem autonomia, formação de identidade, equilíbrio e desenvolvimento de habilidades motoras e para aumentar a confiança nas habilidades motoras é o movimento, por tanto ressaltamos a
importância da prática de exercícios nesta faixa etária, pois quando a criança tiver espaço e liberdade para se movimentar, aprenderá a medir suas próprias forças e limites. À medida que as crianças ganham maior controle sobre seus corpos e
se adaptam à possibilidade de interagir com o mundo, elas se exercitam cada vez mais. As características desta fase são o sentido do tato, tom e expressão do corpo, ou seja, todas essas ações constituem uma ponte, para que os bebês
possam interagir e realizar ações no meio cultural circundante enquanto os observa. Dessa forma, as atividades criativas são um importante canal de possibilidades de aprendizagem. De acordo com Jerusalinsky, os bebês nascem capazes,
potentes, curiosos e incompletos. Portanto as estruturas anatomofisiológicas deles nascem prontas para se formarem e depende de como serão colocadas para funcionar. Com base nesse princípio, vale ressaltar que a deficiência na primeira
infância não deve ser confundida com deficiência. Ao contrário, os bebês se expressam em diferentes linguagens, o que representa um desafio para o educador interpretá-los para que por meio deles fale, promovendo o próprio
desenvolvimento do bebê. 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 os educadores a repensarem sua prática pedagógica e propiciou o estímulo dos mais novos pelos mais velhos.
Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (9394/96), em seu artigo 29: A Educação Infantil primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até cinco anos e 11 meses de
idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade.
De acordo com as Diretrizes Curriculares da Educação infantil Pública: um processo contínuo de reflexão e ação (2013) do Município de Campinas:
(...) a Educação infantil é construída de relações educativas entre crianças-crianças-adultos pela expressão, o afeto, a sexualidade, os jogos, as brincadeiras, as linguagens, o movimento corporal, a fantasia, a nutrição, os cuidados, os projetos
de estudos, em um espaço de convívio onde há respeito pelas relações culturais, sociais e familiares (BARBOSA, 2006, p.25).

Portanto a Educação Infantil propicia para as crianças vivências que estimulam a socialização em grupo, compartilham e constroem conhecimentos a partir das atividades pedagógicas propostas. Nessa etapa, o lúdico, o acesso às formas
diferenciadas de comunicações, a riqueza de estímulos nos aspectos físicos, emocionais, cognitivos, psicomotores e sociais e as convivências com as diferenças favorecem as relações interpessoais, o respeito e a valorização da criança.

Proposta para diversos tempos e espaços
Seguindo os protocolos de segurança para evitar a contaminação nossa rotina inicia com o acolhimento que é feito pela professora e monitoras, onde recebemos as crianças e famílias com carinho e atenção proporcionando um ambiente
seguro e acolhedor. Com base no documento orientador, iniciaremos o ano letivo de forma remota com as crianças e sua família, possibilitando a realização das atividades mitigadoras. Após o retorno presencial que conforme previsto
acontecerá em forma de rodízio de turma, com 50% da capacidade da Unidade, e o atendimento acontecerá simultaneamente entre o presencial e o virtual.
Assim ao acolher a criança em seus primeiros momentos no CEI ou a cada nova etapa escolar, precisamos fazer com que se sintam cuidados, confortáveis e, acima de tudo seguros.
De acordo com os espaços oferecidos no CEI, a sala é uma das mais importantes, onde todos se reúnem para um acolhimento, assim iniciamos a rotina do dia, hora promovendo momentos de roda cantada, hora de brincadeiras dirigidas e
livres, hora com o kit de brinquedo individual, hora contação de história, hora alimentação, hora higienização e hora de atividades individuais, sempre seguindo os protocolos de segurança, no intuito de desenvolver a aprendizagem através de
estratégias e didáticas que envolvam conviver, conhecer, expressar, brincar, participar e explorar.  As crianças receberão kits de brinquedos individuais que serão higienizados após a utilização. Além disso, as atividades serão realizadas de
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maneira em que todas as crianças possam participar individualmente, sempre mantendo a distância de um metro e meio nas dependências da unidade conforme o Documento Orientador.
 
Conteúdos: 
Segundo as Diretrizes Curriculares da Educação Básica para a Educação Infantil do Município de Campinas 2013, para desenvolver projetos o professor precisa ter atenção e sensibilidade aos interesses que as crianças apresentam,
considerando em cada ação desenvolvida dentro das temáticas trabalhadas a possibilidade de construir novas intervenções a partir do interesse da turma, sendo assim é preciso sempre estar atento a todo movimento da criança, fala, choro e
risos, atento a qualquer tipo de manifestação.

O Plano Anual 
No decorrer do ano desenvolveremos o Projeto: “Campinas de A a Z”, este projeto tem como finalidade proporcionar condições que favoreçam descobertas, vivências pessoais e sociais, inspirar a criança a conhecer e ter acesso as
diversidades: culturais, artísticas, étnicas, conhecimentos de mundo diversos, de forma lúdica e prazerosa dentro e fora do ambiente escolar. O objetivo desse Plano de Ensino para 2021 será proporcionar atividades diversificadas realizadas
em tempos e espaços diferentes, oportunizar momentos em que a criança possa construir conhecimentos, estimular a relação com a expressão e o fazer artístico através de músicas, atividades lúdicas, artes plásticas e gráficas, fotografia,
cinema, dança e literatura. Promover interações que permitam a autonomia da criança no pensar e fazer com o outro, no cuidado pessoal, na saúde, nutrição e bem estar. Oportunizar a criança a vivência de situações que favoreçam o
desenvolvimento integral, expressando seus pensamentos, sentimentos e emoções.
Por meio desta proposta, a criança fará uma série de acomodações em busca de maior compreensão do mundo que a rodeia e o educador deverá propor atividades motoras, de experiências físicas, de exploração do seu corpo e dos objetos.
Dentro deste plano anual encontram-se temas de projetos permanentes que são realizados por esta Unidade Escolar durante o decorrer de todo ano letivo, são eles: Água e Dengue, Diversidade e Cultura – Pátria – Etnias - Bullying, Higiene e
Saúde - Alimentação Saudável, Sustentabilidade através destes será construído um trabalho que contemple o desenvolvimento integral das crianças de forma interdisciplinar e lúdica.
Neste primeiro momento, trabalhamos: Adaptação; Identidade e Família; Aniversariantes do Mês; Programa de Incentivo à leitura – Gostar de ler.
Conhecendo o entorno da creche, através de registros fotográficos, conhecendo os animais, e a natureza.

Projetos
Todos os projetos serão trabalhados seguindo os protocolos de segurança, para evitar a contaminação e conter a covid-19, visando sempre o bem estar da criança e toda a comunidade escolar.

Projetos a serem trabalhados:

Acolhimento e Adaptação
Justificativa:
O período de acolhimento e adaptação é muito importante, tanto para a criança como para os pais, pois possibilita estabelecer vínculos de confiança e segurança tanto para o bebê como para os pais.
Objetivos:
O objetivo é estabelecer contato com a família, permitir que as crianças brinquem livremente, compartilhar ações de cuidado e educação entre a família e a comunidade escolar.
Metodologia:
Proporcionar atividades mitigadoras variadas realizando uma observação dos interesses e necessidades das crianças para que sejam feitos os registros e diagnósticos de cada criança, promovendo o desenvolvimento de vínculos afetivos.
Plano de Ação:
Trabalhar os sentimentos e a socialização com a turma e suas famílias através do Whatsapp e Facebook institucional será enviado sugestões de atividades mitigadoras, vídeos musicais, vídeos de histórias, sugestões de brincadeiras com
objetos não estruturados.

Identidade
Justificativa:
Cada criança tem uma forma própria de compreender o mundo, que se baseia na observação e no estabelecimento de uma relação com a realidade e o meio em que vive, procurando estabelecer a sua identidade e autonomia. Nesse processo
de construção, as crianças buscam sua autonomia e identidade, e percorrem diferentes caminhos.
Objetivos:
Oportunizar a criança a construção da sua identidade e a autonomia, a partir da sua convivência e relacionamentos com outras crianças e adultos, incentivando o ser, o estar, o aprender, e o conviver com os outros;
Identificar na foto da família os membros da mesma;
Reconhecer as partes do seu próprio corpo, através da musicalização;
Respeito e valorização por si mesmo e pelos outros;
Reconhecer suas preferências e as de seus colegas;
Estimular nas crianças o gosto pelo fazer artístico levando-as à reflexão sobre questões artísticas e estéticas de forma significativa;
Estimular a criatividade da criança e auxiliar em seu desenvolvimento motor.
Metodologia:
Histórias; 
Roda de música; 
Brincadeiras com objetos não estruturados; 
Olhar no espelho.
Plano de Ação:
Através do Whatsapp e Facebook institucional serão enviadas sugestões de atividades mitigadoras, vídeos musicais, vídeos de histórias, sugestões de brincadeiras com objetos não estruturados.

Diversidade e Cultura
Justificativa:
Esse projeto tem como finalidade de trabalhar diferenças, culturas, preconceitos, costumes e valores e ampliar o conhecimento da criança sobre diferentes culturas e o respeito da identidade e ascendência. 
Objetivos:
Trabalhar a diversidade no cotidiano da educação infantil;
Ajudar a estabelecer a identidade pessoal de cada criança;
Valorizar as diferentes raças e gêneros, assim como pessoas portadoras de deficiências.
Metodologia:
Trabalharemos espaços, lugares, cores, musicalização através de:
Músicas;
Histórias;
Brincadeiras;
Dança;
Teatro.
Todas as atividades serão realizadas mantendo os distanciamentos necessários e seguirão os protocolos de segurança para evitar a contaminação da covid-19.
Plano de Ação:
Através do Whatsapp e Facebook institucional serão enviadas sugestões de atividades mitigadoras, vídeos musicais, vídeos de histórias, sugestões de brincadeiras com objetos não estruturados.

Água e Dengue
Justificativa:
Conscientizar sobre a importância do uso consciente da água e atitudes que impeçam a proliferação do mosquito Aedes Aegypti, transmissor de doenças como: Dengue, Chikungunya e Zika vírus.
Objetivos:
Prevenção e conscientização, devendo se estender às famílias;
Diminuir a incidência de doenças e conscientização do uso da água.
Metodologia:
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Observação dos estados e temperatura da água; 
Contação de história; 
Confecção e observação do “mosquito Aedes Aegypti”.
Exposição dos trabalhos
Todas as atividades serão realizadas mantendo os distanciamentos necessários e seguindo os protocolos de segurança.
Plano de Ação:
Através do Whatsapp e Facebook institucional serão enviadas sugestões de atividades mitigadoras, vídeos musicais, vídeos de histórias, sugestões de brincadeiras com objetos não estruturados.

Festa dos Aniversariantes
Justificativa:
Ao final de cada mês, será promovida no CEI a festa dos aniversariantes, é uma oportunidade de socialização entre os agrupamentos e valorização das crianças e melhora da autoestima.
Todas as atividades serão realizadas mantendo os distanciamentos necessários e seguirão os protocolos de segurança para evitar a contaminação da covid-19.
Objetivos: 
Homenagear os aniversariantes do mês;
Promover a valorização da criança, suas vivências e a integração social entre a comunidade escolar e sua família.
Metodologia:
A comemoração será realizada na última sexta-feira de cada mês;
Música; 
Histórias; 
Danças; 
Teatro.

Agricultura e horta / Alimentação Saudável
Justificativa:
Esse projeto tem como finalidade a formação de valores nos hábitos para uma alimentação saudável e nutritiva e estimular a criança à degustação 
Objetivos:
Despertar na criança o interesse por uma alimentação saudável e de alto valor nutritivo, incentivando os bons hábitos alimentares a fim de contribuir para uma vida saudável.
Desenvolver os sentidos, estimulando a linguagem oral e visual, cores e texturas das frutas e desenvolver a curiosidade.
Metodologia:
Músicas;
Apresentação das frutas para as crianças;
Produção de cartaz;
Pintura da maçã com guache usando esponja;
Carimbo feito com a maçã;
Confecção da maçã na lixa;
Contação de história.
Todas as atividades serão realizadas mantendo os distanciamentos necessários e seguirão os protocolos de segurança para evitar a contaminação da covid-19.
Plano de Ação:
Através do Whatsapp e Facebook institucional serão enviadas sugestões de atividades mitigadoras, vídeos musicais, vídeos de histórias, sugestões de brincadeiras com objetos não estruturados.

Etnias e Cultura Campineira:
Justificativa:
Esse projeto visa valorizar as diferenças e dar às crianças oportunidades de refletir sobre as diferenças, a diversidade étnica e cultural entre as famílias e a necessidade de respeito mútuo.
Objetivos:
Contribuir para uma sociedade com respeito, onde todos tenham o direito de serem felizes;
Transmitir valores como o amor ao próximo;
Valorizar e respeitar as diferenças.
Metodologia:
Histórias infantis; 
Músicas.
Plano de Ação:
Através do Whatsapp e Facebook institucional serão enviadas sugestões de atividades mitigadoras, vídeos musicais, vídeos de histórias, sugestões de brincadeiras com objetos não estruturados.

Semana do Trânsito Legal/ Maio Amarelo:
Justificativa:
Esse projeto tem como finalidades conscientizar as crianças à importância do respeito às leis de trânsito para garantir sua segurança e de seus responsáveis durante seu trajeto nas ruas e também ao atravessar a rua. 
Objetivos:
Contribuir para um trânsito mais seguro;
Evitar Acidentes de trânsito.
Metodologia:
Músicas que mencionam o tema; 
Histórias; 
Vídeo infantil. 
Plano de Ação:
Através do Whatsapp e Facebook institucional serão enviadas sugestões de atividades mitigadoras, vídeos musicais, vídeos de histórias, sugestões de brincadeiras com objetos não estruturados.

Civismo - Primavera:
Justificativa:
Esse projeto tem como finalidade de resgatar e transmitir para a criança a importância do Civismo, de resgatar valores que muitas vezes vão ficando esquecidos, ou vão perdendo seu verdadeiro significado. Dentro desse projeto trabalharemos
a estação da primavera, vivenciar a alegria da estação com a presença multicolorida das flores, levando a criança a contemplar as suas maravilhas e o bem-estar que a convivência da natureza proporciona. 
Objetivos:
Valorizar as atitudes de respeito e comportamento ligadas ao civismo;
Conscientizar a criança da importância do seu papel de cidadão para a sociedade.
Formar na criança o conceito Pátria;
Despertar o sentimento de patriotismo;
Metodologia:
O momento Cívico acontecerá uma vez por semana, onde haverá o hasteamento da bandeira junto com a canção do Hino Nacional, mantendo o distanciamento conforme os protocolos de segurança para conter e evitar a contaminação do
covid-19;
Plantação de mudas de flores em vasinhos que podem ficar em um cantinho da creche, ou serem levados para casa;
Música e dança;
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Plano de Ação:
Através do Whatsapp e Facebook institucional serão enviadas sugestões de atividades mitigadoras, vídeos musicais, vídeos de histórias, sugestões de brincadeiras com objetos não estruturados.

Sustentabilidade

Justificativa:
Através desse projeto iremos trabalhar com as crianças a conscientização de respeito ao meio ambiente, a importância de adotarmos atitudes simples como, por exemplo, separar o lixo orgânico do reciclável e não jogar lixo nas ruas.
Objetivos:
Propiciar o conhecimento e a conscientização da criança de atitudes para a preservação do meio ambiente e sensibilizar de forma lúdica sobre o uso sustentável dos recursos naturais através de suas próprias ações e o quanto é importante
cuidar da natureza, e que esses cuidados com o meio ambiente é primordial a qualidade de vida para todos os seres vivos. 
Metodologia:
Trabalharemos o entorno da creche, mostrando para a criança através de vídeo, que não devemos jogar lixo pelas ruas, seguindo os protocolos de segurança da covid-19;
História;
Músicas;
Vídeos.
Plano de Ação:
Através do Whatsapp e Facebook institucional serão enviadas sugestões de atividades mitigadoras, vídeos musicais, vídeos de histórias, sugestões de brincadeiras com objetos não estruturados.

Higiene e Saúde
Justificativa:
Esse projeto tem como finalidade de transmitir para as crianças a importância de manter bons hábitos de higiene, pois é primordial para uma vida com mais saúde. 
Objetivos:
Prevenção de doenças e ter uma qualidade de vida melhor;
Conhecer o corpo humano e ensinar a importância da higienização.
Metodologia:
Enviar bilhetes informativos sobre a importância de manter as unhas sempre cortadas;
Musicas;
Histórias.
Plano de Ação:
Através do Whatsapp e Facebook institucional serão enviadas sugestões de atividades mitigadoras, vídeos musicais, vídeos de histórias, sugestões de brincadeiras com objetos não estruturados.

Outubro Rosa
Outubro Rosa é uma campanha mundial, realizada anualmente no mês de outubro, que busca a conscientização das mulheres a respeito da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama, aumentando as chances de cura e reduzindo
a mortalidade.
Objetivos:
Conscientizar as mulheres da importância da realização de exames estimularem a prevenção.
Metodologia:
Palestras;
Vídeos;
Cartazes.
Plano de Ação:
Através do Whatsapp e Facebook institucional serão enviados vídeos musicais e vídeos explicativos com o tema.

Semana do Brincar:
Justificativa:
Esse projeto tem como proposta propiciar as crianças uma semana de muitas brincadeiras e diversão e também o desenvolvimento das crianças nos aspectos sócio afetivo, cognitivo e sensório motor.
Objetivos:
Proporcionar momentos de prazer e alegria para a criança;
Proporcionar às crianças o direito de brincar, autoconhecimento e respeito mútuo para participar de atividades sociais que defendam seus direitos;
Ajudar no desenvolvimento da criatividade da criança;

Metodologia:
Gincana;
Música;
Teatro;
Contação de história.
Plano de Ação:
Através do Whatsapp e Facebook institucional serão enviadas sugestões de atividades mitigadoras, vídeos musicais, vídeos de histórias, sugestões de brincadeiras com objetos não estruturados.

Bullying:
Justificativa:
O bullying é um ato que vem acontecendo no mundo inteiro, que começa num simples gesto de brincadeira ou apelido e depois vai se tornando um comportamento agressivo, deliberado e repetitivo que uma ou mais crianças levam para outra
criança sem motivos óbvios, causando dor, dor e sofrimento.
Objetivos:
Desenvolver a educação moral da criança;
Evitar sofrimento e traumas psicológicos.
Metodologia:
Músicas;
Histórias;
Plano de Ação:
Através do Whatsapp e Facebook institucional serão enviadas sugestões de atividades mitigadoras, vídeos musicais, vídeos de histórias, sugestões de brincadeiras com objetos não estruturados.

Sexta em Cena:
Através desse projeto vamos proporcionar as crianças atividades que estimulem e permitam um contato direto e indireto através de peças teatrais, essas apresentações se darão semanalmente as sextas-feiras e todas as atividades serão
realizadas mantendo os distanciamentos necessários.
Objetivo:
Desenvolver a autoexpressão por meio da arte, favorecendo a atenção, observação, imaginação e a criatividade.
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Metodologia:
Apresentações;
Histórias;
Músicas.
Plano de Ação:
Através do Whatsapp e Facebook institucional serão enviadas sugestões de atividades mitigadoras, vídeos musicais, vídeos de histórias, sugestões de brincadeiras com objetos não estruturados.

Inclusão:
Esse projeto será trabalhado o ano todo, e sua finalidade é proporcionar as crianças especiais garantia de uma inclusão responsável, atendendo suas necessidades educacionais especiais, fortalecendo a autoestima, desenvolvendo suas
capacidades físicas e sociais.
Objetivos:
Oportunizar o desenvolvimento integral da criança, quanto aos aspectos: físico, psicológico, intelectual e social;
Proporcionar momentos de interação e qualidade de vida à criança para o seu desenvolvimento e que a criança aprenda a conviver com as diferenças e se torne um cidadão.
Metodologia:
As atividades do dia a dia serão realizadas por meio de músicas, brincadeiras, jogos e histórias, nas quais as crianças possam cultivar respeito, cidadania, cuidado de si e do outro, aceitação, o companheirismo e do respeito ao próximo.

Plano de Ação:
Através do Whatsapp e Facebook institucional serão enviadas sugestões de atividades mitigadoras, vídeos musicais, vídeos de histórias, sugestões de brincadeiras com objetos não estruturados.

Encerramento:
Ao final deste trabalho, chegamos à conclusão que, para a formação dos cidadãos, a responsabilidade da educação infantil é muito grande.
Num clima de alegria e diversão finalizaremos nosso ano com a festa de encerramento do ano letivo, concluindo com sucesso mais uma etapa da caminhada com aprendizagens e conquistas alcançadas, transformamos vidas.
Objetivos:
Proporcionar um momento de confraternização, celebração e agradecimento por um ano tão produtivo e vitorioso.
Metodologia:
Organizaremos nossa Unidade promovendo um espaço harmonioso, alegre e cheio de recordações da trajetória das crianças. 
Exposição;
Teatro;
Todas as atividades serão realizadas mantendo os distanciamentos necessários.
Plano de Ação:
Através do Whatsapp e Facebook institucional serão enviados vídeos musicais, vídeos de histórias, sugestões de brincadeiras com objetos não estruturados.

Para finalizar ressalto que a partir dos projetos que serão desenvolvidos, promoverei de forma lúdica saberes nas áreas atitudinais, procedimentais, conceituais a cada indivíduo considerando a aprendizagem como um processo articulado
entre: o momento do aprendiz, a sua história e as suas possibilidades sob os aspectos cognitivo, afetivo e social.

Avaliação.
A avaliação será feita através dos diversos registros, feitos em diferentes momentos, tanto pelos professores quanto pelas crianças, como relatórios, fotografias, desenhos, evidenciando a progressão ocorrida durante o período observado, sem
intenção de seleção, promoção ou classificação de crianças.

Referências
Diretrizes Curriculares da Educação Básica para a Educação Infantil: Um Processo contínuo de reflexão e ação: Prefeitura Municipal de Campinas, Secretaria Municipal de Educação, Departamento Pedagógico / Organização: Miriam Benedita de
Castro Camargo / Coordenação pedagógica: Heliton Leite de Godoy. –Campinas, SP, 2013

Processo de Ensino Aprendizagem; Avaliação.  Hoffmann (1995, p. 21).
Psicanálise e desenvolvimento infantil: um enfoque transdisciplinar. Porto Alegre: Artes e Ofícios Editora. Jerusalinsky A., Tkach C., Sykuler C., Tadey E., Coriat E., Levin E., Levy E., Garbarz J., Ranieri L., Coriat L., Groisman M., Arias M., Foster O.
H., Brandão P. C., Sued R., Bruckman S., Molina, S. & Paez, S. C. (Orgs.) (1999). 

CADERNO CURRICULAR TEMÁTICO EDUCAÇÃO BÁSICA: AÇÕES EDUCACIONAIS EM MOVIMENTO. VOLUME I - ESPAÇOS E TEMPOS NA EDUCAÇÃO DAS CRIANÇAS: Prefeitura Municipal de Campinas, Secretaria Municipal de Educação,
Departamento Pedagógico, Coordenação Pedagógica: Heliton Leite de Godoy - Organização, estabelecimento de textos: Bosco, Zelma; Jardim, Marina e Minto, Lisandra. Campinas, SP, 2014
 
 RESOLUÇÃO 006 DE SETEMBRO DE 2020 PREFEITURA DE CAMPINAS

A

Planejamento Específico

Disciplina: Educação Especial

Professor: SEM PROFESSOR ALOCADO

Educação Especial 

 

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)
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Todo trabalho com as crianças público alvo da Educação Especial será realizado primeiramente no caráter de observação em cada sala, tendo um olhar atento não somente com as crianças laudadas, mas sim as crianças que precisam de olhar
especial, por isso, a professora de Educação Especial estará sempre junto com as equipe das salas, orientando as professoras, monitoras e também as famílias dessas crianças.
 
 Fará parte do trabalho  da professora de Educação Especial um trabalho direto e efetivo com as famílias. O primeiro momento será de conversa, de anmese, elaboração de Relatórios, para que se entenda a priori a necessidade de cada criança,
as preocupações, perspectivas de cada famílias e no decorrer do trabalho sempre estar atendendo essas famílias, mantendo sempre o vínculo, parceria, compartilhando os progressos na Unidade e também em diferentes órgãos em que a
criança venha a ser entendida. 
 
  Os projetos anuais realizados pelas professoras seculares serão todos acompanhados pela professora de Educação Especial, as crianças com
necessidades especiais estarão incluídas em todas as atividades, permitindo a inclusão efetiva das crianças. 
 
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

A 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, transmitindo conhecimento, tranquilidade para que essas famílias sintam-se acolhidas e confiantes.
 
 Atender cada criança 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;

- Atividades com bola;

- Boliche;

- Brincadeiras com gelatina;

- Brincadeiras usando sucata.

AVALIAÇÃO
 
 A avaliação será feita através de vários instrumentos: Fotografias, registro das atividades de forma descritiva, observações, relatórios da participação e desenvolvimento da criança.

 
 Referências
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Brincadeiras e interações nas diretrizes curriculares para a Educação Infantil. Modulo II.

DOMINGUES, Jacqueline Lima. A Participação da família no desenvolvimento escolar dos filhos na Educação Especial. Casa Branca, 2015. MONOGRAFIA

HILKNER, Regiane Rossi. Coleção Abayomi. Americana, 2017.
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Prefeitura Municipal de Campinas
Secretaria Municipal de Educação

http://pponlinesme.campinas.sp.gov.br
07/10/2021 10:58:17   Página 55 de 169



SALOMÃO, Provérbios de. Bíblia Sagrada. 22:6

TRINDADE, Kátia. O que cabe no mundo: Solidariedade, Respeito, Gentileza, Humildade, Amizade, Lealdade. Santos, 2015.

WINNICOTT, D.W. O brincar e a realidade. Rio de Janeiro: Imago.1975.

http://www.frases/">www.frases para alunos. com.br. Augusto Cury.

B

Planejamento Específico

Disciplina: Educação Infantil

Professor: 911000668 - ROSE VALÉRIA BARROS DE MORAIS

 

AGRUPAMENTO – l B

 

PROFESSORA-ROSE VALERIA BARROS DE MORAIS

 

 

EDUCADORAS:

Roseli Bento da Silva, Michelle dos Santos Leite, Beatriz Fernanda Fanger, Jéssica Manuel da Cruz e Rosana de Oliveira Gurutuba Prates.

 

 

PLANO ANUAL DE ENSINO ANO 2021

 

 

“CAMPINAS DE A a Z”

 

 

" As crianças não brincam de brincar. Brincam de verdade."

Mario Quintana.

 

 

CAMPINAS - SP

2021

 

 

 

 

Apresentação

 

Prefeitura Municipal de Campinas
Secretaria Municipal de Educação

http://pponlinesme.campinas.sp.gov.br
07/10/2021 10:58:17   Página 56 de 169



Meu nome é Rose Valeria Barros de Morais, tenho 39 anos, moro em Hortolândia trabalho na área da educação há seis anos, comecei a faculdade em fevereiro de 2009 e
terminei em dezembro de 2011, na Faculdade Adventista de Hortolândia (UNASP) escolhi esse curso para levar comigo a profissão de professora pois através da vida da minha filha
que tinha 6 anos eu percebia a dificuldade de aprendizagem dela e decidi encontrar uma forma de ajudá-la através do meu curso.  Hoje sou formada em Pedagogia e amo o que faço
e respeito a profissão de cada um, mas a de professor é a que faz meus olhos brilharem e meu coração se alegrar. Sei que é uma tarefa difícil devido às dificuldades que
encontramos no nosso dia a dia. Atuo como professora do agrupamento I – B.

 

Equipe das Educadoras:

Meu nome é Beatriz Fernanda Fanger tenho 23 anos, sou formada em pedagogia tenho Experiência como auxiliar de classe no ensino fundamental no Sesi (2 anos) e
Experiência monitora Ed infantil (1 ano) amo a educação;

Sou a Rosana de Oliveira Gurutuba Prates e tenho 33 anos, estou cursando Pedagogia 5 semestres, e cursando também libras tenho experiência 1 ano e 5 meses na Ed infantil
e amo o curso que escolhi e atuar na área da educação;

Meu nome é Jéssica Manuel da Cruz, tenho 28 anos. Formada em Pedagogia no ano de 2018, minha experiência na área se resume em 2 anos de estágio na rede Sesi de
educação, trabalhando com crianças do ensino fundamental e experiência de 11 meses com educação infantil na instituição CEI Bem Querer Reverendo Dr. Bernhard Johnson. Tenho
o processo de ensino aprendizagem de forma lúdica como referência para educação infantil amo a área da educação;

Sou a Michelle dos Santos leite, tenho 30 anos minha formação Ensino médio completo minha última experiência na área educacional foi na Empresa: AME – Paulo Reglus
Neves Freire, trabalhava como Auxiliar de Educação sempre gostei dessa área pois a educação é o princípio de tudo em nossas vidas e faço o meu trabalho com amor.

Meu nome é Roseli Bento da Silva. Sou formada em Pedagogia em dezembro de 2019.Trabalhei na CEI Dom Edward Robinson de Barros Cavalcante. Nessa Nave 04 anos
trabalhados, foi a última, mas tem outras que trabalhei. Sempre gostei do berçário onde tudo começa e posteriormente ao longo do processo de desenvolvimento dos bebês vemos
como é gratificante fazer parte da vida dos pequenos. Amo o que faço.

 

Características da turma AG I B

A turma é composta por 22 crianças acima de 1 ano de idade, nessa fase a maior parte das crianças andam, começam a falar ou balbuciam algumas palavras, começam a
reconhecer sua imagem em espelhos ou fotografias, são crianças que iniciam o desenvolvimento da coordenação motora fina através da alimentação ao pegar a colher ou o
alimento, brinquedos de encaixe, de arremesso. O desenvolvimento da coordenação motora grossa ocorre através da motricidade com brincadeiras lúdicas de subir e descer dos
locais, cabaninhas, exploração do espaço ao seu redor. Em nossas vidas vivemos rotinas diárias, e para os bebês não é diferente, pois conforme as diretrizes curriculares, oferecemos
aos bebês e crianças pequenas uma rotina assegurando todos os direitos da sua aprendizagem e seu desenvolvimento cognitivo e motor.

 

Intencionalidade da equipe com o agrupamento I B

Nosso tema gerador como plano coletivo do ano de 2021 “Campinas de A a Z” visa promover e favorecer descobertas, vivências pessoais e sociais da criança para a mesma ter
acesso às diversidades culturais, artísticas e étnicas. Esse tema tem como objetivo aguçar na criança suas emoções, coordenação motora grossa e fina, para isso nos baseamos
sobre escutar a criança como protagonistas de sua própria história.

As crianças pequenas dependem dos adultos em muitos aspectos de suas vidas e suas experiências de
aprendizagem; entretanto, o trabalho em projetos é a parte do currículo na qual seus próprios interesses ideias,
preferências e escolhas podem ter rédeas relativamente soltas (As Cem Linguagens da criança pg.43)

 

O Plano Anual

Com tema anual “Campinas de A a Z” nossa turma representará o Planetário do Taquaral em Campinas. Trabalharemos com espaços diferenciados para os bebês com o
objetivo de favorecer o desenvolvimento deles com atividades de estimulação voltada para sensações e experiências com elementos da natureza observando o tempo de cada
criança. Com base na faixa etária das crianças e característica da turma auxiliaremos no desenvolvimento sensório motor e cognitivo das crianças através de atividade voltadas para
o lúdico e sensações, assim como o respeito às regras de convivência ampliando o universo de experiências, conhecimentos e habilidades dessas crianças.

Justificativa: Através deste projeto oportunizar, desenvolver e possibilitar às crianças o processo de ensino aprendizagem através do brincar e de forma lúdica e prazerosa.
Instigar a fala da criança como protagonista do seu meio social.

Objetivo geral: levar a criança e a família a valorizar e conhecer o seu espaço, cultura através da construção de sua história na cidade de Campinas.

No agrupamento I B trabalharemos na escola visando sempre a participação da família como auxílio para o desenvolvimento da criança. As propostas do grupo para os projetos
deste ano de 2021 são trimestrais.

Iniciamos o ano com afastamento social por conta do COVID 19 e dessa forma, seguindo as orientações da secretaria de Educação de Campinas e os seus decretos as aulas
iniciaram por meio de teletrabalho e o plano de ação com atividades mitigadoras com as crianças e famílias.

 

1º Trimestre  (Adaptação e Identidade, Diversidade e cultura,
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Água e dengue)

 

Para iniciarmos um bom trabalho de acolhimento e adaptação realizamos um plano de ação para ministrar as atividades mitigadoras através de apresentações por vídeo
produzidos pela equipe da sala e assim realizarmos um acolhimento de forma satisfatória com músicas alegres de apresentação individual da equipe e das crianças pela ferramenta
do WhatsApp. Com o retorno presencial das aulas os espaços serão alterados para melhor segurança das crianças e toda equipe escolar. Segundo o Caderno de espaços e tempos na
Educação infantil de Campinas

Agrupamento I, espaço inicialmente privilegiado nas interações do grupo de crianças e de educadores. Tomada como espaço físico
de referência da turma, no qual são organizadas as ações cotidianas realizadas com as crianças, essa sala e os objetos nele
presentes, como vimos, sofrem frequentes alterações em seus usos, a partir da observação feita pelos educadores das interações
entre as crianças. (Caderno, tempos e espaços de Campinas pg,62)

 

Justificativa:

●     Auxiliar a criança a conhecer a si e aos outros no meio social em que convive. Levar a criança a aproveitar os espaços, com brincadeiras interativas.

●     Demonstraremos a diversidade cultural que vivemos na cidade de Campinas, assim como os cuidados que devemos ter com a boa utilização da água e prevenção através do
combate ao mosquito da dengue, levar para as famílias uma imagem de sermos conscientes e ter atitudes para prevenção e preservação da natureza e do meio onde vivemos.

 

Objetivos:

●       Recepcionar as crianças com alegria oferecendo um ambiente acolhedor com decoração alegre, músicas infantis; demonstrar aos pais segurança e cuidado criando vínculo
entre família e escola.

●       Reconhecer quando é chamado por seu nome e os nomes de pessoas com quem convive; desenvolver na criança uma imagem positiva de si do entorno de onde se socializa,
reconhecendo sua história, sua família e os espaços da sua cidade;

●       Trabalharemos os estados físicos da água e sua utilização, abordando os cuidados que devemos ter com preservação dos rios e boa utilização da água e da prevenção contra
o mosquito da dengue.

 

 

Estratégia\Metodologia: Produção de vídeos com músicas alegres que mencionem o nome de todas as crianças e a construção de uma autobiografia com o auxílio da família,
registramos em nosso planetário da sala as fotos e falas das crianças e famílias. Disponibilização de imagens das crianças em fotos afixadas nas paredes à altura dos mesmos para
olharem e perceberem as diferenças e se reconhecerem, trabalhar a imagem através do espelho. Histórias contadas com diferentes recursos didáticos para enriquecimento do
desenvolvimento da linguagem oral, visual e auditiva da criança. Produção de vídeos com música, brincadeiras, artes, dança.

Perceber que as pessoas têm características físicas diferentes, respeitando essas diferenças; demonstrar através de histórias contadas que existem diversidades de moradias,
espaços de lazer, músicas, artes e outros.

Como plano de ação e recursos metodológicos produziremos e enviaremos vídeos com histórias e atividades relacionado a diversidade cultural das famílias, como receitas de
alimentos tradição na família onde solicitamos o envio de uma receita que a criança possa observar o fazer ou até ajudar a fazer o alimento, histórias que a as famílias compartilham
em gerações de seus pais ou familiares, gosto musical, espaços de brincadeiras na infância, fotos ou vídeos de onde a criança gosta de passear ou brincar.

Faremos brincadeiras com pescarias em bacias, baldes, na área com grama possibilitando para a criança uma vivência real com a natureza. Envio de vídeos produzidos pela
equipe com histórias sobre o mosquito da dengue, água e brincadeiras relacionadas à separação do lixo. Produção de um brinquedo da não estruturado contendo água.

 

2º Trimestre (Agricultura e horta\alimentação saudável, Etnias e cultura Campineira, Semana do trânsito \maio amarelo)

 

Iniciaremos nosso trimestre com um projeto amplo que se encontra inserido no cotidiano de todas as crianças, famílias e escola, assim como na cultura do povo campineiro e
(brasileiro) destacamos, portanto, nossa etnia através da cultura campineira e a importância dos nossos meios de transporte valorizado na cidade de Campinas. Daremos
continuidade sobre o tema alimentação, podemos enfatizar que segundo Aprender com a criança, experiência e conhecimento

Hábitos alimentares fazem parte da cultura da infância e dizem muito da região originária da família da criança. No campo ou na
Cidade, em regiões litorâneas ou do interior, cada uma das etnias brasileiras cultiva ou tem acesso a alimentos que vão compor
seu cardápio cotidiano...(pág.55)

 
 

Justificativa:
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●     Desenvolver a horta e conhecimentos específicos de arado e cultivo. Proporcionando contato com elementos naturais, possibilitando às crianças a interação, observação
e desenvolvimento tátil. Identificando os alimentos, suas propriedades e benefícios para nosso organismo e apresentando as sementes, germinação e crescimento até a
degustação.

●     Desenvolveremos um trabalho referente a chegada dos negros na cidade e sua mão de obra escrava. Relatar sobre a mistura dos povos, culturas e raças. Produção de
café e a construção da ferrovia.

●     Demonstraremos crescimento no que diz respeito aos meios de transportes, seja aéreo ou terrestre da cidade.

 

Objetivos:

●       Possibilitar contato com elementos da natureza (terra, areia, sementes) explorando esses elementos através do brincar;
●       Manipular os alimentos degustando os alimentos (hortaliças) diversos;

●       Buscar por meio das famílias, conhecerem seus costumes e valores que agregaram para desenvolver as etnias e cultura na cidade Campineira.
●       Transmitir os diversos povos étnicos da região possibilitando ampliar o vocabulário através de imagens e falas;

●       Conhecer os meios de transporte aéreo e terrestres; demonstrar o respeito pelas leis de trânsito tanto com pedestre quanto condutor; abordaremos o semáforo e suas
cores;

 

 Estratégias\metodologia: Proporcionamos para os bebês contato com diferentes hortaliças onde os mesmos poderão tatear e experimentar através de degustações e
receitas de saladas enviadas pelas famílias, contação de história relacionado ao tema e musicais apresentados pelas educadoras em espaços diversos, falaremos do Ceasa onde são
distribuídos para a região a diversidade de alimentos (frutas, verduras, legumes, hortaliças...) solicitamos a alguns integrantes da família para auxiliar no plantio da horta levando as
crianças para esse espaço. Realizaremos a festa da roça onde serão apresentados os alimentos produzidos em nossa cidade e região, assim como os animais urbanos e rurais.

Como plano de ação e atividade mitigadora faremos vídeos com histórias cantadas pela equipe do agrupamento. Será solicitado aos pais que nos enviem fotos ou vídeos das
crianças experimentando receitas com hortaliças tradicionais de Campinas e região.

Falaremos do Maria Fumaça onde as crianças brincam de trenzinho levaremos os grãos de café para as crianças conhecerem, auxiliando assim no desenvolvimento dos
sentidos e o despertar de sensações. Como plano de ação atividade mitigadora será feito um vídeo do Maria Fumaça para as crianças conhecerem através de vídeos e fotos. Faremos
nossa própria Maria fumaça com as imagens das crianças. Será apresentado aos pais como fazer um trenzinho com materiais reciclados para as crianças brincarem em sua casa.
Teremos a festa da família com apresentações das crianças seja por vídeos e fotos ou presencial.

Serão demonstrados os meios de transportes da nossa cidade através de músicas, filmes, e produziremos o nosso semáforo com auxílio das crianças mostrando as cores. Com
brincadeiras de encaixes e com pistas de carrinhos de brinquedo. Construiremos um ônibus com materiais reciclados e materiais não convencionais para falar sobre a nossa
Rodoviária e cantaremos a música da roda do ônibus. Proporcionamos brincadeiras com motocas estimulando a coordenação motora, lateralidade da criança e incentivos de como
andar bem pelo trânsito.

Vamos gravar nossa rodoviária e nosso aeroporto para mostrar para as crianças como atividade mitigadora. Será produzido e enviado um vídeo de como fazer um avião de
papel para a criança brincar em casa.

 

3º Trimestre (Sustentabilidade, Higiene e saúde\alimentação saudável)

 

No terceiro trimestre levaremos os bebês para os passeios pela escola e principalmente área com grama e terra além de proporcionar para eles momentos de interação com
outros agrupamentos trabalharemos com eles a preservação do meio ambiente principalmente sobre a fauna e flora em torno de Campinas. Possibilitamos para as crianças contato
com outros alimentos diversos tirados de dentro da nossa pirâmide alimentar experimentos e experiências das famílias. Segundo As linguagens da comida, p18

“As cozinhas, bem como os refeitórios, os ateliês, as seções, as praças, os jardins, são lugares de vida e de relações possíveis,
espaços vitais habitados cotidianamente, por adultos e crianças, espaços de pensamentos, de pesquisa e de conhecimento”.

Refletindo ainda sobre os hábitos alimentares enfatizamos sobre a necessidade dos bons hábitos para uma boa saúde através da alimentação e cuidados com a saúde. Faremos
piqueniques na área externa como solário, grama e até mesmo no refeitório mostrando assim os diversos espaços da escola.

Justificativa:

●     Ao abordar Campinas e seu entorno levaremos as crianças a conhecer nossa fauna e flora da região e dessa forma enfatizamos sobre o Bosque e a Pedreira do
Chapadão.

●     Trabalhar a higiene dos alimentos, explorando sensações como a degustação, o cheiro e a cor para promover a conscientização de ter uma alimentação saudável e
estimular a importância da higiene bucal, assim como os cuidados de prevenção contra as doenças infecciosas.

Objetivo:

●       Levar as crianças a ter contato com alguns animais explorando o meio ambiente e elementos da natureza;

●        Desenvolver uma consciência de preservação do meio ambiente e cuidado com os animais nesse habitat.
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●       Participar dos cuidados do seu corpo através da ludicidade e contato com os alimentos para promoção de sensações com cheiros, cores e tato;

●       Estimular os cuidados com a higiene pessoal como escovação bucal, banhos, cuidados com a saúde como vacinação e promoção do bem estar

 

Estratégias\metodologia: Faremos trabalhos com reciclados oferecendo às famílias oficinas para participarem com seus filhos, criando objetos que seriam descartados em
utensílios de uso e então conscientizarmos as crianças sobre a importância da preservação do meio ambiente. Com ênfase no Bosque e na Pedreira do Chapadão, cantaremos
músicas sobre os animais e sobre a vegetação e faremos um painel representando a fauna e flora da nossa região. Como atividades mitigadoras enviaremos para os pais e ou
responsáveis sugestões de máscaras de animais para as crianças usarem como forma de brincadeira. Mostraremos fotos ou vídeos de parques abertos como a Pedreira do Chapadão
e o bosque, taquaral da cidade de Campinas.

Como atividade em caso de um plano de ação será solicitado que os pais e/ou responsáveis enviem fotos das crianças em visita a esses espaços ou qualquer espaço de parque
demonstrando a natureza e animais que a criança tenha tido contato.

Vamos trabalhar de forma lúdica sobre a higiene e cuidados com nosso corpo e principalmente sobre ter uma alimentação saudável dentro da pirâmide alimentar.
Apresentaremos os alimentos para as crianças de forma lúdica para os mesmos degustarem e solicitamos o auxílio das famílias em enviar receitas campineiras para realizar com os
bebês, abordaremos as práticas de atividades física (faremos jogos como futebol, arremesso de bolas, corridas na área com grama, piqueniques). Trabalharemos o civismo e a
valorização da nossa pátria onde levaremos os bebês para escutarem e observarem as crianças maiores cantando o hino Nacional e observância das bandeiras: Brasil, São Paulo e
Campinas.

Como atividades de Ação mitigadoras serão encaminhados pequenos vídeos musicais produzidos pela equipe ou de sites falando sobre o tema e solicitado aos pais e ou
responsáveis que nos enviem fotos da ação mencionada dos cuidados com a alimentação e higiene.

 

4º Trimestre (Outubro Rosa, Semana da criança\ Bullying, Encerramento)

A partir desse trimestre colheremos os frutos que foram semeados durante o decorrer dos projetos anteriores e o vínculo de segurança e cuidado já terá se estabelecido entre
família e escola onde será possível trabalharmos ainda mais em parceria tanto como profissionais da área da educação como os profissionais da limpeza, da cozinha, administração e
da secretaria, pois a educação envolve a todos e dessa forma trabalharemos com o objetivo de alcançar a todas as crianças, família e todos os profissionais na escola.

 

Justificativa:

●     Integrar a comunidade será produzido um cartaz pela turma sobre os cuidados com nosso corpo e a interação entre família escola com temas diversos como câncer de
mama.

●     Atividades diferenciadas com a semana especial das crianças e para os bebês realizaremos atividades lúdicas;

●     Apresentaremos o nosso planetário que terá como integrantes nossos bebês sendo os astros e estrelas do projeto. Será realizada a confraternização entre os
agrupamentos.

Objetivos:

●       Possibilitar o desenvolvimento que a criança possa adquirir ao rasgar, folear, amassar, arremessar entre outros;

●       Explorar através de experimentações a mistura de elementos como água, areia, terra, alimentos e assim observar suas transformações. 

●       Demonstrar empatia pelos outros, percebendo que as pessoas têm diferentes sentimentos, necessidades e maneiras de pensar e agir;

●       Perceber que suas ações têm efeitos nas outras crianças e nos adultos;

●       Possibilitar brincadeiras lúdicas para agregar no desenvolvimento sensório motor e cognição da criança.

 

Estratégias / Metodologia: Através da parceria família escola teremos a oficina da Pipa com a participação de todos. As crianças brincarão ao ar livre com pipas feitas de
revistas e jornais e barbantes haverá confecção com a participação das mãos das crianças para ser entregue na palestra do chá de mulheres sobre o outubro rosa e apresentação
das crianças por agrupamentos individuais.

Como atividade mitigadora através de um plano de ação caso não seja possível ainda tais eventos acontecerem na unidade escolar, enviaremos links de como fazer uma pipa
onde o material poderá ser retirado na escola e a família produzirá a pipa para brincar com a criança. Palestra motivacional contra o câncer de mama será encaminhada para as
mulheres.

 Contaremos histórias para as crianças através de dramatizações abordando o tema de forma lúdica e inserindo nas mesmas um sentimento de carinho pelo outro, vamos
trabalhar os valores como amizade, respeito, confiança pelo próximo, dessa forma reforçamos os combinados; teremos uma semana do dia das crianças diferenciada proporcionamos
alegria e bem estar das mesmas, com brincadeiras diferentes referente seu dia. Produção teatral e sessão com filmes curtos, confecção de brinquedos, momentos de piqueniques e
lazer, brincadeiras com bolhas de sabão, banho de mangueira, confecção de massinha caseira, bexigas com água.

Valorizando nosso tema gerador as estratégias do processo de ensino aprendizagem se dará por meio da escuta e fala das crianças, através de pinturas, modelagens, colagens,
manipulação de diversos materiais; pincéis de diferentes texturas e espessuras, carvão, carimbo, tinta, água, areia, terra, argila etc. (materiais diversos) nos momentos de história
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haverá contação de formas diferenciadas com teatros de fantoche, dedoche, livros etc. Pois devemos destacar sempre os três aspectos importantes de avaliação na educação infantil

Protagonismos dos bebês e das crianças pequenas ao manifestarem seus movimentos cognoscentes, seus processos sensíveis,
seus prazeres e suas emoções; documentação pedagógica que favorece a continuidade do que as crianças elaboram,
sistematizam, criam e inventam; ação compartilhada com as famílias, que contribui para compreensão dos rumos e a importância
da educação infantil. (Diretrizes Curriculares da educação básica para educação infantil de Campinas, p.20)

Levar as crianças a explorar os espaços para realizarem piqueniques, brincadeiras de arremessos, esportes como futebol na área com grama, atividades provocativas
correspondentes a sensações como pintura com legumes e degustações, experiências com farinha de trigo, gelatina, atividades lúdicas voltada para o desenvolvimento motor dos
bebês como subir e descer, dentro e fora, brinquedos de encaixe, brincadeiras com músicas e ou musicais, rodas nos espaços múltiplos da escola, interações com outros
agrupamentos, usaremos materiais não convencionais e convencionais e o brincar livre e direcionado.

Os Aniversariantes do mês: A cada trimestre nós realizaremos um ambiente decorativo com tema da turma Planetário para parabenizar as crianças e adultos que fazem
parte da equipe escolar. Esse projeto norteador será gradativo e contínuo buscando sempre o tempo de cada criança no seu processo de desenvolvimento cognitivo e sensório
motor.

 

Avaliação

            A avaliação se dará por observação, documentação, desenvolvimento dos trabalhos (projetos)na sua construção, imagens, fotografias, vídeos; A mesma será contínua e
gradativa observando as etapas de cada faixa etária na educação infantil. Quando falamos de avaliação nos pautamos nas Diretrizes curriculares da Educação Básica para Educação
Infantil de campinas

...Considera-se que a documentação pedagógica se constitui em ferramenta de escuta e olha atento através de diversos meios:
relatórios, planejamentos, entrevistas com as famílias diário de campo e de classe, ficha de avaliação descritiva das crianças,
registros de tempos pedagógicos, vídeos, gravações, fotografias, painéis, portfólios, livros da vida entre outros. (p.20)

Desta forma realizaremos as avaliações cuidando sempre de todos os aspectos das fases de desenvolvimentos dos nossos bebês. Observando todos os critérios de barreiras
sanitárias proposto pela secretaria de Educação de Campinas.

 

REFERÊNCIAS

 

CADERNO CURRICULAR TEMÁTICO. EDUCAÇÃO BÁSICA: AÇÕES EDUCACIONAIS EM MOVIMENTO. VOLUME I - ESPAÇOS E TEMPOS NA EDUCAÇÃO DAS CRIANÇAS :
Prefeitura Municipal de Campinas, Secretaria Municipal de Educação, Departamento Pedagógico, Coordenação Pedagógica: Heliton Leite de Godoy - Organização, estabelecimento de
textos: Bosco, Zelma; Jardim, Marina e Minto, Lisandra. Campinas, SP, 2014

 

DIRETRIZES CURRICULARES DA EDUCAÇÃO BÁSICA PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL : um processo contínuo de reflexão e ação: Prefeitura Municipal de Campinas, Secretaria
Municipal de Educação, Departamento Pedagógico / Organização: Miriam Benedita de Castro Camargo / Coordenação pedagógica: Heliton Leite de Godoy. – Campinas, SP, 2013.

 

EDWARDS, C.P; GANDINNI, L; FORMAN G. As Cem Linguagens da Criança: a abordagem de Reggio Emilia na Educação da primeira Infância. Porto Alegre: Artmed, 1999.

 

CAVALLINI, I.M. As Linguagens da Comida. Editora; Phorte.2015

           DEHEINZELIN, M. MONTEIRO, P., CASTANHO.A, Aprender com a criança: experiência e conhecimento: livro do professor da educação infantil: creche e pré-escola:0 a 5 anos e 11
meses _1. Ed._ belo Horizonte: Autêntica editora,2018

          BNCC.Disponível<http://basenacionalcomum.mec.gov.br>. Acesso em 15 de dez de 2019.
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Planejamento Específico

Disciplina: Educação Especial

Professor: SEM PROFESSOR ALOCADO

Educação Especial 
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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)

Todo trabalho com as crianças público alvo da Educação Especial será realizado primeiramente no caráter de observação em cada sala, tendo um olhar atento não somente com as crianças diagnosticadas, mas sim as crianças que precisam de
olhar especial, por isso, a professora de Educação Especial estará sempre junto com as equipe das salas, orientando as professoras, monitoras e também as famílias dessas crianças.
 
 Fará parte do trabalho  da professora de Educação Especial um trabalho direto e efetivo com as famílias. O primeiro momento será de conversa, de anamnese, elaboração de Relatórios, para que se entenda a priori a necessidade
de cada criança, as preocupações, perspectivas de cada famílias e no decorrer do trabalho sempre estar atendendo essas famílias, mantendo sempre o vínculo, parceria, compartilhando os progressos na Unidade e também em diferentes
órgãos em que a criança venha a ser entendida. 
 
  Os projetos anuais realizados pelas professoras seculares serão todos acompanhados pela professora de Educação Especial, as crianças com
necessidades especiais estarão incluídas em todas as atividades, permitindo a inclusão efetiva das crianças. 
 
OBJETIVO GERAL:

Promover o desenvolvimento da aprendizagem de crianças portadoras de necessidades especiais no âmbito: global, motora, sensório-perceptiva, cognitiva, comunicação, sócio emocional e auto cuidado através do lúdico, capacitar,
formar educadores, professores e profissionais que atuam diretamente ou indiretamente com este público no âmbito escolar.

METODOLOGIAS 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, transmitindo conhecimento, tranquilidade para que essas famílias sintam-se acolhidas e confiantes.
 
 Atender cada criança 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;

- Atividades com bola;

- Boliche;

- Brincadeiras com gelatina;

- Brincadeiras usando sucata.

AVALIAÇÃO
 
 A avaliação será feita através de vários instrumentos: Fotografias, registro das atividades de forma descritiva, observações, relatórios da participação e desenvolvimento da criança.

 
 Referências

ARIÉS, Phillipe. História Social da Infância e da Família. Tradução: D. Flasksman. Rio de Janeiro: LCT, 1978.

BRASIL, Miistério da Educação. Diretrizes nacionais para a educação especial na educação básica/ Secretaria de Educação Especial- MEC; SEESP, 2001. 79 p.

Brincadeiras e interações nas diretrizes curriculares para a Educação Infantil. Modulo II.

DOMINGUES, Jacqueline Lima. A Participação da família no desenvolvimento escolar dos filhos na Educação Especial. Casa Branca, 2015. MONOGRAFIA

HILKNER, Regiane Rossi. Coleção Abayomi. Americana, 2017.
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MINISTÉRIO DE EDUCAÇÃO. MEC. Base Nacional Comum Curricular. 2016

Referências Curriculares Nacional para Educação Infantil(2010)-Práticas Cotidianas Na Educação Infantil. RCNEJ- 2001 pag. 28.

SALOMÃO, Provérbios de. Bíblia Sagrada. 22:6

TRINDADE, Kátia. O que cabe no mundo: Solidariedade, Respeito, Gentileza, Humildade, Amizade, Lealdade. Santos, 2015.

WINNICOTT, D.W. O brincar e a realidade. Rio de Janeiro: Imago.1975.
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A

Planejamento Específico

Disciplina: Educação Infantil

Professor: 911001521 - KATIA REGINA CARVALHO DE JESUS VENTURA

 
 

Joniele Nascimento

Coordenadora Educacional

 

PLANO DE ENSINO ANUAL 2021

 

AGRUPAMENTO AGII – A

PROFESSORA: KATIA REGINA CARVALHO DE JESUS VENTURA

 

AUXILIARES: MAIARA FERNANDES ROCHA / DEOCLIDIA FRANCISCA DE CARVALHO

 
 CAMPINAS DE A a Z

 TURMA DO AEROPORTO

Campinas – SP

2021 

 

Apresentação:

Meu nome é Kátia Regina C. de Jesus Ventura, tenho 47 anos, trabalho na área da educação há cinco anos, comecei como auxiliar de educação infantil em 2014, formada desde 2017 no Centro Universitário Salesiano de São Paulo

Unisal - Campus Liceu – Campinas. Pretendo aprimorar ainda mais meus conhecimentos fazendo Pós-Graduação em Neuro Educação,  enriquecendo ainda mais meus conhecimentos. Acredito que temos um papel fundamental na vida das

crianças, desenvolvendo práticas e saberes para uma constante evolução, preparando assim cidadãos conscientes e críticos para um futuro melhor. Tenho como propósito neste ano de 2021, atuando no Agrupamento II A, aprender mais com

os pequenos, nas suas particularidades e com seus familiares que nesta fase apresentam certa insegurança em deixar seus filhos na unidade escolar. 

“Quando o homem compreende a sua realidade, pode levantar hipóteses sobre o desafio dessa realidade e procurar soluções. Assim, pode transformá-la e o seu trabalho pode criar um mundo próprio, seu Eu e as suas

circunstâncias”. (FREIRE, 2003, p.16).

 Equipe agrupamento II A:

A equipe do agrupamento II A é composta por 3 adultos, sendo eu  como professora e duas agentes educacionais no período da manhã que  permanecem  no período da tarde, com apoio de uma agente volante, o número de crianças

matriculadas no agrupamento II A são de 24 crianças. 

Com a experiência que tenho nesta faixa etária é primordial o trabalho em equipe, pois, o respeito, o companheirismo, comprometimento e o amor pela profissão, são pilares para um trabalho harmônico, contribuindo para o bem-estar

das crianças. 
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 Apresentação das agentes educacionais:

         “Sou Maiara Fernandes Rocha, tenho 25 anos, estou na área da Educação Infantil há sete anos, atualmente estou trabalhando no Grupo GOE (Grupo de Oração Esperança) com uma equipe maravilhosa, realizaremos nosso trabalho com

muito empenho e pretendo aprimorar cada vez mais”.

 “Eu Deoclidia Francisca de Carvalho, tenho 35 anos, estou na área da educação infantil há 8 anos, sempre trabalhei em creche como monitora infantil,  estou cursando Pedagogia, gosto muito de trabalhar nessa área, vê o

desenvolvimento de cada criança é o que me encanta. Hoje estou como monitora no AGII A, com uma equipe muito esforçada, junto com a professora Kátia, que está sempre nos ajudando. 

 Intencionalidades da Equipe com o agrupamento II A

A Turma do Aeroporto AGII A são crianças entre 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses. Compreendemos que nesta faixa etária o vínculo que se estabelece entre criança e equipe educacional são de extrema importância, pois transmite

para as famílias segurança e confiança em deixar seus filhos na U.E. Nossa rotina diária se resume em cuidar de cada criança com segurança, seriedade e atenção, da sua higiene e alimentação, compartilhando conhecimento e contribuindo

para o desenvolvimento da criança através das atividades propostas com intencionalidade pedagógica em cada ação da mesma. 

 “Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção”  (FREIRE, 1996, p. 47).

Mesmo em tempos remotos, a intencionalidade é a mesma, garantindo à criança um crescimento integral.

 Trabalharemos atividades que abordem os seguintes temas:

Acolhimento/adaptação, 

Liga Xô COVID-19 

Água e mosquito Aedes Aegypti, 

Trânsito/Maio Amarelo

Civismo

Etnia/cultura campineira

Outubro Rosa

Bullying

Diversidade e cultura, 

Agricultura/Horta/Alimentação Saudável 

Sustentabilidade, 

Higiene e saúde/alimentação saudável

Semana da criança

Homenagem aos aniversariantes 

. Todas essas atividades serão aplicadas no decorrer do ano de 2021 de forma lúdica e prazerosa, seja na unidade educacional ou de forma remota, devido à realidade que estamos enfrentando pelo COVID-19

 Plano Anual:

Em comum acordo, ficou definido que daremos continuidade ao Plano coletivo: “Campinas de A a Z” e, tem como objetivo favorecer descobertas, vivências pessoais e sociais, além de trazer ao conhecimento das crianças a diversidade

cultural, artística, étnica e conhecimento de mundo, de forma lúdica e prazerosa.

“O brincar é uma atividade” humana criadora, na qual imaginação, fantasia e realidade interagem na produção de novas possibilidades de interação, de expressão e de ação pelas crianças, assim como de novas

formas de construir relações sociais com outros sujeitos, crianças e adultos” (VYGOTSKI, 1987, p. 35). 

 Além das atividades, trabalharemos Projetos que permitem as crianças, uma aprendizagem integrada e complementar por meio de vivências dentro dos campos de experiências da BNCC:

O eu o outro e o nós; 

Escuta, fala, pensamento e imaginação;

Traços, sons, cores e formas;

Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações;

Corpo, gestos e movimentos.

 

PROJETOS:

 

ACOLHIMENTO/ADAPTAÇÃO     

Justificativa:

Momento de transição, tanto para as crianças como para as famílias, esse projeto tem como finalidade contribuir para o desenvolvimento socioemocional da criança, proporcionando um ambiente acolhedor e aconchegante para que as

crianças se adaptem ao novo, crie vínculo com a equipe educadora e os colegas. Considerando esse momento de transição, pensamos em atividades que garantam uma interação gradativa em um ambiente afetivo e prazeroso.. 
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 Objetivo:

Receber/orientar as crianças com atenção, afeto e cuidado;

Acolher/oferecer atividades planejadas priorizando o lúdico e os momentos de interação com as famílias.

Estabelecer vínculo afetivo entre  educadoras crianças e famílias;

Acolher/direcionar com diferentes saberes e diferentes manifestações culturais

Desenvolver percepção visual, coordenação viso motora.

 Desenvolver orientação temporal/espacial.

 Estratégia/Conteúdo:

Musicalização/vídeos de boas vindas

Atividades de identidade com espelho; 

Latinha Mágica.

Aprendendo músicas da rotina

Minha comida preferida

Contação de história 

Desenhos livres e dirigidos

Recorte e colagem

Cor 

Forma

Tamanho

Xô covid 

Chamadinha divertida

Motricidade 

 Avaliação:

A Lei de Diretrizes e Bases (LDB) da Educação, na seção II, artigo 31, item 1, determina que a avaliação deve ocorrer “mediante o acompanhamento e registro do seu desenvolvimento, sem o objetivo de promoção,  mesmo para o

acesso ao Ensino Fundamental”.

Portanto a avaliação será de forma gradual, contínua, cumulativa e integrativa, através dos registros, fotos, vídeos e desenhos enviados pelas famílias. 

 

DIVERSIDADE E CULTURA

Justificativa

Tendo em vista que as relações com o meio ambiente começam quando a criança compreende o mundo que a rodeia, o presente projeto visa trabalhar e explorar a diversidade cultural do país, estado e cidade onde reside,

proporcionando às crianças o contato com outras culturas e consequentemente com o novo, favorecendo o desenvolvimento da tolerância ao diferente e reforçando a autoestima e identidade de cada um. Permitindo também que as crianças se

divirtam com atividades que abordam valores, regras de convivência e respeito ao próximo.

 Objetivo 

Valorização da diversidade humana;

Informar e conscientizar sobre os ambientes em que vivemos;

Conhecer diferentes manifestações culturais;

Trabalhar a identidade cultural e étnica;

Reconhecer os hábitos e costumes de onde vivemos.

Conhecer a diversidade culinária da nossa cidade;

Estimular o respeito às diversas culturas e ao próximo;

Trabalhar com músicas que apresentam identidades culturais;

Trabalhar a construção de identidade e sua valorização (Afrodescendentes, indígenas, entre outros);

 Estratégia/ recursos

Rodas de conversa;

Confecção de cartazes e painel;

Contação de história;

Leitura de histórias, contos e lendas;

Apreciação e observação de hábitos, costumes, que retratem culturas variadas;

Culinária;

Fotos e outros materiais de mídia sobre o tema;
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Músicas e danças típicas

 Avaliação:

A avaliação será de forma gradual, contínua, cumulativa e integrativa, através dos registros, fotos, vídeos e desenhos enviados pelas famílias. 

 

ÁGUA E DENGUE

Justificativa

Este projeto surge da necessidade de conscientizar as crianças da importância da água para nossa vida, nossa comunidade, nosso planeta. Devemos ensinar o uso consciente deste recurso natural tão indispensável para a vida na

terra. Trabalhar o ciclo da água, as condições básicas para o sua utilização e consumo sustentável. Fazer a interação com o tema da dengue e outras doenças transmitidas pelo mosquito Aedes Aegypti, visto que sua proliferação está

diretamente ligada à água parada e acúmulo de lixo.

 Objetivo 

Valorizar a água como um recurso indispensável à vida;

Utilizar a água com consciência, pensando no próximo;

Conhecer os fenômenos da natureza referentes à água (rios, chuvas, etc.);

Conscientizar- se do papel do homem na preservação dos rios, lagos e mares;

Reconhecer a ação do homem na transformação do meio ambiente, principalmente no que diz respeito à poluição e ao desperdício de água;

Conscientizar-se da importância em não deixar água parada, impedindo a proliferação do mosquito Aedes Aegypti.

 Estratégia/Conteúdo.

Diálogo abordando o tema da água e sua importância para nossa sobrevivência; 

Música: Cristina Mel - A Água https://www.youtube.com/watch?v=NF7su. Com recurso (guarda chuva);

Poesia: A água com recurso visual feito com cartolina./confecção de máscara. 

Confecção de mosquitos da dengue com materiais reciclados;
 Comparações entre água suja e limpa, própria ou imprópria para o consumo;

Avaliação: 

A avaliação se dará durante todo o processo das atividades através de observações do desenvolvimento significativo da criança , os registros serão através de fotos, vídeo, portfólio e produções artísticas.

 

AGRICULTURA E HORTA / ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL

 

Justificativa

Este projeto tem como finalidade sensibilizar criança e família quanto a hábito alimentar saudável, 

A ideia é criar hortas na unidade para o cultivo de hortaliças, verduras e legumes, onde a criança junto ao educador seria responsável pelo plantio A horta escolar que criaremos neste período, possibilitará a degustação de hortaliças e

legumes cultivados na unidade escolar, facilitando o processo de introdução de alimentos saudáveis e nutritivos nas refeições de nossas crianças, e devido à vivência deles em todo o processo, desde o plantio a colheita, facilitará a aceitação

destes alimentos no prato. 

Ob                 Objetivo:

Compreender o ciclo de vida das plantas;

Se permitir experimentar novos sabores;

·         Conhecer frutas, verduras e legumes;

·         Entender como as estações influenciam na produção de frutas e alimentos;

·         Observar cor, textura, cheiro, sabor e formas dos alimentos;

·         Identificar as preferências alimentares das crianças;

·         Promover o consumo diário de todos os grupos alimentares;

·         Ampliar o vocabulário;

·         Entrar em contato com diferentes gêneros textuais (lista de compras, receitas, rótulos de embalagens);
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·         Promover uma boa higienização dos alimentos e das mãos;

·         Incentivar um consumo consciente (alimentos).

 

Estratégia/conteúdos:

Diálogo sobre o tema

Histórias;

Músicas;

Experimentar alimentos (doce, salgado, azedo, amargo);

Culinária;

Recortes e colagens de vários tipos alimentos (saudáveis e não saudáveis);

Meu prato preferido;

Horta (plantio);

 Avaliação 

A avaliação se dará durante todo o processo das atividades através de observações do desenvolvimento significativo da criança , os registros serão através de fotos, vídeo, portfólio e produções artísticas.

 

ETNIAS E CULTURA CAMPINEIRA

 

Justificativa

Sabemos que com a diversidade temos oportunidade para produzir saberes em diferentes níveis de aprendizagem. O projeto tem como finalidade possibilitar a construção gradativa do indivíduo sem distinção ou preconceitos,

contribuindo para a formação de valores como cidadãos que valorizam seu pertencimento étnico-racial. 

Objetivo 

Conhecer sua própria história de vida.

Identificar seu nome em meio a um conjunto, conhecendo seu significado.

 Identificar a família como referência de sua história.

 Conhecer espaços de interação (casa, escola).

 Estratégia/conteúdo

Atividades com sucata e dobraduras; 

Pintura livre e dirigida; 

Trabalhar a imaginação e a criatividade; 

Exercícios que estimulem a coordenação motora e viso-motor;

Desenhos livres e dirigidos; 

Trabalhar com a capacidade de observação e representação; 

Fazer uso da caixa surpresa;

Histórias;

Músicas e danças;

Brinquedos e brincadeiras;

Recortes e colagens 

 Avaliação:

A avaliação se dará durante todo o processo das atividades através de observações do desenvolvimento significativo da criança , os registros serão através de fotografias, portfólio, vídeo e produções artísticas.

 

SEMANA DO TRÂNSITO/MAIO AMARELO

Justificativa

Muitas vezes a criança ganha brinquedos que tem como tema meio de transporte,  carros de bombeiros, ônibus etc. além do contato diário com esses veículos. Partindo desse pressuposto, o projeto busca o interesse natural da criança

por tudo que o cerca favorecendo para o seu aprendizado significativo.

 Objetivos 
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Conhecer formas, cores e os significados das placas mais utilizadas no trânsito, do semáforo, e faixa de pedestre.

Identificar o significado da sinalização 

Desenvolver a atenção e percepção

Conhecer os meios de transportes

 Estratégia/recurso:

Diálogo, sobre o que é trânsito, semáforo, aprendendo as cores; 

Identificação, e diferenciação de meios de transporte; 

Músicas referentes à temática; ;

Vídeos.

 Avaliação:

A avaliação dar-se-á durante todo o processo das atividades através de observações do desenvolvimento significativo da criança , os registros serão através de fotografias, portfólio, vídeos e produções artísticas.

 

SUSTENTABILIDADE

Justificativa

Muitos recursos que usamos no dia a dia se transformam em lixo, o acúmulo desse lixo prejudica o meio ambiente. Por esse motivo nos últimos anos tem-se falado na importância de reciclar e reutilizar ao máximo esses recursos. Além

disso, a economia de água e energia contribui para um ambiente limpo. As crianças são multiplicadoras do que aprendem, apresentar essa importância a elas é um modo eficiente de afetar toda a comunidade, além de construir essa

consciência desde cedo, pois devemos preservar a natureza.

 Objetivos:

Conscientizar sobre a importância do descarte correto do lixo;

Estimular a criatividade, reutilizando embalagens ou outros itens que seriam descartados;

Estimular a consciência sobre a importância em manter o ambiente em que vivemos (escola, bairro e cidade) organizado e limpo;

 Estratégias:

Mutirão de limpeza nos espaços da U.E.;

Oficina de brinquedos recicláveis;

Valorizar e respeitar todas as formas de vida existentes no ambiente;

Estimular a criatividade;

 

Recursos:

Cartolina

Tinta guache

Lápis de cor

Materiais recicláveis 

cola

 

Avaliação: A avaliação se dará durante todo o processo das atividades através de observações do desenvolvimento significativo da criança , os registros serão através de fotos, vídeos, portfólio e produções artísticas.

 

HIGIENE E SAÚDE/ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL

Justificativa

A alimentação saudável e a higiene são fundamentais para mantermos uma vida sadia. Por isso é importante conscientizar as crianças que bons hábitos de higiene devem fazer parte do nosso dia a dia, isso é possível através da

ludicidade. 

Ob               Objetivos:

Conscientizar sobre a necessidade de adquirir bons hábitos de higiene;

Identificar doenças causadas por falta de higiene;
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Discutir as formas de higiene corporal, bucal, etc.;

Orientar cuidados para evitar a disseminação de piolhos;

Conhecer os alimentos (fonte nutricional) e o bem que cada um deles faz a nossa saúde.  

Estratégias:

Roda de conversa, buscando o conhecimento prévio das crianças;

Teatro com o tema;

Escovação do bocal;

Escovação diária da turma;

Confecção de cartazes;

Higienização dos alimentos;

Desenho dos Nutri amigos – os heróis da nutrição. (disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=o4O-cDCOvRE) 

Rec                    Recursos:

Cartolina;                                                                 

Tinta guache;

Lápis de cor;

Internet;

Livros com história relacionada ao tema;

Bocão (confeccionado com materiais recicláveis);

Cola. 

               Avaliação:

Será realizada de forma contínua e qualitativa, considerando o que as crianças aprendem no conceito trabalhado por meio de sua participação. Os registros serão realizados através de fotografias, portfólios e relatórios.  

 

OUTUBRO ROSA

 

Justificativa:

O Outubro Rosa é uma campanha de conscientização que busca alertar a sociedade, especialmente as mulheres, sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama e colo do útero. Muito circulada durante todo o mês de

outubro nas mídias, fazendo com que as crianças tenham contato com ela, considerando que a criança tem contato com a sociedade, se faz importante informá-las, e as famílias, sobre a importância da campanha e os benefícios que ela traz. 

Objetivos:

Conscientizar sobre a importância da prevenção e diagnóstico precoce;

Conscientizar sobre a importância do auto exame. 

Estratégias:

Confecção de cartazes;

Vídeo informativo

Recursos:

Cartolina;                                                                 

Tinta guache;

Lápis de cor

Recorte de revistas;

Cola.

Vídeos

Avaliação:

A avaliação se dará durante todo o processo das atividades através de observações do desenvolvimento significativo da criança , os registros serão através de fotografias, portfólio vídeos e produções artísticas.  

Semana do Brincar

Justificativa:

O brincar é fundamental para o desenvolvimento integral da criança, de modo prazeroso e lúdico. Mesmo que o brincar esteja presente no dia a dia das crianças durante todo o ano, escolhemos uma semana para proporcionar

Prefeitura Municipal de Campinas
Secretaria Municipal de Educação

http://pponlinesme.campinas.sp.gov.br
07/10/2021 10:58:17   Página 69 de 169



momentos de alegria e interação entre as turmas. 

Objetivos:

Oferecer momentos de prazer e interação;

Oferecer momentos de vivência à cultura;

 Estratégias:

Contação de histórias;

Vídeos

Lembrancinhas;

Brincadeiras diversas

 Recursos:

Vídeos 

Livros

Confecção de lembrancinhas 

         Avaliação:

Será realizada de forma contínua e qualitativa, considerando o que as crianças aprendem no conceito trabalhado por meio de sua participação. Os registros serão realizados através de fotos,  vídeos, portfólios e relatórios.

 

BULLYING

              Justificativa

O projeto se dará a partir de observações de como as crianças entendem e percebem sobre o tema Bullying, promovendo a sensibilidade e possível mudança de comportamento nos alunos.

A fim de transmitir conceitos e valores em relação ao respeito ao próximo.  

Ob                  Objetivo:                                                                                                  

Elevar ao conhecimento da criança o tema sobre o bullying e quais danos pode causar na vítima, tanto físico como emocional.

Despertar debates sobre a prática do Bullying.

Apresentar à criança a diferença entre tolerância e aceitação.

Promover reflexão sobre a diversidade Campineira

 Mostrar para a criança que cada indivíduo possui sua singularidade e que vivemos em uma sociedade com diversidade cultural. 

Estratégias/Recursos/Conteúdo

Natureza e Sociedade/Música /Identidade e autonomia

Diálogo sobre o tema 

Contação de História (Um ratinho branco e um grilo sem asas – Maria Amanda Capelão)

Musical (o meu amigo eu vou respeitar) 

Avaliação: 

A avaliação se dará durante todo o processo das atividades através de observações do desenvolvimento significativo da criança , os registros serão através de fotografias, portfólio vídeos e produções artísticas.

CIVISMO

Justificativa: 

Em busca de resgatar os valores que estão ficando esquecidos, desenvolvemos esse projeto com a participação dos agrupamentos, funcionários e crianças ensinando o conceito de Pátria; O que é Pátria? Qual é o país em que moramos?

Muitos ainda não sabem, mas é na educação infantil de maneira lúdica e prazerosa que se aprende.

Objetivos:

Valorizar a escola 

Reconhecer a bandeira como símbolo de Pátria

Resgatar valores esquecidos na escola

Cantar e interpretar o hino nacional
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Comemorar as datas Cívicas do nosso País

Conhecer as cores da bandeira

 Estratégias/Conteúdo:

Estimular o vocabulário correto e a aguçar a fala para os que ainda estão em desenvolvimento, diálogo sobre o tema, e vídeos infantis.

Conhecer o hino nacional, trabalhando assim a diversidade cultural.

Construção de cartazes e colagens, expostas no decorrer do projeto. Conhecer e identificar formas geométricas, cores.

Recursos: 

Bandeira, hino nacional, tintas guache, jornal, músicas diversas entre elas marcha soldado, vídeos.

Avaliação: 

Através de observações, registros, fotos, vídeo da participação e interesse da criança e da família, pois assim possibilita a uma nova reflexão- ação do trabalho pedagógico.

Sexta em cena

Justificativa

A música contribui para a expansão das habilidades psicomotora, socio afetiva, cognitiva e linguística, sendo assim facilita o processo de aprendizagem, favorece a autoestima, o senso rítmico, criatividade, memória e a socialização.  O

canto e a dança, de boa qualidade, proporcionam à criança diferentes sensações e emoções.

Objetivos:

Explorar movimentos corporais;

Brincar com a música, imitar, inventar e reproduzir sons;

Familiarizar-se com a imagem do próprio corpo buscando controlar os próprios movimentos;

Participar de brincadeiras, jogos cantados e rítmicos;

Movimentar-se espontaneamente ao som de músicas com ritmos variados. 

Estratégias:

Fantoches, dedoches e teatro;

Roda de música com gestos e coreografias;

 Conclusão:

 A importância de promover às crianças experiências significativas, nos leva a concluir que nós educadores temos a responsabilidade de desenvolver a capacidade cognitiva da criança, favorecendo para a formação do cidadão como
um todo.
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(Nov.2013) 27/3/16h10min - http://dessiral.blogspot.com/search?q=corona
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A

Planejamento Específico

Disciplina: Educação Especial

Professor: SEM PROFESSOR ALOCADO

Educação Especial 
 

 

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)

Todo trabalho com as crianças público alvo da Educação Especial será realizado primeiramente no caráter de observação em cada sala, tendo um olhar atento não somente com as crianças diagnosticadas, mas sim as crianças que precisam de
olhar especial, por isso, a professora de Educação Especial estará sempre junto com as equipe das salas, orientando as professoras, monitoras e também as famílias dessas crianças.
 
 Fará parte do trabalho  da professora de Educação Especial um trabalho direto e efetivo com as famílias. O primeiro momento será de conversa, de anamnese, elaboração de Relatórios, para que se entenda a priori a necessidade
de cada criança, as preocupações, perspectivas de cada famílias e no decorrer do trabalho sempre estar atendendo essas famílias, mantendo sempre o vínculo, parceria, compartilhando os progressos na Unidade e também em diferentes
órgãos em que a criança venha a ser entendida. 
 
  Os projetos anuais realizados pelas professoras seculares serão todos acompanhados pela professora de Educação Especial, as crianças com
necessidades especiais estarão incluídas em todas as atividades, permitindo a inclusão efetiva das crianças. 
 
OBJETIVO GERAL:

Promover o desenvolvimento da aprendizagem de crianças portadoras de necessidades especiais no âmbito: global, motora, sensório-perceptiva, cognitiva, comunicação, sócio emocional e auto cuidado através do lúdico, capacitar,
formar educadores, professores e profissionais que atuam diretamente ou indiretamente com este público no âmbito escolar.

METODOLOGIAS 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, transmitindo conhecimento, tranquilidade para que essas famílias sintam-se acolhidas e confiantes.
 
 Atender cada criança 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;

- Atividades com bola;

- Boliche;

- Brincadeiras com gelatina;

- Brincadeiras usando sucata.

AVALIAÇÃO
 
 A avaliação será feita através de vários instrumentos: Fotografias, registro das atividades de forma descritiva, observações, relatórios da participação e desenvolvimento da criança.

 
 Referências
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Planejamento Específico

Disciplina: Educação Infantil

Professor: 911001254 - ROSANGELA MARIA PALMEIRA DOS SANTOS

PLANO ANUAL DE ENSINO – 2021
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              Professora Rosângela 37, anos, formada desde 2016 no curso licenciatura plena em Pedagogia ANHANGUERA-UNIDERP.   Participei de cursos oferecido pela Escola Tigrinhos, Gold Tigres, sendo eles:    Fases do desenvolvimento

infantil; Psicomotricidade; matemática com jogos; Atividades para berçário e o Caderno curricular tempos e espaços, oferecido pela prefeitura de Campinas.

No meu primeiro estágio educação infantil Colégio Semear, conheci a Ludicidade as brincadeiras, jogos, higiene e o cuidado.

Já no estágio Ensino fundamental Colégio Educarte aprendi sobre o apostilado e matérias essenciais da educação, não esquecendo dos direitos e cuidado com a criança. Posso dizer que foi uma temporada essencial para meu currículo de

grande aproveitamento, onde consegui me conhecer e me apaixonar pela educação infantil.

Na escola  Cei Bem Querer Midori Hamamoto, em 2018, 2019 e  agora 2020  a oportunidade de ingressar minha carreira como professora , onde consegui conhecer  todos os agrupamentos I, II , e III acolhendo, cuidando, brincando, contando

histórias, Músicas, exploração de espaços, experiências e experimentações  que me permitiram crescer e aprender a cada dia com as crianças e corpo docente.

 Equipe

 Nossa equipe no agrupamento ll B é composta por mim atuando como professora e 2 agentes educacionais sendo elas:

Ana Lídia  Silva dos Santos, Casada, mãe,  possui ensino médio completo seu  último  trabalho foi no Cei  Bem Querer Reverendo Dr. Bernhard Johnson Jr,  e participou de diversos  cursos oferecido pela Escola Tigrinhos, Gold Tigres :  Primeiro 

Socorros com prevenção  de acidentes em ambiente escolar ;Dificuldade de aprendizagem e hiperatividade; Fantoches como ferramenta pedagógica ; Fases do desenvolvimento infantil.

Taiane Cristina dos Santos Aleixo: solteira, mãe, possui ensino médio completo, seu último trabalho foi no CEI Bem Querer Mayara Masson Christofoletti. São educadoras experientes e dedicadas que fornecem auxílio ao meu trabalho e atuam

nos cuidados em todos os momentos em que as crianças permanecem na Unidade Educacional.

Agrupamento Il B

         O agrupamento ll B é composto por 28 crianças, com idade entre 2 a 3 anos, para atender a faixa etária de nossas crianças buscamos proporcionar um ambiente aconchegante, estimulador e alegre, que promova seu desenvolvimento

integral.

A partir do interesse de nossas crianças, ficou definido que nossa turma será a turma do Mercadão de Campinas, pensando em alimentação saudável o (Ceasa) que nos fornece toda a alimentação de nossas crianças, com nutricionista e um

cardápio rico em proteínas, vegetais, frutas e hortaliças.  Não esquecendo das profissionais da cozinha que prepara tudo com muito capricho e carinho especialmente para nossas crianças, crescerem e se desenvolverem com muita energia.

Sendo assim vamos trabalhar com culinária, texturas, experimentações, plantação e cultivo de sementes e hortaliças.

Mercadão de Campinas, Patrimônio histórico:

 O prédio do Mercado Municipal de Campinas é um dos mais importantes monumentos históricos do município não só pela sua função econômica e social, mas também porque foi projetado pelo campineiro Ramos de Azevedo, um dos mais

importantes arquitetos do final do século 19 e início do século 20. Lembra o estilo neomourisco.

Antes de se transformar em Mercado Municipal, funcionava como armazém de estocagem de produtos, que eram destinados também para o Porto de Santos. Na plataforma onde hoje funcionam as peixarias ficava a Estação Carlos Botelho, da

linha Fulinense, onde o trem que vinha das fazendas da região de Cosmópolis parava com carregamento de madeira, açúcar e café.

 

Na gestão do Prefeito Orosimbo Maia, o prédio foi comprado pela Prefeitura e transformado em Mercado Municipal (inaugurado em 12 de abril de 1908). Foi tombado em 1995 pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Artístico e Cultural de

Campinas (Condepacc). Em 1996, passou por uma reforma que recuperou suas características originais. 

 

 

O Plano Anual

 

          Neste ano trabalharemos o plano coletivo com o tema “Campinas de A a Z”. Esse projeto tem como objetivo proporcionar as crianças vivências prazerosas, tomando conhecimento da história de sua cidade, cultivando o respeito ao

próximo e estimulando os sentidos através do lúdico. De acordo com a resolução SME N 006.20 de 01/09/2020

 Por meio da Carta de Princípios, elaborada no início da pandemia em meio a várias ações coletivas desencadeadas pelo Departamento Pedagógico, foi possível manifestar nosso compromisso com concepções caras à Educação Infantil

municipal, inclusive nessa situação de isolamento social. Os pensamentos ali destacados compõem nossos fazeres educacionais cotidianos.

De maneira geral, esse documento afirma o brincar livre das crianças, as ações compartilhadas de cuidado e educação entre família e escola, a atenção aos direitos básicos das crianças em situação de violência e vulnerabilidade social,

o respeito às diferentes culturas familiares, o respeito à autoria, criação e inventividade de crianças e educadores na relação com o conhecimento e com a vida. Sendo assim continuamos com atividades mitigatórias, através do recurso Watts

Wapp e face book, as estratégias utilizadas serão: pesquisas; vivências culturais (em pontos históricos de Campinas) por enquanto on-line; Contação de histórias; canções de músicas; danças; quantificação de objetos; respeito ao próximo;

ritmos; entonação de voz; massa de modelar; pesquisas; vídeos; culinárias; jogo simbólico e brincadeiras.

Desse modo as crianças construirão seu conhecimento e aprendizagem, desenvolvendo-se integralmente, em seus aspectos: intelectual, físico, cognitivo, emocional, social e cultura através de experiências aprazíveis. 

 Adaptação

        Estudando a resolução  SME N 006.20 de 01/09/2020, trouxe uma adaptação  que nos instiguem o diálogo entre crianças e adultos, com convites para juntos contatarem histórias de vida, brincadeiras, livros, músicas, filmes, possibilidades

de cuidados consigo mesmo e com as outras pessoas pensamentos sobre a realidade e sobre um futuro retorno à escola;

E assim tem sido, os nossos encontros virtuais, nos conhecendo fortalecendo os vínculos, conectados. Uma troca de cultura, sorrisos, brincadeiras e muita música.
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Como não sabemos quando acontecerá o possível retorno, as atividades são desenvolvidas de maneira a levar aconchego e informação as famílias, crianças e educadores. Nos baseamos nos princípios, e assim desenvolvemos vídeos enviados

semanalmente. Adaptando as atividades em mitigatórias .

Eu e minha família: em roda da conversa, por enquanto Vídeo, as crianças irão mostrar a foto da família e falar quem são os membros. Quantificar a quantidade de pessoas que moram na mesma casa e o tipo de moradia. Faremos,

também, uma pesquisa com as famílias para saber se todos nasceram em Campinas. E qual é o ponto histórico da cidade que a família mais gosta de visitar nos momentos de lazer. E qual o ponto turístico a família quer visitar após a Pandemia.

Atividades de Identidade:  o eu, o outro e o nós com roda da conversa, com objetivo de estimular a vivência do campo de experiência escuta, fala, pensamento e imaginação, com a leitura dos nomes e significados dos mesmos,

observar como é a própria imagem através do espelho e desenvolver o campo de corpo, gestos e movimento através da música e dança.

A Liga Xô Covid, ensina de maneira lúdica crianças e adultos a prevenção do Corona Vírus, apresenta informações sobre os sintomas e orientações para o possível retorno.

Agricultura e horta/Alimentação Saudável vivências e experiências culturais no sítio vizinho a U.E.; Plantio da Horta na U.E.; Degustação e manuseio dos alimentos em diversas formas, temperatura e texturas.

Semana do trânsito/maio amarelo: trabalharemos a sinalização e os principais meios de transporte de nossa cidade através do campo de experiência traços, sons, cores e formas com atividades como: construção de cartazes

conscientizadores, observação do trânsito ao redor de nossa escola, e um circuito de trânsito utilizando as motocas, carros, e aviões (confeccionados com papelão).

Etnias e Cultura Campineira: pesquisaremos as influências culturais que compõem a história de nossa cidade, valorizando cada cultura. Festa: Campinas de braços abertos, as famílias imigrantes terão a oportunidade de expressarem

seu sentimento de como se sentiu acolhida ao escolherem Campinas para seu novo lar. vivências culturais visita ao Taquaral, ponto histórico tradicional de Campinas.

Encontro com as famílias trimestrais: Em Pandemia será reunião Google Meet onde serão apresentados os trabalhos e o relatório sobre a trajetória da criança ao longo do trimestre, esclarecendo e orientando as dúvidas das

famílias.

Socialização entre agrupamentos: Ao final de cada mês realizamos uma festa que promove socialização entre os agrupamentos e a valorização da criança. A comemoração é temática, considerando os conteúdos desenvolvidos no

mês. Obs.: Enquanto estiver em Pandemia não acontecerá.

           Sustentabilidade considerando o conhecimento prévio das crianças, será trabalhado o uso consciente dos recursos, no período de férias será realizado oficina de brinquedos com materiais recicláveis. Após o trabalho desenvolvido

será a vez das famílias apresentarem seus trabalhos com uma exposição de brinquedos com materiais reciclados.

Feira das profissões: Serão convidados profissionais (família das crianças) para falar quais são as funções executam em seu serviço e as crianças irão reproduzir através de brincadeira de faz de conta. Obs. Para quando acontecer o

retorno.

Ato cívico: Confecção da Bandeira e canção do hino Nacional e Municipal. Enfoque na importância em valorizar e preservar espaços e prédios de nosso bairro e município.

Comemoração da primavera: Roda da conversa sobre as estações do ano, roupas adequadas para cada sensação térmica e confecção de um cartaz diferenciando as estações.

Higiene e Saúde/Alimentação Saudável: Atualmente muito se fala da importância em manter bons hábitos de higiene para a saúde, esse assunto será abortado através da ludicidade com atividades como: orégano no prato para

simular vírus e bactérias e um prato de sabão com água para demonstrar que o sabão “espanta esses bichinhos” e tinta guache na mão, para demonstrar que onde pegamos com a mão suja, a sujeira se espalha. Além da higienização corporal

trabalharemos a higienização e organização do espaço em que vivemos e a higienização e melhor forma de preparo dos alimentos. A função dos alimentos para manter nosso corpo em bom funcionamento e saudável, para isso faremos a

silhueta de uma criança e preencheremos com colagem da imagem dos alimentos que contribuem para o funcionamento de cada parte do corpo.

Outubro rosa: confecção de cartazes de conscientização da importância da prevenção ao câncer de mama e a saúde da mulher.

Semana do Brincar: essa semana terá atividades recreativas para que as crianças possam se divertir. As atividades desenvolvidas serão: teatro de fantoches com o PROIN,  oficina de pipas, também com a equipe do PROIN, festa do

pijama ou a fantasia (será definido com as crianças).

Bullying: Devido a diversidade que há em nossa comunidade, devemos trabalhar o respeito, lidando com as diversas diferenças. As atividades desenvolvidas serão: Contação de história, roda da conversa e cartazes coletivos.

Água e dengue, Teatro: “A gotinhas Plim plim”; de onde vem a água? após buscar o conhecimento prévio das crianças será realizado uma experiência que demonstra como é dado o ciclo da água, de modo lúdico. Guardiões da água,

após conversa sobre como cuidarmos da nossa água as crianças receberão um bracelete as nomeando guardiões da água. Mosquito do mal, após as crianças exporem seus conhecimentos prévio, conversaremos sobre o mosquito Aedes

Aegypti como se reproduz e os males que causam para a saúde das pessoas e o caça ao mosquito do mal, as crianças irão procurar possíveis focos do mosquito pela U.E.

 

Além das atividades descritas acima, trabalharemos durante todo ano letivo os campos de experiências da seguinte maneira:

O eu, o outro e o nós combinados para a convivência do dia a dia, organização do espaço, bola no pano, bexigas no ar e o levantamento de questões estimulando a curiosidade.

Traços, sons, cores e formas:  figuras geométricas, quebra-cabeças, blocos lógicos, desenhos e pinturas, utilizando diferentes materiais, confecção de mosaicos e massinha de modelar.

Corpo, gestos e movimentos parque, circuito motor, cama de gato, estátua, mímicas, teatrinhos, gato mia, músicas e danças.

Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações: culinárias, experiências, calendário, brincadeira terra e mar, brincadeira a galinha e os pintinhos, tanque de areia e ciclo da água.

Escuta, fala, pensamento e imaginação: rodas de conversa, contação de história, jogo das emoções e brincadeiras de faz de conta.

Recursos:

         Lápis de cor, tinta guache, tinta acrílica, caneta hidrográfica, pincel (diversos tamanhos) e giz de cera;

         Papel EVA liso, estampado e com glitter;

         Cola (liquida e bastão), fita crepe, fita adesiva transparente (fina e larga), fita adesiva dupla face e fita adesiva coloridas;

         Papel cartão, color set, papel laminado, papel Kraft, papel ondulado, papel paraná, papel fotográfico folhas sulfite, folhas A3, papel canson, cartolina e bloco criativo;
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         Tecidos de diversas texturas e cores diversas

         Massa de modelar, argila, gesso e biscuit;

         Retroprojetor, notebook, televisão (com entrada USB) e aparelho de som 

 

Projetos:

Alimentação saudável

Justificativa: É necessário criar hábitos alimentares saudáveis nos alunos (e consequentemente incluir conhecimento ao convívio familiar dos envolvidos), conscientizá-los da importância de uma alimentação saudável e todos os seus diversos

benefícios a educação alimentar para que tenham uma boa saúde.

O projeto tem o intuito de promover o consumo de alimentos saudáveis na vida de nossas crianças de forma lúdica, prazerosa, atraente e educativa, para que os benefícios produzam bons resultados, tanto para a saúde física quanto

mental, devido isso surge a necessidade do cultivo da horta na escola a multidisciplinaridade de conhecimento dos alimentos orgânicos e a preservação do meio ambiente.

Em parceria com o (Centro de Abastecimento de Campinas S.A) Ceasa que oferece assistência e supervisiona a alimentação das crianças através de um convenio firmado entre a prefeitura Municipal de Campinas.  

 

Objetivos:

                     Trabalha a linguagem oral e escrita

                     Coordenação motora e percepção visual, tátil, olfativa e gustativa

                     Ensinar a importância de higienizar os alimentos

                     Identificar quais hábitos alimentares e alimentos são e não são saudáveis

                     Conscientizar quanto aos benefícios de uma alimentação saudável

                     Incentivar bons hábitos alimentares

                     Reconhecer os diferentes tipos de alimento

                     Identificar as preferências alimentares dos alunos.

                     Despertar o interesse das crianças para o cultivo de horta.

                     Degustação do alimento semeado, cultivado e colhido.

Estratégias:

·          Cantar músicas, assistir filmes e trazer jogos sobre o tema para que aprendam de forma lúdica.

·         Oficina culinária com legumes, verduras e frutas.

·         Fazer uma salada de frutas

·         Brincadeiras dirigidas

·         Recorte e colagem

·         Fazer cartazes e montagem separando os alimentos entre animal, vegetal e derivados

·         Identificar a diferença de textura e cores através dos alimentos

·         Leituras de histórias

·         Cultivo de hortaliças, valorizando o trabalho em equipe

·          trabalhar o conceito de educação ambiental

 

Higiene e Saúde

 

     Justificativa:  Neste projeto vamos vivenciar a prática de se trabalhar a higiene bucal e corporal, para que a criança possa aprender a cuidar de seu corpo tendo orientações básicas de autoconhecimento de higiene pessoal, garantindo sua boa

aparência e saúde, contribuindo ao bem-estar, auto estima e hábitos saudáveis.  
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Objetivos: Escola e família juntos transmitir os primeiros ensinamentos que permaneceram durante toda a vida, incluindo cuidados com o corpo e hábitos diários de como ter uma boa saúde e higiene.

 

Estratégias:

·         Conversa com os pais sobre a higiene e como combater piolhos e vírus.

·         Roda: Em roda, boneca e bacia, ensinar partes do corpo, tornando um momento divertido.

·         Teatro: encenação de teatro no palco da escola com música e escovão.

·         Cartazes e informações com pintura, materiais recicláveis.

·         Música: lava as mãos, Galinha Pintadinha, e outras mais.

·         Escovação diária, e lavagem das mãos frequente.

·         Conscientizar as crianças em manter limpo e local onde vivemos.

Água e dengue

Justificativa:

          Abordaremos o tema água com uma visão ampla que nosso mundo vem enfrentando com relação a falta de agua,  conscientizando a população em relação à cultura de preservação da água, mostrando suas múltiplas formas de uso, os

ciclos da mesma, sua importância para a vida, reconhecendo que a qualidade de vida está ligada às condições de higiene e saneamento básico, à qualidade do ar e do espaço; contribuir para a formação de cidadãos conscientes.

            Levantar questionamentos sobre a dengue, conhecer sobre os cuidados que se deve ter para evitar o crescimento de focos do mosquito, auxiliando para melhoria da sociedade e conscientizar os adultos sobre a importância de previr o

mosquito da Dengue.

Refletir sobre a necessidade das medidas preventivas para o bem-estar social, criando atitudes organizadas para o cuidado da família e consequentemente da sociedade. Valorizando a Saúde e os Meios da conservação dela.

Objetivos

·        Incentivar atitudes que previnem a proliferação do mosquito aedes aegypti.

·        Alertar a gravidade e danos que o mosquito acarreta a nossa saúde.

·        Conhecer as formas de contágio, prevenção e tratamento das doenças que o mosquito apresenta.

·        Estimular o consumo de água suas propriedades

·         Como usar a água?

 

Estratégias:

·        Roda, abordando o tema água e sua importância ao nosso planeta, dengue sobre a doença que o mosquito pode nos trazer.

·        Construir lindos cartazes informativo no mural de cada sala.

·        Diferenciação água suja e água limpa.

·        Vídeo informativo infantil.

·        Livro a gotinha plim-plim ensinando o ciclo da água.

·        Brincadeiras com água e baldinho.

·        Folheto informativo água e dengue oferecido pela prefeitura

·        Experiência com pratos, água com orégano, e água com sabão

 

Diversidade e Cultura

A escola tem como leque envolver pais, alunos, professores e funcionários. A criança já tem contato com as diferenças devido isso a necessidade de trabalhar a interação entre todos proporcionando o respeito sem preconceito para que

venham ser adultos de mentes sadias, construindo seus próprios conhecimentos como seres pensantes.

 Tendo a presença do professor como mediador, promovendo a prática pedagógica a partir de contagem de histórias, músicas, brinquedos e brincadeiras.

Objetivo: 

·        Trabalhar autoestima no educando, para que esse possa relacionar-se com os demais.

·        Promover a valorização cultural através da leitura refletindo sobre o tema.

·        Respeitar e valorizar as diferenças entre os colegas;

         Tratar as diferenças valorizando as diversidades;

·        Conscientizar a todos dos valores que cada um tem perante a sociedade
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·        Comemorar datas Carnaval, dia do Índio e Consciência Negra

Estratégia:

·        Roda de conversa, fantoches, desenhos, pinturas

·        Realizar trabalhos individuais e coletivos valorizando o outro;

·        Criação de trabalhos manuais através de pinturas e colagem e outros.

·        Contagem de história que respeite a diversidade aprendendo a lidar com as diferenças dentro e fora da escola, livros:  Menina bonita do laço de fita e Chapeuzinho Amarelo.

 

Trânsito / maio amarelo

Justificativa:

             A todo momento utilizamos de meios de transporte, seja para um passeio de ônibus, carro, pode ser até mesmo a chegada na escola quando a família utiliza carrinho de bebê, ou modelos diversos, jipe, motocas.

Ao utilizarmos as vias públicas precisamos nos orientar na sinalização e respeitar o trânsito. Desde muito pequenos incentivar as nossas crianças que é na faixa de pedestre que se atravessa e a criança precisa estar segura na cadeirinha.

Objetivos

         Conhecer formas, cores e os significados das placas mais utilizadas no trânsito, do semáforo, e faixa de pedestre.

         Identificar o significado da sinalização

         Desenvolver a atenção e percepção

Estratégias:

         Conversa em roda, sobre o que é trânsito, semáforo, aprendendo as cores e identificação, e diferenciação de meios de transporte.

         Observar ao redor da escola as placas, faixas que os cercam.

         Passeio em volta da escola conhecendo diversos tipos de sinalização, orientados pela educadora.

         Rodinha de conversa com semáforo ensinando as cores e as regras.

         Músicas diversas referente a temática, movimentos com gestos, repetições, palmas.

         Construção de carrinhos, ônibus com caixas, lembrancinha da semana semáforo.

         Socialização no pátio com motocas, sinalização com outros agrupamentos.

         Desenvolver a atenção, formas e cores.

 

Sexta em cena

A música faz parte de nossa vida, facilita o processo de aprendizagem e favorece a autoestima. Através dos ouvidos somos atraídos e mergulhados em sons, ritmos e barulhos. Tudo se torna algo musical, é incrível poder ensinar através da

música.

Objetivos específicos:

·        Explorar movimentos corporal;

·        Brincar com a música, imitar, inventar e reproduzir sons;

·        Familiarizar-se com a imagem do próprio corpo buscando controlar os próprios movimentos;

·        Participar de brincadeiras, jogos cantados e rítmicos;

·        Movimentar-se espontaneamente ao som de músicas com ritmos variados.

Estratégias:

·        Fantoches, dedoches e teatro;

·        Roda de música com gestos e coreografias;

·        Apresentação por agrupamento mensal;

·        Confecção de cartazes com tema trabalhado;
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·        roda de músicas, fantoches, dedoches, teatro apresentação (por agrupamento)

·        roda de conversa sobre a música cantada, prestigiar as apresentações dos agrupamentos e caixa de música.

 

 

 

 

 

Tchau Fraldinha

Justificativa:

             O desfralde é um processo necessário para o desenvolvimento e crescimento das crianças, é um processo de várias etapas que requer paciência e respeito, pois devemos esperar o momento em que a criança está pronta para realizá-

lo.

Dando continuação a um trabalho já iniciado no ano anterior, o agrupamento possui poucas crianças que utilizam fralda.

Pensando em desenvolver a autonomia dessas crianças, vamos trabalhar em parceria com as famílias, estimulando o bem estar e melhor higiene de nossas crianças.

Objetivos:

·         Estimular a autonomia e identidade da criança.

·         Desenvolver um trabalho em parceria com a família.

·         Orientar os pais e educadoras sobre o processo de retirada das fraldas.

 

Estratégias:

Realizar reunião com a equipe e pais sobre o tema trazendo dicas e estabelecendo a parceria. Incentivar as crianças a utilizar o vaso sanitário que já conhecem porem ainda não faz parte de seu cotidiano, a escola é totalmente preparada e

possui banheiro com assentos ideais para as crianças.

Roda de conversa e registro das falas as crianças, e comemoração com a criança todas as vezes que ela conseguir utilizar o banheiro.

Orientar os pais a entrar e apresentar o banheiro as mesmas, assim oferece segurança.

Estimular o xixi através do som.

Construção de cartaz com a ajuda das crianças nome nas fraldas das envolvidas no processo, colocando o cartaz no banheiro, com incentivo e figuras.

Leitura do livro; O Que tem dentro da minha fraldinha

Civismo

Justificativa:

              Em busca de resgatar os valores que estão ficando esquecidos, a   nossas crianças o amor e o respeito, desenvolvemos esse projeto com a participação dos agrupamentos, funcionários e crianças ensinando o conceito de Pátria; O que

é Pátria? Qual é o país em que moramos? Muitos ainda não sabem, mas é na educação infantil de maneira lúdica e prazerosa vamos aprender.

Objetivos:

         Valorizar a escola

         Reconhecer a bandeira como símbolo de Pátria

         Resgatar valores esquecidos na escola

         Cantar e interpretar o hino nacional

         Comemorar as datas Cívicas do nosso País

         Conhecer as cores da bandeira

Estratégias:

         No final da semana , sexta- feira , logo após o café as crianças se concentram no pátio da escola com instruções das educadoras são enfileiradas,  duas crianças estica a bandeira e damos abertura a um momento especial de respeito e

civismo , estimulando o conhecimento e linguagem do hino nacional, onde as crianças podem se expressar e socializar entre agrupamentos.

         Estimular o vocabulário correto e a aguçar a fala para os que ainda estão em desenvolvimento, roda de conversa sobre o tema, e vídeos infantis.
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         Conhecer hino nacional, trabalhando assim a diversidade cultural.

         Movimento com ensaios semanais e apresentação do esporte futebol como paixão nacional.

         Construção de cartazes e carimbos mãozinhas, colagens, expostas no decorrer do projeto.  Conhecer e identificar formas geométricas, cores.

·         Desfile Patriótico, em volta da escola com bandeirinhas e chapeuzinhos, em socialização com outros agrupamentos comemorando a data 7 de setembro.

 

Etnias e Cultura Campineira

Justificativa:

Em Campinas temos alguns pontos turísticos que precisam ser apreciados e valorizados, desde pequenos podemos aprender a ensinar um pouco sobre a nossa cultura.

E mais de 15 etnias, é uma diversidade muito significativa, sendo assim vamos inserir nossas crianças e famílias nesta cultura e cidade maravilhosa que é Campinas.

         

Objetivos:

         Trabalhar a interação família escola;

         Estimular a formação de opiniões, atitudes e valores que desenvolvem os cidadãos críticos e éticos para a consciência étnico-racial;

         Desenvolver uma imagem positiva de si, atuando de forma cada vez mais independente, com confiança em suas capacidades e percepção de seus obstáculos;

         Descobrir e conhecer progressivamente seu próprio corpo, suas potencialidades e seus limites, desenvolvendo e valorizando hábitos e cuidado com a própria saúde e bem-estar;

         Estabelecer vínculos afetivos e de troca, fortalecendo sua autoestima e desenvolvendo gradualmente suas possibilidades de comunicação e interação social.

Estratégias:

         Festa da Família (Campinas de braços abertos).

         Recortes e colagens de vários tipos de pessoas

         Atividades com sucata e dobraduras

         Fazer uso da caixa surpresa

 

 

 

Acolhimento/Adaptação

Justificativa:

          Esse projeto tem como intuito possibilitar a criança junto de sua família relações afetivas, enaltecendo sua presença na U.E, respeitando o protagonismo da criança enquanto sujeito construtor e criativo.

Objetivos:

         Estabelecer relação de confiança recíproca entre professora, crianças e famílias;

         Receber as crianças com atenção, afeto e cuidado;

         Acolher com atividades planejadas priorizando o lúdico e os momentos de interação;

         Amenizar a ansiedade e a dor da separação da criança com a mãe ou responsável;

         Estabelecer vínculo afetivo entre a professora, monitoras e a criança;

         Cuidar com respeito e afeto nos primeiros contatos da criança ao ingressar ou regressar à U.E;

         Acolher diferentes saberes e diferentes manifestações culturais.

Estratégias:

         Participação das crianças na elaboração da rotina e combinados;

         Explorar a U.E e conhecer seus novos funcionários;

         Musicalização com cantores campineiros;
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         Hora da história (Campinas é uma cidade cheia de histórias);

         Bexigas;

         Brinquedos de casa;

         Atividades de identidade com espelho;

         Brincando com o meu corpinho;

         Chamadinha (se eu fosse um peixinho);

         Socialização entre agrupamentos.

 

Sustentabilidade

Justificativa:

Muitos recursos que usamos no dia a dia se transforam em lixo, o acúmulo desse lixo prejudica o meio ambiente. Por esse motivo nos últimos anos tem-se falado na importância de reciclar e reutilizar ao máximo esses recursos. Além

disso a economia de água e energia, contribuem para um ambiente limpo. As crianças são multiplicadoras do que aprendem, apresentar essa importância a elas é um modo eficiente de afetar toda a comunidade, além de construir essa

consciência desde cedo, pois não existe planeta B!

 

Objetivos:

·         Conscientizar sobre a importância do descarte correto do lixo;

·         Estimular a criatividade, reutilizando embalagens ou outros itens que seriam descartados;

·           Estimular a consciência sobre a importância em manter o ambiente em que vivemos (escola, bairro e cidade) organizado e limpo;

·         Enfatizar a importância em preservar a nossa água, usando sempre com consciência, assim como energia elétrica.

Estratégias:

·         Exposição de lixo produzido e encontrado na escola.

·         Vivência e experiência cultural por Vídeo

·         Mutirão de limpeza nos espaços da U.E.;

·         Oficina de brinquedos recicláveis;

·         Exposição de brinquedos recicláveis (com produção das famílias); valorizar e respeitar

·         todas as formas de vida existentes no ambiente; confeccionar cartaz coletivo.

 

Semana da criança

Justificativa:

O brincar é fundamental para o desenvolvimento integral da criança, de modo prazeroso e lúdico. Mesmo que o brincar esteja presente no dia a dia das crianças durante todo o ano, escolhemos uma semana para proporcionar

momentos de alegria e interação entre as turmas.

Objetivos:

·         Oferecer momentos de prazer e interação;

·         Estimular a praxia global;

·         Oferecer momentos de vivência à cultura;

·         Apreciar os comércios e serviços que tem no bairro.

 

Estratégias:

·      Teatro de fantoches (Proin);

·      Contação de histórias;

·      Passeio de trenzinho pelo bairro;

·      Festa (fantasia/pijama);

·      Culinária;

·      Brinquedos infláveis/ cama elástica/piscina de bolinha;

·      Oficina de pipas (presença das famílias);

·      Banho de esguicho

 

Outubro rosa

Justificativa:
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O outubro rosa é uma campanha de conscientização que busca alertar a sociedade, especialmente as mulheres, sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama e colo do útero. Muito circulada durante todo o mês de

outubro nas mídias, fazendo com que as crianças tenham contato com ela, considerando que a criança tem contato com a sociedade, se faz importante informá-las, e as famílias, sobre a importância da campanha e os benefícios que ela traz.

Objetivos:

·         Conscientizar sobre a importância da prevenção e diagnóstico precoce;

·         Conscientizar sobre a importância auto exame.

 

Estratégias:

·         Palestra da equipe do P.S. bairro San Diego;

·         Confecção de cartazes;

·         Apresentação de dança das educador

 

Bullying na educação infantil

Justificativa:

Bullying é a forma de violência que mais cresce no mundo. São crianças e adolescentes que, sujeitados a algumas situações, muitas das vezes repetitivas de humilhações, constrangimentos, apelidos, intimidações e difamações, tem

como consequências os efeitos dessa agressão: danos psicológicos, redução da qualidade de vida social, perda de valores da cidadania e diminuição do rendimento educacional.

 Alguns especialistas apontam que o bullying é uma das principais causas dos elevados índices de evasão e retenção escolar no país.

O projeto se dará a partir de observações de como as crianças entendem e percebem sobre o tema Bullying, promovendo a sensibilidade e possível mudança de comportamento nos alunos.

A fim de transmitir conceitos e valores em relação ao respeito ao próximo.

 

 Objetivos:

         Elevar ao conhecimento da criança o tema sobre o bullying e quais danos pode causar na vítima, tanto físico como emocional.

         Despertar debates sobre a prática do Bullying.

         Apresentar à criança a diferença entre tolerância e aceitação.

         Promover reflexão sobre diversidade cultural.

         Mostrar para a criança que cada indivíduo possui sua singularidade e que vivemos em uma sociedade com diversidade cultural.

Estratégias:

         Roda de conversa; Contação de História (Um ratinho branco e um grilo sem asas – Maria Amanda; Confecção de Cartazes; Tinta guache; Cartolina; Música com danças e gestos.

 

Liga xô covid

 

Justificativa:

A pandemia diante a corona vírus impôs o isolamento domiciliar para nossas crianças e a necessidade de aprender as melhores práticas de higiene para combater o vírus. E para ajudá-las nesse momento, a "Liga xô corona" entra em ação com

o Sabonete Mágico, a Bela Água e o Super Álcool em Gel. Estamos passando por um momento delicado e não podemos deixar de lado nossas crianças. Aderir uma linguagem lúdica, que fale com elas, é importante para que compreendam e

usem os meios de prevenção e, principalmente que todos os EPI’S e cuidados não as assustem.

 

Objetivos:

A criança poder sonhar e ser o que ela quiser, é nosso papel dar assas a imaginação delas. Nessa proposta as crianças têm como objetivo ser incentivada a se tornar protagonistas de suas próprias histórias, favorecendo a autoestima, a

criatividade, habilidades cognitivas e linguísticas.

Os super heróis também apresentaram uma disputa para nossas crianças, uma saudação secreta sem beijinhos, sem abraços e apertos de mãos, podendo ser somente toques com os pés ou uma dança secreta. Estimulado os bons hábitos de

higiene e o cuidado com o outro.

 

Estratégias:

         Roda ou vídeos de músicas, fantoches, teatro apresentação da liga (por agrupamento);

         Roda ou vídeo sobre os cuidados na disseminação do vírus;
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Músicas e brincadeiras. 

 

Avaliação

Compreendemos que nesta Rede municipal, no trajeto histórico sobre o tema, a avalição da Educação infantil deixa de ser baseada em termos objetivos comportamentais, cognitivos, afetivos e motores, que tomam como parâmetro

uma criança idealizada, entendida como capaz de desenvolver certas habilidades esperadas, com a finalidade de evidenciar determinadas competências atribuídas a determinada faixas etárias configuradas por teorias como as da psicologia

do desenvolvimento. CCT pág. 25.

 Mediante o Caderno curricular temático, tempos e espaços: a avaliação será através da elaboração de relatório da criança, mediante seu percurso, sua rotina suas vivências e experiências, construída com todos educadores e familiares, com

aquele que vai de encontro. Respeitando as diferenças e singularidade de cada criança.

E para complementar o relatório da criança que acontece a cada trimestre com reunião coletiva, também será apresentado o portfólio com as fotos das produções das crianças.

Obs.: Em caso de Pandemia será via Google met., com vídeo de toda a turma.

 

 

 

Conclusão

 

O compartilhar a vida, que escola como lugar de encontro possibilita, nos remete a “um ambiente onde as pessoas compartilham coisas simples e extraordinárias do dia a dia e geram contextos para que o extraordinário possa invadir

o nosso cotidiano” (Barbosa, 2013, p. 218)

Pensando em Barbosa concluo que a educação infantil é permeada de encontros, valores, culturas, carinho, cantinhos, cheiros, toque, olhares... coisas extraordinárias e simples que nos educadores e crianças compartilhamos a todo o

tempo. E que escola e família juntos podemos fazer a diferença em um aprendizado de amor e respeito.

 

 

 

 

Bibliografia 

SISTEMAS, Aix. “Como estimular hábitos de higiene para crianças?”; Educacaoinfantil.aix, 2018. Disponível em: <https://educacaoinfantil.aix.com.br/habitos-de-higiene-para-criancas/>. Acesso em: 20 de março de

2020. 

SANTOS, Maria Tereza. “O que é a dengue?”; Saude.abril, 2020. Disponível em: <https://saude.abril.com.br/medicina/o-que-e-a-dengue/>. Acesso em: 18 de março de 2020.

“Projeto Bullying na educação infantil. Ensinoja”, 2020. Disponível em:

<http://ensinoja.com/projeto-bullying-na-educacao-infantil/>. Acesso em: 18 de março de 2020. 
MENDONÇA, Luiz Carlos Leonardo. “A importância da música na educação infantil.”; Portaleducação. Disponível em: <https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/educacao/a-importancia-da-musica-na-

educacao-infantil/56023>. Acesso em: 27 de março de 2020. 

LORENZONI, Marcela. “Uma ajudinha para o seu dia na escola”; Naescola.eduqa.me. Disponível em: <http://naescola.eduqa.me/atividades/por-que-falar-sobre-cultura-na-educacao-infantil/>. Acesso em: 27 de março

de 2020.

 

SANTOS, Vanessa Sardinha dos. "Ciclo da água"; Brasil Escola. Disponível em: <https://brasilescola.uol.com.br/biologia/ciclo-agua.htm>. Acesso em 24 de março de 2020.

 

Mercadão comemora 110 anos com festa, bolo e música ao vivo, 2018. Disponível em:            < http://www.campinas.sp.gov.br/noticias-integra.php?id=33906>. Acesso em: 23 de março de 2020.

Prefeitura Municipal de Campinas
Secretaria Municipal de Educação

http://pponlinesme.campinas.sp.gov.br
07/10/2021 10:58:17   Página 83 de 169



 

CCT- Caderno curricular tempos e espaços 1996

Basenacionalcomum.mec.gov.br

PRINCÍPIOS QUE COMPÕEM OS DOCUMENTOS CURRICULARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA SME. Fumec.SP.GOV - Disponível em: <https://www.fumec.sp.gov.br/sites/www.fumec.sp.gov.br/files/outras-
publicacoes/dom0209._aviso_de_licitacao.indd_.pdf>. Acesso em: 03 de março de 2021.

B

Planejamento Específico

Disciplina: Educação Especial

Professor: SEM PROFESSOR ALOCADO

Educação Especial 
 

 

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)

Todo trabalho com as crianças público alvo da Educação Especial será realizado primeiramente no caráter de observação em cada sala, tendo um olhar atento não somente com as crianças diagnosticadas, mas sim as crianças que precisam de
olhar especial, por isso, a professora de Educação Especial estará sempre junto com as equipe das salas, orientando as professoras, monitoras e também as famílias dessas crianças.
 
 Fará parte do trabalho  da professora de Educação Especial um trabalho direto e efetivo com as famílias. O primeiro momento será de conversa, de anamnese, elaboração de Relatórios, para que se entenda a priori a necessidade
de cada criança, as preocupações, perspectivas de cada famílias e no decorrer do trabalho sempre estar atendendo essas famílias, mantendo sempre o vínculo, parceria, compartilhando os progressos na Unidade e também em diferentes
órgãos em que a criança venha a ser entendida. 
 
  Os projetos anuais realizados pelas professoras seculares serão todos acompanhados pela professora de Educação Especial, as crianças com
necessidades especiais estarão incluídas em todas as atividades, permitindo a inclusão efetiva das crianças. 
 
OBJETIVO GERAL:

Promover o desenvolvimento da aprendizagem de crianças portadoras de necessidades especiais no âmbito: global, motora, sensório-perceptiva, cognitiva, comunicação, sócio emocional e auto cuidado através do lúdico, capacitar,
formar educadores, professores e profissionais que atuam diretamente ou indiretamente com este público no âmbito escolar.

METODOLOGIAS 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, transmitindo conhecimento, tranquilidade para que essas famílias sintam-se acolhidas e confiantes.
 
 Atender cada criança 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;

- Atividades com bola;

- Boliche;

- Brincadeiras com gelatina;

- Brincadeiras usando sucata.

AVALIAÇÃO
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 A avaliação será feita através de vários instrumentos: Fotografias, registro das atividades de forma descritiva, observações, relatórios da participação e desenvolvimento da criança.
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Professora Larissa Rosa Macedo, desistente da área da administração e graduada em Pedagogia, pela universidade Anhanguera de Campinas. Logo após trabalhar em algumas

áreas como administração e vendas, surgiu a oportunidade e o privilégio de cobrir as férias de uma funcionária em uma escola, onde descobri minha vocação e paixão pela educação
infantil, iniciando ali mesmo minha carreira na área da educação em 2014, como auxiliar de educação infantil numa escola particular de Campinas.

Iniciei a licenciatura em pedagogia em 2015 e no terceiro semestre dei inicio ao estágio remunerado do CIEE com experiência em educação infantil e fundamental, passando
também pelo educa mais Brasil auxiliando com aulas de reforço para os alunos do 2º ano do fundamental. Em Julho de 2018 conclui a graduação e em setembro do mesmo ano dei
inicio a uma nova etapa como monitora de AG-I na CEI Midori Hamamoto até janeiro de 2019 sendo promovida a professora do AG-III, em 2020 AG-II e dando continuidade ao mesmo
agrupamento em 2021.

 Atualmente cursando pós-graduação em educação especial, infantil e TGD e capacitação em alfabetização e letramento pelo polo de educação Faveni. Essas experiências me
sustentam que a educação é fundamental para o desenvolvimento integral da criança, para futuramente se tornar um cidadão integro e de princípios. Por isto sempre visando
enriquecer meu trabalho, parto sempre das necessidades e preferências das crianças.

 
Equipe

 
 A equipe do agrupamento ll C é formada mediante a professora e duas agentes educacionais sendo elas Daniele Carolina de Oliveira e Lima, escolaridade do ensino médio

completo e outra agente em processo seletivo. Educadora experiente e dedicada que fornece auxílio ao meu trabalho e atua no cuidado em todos os momentos em que as crianças
permanecem na unidade educacional. Ainda sobre o dizer delas;

Daniele: " O que eu tenho a oferecer para a  sala?  É respeito e companheirismo com as minhas parceiras! Muito amor, atenção e responsabilidade com as crianças, e também
prezar pelo bem e cuidado dos nossos pequenos.”

 
                                                                          Agrupamento II-C

 
 A turma da Caravela do Taquaral , do  AGII-C é multisseriada. Possui  20 alunos com o intervalo de idade entre 1 ano e 10 meses e  3 anos e 4 meses. O agrupamento é

composto pela maioria de alunos contínuos da unidade,  assim sem problemas com a adaptação das crianças. Alunos sociáveis, ágeis e observadores. 
 Levando em conta o entusiasmo das crianças sobre a Caravela do  Parque Taquaral, definimos que nossa turma será a turma da caravela do Parque Taquaral de Campinas. Essa foi
uma decisão  em conjunto com a sala uma semana antes de parar as aulas diante a pandemia. A Caravela da Anunciação é uma réplica da embarcação utilizada por Pedro Álvares
Cabral,  construída em 1970 por uma oficina da lagoa do Parque  Taquaral. Para tornar a ideia possível, a Prefeitura de Campinas procurou o museu da Marinha Nacional do RJ,  o
qual cedeu na época documentos e plantas da embarcação original. 
 Após ficar pronta, em 1972, a Caravela foi levada para o centro da lagoa, onde, para embarcar era preciso acessar por meio de um barco. Antes de ser ancorada às margens da
lagoa do  Parque taquaral, a Caravela chegou a navegar por 10 metros até tombar nas águas do Parque Portugal. Em 2008, a embarcação teve seu casco apodrecido a ponto de
naufragar e somente ser restaurada seis anos depois. Após um longo período de abandono, em 28 de setembro de 2014 a caravela foi reinaugurada. Agora em um deck de madeira,
posicionado fora da lagoa.  A Caravela da Anunciação é um dos principais cartões postais de Campinas ,  continua aberto à visitação e suas fotos sempre fazem sucesso nas redes
sociais.

Iniciamos o ano de 2021 com uma adaptação atípica, de modo remoto. A adaptação dessa maneira teve como objetivo a construção de vínculos entre as crianças, famílias e
equipe, através de atividades mitigatórias, assim quando acontecer o retorno presencial as crianças e famílias já estarão familiarizados com a equipe e se sentirão seguras.

As atividades propostas permitirão as crianças vivenciarem aspectos dentro dos campos de experiências, através de atividades como: Contação de história; músicas; danças;
quantificação de objetos; respeito ao próximo; brincadeira com bolas; ritmos; entonação de voz; massa de modelar; pesquisas; vídeos; culinárias; jogo simbólico e o brincar
despretensioso e solto, tendo sempre a visão das necessidades e saberes diferentes das crianças, pensando sempre na adjeção com a ludicidade. Para atender a faixa etária de
nossas crianças buscamos proporcionar um ambiente estimulador e desafiador promovendo seu desenvolvimento integral, enquanto necessário será atendimento remoto mitigatório
e assim que possível presencial.

 
Adaptação

 
O período de adaptação é muito importante, tanto para as crianças como para os pais e constitui uma oportunidade de estabelecermos vínculos afetivos, dentro de uma

convivência que é diferente da familiar, e este ano esta adaptação foi atípica, ela aconteceu através de vídeos, fotos, áudios e mensagens enviadas via whatsapp. O período de
adaptação da turma AGII-C foi remoto com atividades mitigatórias e com retorno por vídeos e fotos. Durante esse período as crianças puderam conhecer a equipe do agrupamento e
também em reunião por vídeo a equipe gestora.

 
Rotina diária

 
 Após regressarem na unidade escolar as crianças serão recebidas pelo zelador para a medição da temperatura pelo pulso, estando dentro do normal passara pelo tapete

higienizante com apenas um acompanhe-te, no caminho até a sala teremos educadoras higienizando as mochilas e roupas. A professora estará na porta da sala de aula aguardando
com todos os EPI’S para o cuidado com a disseminação do vírus, logo ao entrarem, as monitoras da sala estarão aguardando as crianças  com atividades, tais como: como jogos,
massinhas e mais entretenimento, mantendo todos os cuidados do distanciamento.

 Ao encerrar o horário de entrada a professora organizará a turminha para a primeira refeição na unidade o café da manhã, terminando passaremos ao banheiro para
higienização e as necessidades fisiológicas. Retornando a sala de aula abriremos a roda de conversa e leituras restabelecendo o tema do planejamento: " O dia de “hoje” se esta o
tempo frio, calor, chovendo etc. Chamadinha e se houver aniversariantes do dia e assim seguir a rotina. Após as atividades pedagógicas dirigidas sempre para uma área especifica ou
ate interdisciplinar de feitio lúdico, teremos as trocas dos que ainda estão passando pelo desfralde.

Concluindo esta etapa organizaremos a saída das crianças para o almoço. No retorno, após beber água, cada uma com sua garrafinha higienizada e identificada, conduziremos
as crianças ao banheiro para as necessidades, higienização e escovação dos dentes, voltarão à sala para a hora do soninho. Após acordar teremos repetição das trocas e ida ao
banheiro para logo se encaminhar para o lanche da tarde, retornaremos a sala para, mas atividades como seguir as extensões da unidade direcionando uma brincadeira produtiva.
Mas uma passadinha ao banheiro, sempre estaremos se prevenindo e se preparando para o horário do jantar, retornaremos com a mesma rotina do horário de almoço, e assim
iremos para a troca novamente seguida de atividades lúdicas divertidas até os responsáveis chegarem para a hora de ir embora.

Em período de isolamento o contato será apenas remoto feito por aplicativo de celular o whatsapp, com o acolhimento de toda equipe do agrupamento e atividades mitigatórias
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com retorno em vídeos, áudios, ligações e fotos. 
 

Plano anual 2021
 
Ao desencadear o ano letivo idealizamos o plano anual com o roteiro de vida das crianças com suas famílias, tendo a visão das prerrogativas das crianças como o resguardo,

bem estar, acolhimento e zelo construindo assim uma estrutura para o avanço no conhecimento. Visando de modo que as atividades possam ser de maneira remota ou presencial.
O plano de 2021 terá como enunciado "Campinas de A a Z”.
 E tencionando as diretrizes na educação infantil de 0 a 5 anos e 11 e meses aplicar se a ludicidade para uma extensão global, caminhando assim para uma formação modelar

de um cidadão. Neste primeiro estágio é essencial a teoria da educação dinâmica de imposições e preferências das crianças, realçando as soluções de adversidades e práticas
pedagógicas associadas à vivência e estímulos ao companheirismo mesmo que em isolamento.

As associações educacionais infantis recebe o aluno que já nasce como um ser atuante, assim facilitando as últimas adequações de vida, contudo sempre estar aconselhando a
criança edificar comportamentos dignos, também fomentando a todo o momento seu vocabulário. Neste processamento é de extrema importância um bom convívio entre
profissionais, crianças e familiares.

Considerando a diversidade necessitamos propor uma educação inclusiva e lúdica para se ampliar valores culturais e sócias, coadjuvando com a BNCC, favoráveis ao tema
“Campinas de A a Z” escolhido pela equipe pedagógica juntamente as crianças.

 
Projetos

 
Os Projetos visam garantir a criança o pleno protagonismo da sua identidade, do seu conhecimento, segurança, confiança e contato social mesmo que em isolamento faremos a

utilização das atividades mitigatórias de modo remoto. Este projeto tem como objetivo proporcionar as crianças sensações agradáveis, adquirindo aprendizagem da história de onde
vive. O tema “Campinas de A a Z” será exposto às crianças de uma forma irresistível, observaremos que Campinas é uma cidade rica de passeis turísticos, referencia em educação,
valorosa na  agricultura, suas deliciosas gastronomias, entre outros. Com tantas opções cada turma terá sua temática.

As estratégias utilizadas serão: explorações; vivências culturais (em pontos históricos de Campinas) mesmo que por vídeos ou fotos; contação de histórias; musicalização e
recreações. Desse modo as crianças construirão seu conhecimento e aprendizagem, desenvolvendo-se integralmente, em seus aspectos: intelectual, físico, cognitivo, emocional,
social e cultural através de experiências aprazíveis.

Com a finalidade de proporcionar condições que favoreçam descobertas, vivências pessoais, sociais e excitar a criança conhecer e ter acesso às  diversidades da sua cidade de
forma lúdica e prazerosa, mesmo em momentos de pandemia pode se viajar pela cidade em fotos e vídeos e  assim,  concluirá nosso ano.

Nossa proposta no coletivo será dividida por trimestre:
 

Acolhimento/Adaptação
Janeiro/Fevereiro/Março

 
Justificativa
 
 Esse projeto tem como intuito possibilitar á criança, junto de sua família relações afetiva, enaltecendo seu retorno para a U.E, respeitando o protagonismo da criança enquanto

sujeito construtor e criativo.
 
Objetivos

 
*Estabelecer relação de confiança e vínculos recíprocos entre equipe, crianças e famílias;
*Receber as crianças mesmo via aplicativo com atenção, afeto e cuidado;
*Acolher com atividades planejadas e ou mitigatórias priorizando o lúdico e os momentos de interação;
*Cuidar com respeito e afeto dos primeiros contatos da criança ao ingressar ou regressar assim que possível para a U.E.
 

Estratégias/Conteúdos
O eu, o outro, e o nós.

Escuta, fala, pensamento e imaginação.
Corpo, gestos e movimentos.

 
*Participação das crianças na elaboração da rotina e combinados principalmente nos cuidados com a disseminação do corona vírus Covid-19;
*Explorar a U.E e conhecer seus novos funcionários em um possível retorno;
*Musicalização com cantores campineiros ou não;
*Hora da historia;
*Atividades de identidade com espelho;
*Brincando com o meu corpinho;
*Chamadinha (se eu fosse um peixinho).
 

Diversidade e cultura
 
Justificativa
 
Tendo em vista que as relações com o ambiente começam quando a criança compreende o mundo que a rodeia, o presente projeto visa trabalhar e explorar a diversidade

cultural, proporcionando as crianças o contato com outras culturas e consequentemente com o novo, favorecendo o desenvolvimento da tolerância ao diferente e reforçando a
autoestima e identidade de cada um. Permitindo também que as crianças se divirtam com uma viagem lúdica pela região de Campinas abordando valores, regras de convivência,
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respeito ao próximo e as novas regras diante a pandemia.
 
Objetivos
 
*Interação entre família e escola;
*Estimular o respeito, o distanciamento e convivência com o outro;
*Desenvolver o habito de ouvir;
*Vivências estéticas adotadas por cada cultura diferenciada;
*Propiciar brincadeiras e vivências éticas e estéticas com outras crianças.
 

Estratégias/Conteúdos
O eu, o outro, e o nós.

Traços, sons, cores e formas.
Escuta, fala, pensamento e imaginação.

Corpo, formas e movimentos.
 
*Rodas de conversa ou vídeos em caso de isolamento;
*Confecção de cartazes e painel, assim que for permitido;
*Leitura de histórias, contos, poesias e lendas;
*Receitas típicas da região;
*Vídeos, fotos e outros materiais de mídia sobre o tema;
*Dança;
*Teatro;
*Oferecer bonecas negras, brancas e objetos de enfeite de cada agrupamento cultural nas áreas do faz de conta, (o que faz possibilitar o modo de vida da criança e de sua

família) por enquanto sem o compartilhamento de imediato, somente diante a higienização do mesmo;
*Fortalecendo a autoestima (dia de beleza);
*Apresentação da cultura circense;
*Brincadeiras com sucata.

 
Água e Dengue

 
Justificativa
 
Este projeto surge da necessidade de conscientizar as crianças da importância da água para nossa vida, da nossa comunidade e do nosso planeta. Devemos ensinar o uso

consciente deste recurso natural tão indispensável para a vida no planeta terra. Trabalhar o ciclo da água, as condições básicas para o sua utilização e consumo sustentável. Fazer a
interação com o tema da dengue e outras doenças transmitidas pelo mosquito Aedes Aegypti, visto que sua proliferação esta diretamente ligada à água parada e acúmulo de lixo
levantará os dois temas seguidos.

 
Objetivos
 
*Perceber as interferências negativas e positivas que o homem pode fazer na natureza, a partir de sua realidade social;
*Conhecer as formas de contágio, prevenção e tratamento;
*Identificar os muitos e diferentes usos da água no nosso cotidiano;
*Animais que vivem na água;
*Brincar com a água, fazendo chuva, vapor ou gelo;
*Entender a nossa responsabilidade ao uso sustentável da água;
*Alertar de como o mosquito transmite a doença;
*Reconhecer como os hábitos de higiene ajudam a manter a saúde e a prevenção da Dengue, não temos só o covid para se preocupar;
*Falar sobre descarte correto do lixo e a coleta seletiva;
*Desenvolver cidadania.
 

Estratégias/Conteúdos
Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações.

O eu, o outro, e o nós.
Escuta, fala, pensamento e imaginação.

 
*Roda ou de conversa abordando o tema da água e sua importância para nossa sobrevivência ou vídeo em caso de isolamento;
*Brincadeiras com água, como “afunda ou boia”, com diferentes objetos;
*Experimentos com os estados da água, líquido, gasoso e sólido;
*Comparações entre água suja e limpa, própria ou imprópria para o consumo;
*Confecção de mosquitos da dengue com materiais reciclados;
*Atividades de pinturas relacionadas ao tema;
*Massa de modelar para reconto de histórias, representar através de personagens;
*Contagem de mosquitos;
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*Identificar mosquitos grandes e pequenos, lados direito, esquerdo, frente e traz de forma lúdica;
*Cantar, dançar e dramatizar com base no tema;
*Brincadeiras dirigidas (brincar de médico cuidando do amiguinho que está dengoso).
 

Liga xô covid
 
Justificativa
 
 A pandemia diante o corona vírus impôs o isolamento domiciliar para todos e a necessidade de aprender as melhores práticas de higiene para combater o vírus. E para ajudar

nossas crianças nesse momento, a "Liga xô corona" entra em ação com o Sabonete Mágico, a Bela Água e o Super Álcool em Gel. Estamos passando por um momento delicado e não
podemos deixar de lado nossas crianças. Aderir uma linguagem lúdica, que fale com elas, é importante para que compreendam e usem os meios de prevenção e, principalmente que
todos os EPI’S e cuidados não as assustem.
 

Objetivos
 

*Se tornar protagonista de suas próprias histórias favorecendo a autoestima;
*Identificar doenças causadas por falta de higiene;
*Orientar cuidados para evitar a disseminação de parasitas.
*Criatividade;
*Habilidades cognitivas e linguísticas.
 

Estratégias/Conteúdos
O eu, o outro e o nós.

Corpo, gestos e movimentos.
Traços, sons, cores e formas.

Escuta, fala, pensamento e imaginação.
 
 
*Roda ou vídeos de músicas, fantoches, teatro apresentação da liga (por agrupamento);
*Roda ou vídeo sobre os cuidados na disseminação do vírus;
*Músicas;
*Saudação secreta sem beijinhos, sem abraços e apertos de mãos, podendo ser somente toques com os pés ou uma dança secreta.
*Brincadeiras despretensiosas.
 

Agricultura e horta/Alimentação Saudável
Abril/Maio/junho

 
Justificativa
 
Este projeto é de extrema necessidade na vida e na das nossas crianças, pois devido à demanda de propagandas e incentivos pela mídia de consumo desenfreado de produtos

industrializados, fast foods, guloseimas e refeições instantâneas que são tão prejudiciais ao organismo das pessoas, principalmente de crianças que estão em pleno desenvolvimento
e carecem de vitaminas, que somente alimentos naturais e nutritivos podem fornecer, estaremos contribuindo para que as famílias sejam alertadas e repense seu modo de
alimentação, pois educando as crianças, elas se tornam agentes disseminadores de bons hábitos e costumes em seus lares.

A horta escolar que criaremos neste período se possível pela pandemia possibilitará a degustação de hortaliças e legumes cultivados na unidade escolar, facilitando o processo
de introdução de alimentos saudáveis e nutritivos nas refeições de nossas crianças, e devido à vivência deles em todo o processo, desde o plantio a colheita, facilitará a aceitação
destes alimentos no prato. Mesmo em caso de isolamento temos possibilidades de vídeos e plantio de feijão.

 
Objetivos
 
*Compreender o ciclo de vida das plantas;
*Se permitir experimentar novos sabores;
*Conhecer frutas, verduras e legumes;
*Observar cor, textura, cheiro, sabor e formas dos alimentos;
*Identificar as preferências alimentares das crianças;
*Promover o consumo diário de todos os grupos alimentares;
*Ampliar o vocabulário;
*Promover uma boa higienização dos alimentos e das mãos;
*Incentivar um consumo consciente (alimentos).
 

Estratégias/Conteúdos
Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações.

Escuta, fala, pensamento e imaginação.
 

*Roda de conversa ou vídeos em caso de isolamento;
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*Historias;
*Músicas;
*Experimentar alimentos (doce, salgado, azedo, amargo);
*Culinária;
*Recortes e colagens de vários tipos alimentos (saudáveis e não saudáveis);
*Meu prato preferido;
*Horta (plantio);
*Fotografia.
 

Etnias e Cultura Campineira
 
Justificativa
 
Sabemos que com a diversidade temos oportunidade para produzir saberes em diferentes níveis de aprendizagem, como protagonista a criança é capaz de se desenvolver

através das experiências vivenciadas, portanto se propormos um ambiente em que a diversidade é respeitada e valorizada, a criança compreende que a diversidade faz parte da
sociedade e que é necessário o respeito a cada manifestação de cultura e etnia.

 
Objetivos
 
*Trabalhar a interação família escola mesmo que em vídeo;
*Estimular a formação de opiniões, atitudes e valores que desenvolvem os cidadãos críticos e éticos para a consciência étnico-racial;
*Desenvolver uma imagem positiva de si, atuando de forma cada vez mais independente, com confiança em suas capacidades e percepção de seus obstáculos;
*Descobrir e conhecer progressivamente seu próprio corpo, suas potencialidades e seus limites, desenvolvendo e valorizando hábitos e cuidado com a própria saúde e bem-

estar;
*Estabelecer vínculos afetivos e de troca, fortalecendo sua autoestima e desenvolvendo gradualmente suas possibilidades de comunicação e interação social.
 

Estratégias/Conteúdos
O eu, e outro e o nós.

Traços, sons, cores e formas.
Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações.

Escuta, fala, pensamento e imaginação.
Corpo, gesto e movimentos.

 
*Atividades com sucata e dobraduras;
*Trabalhar a imaginação e a criatividade;
*Exercícios que estimulem a coordenação motora e viso-motor;
*Desenhos e pinturas livres e dirigidos;
*Trabalhar com a capacidade de observação e representação;
*Deixar o lúdico como principal ferramenta para desenvolver as atividades, fazendo com que as crianças sintam prazer na educação artística;
*Historias;
*Músicas e danças;
*Brinquedos e brincadeiras;
*Recortes e colagens de vários tipos de pessoas;
*Festa da Família (Campinas de braços abertos) se for permitido no momento.

 
Semana do trânsito Legal/Maio amarelo

 
Justificativa
 
Este projeto foi ponderado para uma compreensão das nossas crianças sobre um trânsito seguro e divertido, pois sabemos que ao menos duas vezes ao dia, as crianças são

companheiras de viagem em algum tipo de transporte, uma vez que costumam ser transportadas nos trajetos casa-escola e escola-casa.
Além disso, existem outras atividades na rotina dos pequenos, tais como: consultas ao médico/dentista, natação, compras, etc. (fora os passeios nos finais de semana e as

viagens realizadas com a família assim que possível o retorno das atividades pós-pandemia).  Assim, torna-se importante conscientizar as crianças a respeito das leis de trânsito. Nós
temos o dever de promover ação educativa para o trânsito e aqui na U.E é o espaço determinante de formação de cidadãos conscientes e críticos. Vamos falar também sobre o Maio
amarelo que é uma campanha de conscientização sobre segurança no trânsito.

 
Objetivos
 
*Conhecer as formas, cores e os significados das placas mais utilizadas no trânsito, do semáforo, da faixa de pedestres e demais componentes das vias públicas;
*Conhecer locais de risco para brincadeiras;
*Reconhecer profissionais que trabalham no trânsito;
*Reconhecer os meios de transporte e suas vias;
*Interagir com brinquedos e instrumentos sonoros relacionados ao trânsito;
*Explorar quais são as atitudes seguras para os pedestres e para os ocupantes do meio de transporte (cinto de segurança e cadeirinha para a idade adequada).
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Estratégias/Conteúdos
O eu, o outro e o nós.

Traços, sons, cores e formas.
Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações.

Escuta, fala, pensamento e imaginação.
Corpo, gesto e movimentos.

 
 
*Conhecer o semáforo e algumas placas de sinalização;
*Conhecer alguns meios de transportes;
*Brincadeira com pista, carrinhos, aviões, barco de brinquedos;
*Confecção de brinquedos de sucata a caravela, por exemplo;
*Pesquisas em revistas sobre os meios de transporte;
*Simulações de situações do trânsito, como por exemplo, atravessar a rua na faixa de pedestres, saber quando semáforo permite a travessia, etc.;
*Atividades que envolvem pintura, colagem, recortes com diversos materiais;
*Apresentação de vídeos educativos;
*Modelagem com massinhas;
*Hora da história;
*Vivência e experiência cultural (Viracopos/Taquaral) se possível for, diante a pandemia;
*Músicas sobre o tema: Avião, a roda do ônibus, o jipe do Padre, caminhonete, motorista, se a canoa não virar, o trem, dirigindo meu carro e atravessar a rua (Xuxa).
 

Civismo
Julho/Agosto/Setembro

 
Justificativa
 
Em busca de resgatar os valores que de um modo estão ficando esquecidos junto ao amor e o respeito, desenvolvemos esse projeto com a participação dos agrupamentos,

funcionários e crianças. Muitos ainda não sabem, mas é na educação infantil de maneira lúdica e prazerosa que vamos aprender. O homem cívico é aquele que cumpre seus deveres
de cidadão e zela pela integridade de seus direitos, visando à formação de cidadãos conscientes do seu papel na sociedade. O momento Cívico acontecerá uma vez na semana
exclusivamente nas sextas feiras.

 
Objetivos
 
*Valorizar a escola e o retorno às aulas;
* Reconhecer a bandeira como símbolo de Pátria;
*Conhecer as cores da bandeira;
*Resgatar os valores cívicos;
*Valorização do nosso País;
*Reconhecer a bandeira e o hino de campinas;
*Promover desfile se possível diante o retorno do isolamento.
                                                             

Estratégias/Conteúdos
O eu, o outro e o nós.

Traços, sons, cores e formas.
Escuta, fala, pensamento e imaginação.

Corpo, gesto e movimentos.
 
 
*Reconhecer as formas geométricas;
*Reconhecer as cores da bandeira e o seu simbolismo;
*Construção de cartazes e carimbos mãozinhas, colagens, expostas no decorrer do projeto;
*Estimular o vocabulário correto e a aguçar a fala para os que ainda estão em desenvolvimento, roda de conversa sobre o tema, e vídeos infantis.

 
Sustentabilidade

Julho/Agosto/Setembro
 
Justificativa
 
Esse projeto foi criado para que as crianças aprendam que pequenas mudanças nos nossos hábitos diários podem significar muito para a saúde e á partir dos nossos exemplos

ficará mais fácil sensibilizar as crianças para uma mudança positiva de atitudes em relação ao meio ambiente. Muitos recursos que usamos no dia a dia se transforam em lixo, o
acúmulo desse lixo prejudica o meio ambiente, nossa idéia é tentar garantir que o termo “Vida Sustentável” saia do discurso e tome conta dos hábitos de nossas crianças com
pequenas mudanças que fará muito bem ao nosso planeta, tais como separar, reciclar e reutilizar o nosso lixo. Além disso, a economia de água e energia contribui para a
sustentabilidade. As crianças são multiplicadoras do que aprendem apresentar essa importância a elas é um modo eficiente de afetar toda a comunidade, além de construir essa
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consciência desde cedo, pois não existe planeta B!
 
Objetivos
 
*Conscientizar sobre a importância do descarte correto do lixo;
*Estimular o interesse de reutilizar embalagens ou outros itens que seriam descartados;
*Estimular a consciência sobre a importância em manter o ambiente em que vivemos (escola, bairro e cidade) organizado e limpo;
*Enfatizar a importância em preservar a nossa água, usando sempre com consciência, assim como energia elétrica;
*Valorizar e respeitar todas as formas de vida existentes no ambiente;
*Estimular a criatividade.
 

Estratégias/Conteúdos
O eu, o outro, o nós.

Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações.
Escuta, fala, pensamento e imaginação.

 
*Mutirão de limpeza nos espaços da U.E ou da sua residência;
*Oficina de brinquedos recicláveis;
*Valorizar e respeitar todas as formas de vida existentes no ambiente;
*Estimular a criatividade.
 

Higiene e saúde/Alimentação saudável
 
Justificativa
 
Neste projeto abordamos a necessidade da aquisição de hábitos de higiene de uma forma lúdica e bem divertida, pois precisamos conscientizar a criança e sua família, que um

com um corpo limpo e saudável resulta em um bom desenvolvimento e aprendizado, pois contribuem para o bem estar e autoestima da criança, trabalharemos noções básicas e
hábitos de higiene bucal, corporal, limpeza, organização do ambiente e regras de convivência. Principalmente neste momento de pandemia este projeto estará no cotidiano de todos
junto ao projeto liga xô covid.

 
Objetivos
 
*Levar as crianças a perceberem a necessidade de adquirir bons hábitos de higiene;
*Identificar doenças causadas por falta de higiene;
*Discutir as formas de higiene corporal, bucal, etc.
 

Estratégias/Conteúdos
O eu, o outro e o nós.

Corpo, gesto e movimentos.
 

*Higiene corporal;
*Lavar as mãos de forma adequada;
*Vestuários e condições climáticas;
*Alimentos que fazem bem/ mal para os nossos dentes;
*Higiene dos alimentos;
*Escovação do bocal;
*O uso correto do álcool em gel.
 

Outubro Rosa
Outubro/Novembro/Dezembro

 
 
Justificativa
 
A Campanha de conscientização conhecida como outubro rosa é realizada por diversas entidades no mês de outubro, que buscam alertar a sociedade, especialmente as

mulheres, sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama e colo do útero, com o escopo das crianças ajudarem-nas a nunca se esquecer disso mesmo não sendo em
data especifica. Entre os temas do movimento, está a importância da saúde da mulher. O objetivo desse projeto é trabalhar as ações preventivas desde a infância, criando uma
cultura de antecipação.

 
Objetivos
 
*Conscientizar sobre a importância autoexame;
*Conscientizar sobre a importância da prevenção e diagnóstico precoce.
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Estratégias/Conteúdos
O eu, o outro e o nós.

Corpo, gestos e movimentos.
Traços, sons, cores e formas.

 
*Palestra da equipe do PS do bairro com familiares se possível for diante a pandemia;
*Cartazes;
*Conversas e ou vídeos sobre o assunto.

 
Semana do Brincar

 
Justificativa
 
Sendo a semana muito esperada do ano pelos pequenos, o brincar é fundamental para o desenvolvimento integral da criança, de modo prazeroso e lúdico. Mesmo que o

brincar esteja presente no dia a dia das crianças durante todo o ano, escolhemos uma semana para proporcionar momentos de alegria e interação entre as turmas. Pensando nisso
criamos esse projeto que vem de encontro às expectativas das crianças. Esse projeto visa momentos únicos, prazerosos e cheios de aprendizados.
 

Objetivos
 

*Proporcionar durante a semana dirigida a criança, atividades extraclasse, diversificadas e ponderosas;
 *Sociabilidades educativas;
 *Valorização e estimulação da autoestima infantil;
*Evidenciar direitos e deveres da criança e amplificar o raciocínio-lógico;
*Expressão oral e corporal;
*Coordenação motora;
*Oferecer momentos de prazer com o brincar solto e despretensioso;
*Percepção auditiva e visual da criança.
 
 

Estratégias/Conteúdos
O eu, o outro e o nós.

Corpo, gestos e movimentos.
Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações.

Escuta, fala, pensamento e imaginação.
 
 
*Contação de histórias;
*Dança das cadeiras;
*Culinária;
*Passeio de trenzinho pelo bairro (se for possível);
*Massinha caseira.
 
 

Bullying
 

Justificativa
 
E é uma prática de violência recorrente contra o mesmo individuou ou contra grupos de indivíduos dentro de uma comunidade, a intolerância as diferença ou a reprodução das

práticas cometidas por pessoas próximas tendo nas maiorias das vezes, como consequências os efeitos dessa agressão, danos psicológicos, redução da qualidade de vida social,
perda de valores da cidadania e diminuição do rendimento educacional.

Alguns especialistas até apontam que o bullying é uma das principais causas dos elevados índices de evasão e retenção escolar no país. O projeto se dará a partir de
observações de como as crianças entendem e percebem sobre o tema Bullying, promovendo a sensibilidade e possível mudança de comportamento nos alunos. A fim de transmitir
conceitos e valores em relação ao respeito ao próximo.

                                                             
Objetivos

 
*Conscientizar as nossas crianças;
*Estimular o respeito ao próximo e ao diferente;
*Demostra para a criança que cada indivíduo possui sua singularidade e que vivemos em uma sociedade com diversidade cultural.
 
 

Estratégias/Conteúdos
O eu, o outro e o nós.

Traços, sons, cores e formas.
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*Cooperação por parte de todos os envolvidos (professores, funcionários e família);
*Incentivar o protagonismo da criança;
*Trabalhar valores (empatia, amor, respeito);
*Propiciar a aprendizagem do respeito ás formas de vida de vários grupos;
*Músicas;
*Hora da história, vermelhinha ou vermelhona, a lagarta e o bullying, etc.

 
Adeus fraldinha

 
Justificativa
 
O desfralde é um processo necessário para o desenvolvimento e crescimento das crianças, é um processo de várias etapas que requer paciência e respeito, pois devemos

esperar o momento em que a criança está pronta para realizá-lo. Dando continuação a um trabalho já iniciado no ano anterior, o agrupamento possui poucas crianças que utilizam
fralda.

Pensando em desenvolver a autonomia dessas crianças, vamos trabalhar em parceria com as famílias, estimulando o bem estar e melhor higiene de nossas crianças.
 
 
Objetivos
 
Estimular a saída da fralda, apontar os cuidados que se deve ter nesse momento, trabalhar em parceria com a família, em tempo algum usar de um processo violento dessa

mudança assim fazer-se o desfralde um momento mais lúdico e prazeroso para a criança.
 

Estratégias/Conteúdos
O eu, o outro e o nós.

Corpo, gestos e movimentos.
Espaço, tempos, quantidades, relações e transformações.

*Orientar os pais a apresentar o banheiro às mesmas, assim oferece segurança;
*Estimular o xixi através do som;
*Cantar dançar e se divertir, com gestos, palmas e imitações.
 

Encerramento
 
Justificativa
 
O final de ano é um momento de reflexão de todos os bons momentos vividos durante o ano, e de reformulação da vida para o ano seguinte principalmente depois de passar

por tantas mudanças de rotina e hábitos, momento de gratidão por tudo e por todos. E assim, encerramos mais um ano de trabalho agradecendo a todos que de uma forma ou de
outra merecem os nossos aplausos.

 
Objetivos
 
*Promover e valorizar as crianças;
*Proporcionar momentos de celebração e agradecimentos e conquistas alcançadas.
 

Estratégias/Conteúdos
O eu, o outro e o nós.

Traços, sons, cores e formas.
Escuta, fala, pensamento e imaginação.

 
*Planejar e ensaiar o encerramento;
*Proporcionar um momento de confraternização com as crianças de outros agrupamentos mesmo que remoto com uma reunião pelo google meet;
*Confeccionar lembrancinhas de final de ano e um até logo.
 

Avaliação
 
Ocorrera de forma continua através da observação e registros (fotos, vídeos e anotações) das educadoras. Observando os avanços da compreensão, evolução cognitiva,

coordenação motora e sociabilidade. Respeitando os limites de cada criança, a participação e interesse dos familiares, o desempenho e evoluções. O Caderno Curricular Temático
afirma (2014 p. 25/26):

“Reconhecemos a singularidade de cada criança ao constituir registros e documentos sobre um percurso construído individual,
mas também coletivamente, com o devido respeito às manifestações/expressões diferentes e das diferenças.”

 
Todo esse material permite acompanhar o desenvolvimento e aprendizagem da criança. (...) as instituições de Educação Infantil devem criar procedimentos para

acompanhamento do trabalho pedagógico mesmo mitigatórios para avaliação do desenvolvimento das crianças, sem objetivo de seleção, promoção ou classificação. (MEC, 2009).
 

Conclusão
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É na educação infantil que a criança se identifica de forma integral, espontânea e lúdica, potencializando seus estímulos e socialização. Toda criança tem o direito de um meio
saudável e promissor para sua evolução dos cuidados primordiais, combinados e rotinas até a interação com o outro, introduzindo os valores pra formação do ser. 
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Planejamento Específico

Disciplina: Educação Especial

Professor: SEM PROFESSOR ALOCADO
EDUCAÇÃO ESPECIAL

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)

Todo trabalho com as crianças público alvo da Educação Especial será realizado primeiramente no caráter de observação em cada sala, tendo um olhar atento não somente com as crianças diagnosticadas, mas sim as crianças que precisam de
olhar especial, por isso, a professora de Educação Especial estará sempre junto com as equipe das salas, orientando as professoras, monitoras e também as famílias dessas crianças.
 
 Fará parte do trabalho  da professora de Educação Especial um trabalho direto e efetivo com as famílias. O primeiro momento será de conversa, de anmese, elaboração de Relatórios, para que se entenda a priori a necessidade de cada criança,
as preocupações, perspectivas de cada famílias e no decorrer do trabalho sempre estar atendendo essas famílias, mantendo sempre o vínculo, parceria, compartilhando os progressos na Unidade e também em diferentes órgãos em que a
criança venha a ser entendida. 
 
  Os projetos anuais realizados pelas professoras seculares serão todos acompanhados pela professora de Educação Especial, as crianças com
necessidades especiais estarão incluídas em todas as atividades, permitindo a inclusão efetiva das crianças. 
 
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

A 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, transmitindo conhecimento, tranquilidade para que essas famílias sintam-se acolhidas e confiantes.
 
 Atender cada criança 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;
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- atividades manuais com guache, argila e colagem;

- Tapete sensorial;

- Massinha caseira;

- Brincadeiras com carrinhos, panelinhas e animais;

- Atividades com bola;

- Boliche;

- Brincadeiras com gelatina;

- Brincadeiras usando sucata.

AVALIAÇÃO
 
 A avaliação será feita através de vários instrumentos: Fotografias, registro das atividades de forma descritiva, observações, relatórios da participação e desenvolvimento da criança.
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Planejamento Específico

Disciplina: Educação Infantil

Professor: 911001313 - CAMILA RODRIGUES BRAGA

PLANO ANUAL DE ENSINO – 2021

 

AGRUPAMENTO – ll D

 

PROFESSORA – CAMILA RODRIGUES BRAGA

 

AUXILIARES: NATASHA TARGINO BALIEIRO E RENATA CRISTINA COSTA DOS SANTOS
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CAMPINAS DE A a Z
 

TURMA DO OBSERVATÓRIO

DE CAMPINAS

Professora: CAMILA RODRIGUES BRAGA

Agrupamento: II D

Jornada Semanal de Trabalho Professor: 22h

 

Apresentação

Professora Camila Rodrigues Braga, formada desde 2014, no curso de licenciatura plena em pedagogia pela faculdade Anhanguera de Campinas. Em 2017 conclui pós-
graduação em alfabetização e letramento, e em 2020 pós-graduação em psicomotricidade, ambas na instituição Unitá-IBFE.

Iniciei minha carreira na área da educação em 2012 como recreacionista em uma escola de educação infantil particular em Campinas. Em 2015 comecei a trabalhar em uma
instituição de educação infantil (ONG) exercendo a mesma função anterior. Esses anos de experiência foram essências para confirmar que estava no caminho certo até que em 2016
assumi como professora, uma turma de agrupamento III. No ano seguinte assumi com professora, duas turmas do agrupamento II. Em 2018 iniciei o ano com duas turmas do
agrupamento lll, porém no mês de maio fui transferida de unidade, assumindo uma turma do agrupamento l e uma do agrupamento ll, em 2019 também trabalhei com os mesmos
agrupamentos. Em 2020 iniciei o ano com agrupamento lll, mas após a mudança da instituição assumi uma turma de agrupamento ll. Por conta da pandemia da covid, e o isolamento
social como sua consequência, o trabalho desenvolvido com essa turma foi através do tele trabalho.  Cada ano me trouxe novos aprendizados, como esse também, toda essa bagagem
será uma base para o meu trabalho durante esse ano letivo. Além disso, essas experiências anteriores me confirmam que a educação infantil é fundamental para o desenvolvimento
integral da criança, que é um ser ativo, protagonista que constrói seu aprendizado e desenvolvimento, através de suas experiências e vivências.

Portanto, viso desenvolver um trabalho produtivo, partindo das necessidades e interesses das crianças, oferecendo um ambiente prazeroso, seguro, acolhedor, que respeita e
considera a individualidade de cada criança, para que ela possa ser que é, protagonista de seu aprendizado.

 

Equipe

 Nossa equipe no agrupamento ll D é composta por mim, atuando como professora, e duas agentes educacionais sendo elas Natasha Targino Balieiro   e Renata Cristina Costa
dos Santos. São educadoras experientes e dedicadas que fornecem auxílio ao meu trabalho e atuam nos cuidados em todos os momentos em que as crianças permanecem na
Unidade Educacional e colaboram no planejamento das atividades desenvolvidas via tele trabalho.

“Eu, Natasha Targino Balieiro, tenho Ensino Médio completo, já participei de algumas palestras tais como: "Casos de sucesso na Educação Inclusiva" com a Prof. Esp. Maibi
Mascarenhas.

"Neurociência Cognitiva: como o cérebro funciona no aprendizado" com Prof. Esp. João Rilton.

"Arte na Educação Infantil: Desenvolvimento e Linguagem" com Prof. Dra. Luciana Haddad.

"Música, Psicopedagogia e Inclusão" com Prof.Esp. Junior Cadima. Trabalhando atualmente como Auxiliar de Educação, no agrupamento AGII-D, onde auxilio a professora no dia
a dia e nas atividades pedagógicas. Auxiliando na alimentação e higiene das crianças, ajudando cada uma em seu desenvolvimento, assim também permitindo a autonomia das
crianças no pensar e fazer com o outro, e auto-organização, respeitando cada uma delas e zelando pelo bem estar.”

“Eu Renata Cristina Costa dos Santos, trabalho como monitora no agrupamento AGIID, cursei pedagogia onde concluí em 2017, desde então não havia atuado na área da
Educação, hoje tenho essa oportunidade de trabalhar na área de Educação infantil, estou muito feliz e aprendo muito a cada dia.

Cursos curriculares : BNCC- Base comum Curricular , do currículo a sala de aula na educação infantil,  Instituto singularidade,   sendo abordado diversos temas como : A
importância da educação infantil na formação da criança , embasado na nova proposta sendo elas : Direitos da aprendizagem,  Campos de experiência,  Objetivo de estudo ,
habilidades , desenvolvimento e objetivo, sendo sempre em foco a criança , considerando que a Educação infantil é o início de um processo pela qual a criança trilhará por muitos
anos e é indispensável sabermos que eles estão em constante aprendizado.

Nossa rotina diária se resume em cuidarmos de cada criança com seriedade, segurança e atenção, tendo todo cuidado também com sua higiene e alimentação.

Trabalho esse que com muito amor vamos progredindo a cada dia.”

 

Agrupamento Il D

                O agrupamento ll D é composto por 19 crianças com idade entre 2 anos e 3 anos, a maioria das crianças estão na Unidade Educacional desde o ano passado.

Para atender a faixa etária de nossas crianças buscamos proporcionar um ambiente estimulador e desafiador, que promova seu desenvolvimento integral. Durante o tele
trabalho nosso intuito é proporcionar momentos mitigatórios, que tornam mais leve o momento de pandemia e distanciamento em que estamos vivendo.  

A partir do interesse coletivo, ficou definido que nossa turma será a turma do observatório de Campinas. De acordo com o professor de astronomia Walmir Cardoso (ABC da
astronomia/Observatório):
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Observatório astronômico é um lugar que permite a o é um lugar para se olhar o céu. Pode ter o maior telescópio do mundo ou simplesmente uma pessoa olhando para o céu, usando o mais poderoso
equipamento de observação, a curiosidade!

 

O Observatório da cidade de Campinas, “jean Nicolini”, inaugurado em 1977, foi pioneiro em nosso país, está localizado na Estrada do Capricórnio, Serra das Cabras, no distrito
de Joaquim Egídio. O observatório proporciona encontros entre indivíduos interessados na área da astronomia, além de propagar a astronomia ao público em geral. Além disso,
promove pesquisas científicas no ramo da astronomia.

 

Adaptação das crianças

Esse ano a adaptação das crianças foi atípica, ela aconteceu através de vídeos, fotos, áudios e mensagens enviadas via Whatsapp. Como na adaptação presencial, esse processo
requer compreensão e afetividade, para que as crianças e as famílias comecem a se familiarizarem com as educadoras e desse modo se sentirão seguras. Essa adaptação tornará
mais simples o momento do retorno presencial.

 

O Plano Anual

Neste ano daremos continuidade ao plano coletivo “Campinas de A a Z”. Esse projeto tem como objetivo proporcionar as crianças vivências prazerosas, tomando conhecimento
da história de sua cidade, cultivando o respeito ao próximo e estimulando os sentidos através do lúdico. As estratégias utilizadas serão: pesquisas; vivências culturais (em pontos
históricos de Campinas, virtual ou, se possível, presencial); contação de histórias; musicalização e brincadeiras. Desse modo as crianças construirão seu conhecimento e
aprendizagem, desenvolvendo-se integralmente, em seus aspectos: intelectual, físico, cognitivo, emocional, social e cultural.

Nossa proposta ao longo do ano letivo será através de estratégias, tais como:

Acolhimento: interação com as crianças e famílias, através de vídeos, fotos, áudios e mensagens trocadas via Whatsapp.

Encontro das famílias e educadores (via Google Meet) : foi abordado nesta reunião como aconteceria o retorno das crianças de modo remoto e a importância das
atividades mitigadoras. Além disso, foram abordadas questões que envolvem as crianças no seu dia a dia. A reunião foi presidida pela diretora da U.E e contou com a participação do
corpo docente e das auxiliares.

“Xô covid!”: enviar vídeos e confeccionar cartazes que contribuam com a conscientização de hábitos que previnem a disseminação do vírus da covid-19.
Atividades de Identidade:  o eu, o outro e o nós com conversa através de vídeos, com objetivo de estimular a vivência do campo de experiência escuta, fala, pensamento e

imaginação, com a leitura dos nomes e significados dos mesmos e desenvolver o campo de corpo, gestos e movimento através da música e dança.
Eu e minha família: será solicitado as famílias que envie uma foto da família, a partir da imagem será trabalhado quem são os membros da família. Faremos, também, uma

pesquisa com as famílias para saber quem nasceu em Campinas e qual é o ponto histórico da cidade que a família mais gosta de visitar nos momentos de lazer.
Água e dengue: contação de história: “A gotinha Plim plim”; De onde vem a água? Será realizado uma experiência que demonstra como é dado o ciclo da água, de modo

lúdico. Para que usamos a água? será solicitado que as crianças compartilhem os momentos em que elas usam a água em seu dia a dia. E por falar em água, temos que cuidar da
nossa moradia e entorno para que não fique água parada e assim o mosquito Aedes Aegypti se reproduza podendo nos trazer doenças como dengue, Zika e Chikungunya.
Procuraremos conscientizar a importância de tomarmos esse cuidado através de vídeos. As crianças serão estimuladas a procurarem possíveis focos em suas moradias e entorno
dela, considerando o bairro como um todo. Focaremos no lixo em torno da U.E., produziremos (as crianças, com o apoio de suas famílias) materiais para conscientização da
comunidade sobre a importância de preservar nosso bairro limpo. O material produzido será exposto no muro da U.E.

Agricultura e horta/Alimentação Saudável: através de vídeos e contação de histórias será estimulado o hábito de mantermos uma alimentação saudável. Será estimulado,
também, que as crianças façam o plantio de sementes; que provem alimentos diversificados (sempre que lhe for oferecidos); que observem o sabor, a textura, o cheiro e a cor dos
alimentos. Será ressaltada a função dos alimentos para manter nosso corpo em bom funcionamento e saudável.
             Semana do trânsito/maio amarelo: trabalharemos a sinalização e os principais meios de transporte de nossa cidade através do campo de experiência traços, sons,
cores e formas com atividades como: construção de cartazes conscientizadores; observação do trânsito na nossa cidade, estimularemos a criança a observarem o trânsito quando
precisarem sair ou até mesmo da janela.

Etnias e Cultura Campineira: pesquisaremos as influencias culturais que compõem a história de nossa cidade, valorizando cada cultura. Procurar saber das famílias que
vieram de fora o que chamou a atenção na nossa cidade para que fosse escolhida como a cidade que viveriam.

Sustentabilidade: Através de vídeos, cartazes e contação de histórias buscaremos promover a conscientização do uso responsável dos recursos para a preservação do meio
ambiente. Após o trabalho desenvolvido, as famílias serão convidadas a criarem brinquedos ou instrumentos musicais utilizando materiais recicláveis.

Ato cívico: canção do hino Nacional e Municipal. Enfoque na importância em valorizar e preservar espaços e prédios de nosso bairro e município.

Comemoração da primavera: será trabalhado através de vídeo e contação de história: as estações do ano; roupas adequadas para cada sensação térmica e as
características de cada estação. Será proposto a manifestação artística, através de desenho, utilizando lápis de cor e/ou tinta guache

Higiene e Saúde: esse assunto será abortado através da ludicidade com atividades como: orégano no prato para simular vírus e bactérias e um prato de sabão com água para
demonstrar que o sabão “espanta esses bichinhos” e tinta guache na mão, para demonstrar que onde pegamos com a mão suja, a sujeira se espalha. Além da higienização corporal
trabalharemos a higienização e organização do espaço em que vivemos, higiene pessoal; a higienização e melhor forma de preparo dos alimentos.

Outubro rosa: confecção de cartazes de conscientização da importância da prevenção ao câncer de mama e a saúde da mulher.
Semana do Brincar: essa semana terá atividades recreativas para que as crianças possam se divertir. As atividades desenvolvidas serão: vídeo com teatro de fantoches;

brincadeira faz de conta que...; piloto de avião e diversão em cena.
Bullying devido a diversidade que há em nossa comunidade, devemos trabalhar o respeito, lidando com as diferenças. As atividades desenvolvidas serão: Contação de

histórias e vídeos.

Homenagem aos aniversariantes: ao final de cada mês comemoraremos, com homenagem, o aniversário das crianças do mês respectivo.

Prefeitura Municipal de Campinas
Secretaria Municipal de Educação

http://pponlinesme.campinas.sp.gov.br
07/10/2021 10:58:17   Página 98 de 169



As atividades propostas permitem às crianças vivências considerando os campos de experiências, da seguinte maneira:
O eu, o outro e o nós: roda da conversa; brincadeiras coletivas; cuidados pessoais; reflexões e jogos simbólicos.
Traços, sons, cores e formas: manifestações artísticas, através do desenho, pintura e músicas.
Corpo, gestos e movimento: jogo de imitação; danças; atividades motoras; e jogos coletivos.
Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações: fenômenos da natureza, culinárias e experiências.

Escuta, fala, pensamento e imaginação: roda de conversa, contação de história e jogo simbólico.
 

Projetos
 

Acolhimento/Adaptação

Justificativa:

 Esse projeto tem como intuito possibilitar a criança junto de sua família relações afetivas e estreitamento de interação com a escola, possibilitando a familiarização com a equipe. De modo remoto,
acolheremos as crianças (respeitando seu protagonismo enquanto sujeito construtor e criativo) e as famílias (respeitando sua rotina e dinâmica), propondo atividades mitigadoras. 

Objetivos:

         Estabelecer relação de confiança recíproca entre professora, crianças e famílias;

         Acolher com atividades planejadas priorizando o lúdico e os momentos de interação;

         Estabelecer vínculo afetivo entre a professora, monitoras e a criança;

         Acolher diferentes saberes e diferentes manifestações culturais. 

Estratégias:

         Vídeo e fotos com apresentação dos nomes;

         Brinquedos de casa;

         Brincando com o meu corpinho;

         Chamadinha.

 

Brincar (interações adulto-criança)

Justificativa:

O brincar é essencial na vida das crianças em geral, e junto com a brincadeira vêm à interação, ambas interligadas, e através das brincadeiras, as crianças se aventuram no mundo da imaginação, se

desenvolvem, aprendem, criam, recriam. O brincar tem um papel importante para o desenvolvimento da independência dos pequenos. Através das brincadeiras, as crianças são estimuladas de maneira

divertida e espontânea, individual ou coletiva. E por meio da brincadeira e da interação cria-se laços, fortalecendo os vínculos.

A interação das crianças com a família é fundamental, sua importância é comprovada pela ciência. Esse é, segundo especialistas, um dos melhores estímulos que a criança pode receber. Atividades

como brincar, passear, conversar, cantar e contar histórias são importantes ao desenvolvimento pleno da criança.

Objetivos:

·         Proporcionar o resgate de brincadeiras aos adultos e o conhecimento das mesmas às crianças;

·         Oferecer momentos de interação e fortalecimento de vínculos;

·         Estimular o desenvolvimento integral da criança de modo lúdico, através do brincar. 

Estratégias:

·         Amarelinha;

·         Quem sou eu?

·         Peteca;

·         Dança das cadeiras;

·         Vivo ou morto;

·         Culinária: salada de frutas;

·         Baile a fantasia;

·         Esconde-esconde;

·         Estátua;

·         Cirando dos animais;

·         Jogo do caminho;

·         Contação de história;

·            Telefone sem fio;
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·              Boliche.

 

Sustentabilidade

Justificativa:

Muitos recursos que usamos no dia a dia se transforam em lixo, o acúmulo desse lixo prejudica o meio ambiente. Por esse motivo nos últimos anos tem-se falado na importância de reciclar e reutilizar ao
máximo esses recursos. Além disso a economia de água e energia, contribuem para um ambiente limpo. As crianças são multiplicadoras do que aprendem, apresentar essa importância a elas é um modo
eficiente de afetar toda a comunidade, além de construir essa consciência desde cedo, pois não existe planeta B!

Objetivos:

·         Conscientizar sobre a importância do descarte correto do lixo;

·         Estimular a criatividade, reutilizando embalagens ou outros itens que seriam descartados;

·           Estimular a consciência sobre a importância em manter o ambiente em que vivemos (escola, bairro e cidade) organizado e limpo;

·         Enfatizar a importância em preservar a nossa água, usando sempre com consciência, assim como energia elétrica;

·         Valorizar e respeitar todas as formas de vida existentes no ambiente;

·         Estimular a criatividade.

 
Estratégias:

·           Mutirão de limpeza;

·           Oficina de brinquedos recicláveis;

·           Exposição de brinquedos recicláveis (com produção das famílias).

 
 

Higiene e saúde

Justificativa:

A higiene é fundamental para mantermos uma vida sadia. Por isso é importante conscientizar as crianças que bons hábitos de higiene devem fazer parte do nosso dia a dia, isso é possível através da

ludicidade. 

Objetivos:

·         Conscientizar sobre a necessidade em manter bons hábitos de higiene;

·         Identificar doenças causadas por falta de higiene;

·         Discutir as formas de higiene corporal, bucal, etc.;

·         Orientar cuidados para evitar a disseminação de parasitas. 

Estratégias:

·         Confecção de cartazes;

·         Outubro rosa;

·         Conversas de conscientização;

·         Higienização dos alimentos.

 

Outubro rosa

Justificativa:

O outubro rosa é uma campanha de conscientização que busca alertar a sociedade, especialmente as mulheres, sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama e colo do útero. Muito
circulada durante todo o mês de outubro nas mídias, fazendo com que as crianças tenham contato com ela, considerando que a criança tem contato com a sociedade, se faz importante informa-las, e as
famílias, sobre a importância da campanha e os benefícios que ela traz. 

Objetivos:

·         Conscientizar sobre a importância da prevenção e diagnóstico precoce;

·         Conscientizar sobre a importância auto exame.

Estratégias:

·         Confecção de cartazes;

·         Conversa sobre o assunto.
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Semana da criança

Justificativa:

O brincar é fundamental para o desenvolvimento integral da criança, de modo prazeroso e lúdico. Mesmo que o brincar esteja presente no dia a dia das crianças durante todo o ano, escolhemos uma
semana para proporcionar momentos de alegria e diversão a elas.

 

Objetivos:

·         Oferecer momentos de prazer;

·         Estimular a praxia global;

·         Oferecer momentos de vivencia à cultura.

 

Estratégias:

·      Contação de histórias;

·      Brincadeiras de faz de conta;

·      Resgate de brincadeiras com as famílias;

·      Culinária;

·      Cineminha.

 

Bullying

Justificativa:

Bullying é a forma de violência que mais cresce no mundo. São crianças e adolescentes que, sujeitados a algumas situações, muitas das vezes repetitivas de humilhações, constrangimentos, apelidos,
intimidações e difamações, tem como consequências os efeitos dessa agressão: danos psicológicos, redução da qualidade de vida social, perda de valores da cidadania e diminuição do rendimento
educacional.

Alguns especialistas apontam que o bullying é uma das principais causas dos elevados índices de evasão e retenção escolar no país.

A fim de conscientizar sobre os conceitos e valores em relação ao respeito ao próximo, propomos esse projeto. 

Objetivos:

·           Elevar ao conhecimento da criança o tema sobre o bullying e quais danos pode causar na vítima, tanto físico como emocional;

·           Estimular o respeito ao próximo e ao diferente;

·           Promover reflexão sobre diversidade cultural.

·           Mostrar para a criança que cada indivíduo possui sua singularidade e que vivemos em uma sociedade com diversidade cultural. 

Estratégias:

         Trabalhar identidade e autonomia;

         Propor conversa sobre o assunto;

         Contação de História;

         Confecção de Cartazes;

         Dança com Gestos.

 

Diversidade e cultura

Justificativa:

Cada vez mais nossas crianças participam da sociedade e as manifestações que há nela, as crianças precisam entender que há uma ampla variedade cultural e que o respeito deve ser a base de

qualquer relação e manifestação humana.

 A criança deve ter contato com a cultura do país, estado e principalmente da cidade e comunidade em que vive, para que ela possa compreender a origem e o porquê dos costumes. A cultura tem um

papel essencial na forma de como a criança interpreta o mundo e de certa forma influencia seu futuro. 

Objetivos:

·         Valorização da diversidade humana;

·         Informar e conscientizar sobre os ambientes em que vivemos;

·         Apresentar hábitos e costumes diferentes de outros estados e países;
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·         Combater o preconceito, reforçando valores;

·         Conhecer diferentes manifestações culturais;

·         Trabalhar a identidade cultural e étnica;

·         Reconhecer os hábitos e costumes de onde vivemos.

·         Estimular a interação entre família e escola;

·         Estimular a oralidade;

·         Conhecer a diversidade culinária;

·         Estimular o respeito às diversas culturas e ao próximo;

·         Trabalhar com músicas que apresentam identidades culturais;

·         Trabalhar a construção de identidade e sua valorização (Afrodescendentes, indígenas, entre outros). 

Estratégias

·         Rodas de conversa;

·         Confecção de cartazes e painel;

·         Contação de história;

·         Leitura de histórias, contos e lendas;

·         Apreciação e observação de hábitos, costumes, que retratem culturas variadas;

·         Culinária;

·         Documentários, fotos e outros materiais de mídia sobre o tema;

·         Músicas e danças típicas.

 

Água e mosquito Aedes Aegypti

 

Justificativa:

A água é um recurso fundamental para a vida do ser vivo, mas para que esse recurso não cesse devemos fazer uso consciente dele. É necessário conscientizar as pessoas sobre a importância do uso
responsável da água, como as crianças são multiplicadoras do que aprendem, apresentar essa importância a elas é um modo eficiente de afetar toda a comunidade, além de construir essa consciência desde
cedo.

Com a responsabilidade do uso consciente da água vem a responsabilidade em não manter esse recurso parado e desprotegido, desse modo correndo um grande risco, permitir que o mosquito Aedes
Aegypti se prolifere nesses locais. Esse mosquito é o causador de doenças como Dengue, Chikungunya e Zica. A melhor prevenção para essas doenças é não deixar o mosquito nascer!

 

Objetivos: 

         Valorizar a água como um recurso indispensável a vida;

         Utilizar a água com consciência, pensando no próximo;

         Conhecer os fenômenos da natureza referentes à água (rios, chuvas, etc.);

         Conscientizar- se do papel do homem na preservação dos rios, lagos e mares;

         Reconhecer a ação do homem na transformação do meio ambiente, principalmente no que diz respeito à poluição e ao desperdício de água;

         Conscientizar-se da importância em não deixar água parada, impedindo a proliferação do mosquito Aedes Aegypti. 

Estratégias:

·         De onde vem a água? (Experiência)

·         Estados da água (sólido líquidos e gasoso);

·         Listar de algumas utilidades da água;

·         Vídeo de onde vem a chuva? (desenho show da Luna disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=WpOkQ7ayUxQ);
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·         Uso consciente da água;

·         Quais as doenças causadas pelo “mosquito do mal” (Aedes Aegypti)?

·         Prevenção da proliferação do mosquito, com o “caça mosquito”.

 

 

Trânsito / maio amarelo

Justificativa:

A todo momento utilizamos de meios de transporte, seja para um passeio de ônibus, carro, pode ser até mesmo a chegada na escola quando a família utiliza carrinho de bebê, ou modelos diversos,
jipe, motocas.

Ao utilizarmos as vias públicas precisamos nos orientar na sinalização e respeitar o trânsito. Incentivar as nossas crianças que é na faixa de pedestre que se atravessa e a criança precisa estar segura
na cadeirinha. 

Objetivos:

         Conhecer formas, cores e os significados das placas mais utilizadas no trânsito, do semáforo, e faixa de pedestre.

         Identificar o significado da sinalização;

         Desenvolver a atenção e percepção. 

Estratégias:

         Observar o trânsito ao redor;

         Os meios de transportes mais comuns em nossa cidade;

         Músicas diversas referente a temática, movimentos com gestos, repetições, palmas;

         Confecção de meios de transporte utilizando materiais recicláveis.

 

Civismo

Justificativa:

 Em busca de resgatar os valores que estão sendo esquecidos, o amor e o respeito à nossa Pátria, foi desenvolvido esse projeto. O que é Pátria? Qual é o país em que moramos? Como na educação
infantil aprenderemos, de maneira lúdica e prazerosa, faz-se necessário esse projeto para incentivar o respeito à Pátria. 

Objetivos:

         Valorizar e preservar os patrimônios da escola, do bairro e da cidade;

         Reconhecer a bandeira como símbolo de Pátria;

         Conhecer a bandeira nacional e da cidade de Campinas;

         Cantar e interpretar o hino nacional e o municipal;

         Celebrar as datas cívicas do nosso país;

         Conhecer as cores da bandeira e os seus significados.

Estratégias:

         canção do hino nacional;

         Confecção da bandeira nacional e municipal.

 

Etnias e Cultura Campineira

 

Justificativa:

Sabemos que com a diversidade temos oportunidade para produzir saberes em diferentes níveis de aprendizagem, como protagonista a criança é capaz de se desenvolver através das experiências
vivenciadas, portanto se propormos um ambiente em que a diversidade é respeitada e valorizada, a criança compreende que a diversidade faz parte da sociedade e que é necessário o respeito a cada
manifestação de cultura e etnia.

Objetivos:

         Trabalhar a interação entre a família e a escola;
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         Estimular a formação de opiniões, atitudes e valores que desenvolvem os cidadãos críticos e éticos para a consciência étnico-racial;

         Desenvolver uma imagem positiva de si, atuando de forma cada vez mais independente, com confiança em suas capacidades e percepção de seus obstáculos;

         Descobrir e conhecer progressivamente seu próprio corpo, suas potencialidades e seus limites, desenvolvendo e valorizando hábitos e cuidado com a própria saúde e bem-estar;

         Estabelecer vínculos afetivos e de troca, fortalecendo sua autoestima e desenvolvendo gradualmente suas possibilidades de comunicação e interação social. 

Estratégias:

         Trabalhar com a capacidade de observação e representação;

         Contação de histórias;

         Músicas e danças;

         Brinquedos e brincadeiras;

         Culinária;

         Confecção de cartazes;

         Recortes e colagens de vários tipos de pessoas.

 

Agricultura e horta/Alimentação Saudável 

Justificativa:

Este projeto é de extrema necessidade na vida das nossas crianças, pois devido à demanda de propagandas e incentivos pela mídia de consumo desenfreado de produtos industrializados, fast food,
guloseimas e refeições instantâneas que são prejudiciais ao organismo das pessoas, principalmente de crianças que estão em pleno desenvolvimento e carecem de vitaminas e tudo mais que somente
alimentos naturais e nutritivos podem fornecer, estaremos contribuindo para que as famílias sejam alertadas e repense seu modo de alimentação, pois educando as crianças, elas se tornam agentes
disseminadores de bons hábitos e costumes em seus lares.

Objetivos:

·         Oferecer novas experiências de sabores, aromas e textura;

·         Entender como as estações influenciam na produção de frutas e alimentos;

·         Observar cor, textura, cheiro, sabor e formas dos alimentos;

·         Identificar cada refeição e seus tipos de alimentos (café da manhã, almoço, lanche e jantar);

·         Entrar em contato com diferentes gêneros textuais (lista de compras, receitas, rótulos de embalagens);

·         Promover uma boa higienização dos alimentos e das mãos;

·         Incentivar um consumo consciente (alimentos).

·         Conhecer os alimentos (fonte nutricional) e o bem que cada um deles faz ao nosso corpo.

 

Estratégias:

         contação de histórias;

         Músicas;

         Experimentar alimentos (doce, salgado, azedo, amargo);

         Culinária;

         Recortes e colagens de vários tipos alimentos (saudáveis e não saudáveis);

         Horta (plantio);

   Desenho dos Nutri amigos – os heróis da nutrição. (disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=o4O-cDCOvRE).

 

Avaliação
A avaliação será através da observação e registros (fotos, vídeos e anotações) das educadoras. Será considerada a singularidade da criança, comparando-a com ela mesma

(considerando o percurso do seu desenvolvimento).
O Caderno Curricular Temático afirma (2014 p. 25/26):

Reconhecemos a singularidade de cada criança ao constituir registros e documentos sobre um percurso construído individual, mas
também coletivamente, com o devido respeito às manifestações/expressões diferentes e das diferenças.
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Os registros e documentos permitem acompanhar o percurso de aprendizagem que a criança, como protagonista, conquistou e alcançou. Ao mesmo tempo é possível o
educador realizar sua auto avaliação, refletindo sobre sua prática.

Conclusão
Ao finalizar esse trabalho podemos concluir que a responsabilidade da educação infantil é muito grande para a formação do cidadão. Reforço minha ideia da importância de

promover as crianças experiências que contribuam para seu desenvolvimento integral. Percebi, também, que a parceria com a família só reforça um bom desenvolvimento e
aprendizagem.
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Planejamento Específico

Disciplina: Educação Especial

Professor: SEM PROFESSOR ALOCADO

Educação Especial 
 

 

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)

Todo trabalho com as crianças público alvo da Educação Especial será realizado primeiramente no caráter de observação em cada sala, tendo um olhar atento não somente com as crianças diagnosticadas, mas sim as crianças que precisam de
olhar especial, por isso, a professora de Educação Especial estará sempre junto com as equipe das salas, orientando as professoras, monitoras e também as famílias dessas crianças.
 
 Fará parte do trabalho  da professora de Educação Especial um trabalho direto e efetivo com as famílias. O primeiro momento será de conversa, de anmese, elaboração de Relatórios, para que se entenda a priori a necessidade de cada criança,
as preocupações, perspectivas de cada famílias e no decorrer do trabalho sempre estar atendendo essas famílias, mantendo sempre o vínculo, parceria, compartilhando os progressos na Unidade e também em diferentes órgãos em que a
criança venha a ser entendida. 
 
  Os projetos anuais realizados pelas professoras seculares serão todos acompanhados pela professora de Educação Especial, as crianças com
necessidades especiais estarão incluídas em todas as atividades, permitindo a inclusão efetiva das crianças. 
 
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

A 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, transmitindo conhecimento, tranquilidade para que essas famílias sintam-se acolhidas e confiantes.
 
 Atender cada criança 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;
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- Massinha caseira;

- Brincadeiras com carrinhos, panelinhas e animais;

- Atividades com bola;

- Boliche;

- Brincadeiras com gelatina;

- Brincadeiras usando sucata.

AVALIAÇÃO
 
 A avaliação será feita através de vários instrumentos: Fotografias, registro das atividades de forma descritiva, observações, relatórios da participação e desenvolvimento da criança.
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PLANO ANUAL DE ENSINO - ANO 2021

 

CAMPINAS DE A a Z.

 

Professora: CLEUZANE FERREIRA SOARES

Agrupamento: AGIII A

 

1.                  APRESENTAÇÃO 

Meu nome é Cleuzane Ferreira Soares, sou natural de Montes Claros MG, resido em Campinas a vinte e cinco anos, amo essa cidade que me recebeu de braços abertos e como uma mãe me preparou para a vida.

 Aqui me formei em Pedagogia pela UNICESUMAR (Centro Universitário de Maringá) em 2018. Estou na Educação Infantil desde 2013, trabalhei em todos os agrupamentos como monitora. Em 2019 recebi a proposta de atuar como professora

do AG III agarrei essa oportunidade e fiz o meu melhor na condição que eu tinha. Foi um ano de muito aprendizado, aprendi de forma prazerosa em outros momentos nem tanto, mas sempre grata por cada momento, por cada criança, por cada

família, por cada pessoa que passa na minha vida.

Atualmente estou fazendo Pós graduação em Ludopedagogia pela FAVENI (Rede Cultura de Ensino). Tenho uma meta na minha vida, não quero partir desse mundo sem ter feito a diferença na vida de alguém, então todos os dias ao me

levantar eu renovo esse propósito.

Minha proposta educacional é transformar e ser transformada por meio das brincadeiras, pois uma atividade lúdica, prazerosa é significativa, utilizando o brincar como base do aprendizado. O brincar é uma ferramenta para propósitos

pedagógicos dentro das diretrizes educacionais vigentes. O lúdico faz parte da natureza da criança, é uma linguagem inerente a ela, forma conceitos, organiza seu conhecimento, seleciona ideias e as tornam coautoras do seu próprio

conhecimento, sempre respeitando os seus hábitos culturais nas quais ela nasce, cresce e se desenvolve.

2.                  Agrupamento AG III A

 A turma AG III - A é multietária composta por 25 crianças de faixa etária entre 3, 4 e 5 anos. É uma turma que constitui as muitas infâncias, onde são atores sociais e protagonistas de seus processos de socialização. Este agrupamento é de
crianças que a maioria já frequentava essa Unidade Escolar. As crianças são bem comunicativas, ativas, curiosas e a maioria possuem um vocabulário bem estruturado.

 Nesse ano tivemos muitos desafios, uma pandemia, isolamento social, fechamento das Unidades Escolares por Decreto Municipal nº20.768 de 16 de Março de 2020.

Desde então tivemos que nos reinventar num movimento contínuo e constante para atender às demandas desse novo momento. Para isso foi criado um grupo de WhatsApp do Agrupamento AGIIIA para fortalecermos a relação família escola,
mantendo vínculos.
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Sabe-se que a criança constrói conhecimento em contato com objetos em suas vivencias cotidianas. Sendo assim todas as atividades sugeridas estavam contextualizadas as realidades das crianças, adaptando todas as propostas considerando
os recursos possíveis para a família.

Foram priorizadas as histórias, músicas e brincadeiras nas quais pudessem interagir todos os membros da família.

 

3.       Acolhimento/Adaptação

O período de acolhimento/adaptação é muito importante, tanto para as crianças, como para os pais e constitui uma oportunidade de estabelecermos vínculos afetivos, dentro de uma convivência que é diferente do familiar, mas que ofereça

acolhimento, segurança, cuidado e afeto. O período de adaptação da turma AGIII-A aconteceu num processo pedagógico não presencial. Com atividades de muitos estímulos como: contação de histórias, desenhos, jogos e brincadeiras. Oriundo

de um planejamento com flexibilidade com a finalidade de engajar as crianças, sempre pensando os espaços, tempos e matérias.  Também foi abordada a questão das regras básicas de autocuidado contra a covid-19.

 

4.                  Organização dos Espaços e Tempos

 

    Seguindo o Decreto Municipal de Retomada nº21.325

Ao chegarem à U.E as crianças deveram estar usando sua máscara e são recepcionadas por um profissional da U.E que as recebe no portão aferindo a sua temperatura e colocando álcool gel nas suas mãos, uma monitora direciona a criança

para dentro a U.E que limpa seus pés no tapete sanitizante e são levadas até a sua sala de referenciada chegando lá suas mochilas são organizadas e higienizadas com álcool 70. Suas garrafas de água são abastecidas por uma monitora. As

crianças são instruídas a não compartilhar seu material escolar e seus objetos pessoais, sentar-se somente em lugares indicados mantendo assim uma distância segura do seu colega. Sendo constantemente instruídos ao auto cuidado como:

lavar as mãos com água e sabão, passar álcool gel, não tocar ou tirar a sua máscara. Lembrando que essa retomada acontece em forma de rodízio e somente com o agrupamento III. Logo após a professora leva a turma para o café e ao

retornarem à sala de referência se preparam para as atividades do dia que sempre acontece em áreas livres ou meio a natureza. Essas atividades contemplam o tema do nosso Plano Anual Campinas de A a Z conforme o interesse da criança.

Logo após inicia-se as atividades pedagógicas como, pinturas, recortes, colagens, jogos pedagógicos, oficina de cartazes, entre outras atividades, sempre conforme o projeto e o interesse da criança que estiver sendo trabalhado. As atividades

são direcionadas para trabalhar a atenção, observação, coordenação motora, criatividade, imaginação, instigando a curiosidade da criança, tudo isso de forma lúdica. Com o término da atividade pedagógica as crianças seguem para brincarem

em área aberta da U.E (parque de areia, gramado casinhas, pátio e escorrega)depois vão para o almoço e em seguida para a escovação. Retornamos para sala onde brincamos de faz de conta, enquanto aguardamos as famílias.

 

5.Plano anual 2021

Neste ano trabalharemos o nosso plano anual com o tema "CAMPINAS DE A a Z”. Esse plano tem como objetivo proporcionar as nossas crianças vivencias prazerosas e o aprofundamento na história da nossa cidade de Campinas

 Pertinente ao tema será apresentado às crianças tudo que temos na nossa cidade de Campinas. Vamos mergulhar nessa história tão fascinante, onde veremos que Campinas é uma cidade repleta de passeios turísticos (parques, lagoas, sítios,

fazendas, zoológico, praças, museus, planetário, teatros, exposições de arte), Campinas é referência em educação (Unicamp, Cnpen), na saúde voltada a mulher (CAISM)forte na  agricultura(cana de açúcar, carnes leite e ovos, café e frutas),

imigração rica culturalmente(Maestro Carlos Gomes, Presidente Campos Salles, Pai da fotografia Hercules Florence) na música Sandy e Júnior, Claudia Raia, Maitê Proença) em Campinas as atividades esportivas também tem destaque ( 2

clubes de futebol, sendo um campeão brasileiro, jogos abertos do interior, corrida integração); vamos falar sobre  meios de transportes e rodovias, Campinas também é reconhecida por abrigar o maior aeroporto (Viracopos) de carga da

América Latina ,sem esquecermos da parte mais gostosa, a gastronomia campineira, temos o Mercadão(Mercado Municipal) com o seu inebriante aroma das barracas e a rotina das compras. Campinas pode ser comparável hoje em dia a

grandes capitais do país no que diz respeito à boa gastronomia. A cada ano chegam à cidade casas consagradas regional ou nacionalmente no ramo, seja de comida brasileira ou internacional, sem contar as que estão a décadas no mercado e

mantém clientela satisfeita e fidelizada. Todos trabalham com amor e afinco para conquistar o paladar de uma clientela que aprecia comida bem feita, para quem prefere algo mais simples, temos uma extensa lista das melhores comidas de

boteco tais como os  lanches tradicionais de pernil( boquinha de anjo), ou você pode desfrutar de um café da manhã com sossego em muitas das nossas fazendas locais(Vila Bela, Casa da Fazenda etc.) os sorvetes mais gostosos estão aqui em

Campinas sabia que o sorvete chegou a campinas bem antes dos refrigeradores? Como Campinas tem uma variedade, para trabalharmos cada uma delas foi preciso dividir em temas e cada turma escolheu sua temática.

 O Tema escolhido pelo AG III A é o bairro onde moram o Abaeté. Agrupamento IIIA irá mergulhar no universo de Campinas, hora em grupo, hora com a participação das famílias tendo como objetivo principal a busca do conhecimento de forma

interdisciplinar e lúdica.

Finalizaremos assim nosso ano, onde juntos criança, família, escola teremos realizado uma fantástica viagem por Campinas.

 

 

6. PROJETOS

 

Acolhimento/Adaptação

 

Justificativa:

 

Esse projeto tem como finalidade proporcionar a criança e sua família vínculos afetivos, uma acolhida fraterna, valorizando sua presença na U.E, respeitando o protagonismo da criança enquanto sujeito construtor e criativo.

 

Objetivos:

·         Envolver famílias e crianças num clima de segurança, cuidado e afeto

·         Incluir as crianças na construção dos espaços e tempos da U.E ou fora dela (rotina)

·         Acolher diferentes saberes e diferentes manifestações culturais

·         Favorecer um ambiente rico em estímulos, onde a criança poderá conhecer e viver novas experiências.

·         Reconhecer criança como um outro em sua singularidade

Prefeitura Municipal de Campinas
Secretaria Municipal de Educação

http://pponlinesme.campinas.sp.gov.br
07/10/2021 10:58:17   Página 109 de 169



 

 

Conteúdos/Estratégias:

O EU, O OUTRO E NÓS

Escuta, Fala Pensamento e Imaginação

Corpo, Gestos e Movimentos

 

·         Envolvimento das crianças na construção da rotina

·         Conhecendo a U.E e seus funcionários

·         Respeito e valorização da singularidade

·         Definir os combinados do grupo

·         Roda de música (Cantores campineiros)

·         Hora da história (Campinas é uma cidade cheia de histórias)

·         Gincanas

·         Baladinha (se o momento atual de pandemia permitir)

·         Circuito

·         Guerra de bexigas

·         Brinquedos de casa (se o momento atual de pandemia permitir)

·         Dinâmica da bolinha

·         Brincando com o meu corpinho

·         Chamadinha (se eu fosse um peixinho)

 

 

 Diversidade e cultura

Justificativa:

Esse projeto propõe uma discussão não só com as nossas crianças, mas com toda a U.E sobre identidade cultural. A diversidade cultural são múltiplas perspectivas que representam e indicam particularmente as diferenças culturais ou etnias.

Implantar pequenas ações tais como: respeitar o espaço de brincar do outro, guardar e emprestar os brinquedos e esperar sua vez de usá-los , isso são ações de responsabilidade e de democracia.

 

Objetivos:

Propiciar brincadeiras e vivências éticas e estéticas com outras crianças e grupos culturais, para favorecer a identidade e diversidade.

As vivências éticas, podem aparecer nos jogos (ganhar /perder) em que se discutem as regras e as implicações quando essas forem burladas.

As vivências estéticas adotadas por cada cultura diferenciam, por exemplo a panela de barro/ alumínio para fazer comida, a rede/ berço para dormir sendo assim a criança organiza seu espaço de brincar conforme suas experiências prévias,

adquiridas em casa.

 

Conteúdos/Estratégias

 

 TRACOS SONS CORES E FORMAS

O EU, O OUTRO E NÓS

Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação

Corpo Formas e Movimentos

·         Artesanato

·         Dança

·         Painel da diversidade

·         Poesia

·         Teatro

·         Oferecer bonecas negras, brancas e objetos de enfeite de cada agrupamento cultural nas áreas do faz de conta, (o que faz possibilita o modo de vida da criança e de sua família)

·         Vídeos/ filmes (Shrek)

·         Fortalecendo a autoestima (dia de beleza)

·         Roda de conversa
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·         Hora da história (contar e deixar que as crianças recontem)

·         Contar histórias de diferentes povos e dos objetos por eles utilizados

·         Vivência e experiência cultural (Teatro/Circo)  se o momento atual de pandemia permitir

·         Apresentação da cultura circense

·         Pintura facial

·         Repertório musical variado

·         Confecção de máscaras para o baile/ máscaras africanas

·         Brincadeiras com sucata

 

Água e Dengue

Justificativa:

A água é um recurso natural indispensável e finito, se não usarmos de forma correta com consciência ela pode acabar.

Sendo assim é importante desenvolver essa consciência em nossas crianças desde a mais tenra idade. É responsabilidade de todos o uso de forma sustentável da água. É também da água limpa e parada que vem o mosquito da

dengue(Zika ,Chikungunya) esse pequeno mosquito que tem feito muitas vítimas Brasil á fora, portanto é necessário a conscientização das crianças desse perigo e mostrar como é fácil prevenir, com pequenas atitudes diárias podemos salvar

vidas.

Objetivos:

         Identificar os muitos e diferentes usos da água no nosso cotidiano

         Animais que vivem na água

         Brincar com a água, fazendo chuva, vapor ou gelo

         Entender a nossa responsabilidade ao uso sustentável da água

         Fazer debates sobre o desperdício da água

         Conhecer um pouco do trabalho da Sanasa (Campinas)

         Identificar e eliminar focos do mosquito

         Alertar de como o mosquito transmite a doença

         Sintomas e conseqüências da doença

         Conhecer o ciclo de vida do mosquito da dengue

         Reconhecer como os hábitos de higiene ajudam a manter a saúde e a prevenção da Dengue

         Aplicar os conhecimentos adquiridos

         Fazer debates sobre o meio ambiente

         Falar sobre descarte correto do lixo

         Coleta seletiva

         Desenvolver cidadania

 Conteúdos/Estratégias:

Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações

O EU, O OUTRO E NÓS

Escuta, Fala Pensamento e Imaginação 

         Roda de conversas sobre os temas (água, dengue, meio ambiente)

         Confecção de cartazes coletivos sobre os temas

         Elaborar uma lista de como evitar o desperdício de água

         Teatro (de onde vem a água)

         Ciclo evolutivo do mosquito da dengue

         Música sobre o tema (ouvir e produzir sons altos e baixos)

         Confecção de informes e boletins sobre o tema
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         Caça aos focos do mosquito

         Lembrancinha da água (bracelete de guardião)

         Caminhada contra a dengue

         Hora da história (O Vestido azul)

         Culinária alternativa

         Brincadeiras dirigidas (brincar de médico cuidando do amiguinho que está dengoso)

 

Festa dos Aniversariantes: 

Justificativa:

Este projeto é realizado durante todo ano na última sexta feira de cada mês, onde é promovida na U.E a festa dos aniversariantes, no qual acontece a socialização de todos os agrupamentos.  ( se o momento atual de pandemia permitir)

É feito o levantamento dos aniversariantes do mês, monta-se uma mesa com o tema trabalhado naquele mês, daí é só comemorar sem esquecer-se das fotos.

Objetivos:

·         Possibilitar a interação das crianças com os amiguinhos do seu agrupamento e dos demais agrupamentos

·         Proporcionar momentos de alegria aos aniversariantes

·         Reconhecer no calendário os meses do an o

Conteúdos/Estratégias:

 

O eu, o outro, e o nós

Espaço, Tempo, Quantidades, Relações e Transformações

 

·         Roda de conversa

·         Identificar o dia, o mês e o ano

·         O Tempo (passado, presente, futuro)

·         Organizarmos juntos o calendário dos aniversariantes da turma

 

 

Agricultura e Horta/ Alimentação Saudável

 

Justificativa:

Considerando que nessa idade as crianças apresentam um paladar seletivo com isso há muita dificuldade em se alimentar de forma correta e saudável, diariamente algumas recusam provar a alimentação que é oferecida pela unidade. Os

alimentos são preparados com todo carinho e capricho seguindo as orientações de nutricionistas, mesmo assim diariamente e desperdiçados ao lixo certa quantidade desse alimento. Outra preocupação foi com relação aos pais, que também se

queixam que seus filhos em casa recusam os alimentos. Sendo assim vamos fazer a nossa horta com alimentos orgânicos, cultivados desde a semente. Vamos trabalhar também a agricultura local indo conhecer um sítio vizinho. ( se o

momento atual de pandemia permitir) 

Objetivo:

·         Compreender o ciclo de vida das plantas

         Se permitir experimentar novos sabores

         Conhecer frutas, verduras e legumes

         Compreender o crescimento das plantas

         Entender como as estações influenciam na produção de frutas e alimentos

         Observar cor, textura, cheiro, sabor e formas dos alimentos

         Identificar as preferências alimentares das crianças

         Identificar cada refeição e seus tipos de alimentos (café da manhã, almoço, lanche e jantar)
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         Promover o consumo diário de todos os grupos alimentares

         Ampliar o vocabulário

         Entrar em contato com diferentes gêneros textuais (lista de compras, receitas, rótulos de embalagens)

         Promover uma boa higienização dos alimentos e das mãos

         Incentivar um consumo consciente (alimentos)

 

Conteúdo/Estratégias:

Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações

Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação

·         Roda de conversa para debater o assunto

·         Histórias

·         Músicas

·         Experimentar alimentos (doce, salgado, azedo, amargo)

·         Culinária

·         Palestra com nutricionista do CEASA (alimentação saudável)

·         Confecção de cartazes

·         Confeccionar o alfabeto dos rótulos

·         Classificar conjuntos de objetos

·         Recortes e colagens de vários tipos alimentos(saudáveis e não saudáveis)

·         Gráfico de frutas favoritas

·         Meu prato preferido

·         Simular compras no supermercado

·         Horta (plantio)

·         Vivência e experiência cultural (sítio)

·         Fotografia

 

Etnias e Cultura Campineira: 

Justificativa: 

Esse projeto foi pensado para dar visibilidade a presença dos povos originários nas cidades, sendo que aqui em campinas nós temos 15 etnias. Temos aqui o coletivo EtnoCidade, que tem por característica trazer à tona diversidade

cultural as populações valorizando a cultura indígena e africana.

 Pois segundo Vygotsky: “As crianças são resultado de suas experiências de troca com o outro.

Objetivos:

·         Valorização da cultura indígena e africana

         Identidade, autoestima e afetividade

         Descobrir e conhecer seu próprio corpo

         Valorizar e respeitar as diferenças

         Conhecer outras culturas

 Contos africanos

         Estimular a formação de opinião

Prefeitura Municipal de Campinas
Secretaria Municipal de Educação

http://pponlinesme.campinas.sp.gov.br
07/10/2021 10:58:17   Página 113 de 169



         Abordar preconceitos

         Estimular respeito à diversidade

         Trabalhar valores humanos

         Abordar a inclusão

         Abordar preconceitos (Bullying)

         Falar sobre os cuidados com acidentes (alguns deixam sequelas)

Conteúdos/Estratégias:

O Eu, O Outro e O Nós

Traços, Sons, Cores e Formas

Espaços, Tempos, Quantidades, Relações e Transformações

Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação

Corpo, Gesto e Movimentos

 

·         Roda de conversa sobre o respeito às diferenças

·         Palestra MIPID(etnias)

·         Histórias (lendas urbanas de Campinas)

·         Músicas (produzir sons com o Corpo, objetos e materiais diversos)

·         Brinquedos não estruturados (sucatas, tecidos)

·           Brincadeiras antigas (roda, pular Corda, peteca)

·         Danças

·         Artesanatos

·         Culinária

·         Confecção de cartazes

·         Pintura livre e dirigida

·         Recortes e colagens de vários tipos de pessoas

·         “Apresentar a obra de Portinari (Brinquedos e brincadeiras)

·         Fazer releitura de algumas figuras da obra de Portinari

·         Festa da Família (Campinas de braços abertos)

 

Semana do Trânsito Legal/ Maio Amarelo:

Justificativa:

Esse projeto foi pensado para conscientizar as nossas crianças sobre um Trânsito Legal, pois sabemos que  ao menos duas vezes ao dia, as crianças são companheiras de viagem no veículo escolar, uma vez que costumam ser transportadas nos

trajetos casa- U.E ou verse e versa.

Além do mais, tem outras atividades na rotina das crianças como: consultas médicas/odontológicas, atividades esportivas, compras, etc. (fora os passeios nos finais de semana e as viagens realizadas com a família) (se o momento atual de

pandemia permitir).  Sendo assim, faz-se necessário conscientizar as crianças a respeito das Leis de Trânsito. É nosso dever promover ação educativa para um trânsito mais seguro e aqui na U.E é o espaço de construção e de formação de

cidadãos conscientes e críticos.

Vamos falar também sobre o Maio Amarelo que é uma campanha de conscientização sobre segurança no trânsito.

 

Objetivo:

Torna-se consciente e fazer se conhecer as leis de trânsito e sua importância em respeita trabalhando na educação para a paz, ofertando exemplos positivos capazes de desenvolver esquemas de interação com os outros e com o meio.

·                     Conhecer sinais e regras de trânsito.

·                     Reconhecer profissionais que trabalham no trânsito.
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·                     Elencar atitudes de segurança no trânsito.

·                     Reconhecer os meios de transporte e suas vias;

·                     Trabalhar conceito perto/ longe

·                     Analisar atitudes positivas e negativas no trânsito;

·                     Interagir com brinquedos e instrumentos sonoros relacionados ao trânsito

 ·         Explorar quais são as atitudes seguras para os pedestres e para os ocupantes do meio de transporte (cinto de segurança e cadeirinha para a idade adequada).

 

 Conteúdo/Estratégia:

O Eu, O Outro e O Nós

Traços, Sons, Cores e Formas

Espaços, Tempos, Quantidades, Relações e Transformações

Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação

Corpo, Gesto e Movimentos

·     

·        Roda de conversa sobre o trânsito, averiguar o que os alunos entendem sobre o trânsito, o que é a cidade de Campinas, onde moramos e como as pessoas se locomovem de um lugar a outro, perguntar como os alunos chegam a escola.

·                     Observação do trajeto casa-U.E e U.E-casa.

·                     Conhecer o semáforo e algumas placas de sinalização mais visualizadas pelos alunos

·                     Conhecer alguns meios de transportes

·                     Conversa sobre comportamentos corretos no trânsito: pedestres, ciclistas, passageiros de ônibus, motociclistas e motoristas; e sobre as infrações no trânsito.

·                     Trabalhar a sonorização do trânsito (tipos de sons produzidos)

·                     Brincadeira com pista, carrinhos, aviões, barco de brinquedos

·                     Brincadeira com jogo engenheiro

·                     Confecção de brinquedos de sucata para o momento de socialização no pátio

·                     Pesquisas em revistas sobre os meios de transporte

·                     Confecção de murais, painéis e cartazes sobre a conscientização no trânsito;

·                     Simulações de situações do trânsito, como por exemplo atravessar a rua na faixa de pedestres, saber quando semáforo permite a travessia etc.

·                     Observar o transito pelo portão da U.E(se o momento atual de pandemia permitir)

·                     Atividades que envolvem pintura, colagem, recortes com diversos materiais(confecção de carros de papelão).

·                     Apresentação de vídeos educativos;

·                     Conhecer as diferenças de tamanho e velocidade dos meios de transportes;

·                     Modelagem com massa de modelar

·                     Hora da história

·                     Vivência e experiência cultural (Viracopos/Taquaral) ( se o momento atual de pandemia permitir)

·                     Músicas sobre o tema: Avião, A roda do ônibus, O jipe do Padre, Caminhonete, Motorista, Se a canoa não virar, O Trem, dirigindo meu carro e atravessar a rua (Xuxa)

 

Civismo( Proin)

 

Justificativa:

 

 Um cidadão cívico é aquele que cumpre seus deveres e vela pela integridade de seus direitos. É com esse pensamento que o Proin realizará atividades de Civismo, visando a formação de cidadãos conscientes do seu papel na sociedade.

 O momento Cívico acontecerá uma vez na semana exclusivamente nas sextas feiras  (se o momento atual de pandemia permitir)

 

Objetivo:

·         Resgatar os valores cívicos

·         Conscientizar as crianças sobre a postura diante do Hino Nacional

·         Valorização do nosso País

·         Reconhecer o Hino como símbolo da nossa Pátria

·         Conhecer fatos importantes da história do Brasil

·         Conhecer os símbolos nacionais

·         Reconhecer a bandeira e o hino de campinas

·         Promover desfile( se o momento atual de pandemia permitir)
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Conteúdo/Estratégia

O Eu, O Outro e O NÒS

Traços, Sons, Cores e Formas

·         Reconhecer as formas geométricas

·         Reconhecer as cores da bandeira e o seu simbolismo

·         Bandeira em mãos (carimbo das mãozinhas)

·         Bandeira de montar (forma geométrica):

 

 

Sustentabilidade (Proin)

 

Justificativa:

Esse projeto foi criado para que as crianças aprendem que pequenas mudanças nos nossos hábitos diários podem significar muito para a saúde e a partir dos nossos exemplos ficará mais fácil sensibilizar as crianças para uma mudança positiva

de atitudes em relação ao meio ambiente. Nossa ideia é tentar garantir que o termo” Vida Sustentável” saia do discurso e tome conta dos hábitos de nossas crianças com pequenas mudanças que fará muito bem   ao nosso planeta, tais como

separar, reciclar e reutilizar o nosso lixo.

 

Objetivo:

Conscientizar as crianças a dar uma nova função a objetos que poderiam ir para o lixo, despertando nas crianças o interesse pelos problemas ambientais

É que essas atividades ocorram durante no período de férias, com atividades durante todo o mês, socializando os agrupamentos.

 

Conteúdo/Estratégia:

 

Espaços, Tempos, Quantidades, Relações e Transformações

Escuta, Fala Pensamento e Imaginação

 

·         Vivência e experiência cultural no Bosque/Pedreira do Chapadão  (se o momento atual de pandemia permitir)

·         Mutirão de limpeza do entorno das residências das crianças e da U.E (se o momento atual de pandemia permitir)

·         Oficina de reciclagem com as famílias

·         Economia de energia elétrica (apagar as lâmpadas e desligar o ventilador quando saímos da sala)

·         Consumo consciente da água

·         Incentivar o não desperdiçar os recursos naturais

·         Valorizar e respeitar todas as formas de vida existentes no ambiente

·         Utilizar o material reciclado no dia a dia

·         Incentivar a coleta seletiva

·         Desenvolver a criatividade

·         Fotografia

·         Feira das profissões (famílias irão falar das suas profissões)

·         Confeccionar cartaz coletivo

·         Exposição (reciclável/produção das famílias)

·         Teatro de fantoches do Meio Ambiente (Proin)

 

 

Higiene e Saúde/Alimentação Saudável:

 

Justificativa:

 

Neste projeto abordamos a necessidade da aquisição de hábitos de higiene de uma forma lúdica e bem divertida, pois precisamos conscientizar a criança e sua família, que um com um corpo limpo e saudável resulta em um bom

desenvolvimento e aprendizado, pois contribuem para o bem estar e autoestima da criança, trabalharemos noções básicas e hábitos de higiene bucal, corporal, limpeza, organização do ambiente e regras de convivência

 

Objetivo:

·         Levar as crianças a compreender a necessidade de se apropriar de bons hábitos de higiene de higiene

·         Identificar doenças causadas por falta de higiene

·         Discutir as formas de higiene corporal, bucal, etc.

 

Conteúdo/Estratégia:
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O Eu, O outro e O Nós

 

Corpo, Gesto e Movimentos

 

·         Roda de conversa

·         Hora da história (e o dente ainda doía)

·         Letra inicial do nome das frutas/verduras/crianças

·         Higiene corporal (limpando o bumbum)

·         Visita ao banheiro para lavar as mãos de forma correta

·         Peso e medida da turma

·         Contorno do corpo

·         Gráficos do peso/altura

·         Vestuários e condições climáticas

·         Alimentos que fazem bem/ mal para os nossos dentes/corpo

·         Higiene dos alimentos

·         Piquenique

·         Festa gastronômica/ alimentação sustentável( se o momento atual de pandemia permitir)

·         Palestras informativas com a equipe do PS do bairro

 

 

Outubro Rosa

 

Justificativa:

 

A Campanha para conscientizar contra o câncer de mama, mais conhecida como Outubro Rosa é realizada por diversas entidades no mês de outubro, e dirigida a sociedade, com o foco as mulheres. Entre os temas do movimento, está a

importância da SAÙDE da Mulher. o objetivo desse projeto é trabalhar as ações preventivas desde a infância, criando uma cultura de antecipação.

Em Campinas no mês de outubro tem uma programação muito especial, com uma linda cerimônia de abertura, onde já virou tradição a grande revoada de balões biodegradáveis todos na cor rosa , contendo dentro sementes de ipês

também rosa para que possa nascer onde cair na cidade ou em seu entorno. Acontece palestras em vários locais da cidade, exposição, caminhada, corrida. Não podemos esquecer-nos do CAISM( centro de atenção integral à saúde da

mulher) que é referência.

 

Objetivo:

 

O Outubro Rosa tem como objetivo de despertar as mulheres para o cuidado com a sua saúde. Sabemos que para cuidar do outro precisamos cuidar de nós primeiro.

Com o intuito desse cuidado que vamos para a segunda edição do Encontro de Mulheres aqui na U.E em parceria com o PS do JD San Diego.

 

Conteúdo/Estratégia:

O Eu, o Outro e o Nós

Corpo, Gestos e Movimentos

Traços, Sons, Cores e Formas

 

·         Palestra da equipe do PS do Bairro

·         Cartaz coletivo

·         Apresentação de Dança das educadoras (Parodia da música show das poderosas, ensinando fazer o auto exame)

·         Chá para selar o encontro( se o momento atual de pandemia permitir)

 

 

Semana do Brincar:

 

Justificativa:

 

A semana da criança é sem dúvida a semana mais esperada pelos nossos pequenos, pois acredita - se que essa é a semana mais feliz do ano.

Pensando nisso criamos esse projeto que vem de encontro as expectativas das crianças. Esse projeto visa momentos únicos, prazerosos e cheios de aprendizados.

 

Objetivo:

 

 sobre o meio em que se encontra.

A infância é essencialmente marcada pela importância do lúdico. Por meio do da brincadeira a criança se apropria do conhecimento que possibilita sua ação sobre o meio em que se encontra.
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Brincando também se aprende.

 

Conteúdo/Estratégias:

 

O Eu, O outro e O Nós

 

Corpo, Gestos e Movimentos

Espaços, Tempos, Quantidades, Relações e Transformações

Escuta, Fala Pensamento e Imaginação

 

·         Tetro das professoras

·         Contação de histórias

·         Gincanas (corrida do saco, do ovo da garrafa)

·         Dança da laranja/das cadeiras

·         Festa (fantasia/pijama) (se o momento atual de pandemia permitir)

·         Brinquedos infláveis/ cama elástica/piscina de bolinha

·         Oficina de pipas Proin

·         Devolutiva dos desenhos (Proin)

·         Dia de praia (se o momento atual de pandemia permitir)

·         Banho de esguicho (se o momento atual de pandemia permitir)

·         Cama de gato gigante(se o momento atual de pandemia permitir)

·         Cinema(se o momento atual de pandemia permitir)

·         Culinária

·         Passeio de trenzinho pelo bairro(se o momento atual de pandemia permitir)

·         Massinha caseira

 

 

Bullying:

 

Justificativa:

 

  BULLYING é o mesmo que” VALENTÃO”.

É uma prática de violência repetitiva contra um mesmo individuou ou grupos de indivíduos dentro de uma comunidade.

O Bullying é uma intolerância as diferenças ou a reprodução da prática cometida por pessoas próximas.

 

Objetivo:

Por meio desse projeto vamos conscientizar as nossas crianças, pois quanto mais cedo as crianças tiverem acesso a essa temática mais eficaz será o combate. É importante ressaltar que o Bullying é um fenômeno observável em todas as

comunidades.

É uma prática de violência repetitiva contra um mesmo individuou ou contra grupos de indivíduos dentro de uma comunidade.

O Bullying é a intolerância as diferenças ou a reprodução dessa prática cometida por pessoas próximas.

 

 

Conteúdo/ Estratégias:

 

Eu, O Outro e O Nós

Traços, Sons, Cores e Formas

 

·         Cooperação por parte de todos os envolvidos (professores, funcionários e família)

·         Evitar apelidos

·         Incentivar o protagonismo da criança

·         Construção de espaço de fala

·         Desenvolver educação moral

·         Trabalhar valores (empatia, amor, respeito)

·         Propiciar a aprendizagem do respeito às formas de vida de vários grupos

·         Música (Meu amigo vou respeitar)
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·         Brincar de dia da inclusão(se o momento atual de pandemia permitir)

 

Sexta em Cena:

 

Justificativa:

 Nesse projeto a professora instiga o imaginário infantil, Onde a criança pode ser o que ela quiser ou sonhar, é papel do professor dar assas a sua imaginação. Nessa proposta as crianças são estimuladas a se tornarem verdadeiros artistas,

personagens dentro de suas histórias.

Objetivo:

         Desenvolver na criança o gosto e o prazer pela leitura

         Conhecer gêneros literários

         Desenvolver a interação entre as crianças

         Desenvolver a linguagem oral

         Desenvolver a coordenação motora e a criatividade de forma lúdica.

         Ampliar o vocabulário

         Dramatizar, cantar, dançar

 Conteúdo/Estratégias:

O Eu, o Outro e o Nós

Corpo, Gestos e Movimentos

Traços, Sons, Cores e Formas

Escuta, Fala Pensamento e Imaginação

 

·         Roda de conversa

·         Histórias

·         Conto e reconto

·         Músicas

·         Cenários

·         Apresentações

·         Brincadeiras

·         Musicais

·         Teatro 

Encerramento:

 

Justificativa:

 

O final de ano é um momento de reflexão de todos os bons momentos vividos durante o ano, e de reformulação da vida para o ano seguinte.

Momento de Gratidão por tudo e por todos.

 

 

Objetivo:

 

Completar com sucesso mais uma etapa da caminhada escolar, trilhar esse caminho juntos é emocionante e prazeroso, contemplar o olhar de esperança e o sorriso presente no rostinho dos nossos pequenos é gratificante, pois temos a certeza

de que durante esse tempo de convívio, aprendizagem e conquistas alcançadas, transformamos vidas e fomos transformadas. Por isso aproveitamos esse momento para ver o quanto foi gostoso essa troca de aprendizado e acreditar no

potencial e desenvolvimento de cada criança.

E assim. Encerramos mais um ano de trabalho agradecendo a todos que de uma forma ou de outra merecem os nossos aplausos.
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Conteúdo/Estratégia:

 

O Eu, o Outro e o Nós

Traços, Sons, Cores e Formas

Escuta, Fala Pensamento e Imaginação

 

 

·         Visita a escola de ensino fundamental (AGIII) (se o momento atual de pandemia permitir)

·         Planejar e ensaiar o encerramento

·         Proporcionar um momento de confraternização com as crianças do AGIII que irão para o fundamental ( se o momento atual de pandemia permitir)

 

 

7. RESIDENCIAL VILA ABAETÉ:

 

“Abaeté” é um termo oriundo da língua tupi e significa “homem verdadeiro”, através da junção dos termos abá (“homem”) e eté (“verdadeiro”). Abaeté .

O ABAETÉ fica localizado no bairro Pedra Branca, próximo á rodovia Santos Dumont em Campinas, em uma área rural, cheia de produtores rurais que importam e exportam frutas( figo, goiaba,pêssego), verduras e legumes eu diria que é o

cantinho mais cheiroso de Campinas. Sempre que você comprar uma bandeja de frutas ou um maço de folhas verdes dê uma olhada na sua origem, com certeza terá lá o nome de algum produtor de Pedra Branca. Entre as propriedades rurais

existe uma mina de água doce e fresquinha que abastece os sitiantes.

Ainda em Pedra Branca existe uma linda Plantação de palmas a perder de vista.

A Vila Abaeté é composta por 1888 famílias, e foi entregue os apartamentos em 2015.

Junto com as famílias vieram o Posto de Saúde do Jd San Diego e a primeira unidade educacional do bairro CEI. Bem Quer Prof. Midori Hamamoto inaugurada em 23 de Abril de 2018 com capacidade para atender 300 crianças, gerando

empregos diretos e indiretos para a comunidade.

 

 8. Avaliação 

A avaliação será através da elaboração de relatório do desenvolvimento da criança, que serão disponibilizados a família. Para complementar o relatório de desenvolvimento haverá, também, o portfólio com as fotos dos momentos

vivenciados pela criança na unidade educacional e produções da criança. O Caderno Curricular Temático afirma (2014 p. 25/26):

“Reconhecemos a singularidade de cada criança ao constituir registros e documentos sobre um percurso construído individual, mas também coletivamente, com o devido respeito às manifestações/expressões diferentes e

das diferenças.” 

Todo esse material permite acompanhar o desenvolvimento e aprendizagem da criança.(...) as instituições de Educação Infantil devem criar procedimentos para acompanhamento do trabalho pedagógico e para avaliação do

desenvolvimento das crianças, sem objetivo de seleção, promoção ou classificação. (MEC, 2009)

 

9. Conclusão:

Toda criança precisa estar em um ambiente saudável favorável ao seu crescimento.

E a educação infantil permite que a criança se descubra de forma integral e espontânea, lúdica, potencializando seus estímulos e a socialização.

A educação infantil vai além dos cuidados básicos, è na educação infantil que acontece à inteiração com o outro, estabelece regras e rotinas.

A criança adquire valores que levará por toda a vida.

 

 

10. REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFICAS:

 

Caderno Curricular Temático Educação Básica: Ações Educacionais em Movimento

Espaços e Tempos na Educação das Crianças volume 1

Brincadeiras e Iterações nas Diretrizes Curriculares para a Educação Infantil modulo 1 edição 2012

 

Guia Prático para professores de Educação Infantil ( edição 153 ) 

Guia Prático para professores de Educação Infantil( edição 125 Nov 2013 )
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Livro BULLYING ( João Pedro Roriz) Peça teatral infantil em um único ato.

Revista Metrópole do Correio Popular edição 24/03/2019 Campinas

Revista Metrópole do Correio Popular edição 18/08/2019 Campinas

Revista Metrópole do Correio Popular edição 10/03/2019 Campinas

Abaeté - Dicionário Ilustrado Tupi GuaraniDicionário Ilustrado ...

www.dicionariotupiguarani.com.br › dicionário › Abaeté

“Abaeté” é um termo oriundo da língua tupi e significa “homem verdadeiro”, através da junção dos termos abá (“homem”) e eté (“verdadeiro”). Abaeté .

Sites:

http://dessiral.blogspot.com/search?q=corona

Campanha Outubro Rosa lembra a importância da prevenção ao ...

amitafamitaf.jusbrasil.com.br › artigos › campanha-outubro-rosa-lembra..
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A

Planejamento Específico

Disciplina: Educação Especial

Professor: SEM PROFESSOR ALOCADO

Educação Especial 
 

Professora: Dilma Serafim

 

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)
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Todo trabalho com as crianças público alvo da Educação Especial será realizado primeiramente no caráter de observação em cada sala, tendo um olhar atento não somente com as crianças laudadas, mas sim as crianças que precisam de olhar
especial, por isso, a professora de Educação Especial estará sempre junto com as equipe das salas, orientando as professoras, monitoras e também as famílias dessas crianças.
 
 Fará parte do trabalho  da professora de Educação Especial um trabalho direto e efetivo com as famílias. O primeiro momento será de conversa, de anmese, elaboração de Relatórios, para que se entenda a priori a necessidade de cada criança,
as preocupações, perspectivas de cada famílias e no decorrer do trabalho sempre estar atendendo essas famílias, mantendo sempre o vínculo, parceria, compartilhando os progressos na Unidade e também em diferentes órgãos em que a
criança venha a ser entendida. 
 
  Os projetos anuais realizados pelas professoras seculares serão todos acompanhados pela professora de Educação Especial, as crianças com
necessidades especiais estarão incluídas em todas as atividades, permitindo a inclusão efetiva das crianças. 
 
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

A 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, transmitindo conhecimento, tranquilidade para que essas famílias sintam-se acolhidas e confiantes.
 
 Atender cada criança 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;

- Atividades com bola;

- Boliche;

- Brincadeiras com gelatina;

- Brincadeiras usando sucata.

AVALIAÇÃO
 
 A avaliação será feita através de vários instrumentos: Fotografias, registro das atividades de forma descritiva, observações, relatórios da participação e desenvolvimento da criança.

 
 Referências

ARIÉS, Phillipe. História Social da Infância e da Família. Tradução: D. Flasksman. Rio de Janeiro: LCT, 1978.

BRASIL, Miistério da Educação. Diretrizes nacionais para a educação especial na educação básica/ Secretaria de Educação Especial- MEC; SEESP, 2001. 79 p.

Brincadeiras e interações nas diretrizes curriculares para a Educação Infantil. Modulo II.

DOMINGUES, Jacqueline Lima. A Participação da família no desenvolvimento escolar dos filhos na Educação Especial. Casa Branca, 2015. MONOGRAFIA

HILKNER, Regiane Rossi. Coleção Abayomi. Americana, 2017.

MINISTÉRIO DE EDUCAÇÃO. MEC. Base Nacional Comum Curricular. 2016

Referências Curriculares Nacional para Educação Infantil(2010)-Práticas Cotidianas Na Educação Infantil. RCNEJ- 2001 pag. 28.
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Planejamento Específico

Disciplina: Educação Infantil

Professor: 911001426 - CRISTIANE VALERIA FERREIRA DA SILVA TORRES

Plano Anual de Ensino 2021

Agrupamento: AGIII B

Professora: Cristiane Valéria Ferreira da Silva Torres

Apresentação

  Sou Cristiane Valéria Ferreira da Silva Torres, tenho 49 anos, sou natural de Recife, estado de Pernambuco, resido na cidade de Campinas a 19 anos, saí da cidade de São Paulo, capital em 2002. Formada em 2012 em Recursos Humanos pela

Faculdade Anhanguera Fac. 4 e Licenciatura plena em Pedagogia, concluída em 2017 pela Faculdade Fleming. Pós graduada em Educação Inclusiva em 2018, possuo cursos e minicursos de Contação pedagógica teatralizada de histórias e jogos

lúdicos, brincadeiras inclusivas e musicalização pedagógica,  pela “Água Mágica Produções Artísticas” duração de 8 horas e “Fabrica de Recreadores com duração de 8 horas, Minicurso Cyberbullying com duração de 2 horas, Foco do Saber –

“Encontros de educação de 0 a 3 anos: um diálogo com a abordagem Pinker – Módulo I ,cursando pós graduação em Psicopedagogia e Supervisão Escolar pelo Centro Universitário Faveni com início em 2020 e término em 2021 com duração de

720 horas, curso de Alimentação Saudável – I Encontro, “Formação em Nutrição: utilizando a alimentação como instrumento pedagógico”, duração de 4 horas  e recreação com a empresa Amorah Eventos em períodos de férias levando alegria

e brincadeira a essas crianças. Participei da live “Vivências Pedagógicas”, com certificação e duração de 1 hora num total de 5 horas (Acolhimento, Convivências e Adaptação) e Curso de Formação de Assistente Técnico Judicial e Perita Judicial

pelo Curso Beta com 60 horas de duração representando área educacional junto a juízes e advogados.

  Minha visão para a Educação Infantil, é proporcionar para as crianças um ambiente  acolhedor em que elas possam se sentir primeiramente “crianças” e que consigam desenvolver a sua imaginação e criatividade através de um contexto

lúdico, fazendo uso de diversas ferramentas como apresentações teatrais, leitura de livros que possam possibilitar um maior entendimento e desenvolvimento cultural, cognitivo e de empatia e respeito ao outro. O bom profissional da

educação faz esse trabalho com carinho, ética, respeito e qualidade, dando a atenção  necessária e suprindo as necessidades que a criança dentro do seu meio requerem e proporcionando a eles estímulos para se desenvolverem e interagirem

com outros grupos e se prepararem para conviverem em sociedade e saberem driblar os obstáculos que a vida trará, até porque é através da Educação que existe a oportunidade de a criança ser criança.

  Pretendo usar como fundamentos os conhecimentos adquiridos durante o tempo que trabalhei na Educação Infantil como monitora e estagiária, passando pelo berçário, Agrupamentos I, Agrupamento II e Agrupamento III e cuidadora de

algumas crianças com deficiência, tratando a criança como construtora de sua própria história, respeitando seus limites, diferenças (étnicos raciais, sociais e de gêneros) e seus medos. O histórico familiar dessas crianças são fundamentais para

que se possa fazer um bom trabalho educacional. Pois cada uma delas é um ser único, cheio de vida, alegria e sonhos, contribuindo para a formação de cidadãos de caráter, honestos e prontos para viver em sociedade.

JANEIRO / FEVEREIRO / MARÇO

Acolhimento/Adaptação

 A turma AGIII-B é composta por 22 crianças de faixas etárias variadas entre 3 e 5 anos e a maioria dessas crianças já frequentavam a unidade escolar. Esse período de acolhimento e integração entre criança/criança, criança/professor

inicialmente se dará virtualmente, pois vivemos num momento de pandemia e adotamos todos os protocolos de distanciamento social, conforme o decreto nº 64.959. de 04 DE MAIO DE 2020.    No primeiro momento as crianças

receberão o acolhimento através de atividades mitigadoras, que irão proporcionar alegria, divertimento e conhecimento para os  protagonistas (crianças) dessa nova turma que se iniciará nesse ano letivo e a escola e família iram estabelecer

uma ponte que chamaremos de “vínculo afetivo”, que com certeza será a melhor forma de deixá-los tranquilos e confortáveis nesse momento distanciamento escolar. A escola foi toda adequada com os novos protocolos da Devisa: sinalização

no chão para manter o distanciamento social, emoticons (carinhas divertidas) nos bancos do refeitório para se manter o distanciamento social, nas mesas das salas utilizamos dos mesmos emoticons e  nas salas e áreas externas deixaremos

disponível álcool em gel a vista de todos, e pelas dependências da unidade escolar. Todos os profissionais da educação estarão paramentados com luvas descartáveis (se necessário), máscaras com quantidade suficiente para a troca a cada

duas ou 3 horas, protetor facial e avental. A escola ganhou desenhos exclusivos e muita cor nas paredes externas e internas, deixando assim um ambiente acolhedor e alegre.

 Um ponto muito importante será a parceria da família com a escola, pois a conversa se iniciará antes de sair de casa para a unidade educacional é   fundamental que essa adaptação seja tranquila e alegre e essas crianças consigam em um

curto período se adaptar e com o tempo,  formarmos indivíduos e consequentemente, cidadãos ativos e participantes na sociedade, pois será uma forma  de transmissão de  valores, regras e atitudes essenciais que serão lembrados e utilizados

por toda a vida, proporcionando experiências e interações com o mundo social e físico. 

 

Rotina diária

  Nossa rotina será primeiramente com a recepção das crianças por meio das monitoras, que as acompanharam até a sala e antes de entrarem deixaram suas mochilas no lado de fora, para que as mesmas sejam higienizadas com álcool em gel

70% e recebidas a porta com um sorriso  da professora, que só será possível ser percebido no olhar de “Bom Dia” pois todas as educadoras, que estarão usando máscaras e protetor facial.  As crianças se sentaram em seus respectivos lugares

à mesa, onde estarão colados as carinhas de emoticons no local indicado e a cada banco sentara duas crianças, assim mantendo o distanciamento social. Na sala as crianças ficaram aguardando a chegada do restante da turma brincando com

os brinquedos pedagógicos (higienizados) até o fechamento dos portões. Antes de sair para o café da manhã faremos um breve combinado. Ao retornarem à sala eles farão um círculo (mantendo o distanciamento social) e iremos iniciar a roda

de conversa com combinados do dia, passaremos as atividades que serão desenvolvidas nesse período e cantaremos cantigas.

 Seguiremos o planejamento pré-determinado para o dia, com saídas nos espaços abertos, atividades com contação de histórias e artes entre outras atividades, como o horário de almoço, idas ao banheiro, sempre acompanhadas das

monitoras para evitarmos aglomeração e ter a certeza que estão fazendo a higienização correta das mãos e sob orientação pedagógica no momento da escovação. 

 Antes do horário da saída as crianças deverão guardar os brinquedos manipulados em um local adequado para que as profissionais da limpeza possam higienizar para a próxima turma que entrará no outro período. Enquanto isso cantaremos

músicas infantis até a chegada dos responsáveis.
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Plano anual 2021 e Projetos Permanentes

 Conforme o Documento Orientador e a garantia do direito à educação nesse cenário pandêmico, convocamos à retomada dos Documentos Curriculares da Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino de Campinas (RMEC), e da Carta de

Princípios de abril de 2020,  Diretrizes para o Redimensionamento do Trabalho Pedagógico com a Educação Infantil no 2° semestre de 2020 (Anexo à Resolução SME n° 06, de 01 de setembro de 2020) para, na relação com essas referências e

com uma análise cuidadosa do trabalho no ano anterior e das expressões das crianças, famílias e educadores com ele envolvidos, serem encaminhadas as ações referentes ao ano letivo de 2021. Ainda com base nesse documento, iniciaremos

o ano letivo de forma virtual, possibilitando a realização das atividades mitigadoras. Após o retorno presencial que conforme previsto acontecerá em forma de rodízio de turma, com 50% da capacidade da unidade, e o atendimento acontecerá

simultaneamente entre o presencial e virtual.

Proposta

 A proposta da Unidade Educacional para a construção do Plano Anual foi de trabalharmos no coletivo Campinas de A a Z , pois nossa cidade possui um rico teor histórico, cultural, turístico, urbano e rural que possibilita inúmeras formas das

crianças adquirir conhecimentos que serão de suma importância no seu desenvolvimento cognitivo e social  selecionamos os pontos mais importante e altos de Campinas como a Torre do Castelo que será feito um estudo do meio, na região do

Taquaral temos o Largo do Café com sua belíssima área verde,  Praça Arauto da Paz e a  Caravela que é uma réplica exata do navio de Pedro Álvares Cabral. Na região de Viracopos dentro do aeroporto as crianças conheceram os meios de

transporte aéreo e terrestre. No bairro de Santa Genebra conheceram a diversidade cultural da Mata no Bosque de Jequitibá com seus inúmeros animais que vivem no meio da cidade com suas aves belíssimas, répteis e mamíferos e a vasta

área verde. A Pedreira do Chapadão com sua beleza, O Museu Natural, Aquário Municipal, Parque Ecológico. Trabalharemos os ilustres artistas que nasceram e viveram aqui em nossa cidade como Cláudia Raia, Marília Gabriela e Sandy e Junior

e os locais onde eles demonstraram seus talentos como o Teatro Carlos Gomes e Teatro Carlos Maia. Faremos um passeio pelo Museu Dinâmico de Ciências, Museu da Imagem e do Som, Espaço Cultural e a Casa do Lago.

  Diante dessa diversidade cultural, artística e histórica, as crianças serão estimuladas nos diversos campos do conhecimento, pois abriremos portas para que elas descubram histórias que foram contadas por avós, bisavós, sobre seus

descendentes se eles viveram na cidade de Campinas. Finalizaremos assim nosso ano, com a promessa de escrevemos uma linda história, que terá como personagens principais as crianças e suas famílias. Buscaremos nas pesquisas sobre a

Casa do Caboclo, muita história para ser contada e recontada, promovendo e descobrindo curiosidades e descobrir que Campinas era a maior produtora de Café entre outras descobertas que estão por vir. E diante de tanta diversidade que

nossa cidade de Campinas carrega iremos complementar com outras informações que ajudaram no avanço social de forma lúdica e convencional. 

 Diversidade e Cultura

  Iremos trabalhar essa proposta inicialmente com os conhecimentos que as crianças trazem da sua vida cotidiana e iremos  agregar outros fatores e situações que possibilitem o desenvolvimento delas integralmente partindo de histórias

infantis e levando para o ambiente escolar um pouco de conhecimento que será abordado em inúmeras atividades ( recorte, colagem, dobradura, confecção de máscaras), ludicidade (teatro de sombras, cantigas com músicas variadas,

histórias, dia da fantasia, apresentações da cultura circense),  e estudos do meio, como apresentar a história da estação cultura que preserva suas origens históricas.

 

 

 Água, dengue e Covid 19

  São assuntos de suma importância para serem esclarecidos e abordados na educação infantil, pois são situações que afetam a todos da comunidade escolar como no município num todo e Mundo afora e atualmente   pandemia do

coronavirus (covid-19).  Trabalharemos, reforçando quais são as doenças transmitidas por mosquitos, como da dengue, Zika, Chikungunya entre outros e a melhor forma de se combater e a prevenção e para isso é preciso a ajuda da

comunidade em geral e a pandemia atual do coronavirus e como se precaver e cuidados com higienização. Trabalharemos o ciclo da água de diversas maneiras para que possamos evitar o desperdício e incentivar o controle por parte da

família, através de cartazes, atividades de pintura e reaproveitando dos materiais recicláveis. Trabalharemos com palestras para conscientizar a comunidade em geral da grande importância dos cuidados essenciais dentro das residências

(jardins e quintais) e terrenos baldios.

 Festa dos aniversariantes

 Será um momento de interação e socialização entre as crianças que visará a valorização e comemoração de uma data tão especial para todos eles, principalmente quando é comemorado ao lado de outras crianças, mas nesse atual momento

esse evento será com protocolo de distanciamento social e devidos cuidados de higiene e limpeza. O local será decorado por cada agrupamento e essa decoração deverá ser escolhida pelo grupo e não poderá faltar um bolo (respeitando os

protocolos de saúde) para esse momento tão especial.

 As reuniões de família

 Serão sem dúvida aquele momento que iremos compartilhar as atividades pedagógicas que foram desenvolvidas durante o trimestre escolar e nesses momentos informaremos o desenvolvimento de cada criança, como trabalhamos nossos

projetos e reforçaremos os comunicados que geralmente são de suma importância para o dia a dia dessas crianças dentro da unidade escolar e mostraremos as famílias que  precisam caminhar juntas com a escola para o bom desenvolvimento

educacional das crianças e se essa pandemia ainda persistir as reuniões poderão ser feitas através de chamadas  de vídeos conferências

.

 Sexta em cena

  Iremos proporcionar momentos em que as crianças serão as estrelas ou protagonistas das apresentações, encenações que deverão ser desenvolvidas por elas geralmente retiradas de literaturas infantis, músicas, cantigas ou cordel e as

crianças faram uso de suas expressões corporais para desenvolverem os personagens de forma lúdica, criativa e alegre. Essa atividade ajuda no desenvolvimento cognitivo, criativo, espacial, raciocínio lógico e ajudará a perder a timidez, e

trabalharemos a aproximação e inclusão de algumas crianças no grupo. Faremos uma roda e manteremos o distanciamento social entre eles, e durante essa atividade as crianças serão informadas do tema da apresentação e, usaremos para

os ensaios um dvd para a escuta da música de fundo que ajuda no desenvolvimento da encenação ou dança, procuraremos formar duplas ou quartetos para que não haja aglomeração no palco das apresentações. Elas farão uso de fantasias ou

adereços que possibilitam a composição da figuração.           Essas apresentações serão feitas no pátio da escola toda sexta feira seguindo um cronograma de apresentações e os protocolos sanitários, pois todos os agrupamentos da unidade

escolar farão suas apresentações cada um no dia informado pela unidade escolar.

 

ABRIL / MAIO / JUNHO
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Agricultura e horta / Alimentação / Saudável as crianças

 Serão abordados em roda de conversa os conteúdos previstos e sempre respeitando e mantendo o distanciamento social e conversaremos sobre a importância desses alimentos e como eles são essenciais para o seu desenvolvimento corporal

e mental. Faremos questionamentos sobre os alimentos que eles conhecem e desconhecem e programaremos a preparação de uma cesta com legumes, verduras e frutas entre outros alimentos para que possam ter mais proximidade desses

alimentos. Incentivaremos o plantio de algumas espécies como também o estudo do meio, trabalharemos a teoria e prática, que ajudara no incentivo ao gosto pelo plantio e colheita e em outro momento farão a degustação no horário do

almoço com os vegetais que foram colhidos na horta

.

Etnias e Cultura Campineira

 Partiremos da história da colonização da cidade de campinas, onde os escravos eram a maioria e iremos trazer um pouco da cultura africana e indígena que tiveram uma grande influência no desenvolvimento na miscigenação e trouxeram

com eles suas crenças, hábitos, costumes, músicas e gênero, e com estudos do meio, passeio a Casa do Caboclo, contação de histórias infantis como “Menina Bonita do Laço de Fita”, “O Cabelo de Lelé” entre outros, a confecção de cartazes,

atividade com tinta  guache, giz de cera, ou outros materiais e desenvolveremos situações que os façam pensar, que apesar de tantos anos,  muita coisa não mudou, mas precisa mudar, podendo usar fantoches como os protagonistas dessa

apresentação na roda de conversa, mantendo o distanciamento social e o uso de outros métodos pedagógicos.

 

Semana do trânsito/ maio amarelo

 Abordaremos alguns pontos importantes que nossas crianças precisam desde já terem consciência dessas regras que valem umas duas ou mais vidas como a deles mesmos. O trabalho sobre o trânsito será feito a partir dos conhecimentos

que as crianças já possuem e falaremos sobre os meios de transporte, como eles veem o trânsito no bairro de sua casa, como é o trânsito no centro de Campinas, o que poderíamos fazer para melhorar? Passar de forma lúdica e divertida as

regras básicas de trânsito, o respeito que tantos carros, motos, caminhões e pedestres devem ter uns com os outros. Faremos o estudo do meio do Aeroporto de Viracopos e do Parque do Taquaral por meio de imagens e reportagens que

tragam informações e curiosidades desses lugares tão importantes de Campinas. Além de atividades que serão desenvolvidas fazendo uso de cartazes, e confecção de circuitos e materiais diversificados.

 

 

JULHO / AGOSTO/ SETEMBRO

Sustentabilidade

 Essa proposta fará com que as crianças repensem algumas atitudes que se tornaram cotidianas como o de se jogar qualquer lixo na rua ou pela janela de algum veículo em movimento. É através desse questionamento iremos trazer contação

de histórias infantis que buscam de uma forma lúdica  a melhor maneira de se trabalhar com o lixo, como orientar e informar as crianças através de vídeos ou filmes de curta duração, cartazes que representam e confecção de lixeiras de coleta

seletiva que serão colocadas nas dependências da escola.

 

Higiene e Saúde/ alimentação saudável

 Essa temática será trabalhada em dois momentos a primeira antes da ida ao refeitório para o horário do café da manhã, levando as crianças para a higienização das mãos e explicando as formas de se lavar as mãos, o uso do álcool em gel, a

forma correta de se tirar a máscara para fazer as refeições e o lugar onde se guardar a mesma. O próximo passo será aguardar o café da manhã, mantendo o distanciamento social, observando os emoticons que estarão colados nos bancos

com carinhas alegres, que indicará “pode sentar”, e onde estiver com carinhas tristes não pode se sentar. Conforme eles iram recebendo os alimentos, explicaremos todos os benefícios que esses alimentos podem trazer para saúde dessas

crianças, o mesmo acontecerá no almoço que ficaremos incentivando todos a se alimentarem e por fim as orientações sobre as formas corretas de se fazer a escovação. Seguiremos com vídeos e palestras sobre alimentação saudável e higiene

pessoal, apresentação do bocão, passando por mostrar as frutas, verduras e legumes que o Ceasa entrega na cozinha para o preparo da alimentação de todos. Em roda iremos fazer com que eles apalpem os alimentos e sintam o cheiro e se

for possível façam a degustação. Em outro momento levaremos as crianças para a cozinha e dividiremos em pequenos grupos para não virar aglomeração e conseguir manter o distanciamento social e as crianças irão preparar uma salada de

frutas com as que tiveram naquele dia na dispensa da cozinha e depois farão a degustação. Informaremos sobre as delícias da culinária local e confeccionaremos cartazes informando a todos sobre os benefícios e cuidados com a higiene e

saúde na creche e em casa. Intensificaremos essa atividade com contação de histórias infantis, atividade de desenhos e pintura direcionadas a essa temática e uma Festa Gastronômica entre outras ações que desenvolvemos conforme o

andamento da proposta.

 

OUTUBRO/ NOVEMBRO /DEZEMBRO

Outubro Rosa

 Será um encontro de mulheres que terá como objetivo,  conscientizar a comunidade e a sociedade sobre o câncer de mama e nada melhor que convidar essas mulheres para participarem de palestras com os  profissionais do Posto de Saúde

do Jardim São Diego e nesse dia a nossa escola estará decorada para receber essas mulheres com cartazes confeccionados pelas crianças e finalizaremos com apresentação das educadoras da unidade escolar a comunidade em geral.

Respeitaremos os protocolos de distanciamento social e uso de máscaras e álcool em gel para higienização das mãos.  Sempre que necessário e quando não for possível esses encontros serão feitos remotamente, convidando a comunidade por

meio de comunicados nos grupos da família.

 

Semana da Criança

  Na semana das crianças,  serão 5 dias muito especiais, com muita  ludicidade e brincadeiras divertidas e teremos atividades diferenciadas que serão escolhidas pelas próprias famílias para serem desenvolvidas durante esse período e se

persistir esse momento de pandemia, será preciso manter o distanciamento social entre as pessoas e essas brincadeiras poderão ser realizadas com auxílio das famílias em seu ambiente familiar (teatros de fantoches, festa de fantasias, teatro

com as educadoras, cineminha e muitas outras atrações) que pode ser alterada a qualquer momento do sistema presencial  para o remoto.
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Bullying

 Iremos trabalhar de forma lúdica e diversificada, buscando nas histórias infantis assuntos que abordem sutilmente o tema, e em roda, mantendo o distanciamento social, abordaremos esse assunto e discutiremos com as crianças.

 Elas iram expor seus sentimentos em formato de desenhos.                 Passaremos vídeos sobre amizade e companheirismo, faremos brincadeiras dirigidas de ajuda mútua, procurando manter o distanciamento e trabalharemos atividades,

como a confecção de cartazes informando a importância da amizade, confecção de placas de regrinhas sobre comportamento com os colegas, jogos de encaixe, músicas que estimulem o companheirismo e amor ao próximo, pintura facial e

gincanas.

 

Encerramento

 Será um dia de muita festividade e alegria, finalizando uma etapa que soma tudo que foi trabalhado durante o ano todo com as crianças, e um momento de felicidade e união da comunidade, famílias/escola a tudo que foi aprendido e

desenvolvido com as crianças. Será a despedida de algumas crianças do Agrupamento III que partirá para o fundamental I, finalizando mais uma etapa da sua vida.

 

 Com base nas Diretrizes Curriculares da Educação Básica para a Educação Infantil, trabalharemos as seguintes práticas educativas, para o desenvolvimento integral da criança, através das ações educacionais

garantimos 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.

 Quando colocamos uma folha de papel e um lápis na frente de uma criança ela automaticamente reproduz um desenho que lhe veio à mente, como simplesmente algo que está acontecendo dentro do seu íntimo. Por esse motivo as atividades

que necessitam de criatividade são de suma importância para o educador, por esses “desenhos”, conseguimos captar algo que esteja de errado com essa criança, ela não demonstre corporalmente.

 Nosso trabalho será focado no desenvolvimento cognitivo, motora fina ou grossa, a partir de atividades que necessitem de as crianças se movimentarem como psicomotricidade, jogos com obstáculos, bola, corda, apresentações teatrais ou

danças, confecções de maquetes ou trabalhos que necessitem de cola, tinta guache, argila, materiais recicláveis, o sujar pés e mãos para efetuar trabalhos com tinta, argila, ajudam na percepção sensorial dessas crianças. As cores são

fundamentais, pois trabalhamos matemática, as sensações que cada cor traz para o nosso corpo, apenas ao olhar por exemplo vermelho que dá sensação de calor ou o azul que dá sensação frio.

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.

 Nosso trabalho terá como foco revistas, jornais e encartes para desenvolver um olhar mais atento a esses meios de comunicação que estão sempre à disposição em suas casas, passando para a mídia como Tv, utilização de internet, busca nas

redes sociais, utilização de dvds para escuta de músicas, uma forma de enriquecer o vocabulário, os meios de escrita, como confecção de cartazes coletivos, atividades individuais com uso de giz de cera, lápis de cor, canetinhas, produção de

receitas, avisos. Uso de jogos de quebra cabeça, dominó de animais, meios de transporte, alfabeto móvel. Brincadeiras, o cartaz com o calendário, a chamadinha, o reconhecimento do caderno de recados através do nome da criança na capa,

como na mochila. No momento da leitura de livros literários, e no reconto da história, apresentação de alguma fala na peça teatral.

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.

 Formas, medidas, quantidades, fazem parte do cotidiano de todos, principalmente das crianças e nada melhor do que iniciar essa contagem na após a entrada das crianças, fazendo a contagem das meninas e depois dos meninos, colocando

na lousa a quantidade e depois informando o total de alunos. As crianças estão em desenvolvimento e o crescimento se dá muito rápido dessa forma porque não acompanhar esse desenvolvimento, fazendo marcações no mural com as

medidas deles, usando de barbante e fita crepe, colocaremos o rostinho de cada um deles para saber de quem é depois de alguns meses faremos a medição novamente. As cores estão por toda a escola e dessa forma vamos usar para desse

material para reforçar as cores e aprender sobre novas cores, fazendo misturas como o vermelho mais o amarelo se forma o laranja, colocando em prática nas atividades individuais com tinta guache ou mesmo preenchendo os espaços das

formas geométricas, que estão em todos os lugares do ambiente escolar, Nos jogos de encaixe eles iram aprender que cada forma tem seu espaço adequado. Ao desenharem um triângulo e recortá-lo poderão fazer um chapéu de aniversário.

Aprenderam que precisamos de horários para tudo na vida e para seguir precisamos conhecer os números que estão nos ponteiros do relógio de pulso ou no relógio de parede. Apresentaremos para eles o dinheiro de brincadeira e visualmente

irão decorar os números das cédulas pois brincaremos de mercadinho nos espaços para criarem o hábito, fazerem compras e aprenderem a economizar.

IV - Relações com variadas formas de expressões artísticas: música, artes plásticas e gráficas, cinema, fotografia, teatro, literatura e dança.

 A literatura infantil acompanha a criança desde cedo, principalmente quando a família tem o costume de ler na hora de dormir ou quando já frequentam a unidade escolar. Por esse motivo eles trazem consigo algum conhecimento retirada  de

alguns livros que a alguém leu para eles, ou simplesmente folheou e a partir desse conhecimento, nosso trabalho pedagógico se dará em incluir mais livros de diversos gêneros textuais, culturais e dessa forma o leque de aprendizado a esses

crianças e maior, possibilita uma viagem a outros mundos mesmo que não imaginários sem sair de casa e dessa forma estimula a curiosidade e vontade de ler outros livros e como incentivar a participar de peças teatrais que busquem um

melhor relacionamento em grupo, histórias que falem sobre bullying, amizade, meio ambiente entre outros ,

V – Todas as vivências éticas e estéticas com outras crianças e grupos, dialogando com a diversidade humana, social e cultural.

 Vivemos num país com ampla diversidade cultural e nada menos diferente que termos essas diferenças na escola e dentro da nossa sala, partindo desse princípio iremos em roda fazer perguntas para as crianças se sabem qual a origem de

suas famílias, se não souberem, levaremos uma pequena pesquisa para ser respondida pelas famílias e a partir da resposta trabalharemos essa diversidade, levando livros que contemplem o passado dessas pessoas, como histórias indígenas,

africanas ou de outros estados do Brasil, como do nordeste ou centro oeste do país. Confecção de cartazes informando um pouco dos costumes, crenças, vestimentas e comidas típicas. Pesquisaremos cantigas desses locais, levando um pouco

da cultura e fazendo respeitar os costumes locais e as diferenças existentes entre as pessoas.

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;

 Vivemos numa sociedade multicultural onde os costumes acabam se entrelaçando, como as etnias e classes sociais e as pessoas buscam por um parceiro igual ou fazer parte de um grupo e na educação infantil não é diferente.         Partindo

desse princípio as pessoas acham que são iguais, mas na verdade somos completamente diferentes e por esse motivo não conseguem acolher aqueles que precisam tanto de apenas um gesto de carinho, como um olhar mais caloroso, ou

simplesmente um “bom dia”. As crianças acabam reproduzindo o que acontece na sociedade e por vezes não sabem o porquê, mas acabam fazendo. Nosso trabalho será de convidar essa turma a querer fazer parte da vida dessas crianças

sendo elas com deficiência, por ser de outra etnia, ou não fazer parte do tipo de estética que a sociedade “acha” ser o correto. Levaremos leituras que falem do “ser diferente” em todos os sentidos, “eu gostar de mim do jeito que eu sou”,

leituras que busquem o amar ao próximo do jeito que ele é, brincadeiras que incluem todos, sem exceção, confecção de cartazes para conscientizar a todos da escola, amigo secreto, trabalhos em dupla. Cantigas que falam sobre amizade,
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somos todos coloridos.

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.

 Os pais começam a dar autonomia às crianças quando percebem que elas conseguem fazer aquela atividade sozinhas e isso geralmente se inicia dentro de suas casas, mas quando isso não é possível a escola ajuda nessa parte, como o

desfralde, manusear a colher que depois passa para o garfo, o calçar o sapato ou subir e tirar uma roupa. Por isso, nosso estímulo vai muito além disso, fazendo com que aprendam a lavar suas mãos corretamente, sem gastos com sabonete

líquido, uso adequado do vaso e do papel higiênico e descarte no local adequado. Essas atividades se darão com muitas rodas de conversa, cartazes que eles próprios confeccionaram, leitura de livros, vídeos infantis que estimulam,

apresentação dos benefícios da boa higiene pessoal e o que acontece quando não fazemos nossa higienização correta. Orientamos sobre a organização da dos materiais coletivos e a importância de se manter suas mochilas e seus pertences

organizados. Passaremos para eles que uma criança saudável além de precisar ter uma boa higiene pessoal precisa de uma boa alimentação também. A importância de conhecer os alimentos que ingerimos, saber de seus nutrientes e o que

pode acontecer se não os ingerimos. Essas atividades serão abordadas com vídeos criativos, cartazes, leitura de livros, conversa com as cozinheiras da escola para saber como os alimentos são preparados, culinária, confecção de uma receita.

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.

 As crianças sabem que precisamos cuidar do nossos animais e preservar a natureza, mas é muito superficial esse conhecimento que estão tem, então nada melhor que passar um filme infantil sobre a preservação da natureza para que

consigam ter um uma dimensão maior da realidade e a partir desse visão fazer uma roda de conversa, procurar saber o que acharam, o que poderíamos fazer para melhor e fazer uma lista das sugestões. Confeccionar cartazes, desenvolver

atividades de artes sobre a preservação da vida, recortes e colagens de jornais e revistas, leitura de livros infantis. Questionar com eles como eles podem para preservar começando em casa. Pedir que a família faça uma pesquisa sobre o

assunto como exemplo “No que impacta na sua vida o desmatamento e a escassez de água”?

IX - Interações com as manifestações e tradições culturais, especialmente as brasileiras e;

 Somos um país multicultural e cada estado tem suas tradições culturais que se sobressaem em alguns meses do ano, como algumas festividades “carnaval” em Olinda/PE, “Festival de Parintins” Parintins em Manaus, “Lavagem da escadaria

do Bonfim" Salvador/BA, são algumas manifestações que é possível trazer um pouco da cultura desses estados para as crianças de forma lúdica e apresentando como se iniciou essa manifestação, os benefícios que traz para a cidade, qual o

conteúdo cultural, suas vestimentas e tímidas típicas de cada região. Selecionaremos algumas cantigas para que ouçam, falaremos das roupas típicas e o que representam, a importância dessas tradições, confeccionamos cartaz sobre algumas

tradições fazendo uso de matérias existentes. 

X - Uso de recursos tecnológicos e midiáticos articulados a práticas sociais que ampliem as vivências das crianças com o conhecimento e a cultura.

 O uso desses recursos na educação infantil veio para somar, pois possibilitam um maior entendimento pedagógico por parte das crianças. Nosso trabalho contará com uso de dvd para a passagem de músicas e cantigas que ajudam no

aumento do vocabulário, pois a escuta geralmente é repetida, quando vamos ensaiar para alguma apresentação. O notebook é uma forma de levarmos um filme, vídeo ou figuras quando a instituição não possui um retroprojetor. O computador

possibilita a criança que não possuo essa vivência cotidiana a usufruir da internet, possibilita a todos de vivenciar o mundo da tecnologia e voar entre as inúmeras maneiras de procura no google por desenhos, filmes, brincadeiras e conhecer

outros países, fazer pesquisas, desenhar, falar com outras pessoas, como o próprio celular que muitos usam e tem praticamente as mesmas funções e até mais que o notebook.

” Ministério da Educação. CNE/CEB. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. Brasília, 1999.”

 

 

 

 

 

B

Planejamento Específico

Disciplina: Educação Especial

Professor: SEM PROFESSOR ALOCADO

Educação Especial 

 

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)

Todo trabalho com as crianças público alvo da Educação Especial será realizado primeiramente no caráter de observação em cada sala, tendo um olhar atento não somente com as crianças diagnosticadas, mas sim as crianças que precisam de
olhar especial, por isso, a professora de Educação Especial estará sempre junto com as equipe das salas, orientando as professoras, monitoras e também as famílias dessas crianças.
 
 Fará parte do trabalho  da professora de Educação Especial um trabalho direto e efetivo com as famílias. O primeiro momento será de conversa, de anmese, elaboração de Relatórios, para que se entenda a priori a necessidade de cada criança,
as preocupações, perspectivas de cada famílias e no decorrer do trabalho sempre estar atendendo essas famílias, mantendo sempre o vínculo, parceria, compartilhando os progressos na Unidade e também em diferentes órgãos em que a
criança venha a ser entendida. 
 
  Os projetos anuais realizados pelas professoras seculares serão todos acompanhados pela professora de Educação Especial, as crianças com
necessidades especiais estarão incluídas em todas as atividades, permitindo a inclusão efetiva das crianças. 
 
OBJETIVO GERAL:
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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

A 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, transmitindo conhecimento, tranquilidade para que essas famílias sintam-se acolhidas e confiantes.
 
 Atender cada criança 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;

- Atividades com bola;

- Boliche;

- Brincadeiras com gelatina;

- Brincadeiras usando sucata.

AVALIAÇÃO
 
 A avaliação será feita através de vários instrumentos: Fotografias, registro das atividades de forma descritiva, observações, relatórios da participação e desenvolvimento da criança.

 
 Referências

ARIÉS, Phillipe. História Social da Infância e da Família. Tradução: D. Flasksman. Rio de Janeiro: LCT, 1978.

BRASIL, Miistério da Educação. Diretrizes nacionais para a educação especial na educação básica/ Secretaria de Educação Especial- MEC; SEESP, 2001. 79 p.

Brincadeiras e interações nas diretrizes curriculares para a Educação Infantil. Modulo II.

DOMINGUES, Jacqueline Lima. A Participação da família no desenvolvimento escolar dos filhos na Educação Especial. Casa Branca, 2015. MONOGRAFIA

HILKNER, Regiane Rossi. Coleção Abayomi. Americana, 2017.

MINISTÉRIO DE EDUCAÇÃO. MEC. Base Nacional Comum Curricular. 2016

Referências Curriculares Nacional para Educação Infantil(2010)-Práticas Cotidianas Na Educação Infantil. RCNEJ- 2001 pag. 28.

SALOMÃO, Provérbios de. Bíblia Sagrada. 22:6

TRINDADE, Kátia. O que cabe no mundo: Solidariedade, Respeito, Gentileza, Humildade, Amizade, Lealdade. Santos, 2015.

WINNICOTT, D.W. O brincar e a realidade. Rio de Janeiro: Imago.1975.
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C

Planejamento Específico

Disciplina: Educação Infantil

Professor: 911001359 - LETICIA GOMES DE ARAÚJO

A educação de boa qualidade é construída a partir da participação, de processo de melhorias de creches e pré-escolas, que exerce um papel transformador na sociedade. Processos esses que levam professores a integrar a comunidade, como

realizar práticas educativas e que respeitem os direitos das crianças, dando-lhes uma educação construtiva e democrática, no sentido de que uma boa educação transforma o ser humano. Consequentemente a função na educação infantil é de

promover e assegurar o bem estar, o crescimento das crianças atendendo a suas necessidades e aos seus interesses respeitando a cultura em que se encontra e, ainda ampliando permanentemente as fronteiras desse universo.

                                                                                              Professora: Letícia Gomes da Silva Araújo

 

Iniciamos o ano letivo ainda nos relacionando de maneira  não presencial com as crianças e suas famílias. Devido as mudanças nos formatos das aulas desde março de 2020, provocada pela pandemia de Covid 19, que assombrou o mundo e

tem gerado impactos em todos os aspectos da vida em sociedade.

Houve a necessidade de reformular-se o plano a ser trabalhado em 2021, tendo como base os documentos de Decretos e orientações enviados pela SME nas unidades educacionais, para a nova retomada das atividades e sendo eles; a

RESOLUÇÃO SME Nº 006, DE 01 DE SETEMBRO DE 2020, e Diretrizes para o redimensionamento do trabalho pedagógico com a Educação Infantil do 2º semestre de 2020, que dispõe sobre as diretrizes e os procedimentos para a reorganização

do trabalho nos Centros de Educação Infantil, CEIS, e nas Escolas de Educação Infantil de Instituições Colaboradoras com a Secretaria Municipal de Educação, SME, no contexto de enfrentamento ao novo corona vírus (Covid-19), o material

orientador a “Carta de Princípios” de abril de 2020.

Realizaremos um trabalho inovador, em que abrange não só a criança, mas, também toda a família como todo. Trabalho esse que valorizará de forma unanime os vínculos e as ações educativas e mitigatórias. E que estes momentos possam ser

criativos, participativos para que possam ser amenizados os danos causados pelo distanciamento social.

Por meio da Carta de Princípios, é possível manifestar nosso compromisso com concepções à Educação Infantil, inclusive nessa situação de isolamento social.

Em diálogo a esse documento o brincar livre das crianças, as ações compartilhadas de cuidado e educação entre família e escola, a atenção aos direitos básicos das crianças em situação de violência e vulnerabilidade social, o respeito às

diferentes culturas familiares, o respeito à autoria, criação e inventividade de crianças e educadores na relação com o conhecimento e com a vida, o resguardo do Projeto Pedagógico de cada Unidade Educacional, o estabelecimento de escuta

e diálogo entre educadores, crianças e famílias, a necessidade de pautarmo-nos nas concepções de infância, Educação Infantil e conhecimentos que constituem os Documentos Curriculares da Secretaria Municipal de Educação, a necessidade

de desenvolvimento de práticas que possibilitam a participação de todos os bebês e crianças matriculados nas Unidades Educacionais, inclusive com organização de recursos, materialidades, linguagens e línguas que contemplem as crianças

com deficiência e altas habilidades/super dotação. A Carta às Famílias, encaminhada no início do afastamento social, sinalizou possibilidades para relações entre adultos e crianças e a importância de organização e fazeres para continuidade

dos vínculos e contatos com os pequenos e suas famílias.

A brincadeira está diretamente ligada ao educar e ao cuidar, pois através de brincadeiras as crianças são estimuladas no seu desenvolvimento. “A brincadeira favorece a autoestima das crianças, auxiliando-as a superar progressivamente suas

aquisições de forma criativa.”

               (Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil 1998, p. 27).

Para Piaget (1977, p.74) em diálogo, baseia- se na ideia da criança como:                     

                                                              [...] pesquisadora/exploradora que constrói o seu conhecimento pela experiência. Dá ênfase ao processo de interação indivíduo-ambiente, procurando compreender os mecanismos mentais que o indivíduo

utiliza para captar o mundo. O desenvolvimento cognitivo individual se dá por constantes desequilíbrios e equilibradores causadas por mudanças internas do indivíduo ou do ambiente. O equilíbrio ocorre por assimilação, ou seja, o indivíduo as

estruturas que já têm para entender as demandas, ou por acomodação, isto é, modificam-se as estruturas internas com a nova situação. Entende a criança como "sujeito", atribui importância aos processos internos sem os quais, o ambiente se

torna ineficazes. Rejeita a concepção meramente "acumuladora" da aprendizagem: esta é produzida não através de sequencias ordenadas em cada capacidade, mas de conexões esquemas mentais.

Estes movimentos mitigadores do distanciamento social foram pensados e realizados em conjunto pela equipe da Unidade Educacional, nos Tempos Coletivos, conforme orientações contidas no Comunicado SME nº 04, de 30 abril, de 2020 e,

também, a partir de reflexões e orientações construídas e compartilhadas entre os diferentes coletivos que compõem a RMEC (Rede Municipal de Ensino de Campinas), como o de orientadora pedagógica, gestor, supervisor, entre outros.

A Unidade, esta toda organizada para o atendimento as crianças, os espaços da mesma se encontra com os protocolos de segurança e demarcações.

 As salas de aula da unidade são aconchegantes e bem arejadas, onde as crianças têm muita facilidade em desenvolver as atividades propostas. Sabemos que neste momento as crianças estão em casa com suas famílias, mas, é um papel

fundamental também esta parceria das famílias nas interações e socialização que é necessária tanto para a criança que esta de um lado e o professor que esta do outro trabalhando de forma remota com o intuito de fortalecer os vínculos com

todos.

Fora as salas, temos outros ambientes como parque, um pátio com palco, uma área verde aberta, dois tanques de areia.

 O nosso agrupamento III C, envolve crianças de 3 a 6 anos. A maioria já frequentava a unidade escolar, por isso foi tranquilo o retorno de forma online das crianças. Sendo organizado desta maneira podemos desenvolver a socialização e

interação entre as crianças com idades diferentes e aprendizagens significativas.

Neste momento estão presentes as diversas formas de organização do trabalho, onde o trabalho realizado proporciona sensações de acolhimento e segurança a as crianças. Essas crianças frequentam a unidade. A maioria já mora na

redondeza da unidade, outras em bairros próximos.

 

Brincar com outras crianças é muito diferente de brincar somente com adultos. O brinquedo entre pares possui maior variedade de estratégias de improviso, envolve mais negociações e é mais criativo (Sawyer, 1997). Assim, ao brincar com

seus companheiros, a criança aprende sobre a cultura em que vive ao mesmo tempo em que traz novidades para a brincadeira e que significa esses elementos culturais. Aprende, também, a negociar e a compartilhar Segundo Vygotsky (1989)

- um dos autores que embasam teoricamente a proposta pedagógica de uma determinada creche - o brincar cria a chamada zona de desenvolvimento proximal, impulsionando a criança para além do estágio de desenvolvimento que ela já

atingiu. Ao brincar, a criança se apresenta além do esperado para a sua idade e mais além do seu comportamento habitual. Para Vygotsky, o brincar também libera a criança das limitações do mundo real, permitindo que ela crie situações
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imaginárias. Ao mesmo tempo é uma ação simbólica essencialmente social, que depende das expectativas e convenções presentes na cultura. Quando duas crianças brincam de ser um bebê e uma mãe, por exemplo, elas fazem uso da

imaginação, mas, ao mesmo tempo, não podem se comportar de qualquer forma; devem, sim, obedecer às regras do comportamento esperado para um bebê e uma mãe, dentro de sua cultura. Caso não o façam, correm o risco de não serem

compreendidas pelo companheiro de brincadeira, objetos e significados com as outras crianças.

O brincar também permite que a criança tome certa distância daquilo que a faz sofrer, possibilitando-lhe explorar, reviver e elaborar situações que muitas vezes são difíceis de enfrentar. Autores clássicos da psicanálise, como Freud (1908) e

Melanie Klein (1932, 1955), ressaltam a importância do brincar como um meio de expressão da criança, contexto no qual ela elabora seus conflitos e demonstra seus sentimentos, ansiedades desejos e fantasias.   Nesse sentido, como

cita Vygotsky:                                                                                            

    "A brincadeira fornece, pois, ampla estrutura básica para mudanças da necessidade e da consciência, criando um novo tipo de atitude em relação ao real. Nela aparece a ação na esfera imaginativa numa situação de faz de conta, a criação

das intenções voluntárias e a formação dos planos da vida real e das motivações volitivas, constituindo-se, assim, no mais alto nível de desenvolvimento pré-escolar.” (Vygotsky)

 Meu papel como professora é assumir um grande destaque para a aprendizagem da criança, pois ele é o mediador no processo de aprendizagem e não apenas um indivíduo detentor de conhecimentos, isto porque, a relação professor e aluno

é o ponto de partida para um bom desempenho no processo de ensino- aprendizagem, pois nela estão inseridos elementos que irão resultar em produtividade para ambas as partes. Partindo desse pressuposto, acredito que o professor é um

agente indispensável no processo de ensino- aprendizagem, pois ele deve agir intervindo e mediando a relação do aluno com o conhecimento, isto é, atuando como elemento de ajuda na zona de desenvolvimento proximal, provocando

avanços que não ocorreram. 

 De acordo com Vygotsky, o ambiente escolar constitui-se um dos espaços mais apropriados para a construção de trocas e interação  entre as crianças.  Nesse sentido,  a mediação é, portanto, um elo, que se realiza numa interação constante

no processo de vivências e aprendizagens das crianças. Assim, pode-se dizer também que o ato de educar é nutrido pelas relações estabelecidas entre professor-aluno. Nesse sentido, a construção do conhecimento se dará coletivamente,

portanto, sem ignorar a ação intrapsíquica do sujeito.

Neste mesmo formato de distanciamento social, o acolhimento das crianças e famílias, foi realizado de forma remota. Houve reunião através do Google meet, de Educadores e famílias com a apresentação da nova Diretora Educacional, a

Orientadora Pedagógica, já trabalha na unidade a uns anos e apresentação do corpo docente.

No dia a dia e no decorrer do ano das crianças, temos planejado, para que a criança mesmo em casa receba sugestões de atividade mitigatórias através de forma remota, atividades como: apresentação da professora, contação de história,

música, sugestões de brincadeiras, vivencias de culinária em casa acompanhada de um adulto, diferentes tipos de livros para leitura através de links, confecção de brinquedos e outros utilizando materiais recicláveis ou algo que a criança

possa encontrar em casa.

Dando continuidade, também temos planejado para uma possível volta as aulas, sempre atendendo os protocolos de segurança e de distanciamento social. Na Unidade temos as salas temáticas com a referência das Artes, Raciocínio lógico e

Leitura/Linguagem, onde as crianças juntamente com a professora fazem rodízio de tempo em tempo determinado. Estas atividades serão adaptadas para serem desenvolvidas no ambiente em que a criança vive, sempre respeitando a

singularidade de cada uma delas.

  A princípio a nossa possível retomada das aulas presenciais, será com 50% das crianças apenas do agrupamento III e os outros agrupamentos ainda não têm previsão. As crianças do AGIII receberão kits de materiais escolares, máscaras e

garrafinha. Na sala de aula já está preparado pela equipe de monitores kits de brinquedos que as crianças utilizarão individualmente na unidade e não será permitido no momento da retomada de aulas as crianças trazerem brinquedos de casa,

estas e outras informações já foram passadas as famílias para que as mesmas tenham o conhecimento de um bom aprendizado as nossas crianças e segurança para todos.

 Os espaços são organizados com cantinhos de material disponíveis na sala. E antes e depois de serem oferecidos para as crianças, serão feitos a higienização cumprindo os protocolos de segurança, para que a próxima turma possa ter acesso

as mesmas atividades. Os combinados já feito, mesmo de forma remota através da via WhatsApp, a criança e família recebem as orientações e depois tem um momento para a devolutiva, lembrando que estas orientações e sugestões de

atividades que são enviadas para todas as crianças, são respeitadas as devolutivas das mesmas, na medida em que elas possam contribuir na sua real situação.

Temos o projeto norteador e tem como nome “Campinas de A a Z”, tendo como base a importância e riqueza cultural que tem a nossa cidade de Campinas, contendo seus projetos e objetivos.

Desenvolvemos também semanas educativas algumas já foram realizadas como “Adaptação”, “Alimentação saudável”, “Sustentabilidade”, “Semana da criança”, e outras. E todas sextas feiras são realizadas o Projeto Sexta em cena, com a

participação das crianças, professores e monitores onde todas as crianças de toda a creche se encontram para participar da apresentação, é uma integração significante para todos, eles adoram e sempre pedem para repetir as apresentações.

Haverá várias atividades em consonância a família, onde a creche fica aberta a sociedade e as crianças participam com os seus familiares de atividades direcionadas e diversificadas nas salas com atividades de oficinas, pinturas, música

contação de história e outras.

No decorrer das atividades e suas elaborações usaremos as ferramentas de comunicação mais adequadas, ou as possíveis, para informação e outras formas de interatividade: Face book, Blog, You tube, WhatsApp, links, sites, jogos,

brincadeiras e histórias, por meio dos instrumentos virtuais disponíveis.

  REFERÊNCIAS 

Orientação da SME “Carta de Princípios”

RESOLUÇÃO SME Nº 006, de setembro de 2020.
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C

Planejamento Específico

Disciplina: Educação Especial

Professor: SEM PROFESSOR ALOCADO

Educação Especial 
 

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)

Todo trabalho com as crianças público alvo da Educação Especial será realizado primeiramente no caráter de observação em cada sala, tendo um olhar atento não somente com as crianças diagnosticadas, mas sim as crianças que precisam de
olhar especial, por isso, a professora de Educação Especial estará sempre junto com as equipe das salas, orientando as professoras, monitoras e também as famílias dessas crianças.
 
 Fará parte do trabalho  da professora de Educação Especial um trabalho direto e efetivo com as famílias. O primeiro momento será de conversa, de anmese, elaboração de Relatórios, para que se entenda a priori a necessidade de cada criança,
as preocupações, perspectivas de cada famílias e no decorrer do trabalho sempre estar atendendo essas famílias, mantendo sempre o vínculo, parceria, compartilhando os progressos na Unidade e também em diferentes órgãos em que a
criança venha a ser entendida. 
 
  Os projetos anuais realizados pelas professoras seculares serão todos acompanhados pela professora de Educação Especial, as crianças com
necessidades especiais estarão incluídas em todas as atividades, permitindo a inclusão efetiva das crianças. 
 
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

A 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, transmitindo conhecimento, tranquilidade para que essas famílias sintam-se acolhidas e confiantes.
 
 Atender cada criança 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;

- Atividades com bola;

- Boliche;

- Brincadeiras com gelatina;

- Brincadeiras usando sucata.

AVALIAÇÃO
 
 A avaliação será feita através de vários instrumentos: Fotografias, registro das atividades de forma descritiva, observações, relatórios da participação e desenvolvimento da criança.

 
 Referências
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D

Planejamento Específico

Disciplina: Educação Infantil

Professor: 911001425 - MARINES FERREIRA GONÇALVES

 Apresentação da Professora

Sou Marines Ferreira Gonçalves, tenho 45 anos, estado civil casada, graduada em Pedagogia Plena pela faculdade Anhanguera de campinas, atualmente estou cursando Pós
Graduação em Educação Especial e Inclusiva, pela Universidade Faveni. Trabalho na educação infantil desde 2002. Iniciei como monitora no berçário de uma escola particular; depois
trabalhei em algumas ONGs e CEIs em todos os agrupamentos. Desde pequena, meu sonho era ser professora, porém, só em 2016 pude realizar esse sonho e de lá para cá, nunca
mais parei de sonhar e através da busca incansável pelo conhecimento, realizei alguns cursos, participei de palestra, seminários tudo referente a Educação. Em 2018 e 2019 tive
minha primeira experiência como professora no CEI Bem Querer Mayara Masson Christoletti, lá trabalhei com os agrupamentos ll e lll.

Em 2020 após passar pelo processo seletivo do Grupo ANA Brasil, tive um privilegio de conhecer e fazer parte da equipe de professoras do CEI Bem Querer Professora Midori
Hamamoto. Nesse ano trabalhei com o AG lll, porém, devido ao distanciamento social causado pela pandemia do Covid-19, as aulas foram suspensas a partir de março de 2020.
Surgindo então a necessidade de reformular-se o plano a ser trabalhado, tendo como base as Diretrizes para o Redimensionamento do Trabalho Pedagógico com a Educação Infantil
no 2° Semestre de 2020 e os parâmetros curriculares, trabalhamos de forma remota com as famílias e crianças proporcionando assim atividades mitigadoras, contribuindo para o
desenvolvimento das mesmas e minimizando o impacto do distanciamento social.

Embora ainda incerta a data da volta às aulas presenciais para esse ano de 2021, nossa escola já esta preparada para receber as crianças, seguindo todas as normas e protocolos de
seguranças, proporcionado espaços, ambientes, tempos e momentos que contribuam para que a criança se desenvolva, sinta-se acolhida, segura e motivada. A escola foi toda
demarcada com sinalização no chão para manter o distanciamento social, com carinhas divertidas nos bancos do refeitório e das salas para sinalizar o distanciamento entre uma
criança e a outra.

 Nesse ano estou atendendo o agrupamento lll D no período da tarde. A turma é composta por 30 crianças, com faixa etária de 03 á 05 anos e 11 meses de idade, a maioria das
crianças é moradora dos bairros ao redor da escola. São crianças já familiarizadas com o ambiente escolar, pois nos anos anteriores a maioria já frequentava unidade escolar. Porém,
devido às mudanças nos formatos das aulas desde março de 2020, provocada pela pandemia de Covid 19, iniciamos o ano de 2021 com aulas não presenciais as aulas estão sendo
ofertadas de modo virtual através do grupo via Whatsapp e postagem no Facebook. As famílias já foram contempladas com duas reuniões, uma com a equipe Pedagógica e
apresentação da nova Diretora e a outra com a professora da sala, para tratarmos do possível retorno das aulas presenciais, prevista para o inicio de março.

PLANO ANUAL PARA AGRUPAMENTO III D

Com base nos documentos e portarias enviadas pelo SME para o reinício das atividades como o “Documento Orientador”; a “Carta de Princípios de abril de 2020”; a
“RESOLUÇÃO SME nº 006, DE 01 DE SETEMBRO DE 2020”, que dispõe sobre as diretrizes e procedimentos para a reorganização do trabalho nos Centros de Educação Infantil, CEIS, e
nas Escolas de Educação Infantil das Instituições Colaboradoras da Secretaria Municipal de Educação , SME, no contexto de enfrentamento da pandemia do vírus Corona (Covid-19),
nosso Plano Anual precisou ser reformulado, visando um atendimento melhor e eficaz às crianças e famílias. Por isso, trabalharemos por meio do Projeto “Campinas de A a Z”. Este
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projeto visa proporcionar condições que favoreçam as descobertas, pessoais e sociais, proporcionando à criança o conhecimento e acesso a saberes culturais, artísticos, étnicos de
diferentes mundos, de forma lúdica e divertida dentro e fora do ambiente escolar. Este planejamento inclui uma previsão de atividades mitigadoras, bem como uma revisão e
adequação ao longo do ano letivo de acordo com as necessidades e desenvolvimento da criança, é importante ressaltar que a escola, seja no ambiente virtual ou presencial, continua
sendo um espaço de socialização. Trabalhamos com valores como empatia, solidariedade e convivência democrática, portanto nosso papel como educador é e sempre será o de
proporcionar um ambiente de estimulação cognitiva, social, motora e afetiva, seja em sala de aula ou à distância. A Carta de Princípios diz que, tendo em vista o isolamento social
que exige um novo sentido das ações educativas e das formas de interação com crianças e famílias, é imprescindível nos basearmos nos conceitos e diretrizes assumidas pelos
documentos curriculares da SME, que demarcam princípios norteadores e ações com crianças, desde bebês e suas experiências educacionais. Isso significa que precisamos lembrar
que continuamos a valorizar as interações que propõem ou potencializam a autoria e a criação por meio do olhar, da escuta, do brincar, do contato com materiais não estruturados,
com a arte, com a ciência, com a filosofia, com as histórias, com a possibilidade de participação das crianças na a construção de propostas, na investigação das miudezas ao seu
redor, com a exploração de objetos e memórias presentes em suas vidas, a importância da indissociabilidade entre cuidado e educação. Sabemos que nesse momento se faz
necessário que pais e professores possam caminhar juntos, apoiando ações mitigadoras a serem realizadas em casa. Entendemos que essa mediação tecnológica feita pelo professor
não será para sempre. É apenas uma parada estratégica por causa de uma crise de saúde. Portanto, em breve estaremos no ambiente escolar e retomaremos atividades específicas.

Nosso Projeto Campinas de A a Z foi planejado seguindo todos os protocolos de segurança para evitar a contaminação e conter o covid 19. Diante disso, esperamos que as
atividades previstas em 2021 fossem impactantes e proporcione condições de ensino e aprendizagem mesmo não sendo 100% presencial, esperamos que as atividades mitigadoras
alcance todas as crianças nesse momento de isolamento social, trabalharemos por meio de contação de historias, brincadeiras, jogos, imagens e vídeos, nosso intuito é proporcionar
atividades que reduzem o risco de contaminação e ofereça o conforto e a segurança de suas casas.

 Campinas de A a Z.

Para obter um excelente trabalho e o bem-estar das crianças, as propostas serão distribuídas trimestralmente, começando pelo Projeto de Acolhimento; Agricultura, Horta e
alimentação saudável; Etnias e Cultura campineira; Semana do Transito e Maio amarelo; Civismo; Higiene e Saúde; Outubro Rosa; Semana da Criança; Bullying e Encerramento. Os
Projetos Aniversariantes do Mês e Sexta em Cena serão trabalhados mensalmente.

Acolhimento:

O acolhimento decorrerá de forma acolhedora, lúdica e segura. Respeitando as regras de distância exigidas pelos órgãos de saúde para enfrentar a Pandemia Covid-19. No primeiro
momento, as crianças são inseridas junto com seus familiares nas redes sociais da Unidade e no grupo do Whatsapp da sala, de forma que as atividades mitigadoras já possam ser
realizadas antes mesmo do retorno das aulas presenciais, por envio de vídeos, músicas, histórias e sugestões de atividades diversas, além de realização de videochamadas e
também encontros entre familiares e equipe pedagógica.

Com o retorno das atividades presenciais, previstas para a primeira semana de março, receberemos 50% da turma em sala com carga horária reduzida para 3 horas na unidade, em
regime de rodízio de grupos, onde cada grupo de crianças será atendido por uma semana, enquanto a outra metade terá as aulas remotamente pelo grupo de Whatsapp da sala.

Desta forma atenderemos todas as crianças de forma segura e com espaço suficiente para a distância tanto nas salas quanto nas dependências da unidade. Teremos álcool gel à
disposição das crianças em todos os espaços da unidade, além de imagens de figuras lúdicas e de fácil compreensão para que as crianças saibam onde se podem sentar e onde deve
haver distanciamento. As crianças serão acompanhadas e supervisionadas por um adulto durante o uso do banheiro e higienização das mãos. Em relação às refeições, elas ocorreram
no horário de chegada e minutos antes da saída, com os alimentos e utensílios devidamente higienizados e as crianças receberão os pratos prontos para evitar o manuseio dos
utensílios, tornando a refeição mais segura para todas as crianças. Vale destacar que todas as atividades que realizarmos na modalidade presencial, será enviado nos grupos das
salas e assim todas as crianças poderão realizar as mesmas atividades, tanto presencial quanto remotamente, garantindo a segurança de todos os envolvidos. Para isso, contaremos
com a parceria das famílias. E em paralelo às atividades pedagógicas, estaremos trabalhando para conscientizar crianças e famílias sobre a importância do distanciamento social e as
ações necessárias para reduzir a contaminação pelo vírus Covid-19.

Objetivos

Criar grupos de contato para restabelecer interações entre crianças escola e famílias.

Criar laços de confiança entre escola e família

Realizar reuniões entre famílias equipe pedagógicas

Receber e acolher as crianças em nossa unidade de maneira segura.

Realizar atividades mitigadoras para o restabelecimento dos vínculos, ressocialização e interação entre crianças, professoras e famílias.

Realizar atividades mitigadoras após longo período de distanciamento social causado pela pandemia.

Oferecer espaços seguros e demarcados para o fácil entendimento das crianças sobre o devido distanciamento e cuidados com a higiene.

Conteúdos

Contação de historias, vídeos musicais, histórias em PDF, links, imagens, fotos, sugestões para as realizações das atividades.

Enviar e receber áudios para que as crianças participem ativamente das atividades enviadas e socializem com o grupo.

Realização de chamada de vídeo para reunir o grupo causando interação e socialização.

Interações nas redes parceiras da Unidade (Facebook, Whatsapp).

Projeto Alimentação Saudável: Agricultura e Horta

O Plano de Alimentação Saudável tem como objetivo promover e encorajar as crianças a mudar seus hábitos alimentares, a fim de conscientizar a família, capacitá-los a comer
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alimentos saudáveis, compreender sua contribuição para os hábitos infantis e proporcionar uma experiência de aprendizagem lúdica, alegre e atraente. Pensando em um projeto
facilitador elaboramos esse com o intuito de proporcionar para as crianças uma alimentação saudável tanto na escola como em casa, em tempos de pandemia e distanciamento
social, manter a saúde e a imunidade deve ser a nossa prioridade. O novo covid 19 é uma doença para a qual não há anticorpos, por isso é importante se manter saudável.

Dessa forma, com o apoio dos nutricionistas do Ceasa, um plano de alimentação saudável envolverá famílias e crianças, pois, de acordo com as Diretrizes Curriculares da Educação
Básica (pág. 49), “os horários das refeições são ricos em social, autonomia, interação, imitação, paladar e A descoberta da sensação também constitui uma fonte de conhecimento
para promover o desenvolvimento global das crianças. Incentivaremos a degustação de todos os alimentos por meio de vídeos e atividades com imagens de frutas e verduras, além
de desenvolvermos o senso de responsabilidade e autonomia para estimular a boa alimentação.

Usaremos histórias, músicas e vídeos para aproximar as crianças de alimentos diversos. Essas atividades visam desenvolver os sentidos, estimular a linguagem oral e visual, cores,
texturas e diferentes sabores de frutas, vegetais, grãos e vegetais.

Um dos objetivos do projeto é despertar a percepção das crianças, a capacidade de perceber o valor e as características dos alimentos, para que possam expandir seus
conhecimentos de acordo com o seu ambiente. Partimos do pressuposto de que a alimentação está intimamente relacionada à saúde e ao desenvolvimento físico e mental das
crianças em crescimento. Este trabalho será estendido às famílias por meio de reuniões, participação dos pais, investigação do número de crianças com intolerância à lactose e
diabetes, alergias alimentares que sustentam essas famílias. Durante o ano letivo, faremos um trabalho preventivo e incentivo à alimentação saudável com foco na obesidade
infantil, mesmo que os indicadores de nossa escola sejam pequenos.

 Objetivos:

Incentivar bons hábitos alimentares e enfatizar a importância de uma dieta diversificada; Promover atividades que valorizem e tornem as crianças mais receptivas aos alimentos;
Ampliar o conhecimento sobre os tipos de alimentos, compreenderem, nomear e identificar diferentes tipos de alimentos; Determinar a higiene pessoal e os cuidados com os itens
que devem ser observados durante o preparo dos alimentos; Identifique o sabor (doce, azedo, salgado); Identificar a cor, textura, forma e quantidade de acordo com a variedade de
alimentos; Cultive a criatividade; Memória e aprendizagem por meio do brincar;  Por meio das informações do cardápio diário, fazer com que as crianças saibam a importância de
uma boa alimentação sem desperdícios;

 Metodologia:

Durante as atividades presenciais e remotas falaremos sobre a importância do consumo de alimentos saudáveis, apresentação de alguns alimentos para que as crianças
experimentem oportunizando assim que dialoguem e questionem a respeito, expressando seus sentimentos, idéias e debatendo sobre o gosto, cor e textura. Conversaremos
informalmente com as crianças para levantamento prévio de seus conhecimentos respeitando a faixa etária. Falaremos sobre como é feita a higienização dos alimentos, dos
utensílios e sobre o uso das toucas, luvas e máscaras, já aproveitando a nova vivencia contra a Covid 19, vale ressaltar todo o tempo a preparação dos alimentos.

Realizaremos momentos de culinária onde juntamente com as crianças serão feitos pratos como tortas, salada de frutas, vitaminas ou sucos, bolos conforme disponibilidade de
alimentos do CEASA. Sempre atentos com os protocolos de segurança, faremos uma horta na escola e possivelmente estender para as crianças que estarão em casa (até mesmo em
um espaço bem pequeno, como caixinhas de leite ou outro material que a criança possa ter em casa para a mesma ter uma vivencia de uma horta em casa), oportunizando que as
crianças vivenciem a preparação da horta, plantio, cuidados do cultivo, colheita e preparo do alimento em questão. Trabalharemos com os diversos tipos de alimentos disponíveis
falando sobre suas cores, formas, texturas e sabores. Vamos explorar os diversos tipos de artes possíveis com os alimentos. Trabalharemos músicas relacionadas ao tema como “A
sopa do neném; A fruta faz-me bem; Turminha da Natureza – Ana e as frutas”; entre outras. Faremos brincadeiras cantadas e de movimento no pátio. Degustaremos saladas e
legumes como alface, tomate e cenoura. Confeccionaremos cartazes com os registros das crianças, fotos e técnicas de pinturas. Trabalharemos alguns vídeos relacionados ao tema,
confeccionaremos o jogo da memória das frutas, quando for possível faremos piquenique nos espaços escolares e trabalharemos histórias e dramatizações como Nana Banana,
Galinha Ruiva, Sanduíche de Dona Maricota, João e o Pé de Feijão entre outras disponíveis no repertório escolar.

 

 

 

ETNIAS E CULTURA CAMPINEIRA

 

Justificativa:

Dentro da Proposta Campinas de A a Z vamos trabalhar o Projeto Etnias e Cultura Campineira, esse tem como objetivo explorar a diversidade cultural que existe em nossa cidade e
proporcionar às crianças o desenvolvimento e a melhoria da autoestima e identidade umas das outras. Dado que a Pandemia do Covid 19 trouxe um novo ambiente de educação
presencial e a distância, vemos quantas crianças precisam estar próximas umas das outras dentro e fora do ambiente familiar, ou seja, na sociedade e em seu ambiente público.
Como as crianças passaram por um certo período de isolamento social, suas necessidades se tornaram mais fortes. Por meio da cooperação com a diversidade cultural e étnica, junto
com as crianças, nos engajaremos no diálogo e na reflexão com a comunidade educativa e levaremos alegria ao dia a dia das crianças. Considerando que somos indivíduos, em
termos de nossa particularidade, devemos respeitar as crenças, hábitos, costumes, gênero, raça e outros aspectos de conceitos culturais de todos. A diversidade cultural nos orienta
a respeitar os diferentes grupos que compõem o mosaico nacional brasileiro, estimular a convivência, valorizar suas próprias características culturais e regionais e buscar respeitar as
diferenças como alicerce de uma visão de mundo cada vez mais rica. Ele fornece às crianças e famílias um pensamento diversificado e oferece espaço para todos. O projeto visa se
deixar fascinar pela cultura alheia, ou acreditar que não há cultura melhor que a outra. Incentive as crianças a se adaptarem à sua cultura e a outra cultura e conscientizá-las da
diversidade que existe em sua experiência diária, sendo assim com o intuito de mostrar ás crianças à importância da diversidade cultural, possibilitaremos espaços em um ambiente
educacional acolhedor, aconchegante e estimulador, rico de possibilidades trazendo para crianças sentimentos de pertencimento, resgatando brincadeiras, histórias, contos,
culinárias, vestimenta, musicalidade, associando a comunidade à interagir através de estudo do meio com visitas, presencial ou  virtual  aos patrimônio históricos como Bosque dos
Jequitibás, Pedreira do Chapadão, Aeroporto de Viracopos e Taquaral, teremos mostras de trabalhos e exposição dos registros realizados pelas crianças e participação das atividades
e brincadeiras, criando um entrelaçamento com o mundo real cumprindo o direito a aprendizagem, explorar,expressar e participar.
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Por meio deste projeto a Unidade Educacional estará trabalhando em consonância com o MIPID (Programa Memória e Identidade: Promoção da Igualdade na Diversidade) da Rede
Municipal de Campinas que foi revitalizado por meio da resolução SME/FUMEC nº 10/2015 em conformidade com as leis 10.639/03 e 11.645/08, que alteram o artigo 26 da lei
9394/96 e determinam a obrigatoriedade do estudo da História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena nos estabelecimentos públicos e privados. Para tal acrescentaremos aos objetivos
desse projeto, os objetivos elencados no MIPID.

Objetivo Geral

Compreender as diferentes raças e seu impacto na identidade cultural de nossa cidade, respeitar as diferenças culturais, principalmente as regionais, e o preconceito, a
discriminação, a exclusão social, estimular a tolerância, o respeito e a unidade para uma convivência harmoniosa.

O planejamento e a coordenação permitem aos profissionais da educação compreender as ações de relações raciais e raciais de uma perspectiva social, multicultural e multirracial;

 Incentivar o desenvolvimento e a divulgação de estratégias pedagógicas que estimulem a formação de atitudes, atitudes e valores que contribuam para a vida social e possibilitem
que todos se conheçam na cultura nacional;

 Promover e divulgar conhecimentos sobre educação em relações étnicas;

Metodologia:

 As atividades serão desenvolvidas de modo que proporcione às crianças momentos de brincadeiras de interação através do lúdico explorando a cultura étnica e dando ênfase a
cultura regional e serão realizadas durante: Rodas de conversa, Confecção de cartazes e painel, leitura de histórias, contos e lendas, reprodução de obras de arte que retratem
culturas, confecção de instrumentos musicais feito com sucatas, promovendo danças e músicas folclóricas; apresentação de danças da cultura popular; trabalhos manuais das
crianças com argila, observação de figuras com as moradias de outras culturas; jogos de faz-de-conta utilizando bonecos com diferentes características e papéis sociais como
profissões ou membros da família; documentários e outros que possibilitem explorar a diversidade Cultural, Histórias com diversos livros pensando na diversidade Cultural, tais como;
“Menina bonita do laço de fita”, “Cabelo de Lelê”, “O pássaro de todas as cores”, “Eu sou assim”, “O menino de várias Cores”, “Bom dia todas as cores”, “Cada um com seu jeito,
cada jeito é de um!”, “Minha família é colorida”, entre outros que podermos usar por meio dos recursos tecnológicos evitando o manuseio dos livros nesse momento onde ainda
vivenciamos a Pandemia. Faremos registro da história por meio de texto coletivo, desenhos, massa de modelar, fotos, pintura corporal e adereços, estudo do meio com apreciação de
vídeos e imagens de locais que são patrimônio histórico de nossa região como: Bosque dos Jequitibás, Pedreira do Chapadão, Aeroporto de Viracopos e Taquaral. Todas essas
atividades são possíveis de serem realizadas, desde que se cumpram as medidas sanitárias e de distanciamento social para evitar a contaminação da Covid 19.

 

SEMANA DO TRÂNSITO - MAIO AMARELO

Pelo menos duas vezes por dia, as crianças são companheiros de viagem porque geralmente são transportadas no caminho de casa para a escola e de volta para casa.

Além disso, existem outras atividades no dia a dia das crianças, como encontro com médico / dentista, natação, compras, etc. (incluindo viagens de fim de semana e viagens com a
família). Portanto, é importante que as crianças conheçam as leis de trânsito e os diferentes modos de transporte (aquático, terrestre e aéreo) e entendam a educação em transporte.
A escola desempenha um papel fundamental nas atividades de educação para o trânsito, constituindo um espaço decisivo para cidadãos conscientes e rigorosos. Além disso, a
maioria das crianças entra em contato com esses veículos todos os dias. Esse é um assunto que está muito próximo da realidade da criança, por isso é cheio de significado.

Objetivo Geral:

Com base em exemplos positivos que podem desenvolver planos para interagir com outras pessoas e com o meio ambiente, conscientizar as crianças sobre a importância de
compreender e observar as regras de trânsito e priorizar a educação para a paz.

Aprenda sobre sinais de trânsito e regras.

Reconhecer os profissionais que atuam no transporte.

Liste as atitudes de segurança no trânsito.

Confirme o meio de transporte e sua rota;

Analisar as atitudes positivas e negativas no trânsito;

Interação com brinquedos e instrumentos musicais relacionados ao transporte

Explore as atitudes de segurança de pedestres e passageiros (cintos de segurança de idade apropriada e cadeiras de criança).

Utilizar a linguagem da pintura, pintura, modelagem, colagem, construção, desenvolvimento do gosto, cuidado e respeito pelo processo de produção e criação para a produção da
obra de arte.

 

CIVISMO

Justificativa

O civismo é muito importante na educação infantil, pois buscamos salvar valores que muitas vezes são esquecidos ou perdem seu verdadeiro sentido.

Ao ouvir o hino nacional brasileiro e observar a bandeira nacional hasteada, ele despertará a curiosidade e questionamentos das crianças e, por meio da mediação da professora,
constatou-se que as crianças se tornaram patriotas desde a infância.
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 A escola oferece às crianças um mundo cheio de novas descobertas e permite que elas aprendam de maneira significativa ao longo de suas vidas. Com este projeto, pretendemos
desenvolver o conceito de patriotismo infantil e fortalecer os valores básicos da formação da cidadania.

 

Objetivo Geral

Deixe as crianças e as comunidades escolares participarem em várias atividades para promover a descoberta e a curiosidade sobre o nosso país, de forma a aprender a respeitar o
país, a nossa cidade, a nossa escola e a nossa comunidade.

Descubra cores e formas através da bandeira brasileira

Determine a cor da bandeira nacional em nossa natureza.

Desperte o patriotismo das crianças.

Identifique os símbolos dos países.

Aprenda a cantar o hino nacional.

Compreenda os direitos e deveres dos patriotas

Ao citar cantos, promova um momento de integração entre os grupos.

Observe os sinais, cores e símbolos de Campinas, Brasil, Estado de São Paulo

Valorização do meio ambiente.

Metodologia

Todas as sextas-feiras terão um momento cidadão, e cada grupo é responsável por organizar este momento para que todas as crianças possam desfrutar ouvir e cantar o "Hino
Nacional". Entretanto devido às modificações nos formatos das aulas por conta do Covid 19. Faremos nosso momento cívico respeitando toda as normas do distanciamento social, e
nas aulas remotas faremos esse momento através de vídeos educativos O sistema de rodízio de turmas estabelecerá um horário para que uma turma seja responsável por exibir a
bandeira nacional às demais turmas todas as semanas. O professor responderá às perguntas e indagações das crianças por meio de pesquisas, imagens e diálogo. As crianças
também participarão de um desfile cívico onde poderão enviar fotos e vídeos para confecção de bandeiras, instrumentos musicais, fantasias ou adereços através do grupo das salas e
pelas redes sociais da unidade

Contaremos também com a parceria da equipe do PROIN da Guarda Municipal de Campinas para realizar algumas visitas na unidade escolar, trazer atividades de civismo, além de
dedicar o hino nacional às crianças e exibir a bandeira do Brasil do Estado de São Paulo e de Campinas mostrando o símbolo que representa a Guarda Municipal de Campinas. As
atividades seguirão as normas de segurança exigidas pelos órgãos de saúde.

 

Projeto: Higiene e Saúde

Este projeto apresenta uma rica proposta de integração da escola e da família no sentido da sensibilização para os hábitos de higiene. Capacitar e garantir uma aprendizagem eficaz
e transformadora de atitudes e hábitos de vida. Portanto, devemos considerar que uma vida saudável significa uma série de experiências relacionadas ao corpo, atitudes e hábitos, e
essas mudanças são diferentes para uma aprendizagem significativa. Com isso em mente, temos que lidar com questões de higiene física e saúde, para que as crianças possam
aprender com eficácia e fazer mudanças em suas atitudes e hábitos. Portanto, a escola e a família devem trabalhar juntas e não podem evitar seu papel principal de conscientização.
Vale lembrar que as doutrinas difundidas durante essa fase pandêmica têm maior probabilidade de se tornar um hábito, ou seja, de permanecer por toda a vida.

Porém, é preciso ressaltar que a habituação é um processo que exige paciência, consideração, disposição para o diálogo dos familiares e educadores e, claro, muita criatividade!

Objetivos:

Conscientizar as crianças sobre a necessidade de desenvolver bons hábitos de higiene;

 Identificar doenças causadas por falta de higiene;

Incentivar hábitos corretos de banho, corte de unhas e cuidado com os cabelos;

Desenvolver hábito do autocuidado, respeitando as possibilidades e limitações do próprio corpo.

Compreender os produtos de higiene pessoal e suas funções.

Incentivar o uso das máscaras corretamente para evitar a propagação do vírus.

Metodologia:

Esse projeto será trabalhado em todos os momentos, devido a proliferação do vírus do covid 19, este assunto se faz necessário tanto nas  aulas presenciais como nas aulas remotas,
as atividades mitigadoras serão trabalhadas através da contação de historia, vídeos educativos e das experiências com o orégano e sabão, promovendo assim momentos de
interação, que podem ser realizadas por meio de objetos e materiais encontrados em casa. Iremos propor vídeos educativos que tratem da importância da nossa higiene para nossa
saúde, momento musical estimulando a linguagem oral, cantando várias músicas sobre higiene “o sapo não lava o pé”, “ratinho escovando os dentes”, “ratinho tomando banho”.
Confeccionaremos cartazes com produtos de higiene pessoal e diversos materiais, para que as crianças possam se familiarizar com os produtos que usam em casa como: sabonete,
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xampu e creme dental. Iremos promover momentos para que as crianças possam dar banho nas bonecas em casa ou na Unidade Escolar ensinando a utilizar adequadamente os
objetos de higiene pessoal (escova de dente, sabonete, toalha, escova de cabelo etc.), proporcionando gosto por estar limpo. Também serão enviados às famílias, informativos sobre
hábitos de higiene, como por exemplo: Unhas, piolhos etc.;

 

OUTUBRO ROSA

A Campanha de conscientização contra o câncer de mama conhecida como Outubro Rosa é realizada por diversas entidades no mês de Outubro, e dirigida à sociedade, em especial
as mulheres. Entre os temas do movimento, está a importância da SAÚDE da Mulher.

Realizaremos um encontro de mulheres na U.E em parceria com o Centro de saúde do bairro São Diego.

 As atividades propostas serão palestras com as famílias, cartazes, pintura com carimbo das mãos e pés. Culminância: Chá de mulheres com apresentação dos trabalhos das crianças
e dança das educadoras.

.O objetivo do projeto é realizar ações preventivas desde a infância e criar uma cultura de expectativa. Portanto vamos trabalhar esse tema em conjunto com as famílias, trazendo
para o cotidiano das crianças um projeto tão especial para as mulheres e principalmente para as mães. Durante a realização desse projeto vamos utilizar vários elementos referentes
ao tema, as cores rosa serão predominantes, destacando o real objetivo do nosso trabalho.

Devemos lembrar que devido à instabilidade causada pela Covid 19, essas atividades poderão ser realizadas, de modo remoto, através de vídeos informativos, cartilha da Mulher,
vídeos musicais e atividades realizadas com as crianças e famílias sobre o tema, respeitando assim às normas sanitárias e de distanciamento social.

Objetivo:

 Orientar as crianças sobre a doença de maneira simples e eficaz,

.Alertar as mulheres sobre o cuidado com a sua saúde.

Sabemos que para cuidar do outro precisamos cuidar de nós primeiro.

SEMANA DO BRINCAR

 A semana da criança é sem dúvida a semana mais esperada pelas nossas crianças e por muitos adultos, por acreditar que essa é a semana mais feliz do  para muitas crianças,
vamos trabalhar esse tema com muito carinho e dedicação.

Pensando nisso criamos esse projeto que vem ao encontro às expectativas das crianças. Esse projeto visa oportunizar momentos únicos, prazerosos e cheios de aprendizados. A
infância é essencialmente marcada pela importância do lúdico. Por meio da brincadeira a criança se apropria do conhecimento que possibilita sua ação sobre o meio em que se
encontra. Vale ressaltar que o brincar está presente em nossas vivencias pedagógicas diárias, já que brincando também se aprende.

Objetivo:

Proporcionar aprendizagem por meio de atividades lúdicas e interativas.

Oferecer momentos prazerosos e estimulantes para as crianças.

Promover uma semana diversifica e alegre.

Tornar a aprendizagem prazerosa por meio de brincadeiras.

Possibilitar socialização e interação entre os agrupamentos.

 

Tetro das professoras

Contação de histórias

Gincanas (corrida do saco/ ovo/ garrafa)

Dança da laranja/das cadeiras

Festa (fantasia/pijama)

Cinema

Culinária

Confecção de brinquedo

 

Metodologia:

A proposta é de fazermos um bate papo com as crianças, onde falaremos sobre as atividades e brincadeiras.
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Por motivo da pandemia com a nova modalidade que estamos enfrentando da Covid 19, a família será convidada a dar sugestões de brincadeiras, com isso resgataremos essas
brincadeiras para serem realizadas com as crianças, e as crianças que estiverem em casa também poderão realizá-las com a ajuda de um ou mais membros da família.

Vamos falar da importância do brincar e as formas de brincar e as mais diversas variações de brincadeiras.

Durante essas vivencias teremos brincadeiras individuais e coletivas, brincadeiras tradicionais, brincadeiras livres e dirigidas. Contaremos com espaços para movimentação, espaço
para apresentação teatral, espaço para música e dança, espaço para confecção de brinquedo com materiais recicláveis e outros. Além dos espaços teremos materiais que colaboram
para as experiências motoras, pois enquanto brincam as crianças conhecem o próprio corpo.

Poderemos nos aventurar na cozinha, preparando uma deliciosa culinária, em meio a receita vamos trabalhando as relações quantitativas, medidas, formas, cores, além de gêneros
textuais. Estaremos aprendendo sobre uma alimentação mais saudável sem esquecer que estamos trabalhando habilidades motoras e de organização. Estas atividades poderão ter
alterações de maneira como enfrentaremos a nova modalidade escolar, com o enfrentamento da Covid 19, respeitando o distanciamento e as normas sanitárias exigidas pelos órgãos
de saúde.

 

Recursos:

Filme, milho de pipoca, garrafa pet, giz de cera, lápis de cor, farinha de trigo, óleo, sal, corante, saco de tecido e redes sociais.

 

 BULLYING

A primeira infância é o momento ideal para ensinar a resolução de conflitos saudáveis, em vez da violência. Personalidade e caráter são formados até os 6 anos de idade, portanto,
temas como respeito, cooperação e diálogo devem ser inseridos antes disso. O programa de bullying na educação infantil mostra que não se trata de um jogo, nem de um
comportamento das crianças para lidar com esse problema. A infância é a fase em que começamos a aprender muitas coisas e tudo é novo, a partir daí começamos a descobrir o
mundo e a interagir com as pessoas. É nesse processo que aprendemos a falar, andar, agir e começar a aprender, pois, nessa fase, ainda somos muito dependentes dos pais ou
responsáveis.

 

Objetivos.

Identificar o bullying no ambiente escolar dentro e fora da sala de aula;

Mostrar que certos apelidos é uma forma de violência verbal.

Resolver questões relacionadas ao assunto.

Incentivar as crianças a se respeitar e se compreender o mais rápido possível, e levar este assunto a sério.

 Esclarecer a diferença entre tolerância e aceitação

Trabalhar com as crianças promovendo o pensamento sobre a diversidade cultural que existe em nosso mundo

 Realizar atividades verbais para estimular a reflexão sobre a violência no ambiente escolar.

Aconselhar sobre regras de convivência e comportamento anti-bullying tanto nas aulas presencias como nas aulas remotas, através de vídeos educativos de algumas situações do
cotidiano que passam despercebidas no dia a dia. 

Contar histórias relacionadas ao bullying roda de conversa e nos bates papos remotos

Fazer atividades que busquem a interação com todos e a necessidade da ajuda mútua.

Desenvolver brincadeiras que façam as crianças perceberem que tamanho, peso, raça ou deficiência física não interfere na brincadeira.

 

Metodologia

Apresentaremos algumas histórias sobre bullying, levando essa discussão ao grupo (sempre mantendo o distanciamento social). Buscar exemplos do cotidiano e do reino animal de
convivência e respeito. Desenvolveremos atividades que possam expressar seus sentimentos como por exemplo: Através de desenhos, pinturas, rodas de conversar e conversar
individuais. Trabalharemos regras de convivência e respeito entre todos da escola, desenvolveremos brincadeiras lúdicas em espaços abertos que possibilitem o respeito ao próximo.
Também contaremos com a parceria das famílias por meio de atividade e informações pelos grupos das salas e nas redes sociais da Unidade. Realizaremos todas as atividades
seguindo as normas sanitárias de distanciamento exigidas pelos órgãos de saúde.

 

ENCERRAMENTO

Justificativa:

Ao longo de toda nossa trajetória de vida temos a oportunidade de realizar confraternizações para celebrar a cada conquista. O encerramento da trajetória na Educação Infantil
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representa o término da primeira etapa da educação escolar de nossas vidas, marcando o fim de uma jornada e o início de uma nova fase, aprendizados, novas experiências, entre
outras coisas.

Muitos acreditam que celebrar o encerramento na Educação Infantil não é necessário, pois a criança é muito pequena. Mas muito pelo contrário, ela é extremamente importante.
Marca o início do aprendizado que o aluno terá durante todo o decorrer da vida, e é nessa fase em que as crianças aprendem a ler e escrever o seu próprio nome, e é de extrema
importância comemorar essa conquista. Além de ter a oportunidade de se despedir de seus colegas, professoras e de toda a equipe que fez parte de sua infância. Ao longo de nossa
trajetória de vida, temos a oportunidade de realizar encontros sociais para comemorar cada conquista.

Esse dia não representa só as despedidas mais também abre as portas para uma vida inteira de aprendizados e estudos na vida escolar das crianças. Contudo ainda pensando nos
cuidados e distanciamentos sociais causados pela Covid-19, possivelmente faremos esse evento de forma segura, onde as apresentações poderão ocorrer de forma virtual nas
plataformas digitais da Unidade e nos grupo das sala. As crianças poderão também realizar essas apresentações em forma de rodízios das turmas onde estaremos com o número
reduzido de crianças, possibilitando assim a participação de todos nesse evento sem causar aglomerações e respeitando o distanciamento e as devidas precauções exigidas pelos
órgãos de saúde.

Objetivos:

Proporcionar um momento para que as crianças possam se despedir de seus colegas, professoras e de toda a equipe que fez parte de sua infância.

Estabelecer vínculos afetivos entre as crianças, fortalecendo sua autoestima e ampliando gradativamente suas possibilidades de comunicação interação social.

Contribuir para o desenvolvimento e formação do caráter da criança.

Ensinar as crianças a controlar suas emoções.

 

Metodologia:

Finalizaremos nosso ano com muita alegria e interação entre as crianças e Comunidade Escolar. Organizaremos nossa Unidade promovendo um espaço harmonioso, alegre e cheio de
recordações da trajetória das crianças. O tema da apresentação será de acordo com o projeto anual “Campinas de A à Z”.

Será um dia bem especial para as crianças que deixarão a Unidade, já que concluirão a primeira etapa da educação básica de suas vidas. Proporcionaremos a participação das
famílias, partilhando as memórias e recordações da sua trajetória na Educação Infantil com os profissionais da Unidade que fizeram parte de sua história. Teremos apresentações de
peças teatrais e musicais, realizadas pelas crianças de acordo com o tema do projeto anual trabalhado durante esse ano. Serão realizados ensaios semanais a partir do mês de
outubro para as apresentações que as crianças do agrupamento AG III farão durante a festa de encerramento, seguiremos as normas de distanciamento social exigidas pelos órgãos
de saúde, assim faremos o encerramento em forma de rodízio de grupos, onde teremos um número reduzido de participantes em cada etapa, dessa forma todas as crianças
participarão das homenagens e despedidas de maneira segura. As apresentações serão registradas e enviadas para as famílias pelos grupos das salas, isso possibilita que a família
tenha acesso ao evento evitando aglomerações no ambiente escolar.

 

SEXTA EM CENA

Justificativa

Como a infância é um período de descobertas, é preciso colocar as crianças em um ambiente repleto de informações e conhecimentos. Essa diversidade cultural fornece uma riqueza
de acúmulo de conhecimento. Neste projeto, iremos explorar a literatura e a música, e propor diferentes gêneros da literatura, texto e música de uma forma interessante e
contextual, potencializando assim o impacto dos jogos na aprendizagem e a importância do desenvolvimento infantil. Essa relação e a exploração de diferentes materiais podem
trazer experiências transformadoras e ações criativas, mas pretendemos desenvolver a contação e recontagem de histórias, além de explicar as músicas que as crianças gostam de
acordo com o plano anual e o plano político de ensino da unidade.

 

Objetivo Geral

Por meio da relação com a experiência e a obra de arte, proporcionar às crianças a própria experiência de criação e recriação. E o ganho da autonomia para desenvolver discursos
coletivos que outras crianças possam desfrutar.

Possibilitar o reconte e a construção da historia.

Desenvolver a criatividade da fantasia e a consciência crítica a partir de histórias literárias infantis;

Desenvolver a linguagem oral, escrita e visual por meio de canções e contos.

 

De acordo com as atividades sugeridas pela professora, desenvolver a expressão, coordenação, organização espacial, disciplina e espírito de equipe da criança.

Desenvolver linguagem e leitura visual por meio de impressos e filmes auxiliares;

Compreender fatos, idéias, desdobramentos, início, meio e fim por meio de fotos e desenhos.

Distinguir entre o mundo da fantasia e o mundo real;
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Diversão para aprender regras e valores;

Proporcionar às crianças conhecimento, desenvolvimento, cultura, interpretação, criatividade e interação com o mundo da literatura e da música;

Incentivar a criança a melhorar suas habilidades no idioma e aprender literatura e vários gêneros musicais;

Respeitar sua produção e demais obras individuais de produção coletiva;

Explore a possibilidade de se expressar com gestos, movimentos e ritmos corporais;

Fornecer identificação do personagem e recontagem da história;

Respeitar as diferentes formas de expressão oral das crianças;

 

Metodologia

Durante o processo serão realizadas pesquisas com as turmas sobre os temas trabalhados durante a semana ou o mês, com base nos temas trabalhados, serão criadas encenações
para apresentação na Unidade, onde as crianças terão um momento específico para ensaios anteriores as apresentações. Também enviaremos sugestões de atividades e
brincadeiras para que as crianças possam realizar em casa junto com as famílias.

Traremos diversas maneiras lúdicas e criativas para apresentar as histórias criadas pelas crianças, usaremos “caixa surpresa” contendo diversos objetos para construção de história
coletiva; produziremos histórias e músicas escritas com a ajuda do professor; faremos recorte, colagem, alfabeto móvel e desenho livres, confecção de objetos musicais/bandinha;
dramatização com fantoches; encenação de contos e apresentações musicais.

 

 

ANIVERSARIANTE DO MÊS:

Para as crianças, os aniversários são sempre um acontecimento extraordinário porque é hora de celebrar o dia com todas as crianças e suas famílias. A comemoração do aniversário
de uma criança é uma atividade recreativa que fortalece as conexões sociais, enriquece a auto-estima e celebra o presente, o passado e o futuro. Portanto, o projeto busca uma
relação privilegiada, na qual as crianças atentem para o diálogo umas com as outras; proporcionem uma riqueza de história, cultura, experiência lúdica e linguística; estejam
dispostas a considerar seriamente outras atitudes; preocupem-se com o grupo e cuidem do crescimento dos demais integrantes do grupo, evidenciando assim seu crescimento
pessoal e social.

As comemorações do aniversário serão realizadas na última semana de cada mês (quinta ou sexta-feira), com todos os aniversariantes desse mês. Cumpriremos as regras de higiene,
garantiremos segurança das crianças e respeitaremos o distanciamento social.

 

Objetivo Geral:

Promover a interação entre as crianças, respeitando sempre o distanciamento social;

Promover a interação entre as crianças, sempre respeitando o distanciamento social;

Reconhecer o dia do seu aniversario e o dia dos aniversários dos amigos; participar de pesquisa sobre o mês de aniversário da criança;

Promover experiência no grupo e promovendo um sentimento de segurança e gratidão.

Reconhecer o desejo de muitas crianças em comemorar o aniversário com seus amigos de sala.

Metodologia

No final de cada mês realizaremos uma festa para comemorar o aniversário das crianças dos respectivos meses, lembrando que seguiremos as orientações para segurança e saúde
das crianças conforme as normas exigidas pelos órgãos de saúde. Assim poderemos promover interações e socializações entre as crianças sempre mantendo o distanciamento entre
elas. Cantar parabéns e alegrar a sala com músicas e contação de histórias realizaremos rodas de conversa, desenhos, oficinas de colagem e pinturas, painéis dos aniversariantes,
pesquisas envolvendo o tema com a família, assim como também faremos envio de vídeos e imagens para homenagear os aniversariantes.

 

 

Avaliação:

A avaliação é um processo contínuo e sistemático e faz parte do processo de ensino, por isso não tem limites e é um recurso utilizável. É funcional e pode ser executado de acordo
com o objetivo proposto, indicando os avanços e as dificuldades que as crianças vêem como um todo e a existência geral, e avaliar continuamente todas as atribuições por meio de
observação, visualização de fotos, vídeos e diálogo com os alunos. Família, registros diários, portfólios, relatórios de avaliação pessoal com registros de desenvolvimento social,
cognitivo e atlético são avaliados e monitorados continuamente a cada trimestre. Além das exposições e projetos que contêm todos os trabalhos concluídos, o portfólio também será
apresentado aos pais e crianças.
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D

Planejamento Específico

Disciplina: Educação Especial

Professor: SEM PROFESSOR ALOCADO

Educação Especial 

 

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)

Todo trabalho com as crianças público alvo da Educação Especial será realizado primeiramente no caráter de observação em cada sala, tendo um olhar atento não somente com as criançasdiagnosticadas, mas sim as crianças que precisam de
olhar especial, por isso, a professora de Educação Especial estará sempre junto com as equipe das salas, orientando as professoras, monitoras e também as famílias dessas crianças.
 
 Fará parte do trabalho  da professora de Educação Especial um trabalho direto e efetivo com as famílias. O primeiro momento será de conversa, de anmese, elaboração de Relatórios, para que se entenda a priori a necessidade de cada criança,
as preocupações, perspectivas de cada famílias e no decorrer do trabalho sempre estar atendendo essas famílias, mantendo sempre o vínculo, parceria, compartilhando os progressos na Unidade e também em diferentes órgãos em que a
criança venha a ser entendida. 
 
  Os projetos anuais realizados pelas professoras seculares serão todos acompanhados pela professora de Educação Especial, as crianças com
necessidades especiais estarão incluídas em todas as atividades, permitindo a inclusão efetiva das crianças. 
 
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

A 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, transmitindo conhecimento, tranquilidade para que essas famílias sintam-se acolhidas e confiantes.
 
 Atender cada criança 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;
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- Brincadeiras com carrinhos, panelinhas e animais;

- Atividades com bola;

- Boliche;

- Brincadeiras com gelatina;

- Brincadeiras usando sucata.

AVALIAÇÃO
 
 A avaliação será feita através de vários instrumentos: Fotografias, registro das atividades de forma descritiva, observações, relatórios da participação e desenvolvimento da criança.

 
 Referências

ARIÉS, Phillipe. História Social da Infância e da Família. Tradução: D. Flasksman. Rio de Janeiro: LCT, 1978.

BRASIL, Miistério da Educação. Diretrizes nacionais para a educação especial na educação básica/ Secretaria de Educação Especial- MEC; SEESP, 2001. 79 p.

Brincadeiras e interações nas diretrizes curriculares para a Educação Infantil. Modulo II.

DOMINGUES, Jacqueline Lima. A Participação da família no desenvolvimento escolar dos filhos na Educação Especial. Casa Branca, 2015. MONOGRAFIA

HILKNER, Regiane Rossi. Coleção Abayomi. Americana, 2017.

MINISTÉRIO DE EDUCAÇÃO. MEC. Base Nacional Comum Curricular. 2016

Referências Curriculares Nacional para Educação Infantil(2010)-Práticas Cotidianas Na Educação Infantil. RCNEJ- 2001 pag. 28.

SALOMÃO, Provérbios de. Bíblia Sagrada. 22:6

TRINDADE, Kátia. O que cabe no mundo: Solidariedade, Respeito, Gentileza, Humildade, Amizade, Lealdade. Santos, 2015.

WINNICOTT, D.W. O brincar e a realidade. Rio de Janeiro: Imago.1975.

www.frases para alunos. com.br. Augusto Cury.

E

Planejamento Específico

Disciplina: Educação Infantil

Professor: 911001326 - IRIS SOUZA DE ANDRADE SILVA

PLANO ANUAL AGIII - E
 
 Apresentação da Professora

Eu, professora Iris Souza de Andrade Silva, formada no curso de Licenciatura em Pedagogia na FAC. Comecei a minha experiência com crianças aos dezesseis anos, quando
trabalhei como babá durante um ano, depois trabalhei em outras áreas, mas não me identifiquei profissionalmente. Iniciei o curso de pedagogia no ano de dois mil e doze e um ano
depois surgiu uma oportunidade de trabalho no CEI Bem Querer “Professor Zeferino Vaz” como auxiliar de educação no Agrupamento II, adorei experimentar a sensação de trabalhar
com o que eu realmente gosto, as crianças. Trabalhei como auxiliar durante dois anos e meio, nos agrupamentos I e II, aproveitei muito as novidades e experiências vividas durante
esse período e levo comigo uma bagagem valiosa de aprendizados.

Em junho de dois mil quinze me formei em pedagogia e pude colocar em prática um desejo que trago comigo desde criança, o de ser professora, foi quando surgiu a
oportunidade de trabalhar com uma turma de Agrupamento III no período da tarde na mesma Unidade Escolar. Próximo ao final do ano trabalhei com outra turma de Agrupamento III
na mesma UE no período da manhã. Foi uma ótima experiência poder estar atuando no Agrupamento III, no qual me identifiquei muito com as crianças, e fiquei muito realizada com
o resultado do meu trabalho no ano de dois mil quinze.

No ano de dois mil e dezesseis trabalhei no Agrupamento I, nos períodos da manhã das 7:00 às 11:00 e da tarde das 13:00 às 17:00, tive a oportunidade de aprimorar meus
conhecimentos durante esse ano também. No ano de 2017 atuei no Agrupamento III A no período da manhã e no Agrupamento III F no período da tarde ainda na mesma Unidade
Educacional. Em dois mil e dezoito atuei no Agrupamento II A no período da manhã e também no Agrupamento II B no período da tarde, durante esse ano de 2018 tive uma pausa
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nos trabalhos devido à licença maternidade por um período de quatro meses, retornando antes do final do ano letivo onde tive a oportunidade de dar continuidade ao meu trabalho.
Já no ano de dois mil e dezenove atuei novamente no AGIII, sendo Agrupamento III C no período da manhã e Agrupamento IIIF no período da tarde.

Já no ano de 2020, tive a oportunidade de entrar para o Grupo ANA Brasil para trabalhar na Unidade do CEI Bem Querer Prof.ª Midori Hamamoto, onde passei pela experiência de
atuar com o trabalho de maneira remota com atividades mitigadoras devido ao distanciamento social causado pela pandemia da Covid-19. Foram utilizados recursos de mídia e redes
sociais, contribuindo para o desenvolvimento das crianças do Agrupamento IIIE no período da tarde. Dessa mesma forma também trabalhei no CEI Prof. Zeferino Vaz com
atendimento à distância no período da manhã. Para esse ano de 2021 estarei atendendo agrupamento III E no período da tarde no CEI Bem Querer Prof.ª Midori Hamamoto, com
atendimento simultâneo pelos formatos virtuais e presencias com 50% das crianças na modalidade presencial, possibilitando a segurança das crianças conforme os decretos e regras
dos órgãos de saúde.

PLANO ANUAL PARA AGRUPAMENTO III E

Devido às mudanças nos formatos das aulas desde ano passado, por conta do distanciamento social causado pela pandemia do Covid-19, reformulou-se o plano a ser seguido
no ano de 2021. Tendo como base os documentos e decretos enviados pela SME para a retomada das atividades como o “Documento Orientador”; a “Carta de Princípios de abril de
2020”; a “RESOLUÇÃO SME Nº 006, DE 01 DE SETEMBRO DE 2020” que nos orienta sobre as diretrizes e os procedimentos para a reorganização do trabalho nos Centros de Educação
Infantil, no contexto de enfrentamento ao novo Corona vírus (Covid-19). Pretendemos realizar um trabalho que visa aprofundar os vínculos e as orientações com as famílias e
crianças, por meio de ações educativas e mitigadoras, que possam amenizar os danos causados pelo distanciamento social. Com isso, nesse ano de 2021 temos a finalidade
proporcionar atividades que oportunizarão condições que favoreçam descobertas, vivências pessoais e sociais, inspirar a criança a conhecer e ter acesso às diversidades: culturais,
artísticas, étnicas conhecimentos de mundo diversos, de forma lúdica e prazerosa dentro e fora do ambiente escolar, por meio de imagens e vídeos, podendo participar das
atividades mitigadoras também no conforto e segurança de suas casas, com isso, estaremos desenvolvendo o Projeto “Campinas de A à Z”; que possibilitará que as crianças
conheçam um pouco sobre nossa cidade por meio de atividades interativas, pensando nessa proposta daremos continuidade ao tema “Maria Fumaça”.

Caracterização da turma

A partir das características de nossas crianças, pretendemos proporcionar um ambiente de estímulo cognitivo, social, motor e afetivo respeitando o desenvolvimento de cada
criança e sua bagagem histórica, trabalhando a partir de suas necessidades, para o desenvolvimento da autonomia e da personalidade de cada criança. O agrupamento IIIE é uma
turma do período da tarde, as crianças serão atendidas simultaneamente de maneira remota e presencial com 50% das crianças em casa, em forma de rodízio de grupos que
permanecerão na Unidade das 13:00 às 16:00, após as 16:00 o atendimento estará voltado às crianças que estarão em casa com o envio das atividades de maneira virtual. O grupo é
composto por 21 crianças na faixa etária entre 3 e 6 anos. As famílias e crianças do agrupamento IIIE já estão inseridas nas redes sociais da Unidade e também no grupo de contato
da sala pelo WhatsApp, onde algumas crianças já participam das atividades mitigadoras, e já apresentam uma boa interação no grupo, onde algumas já colocaram informações como
as músicas e brincadeiras favoritas.

Acolhimento

As crianças e famílias já foram inseridas no grupo da sala e participaram da primeira reunião Pedagógica do ano. As famílias já podem esclarecer as dúvidas e receber
instruções para o retorno das atividades presencias. Nossas crianças serão recebidas diariamente de maneira acolhedora, sendo transmitido a elas total segurança e confiança para
estar no ambiente escolar e longe de suas famílias. Para isso a Unidade foi toda equipada para esse atendimento, com marcações para o distanciamento seguro das crianças,
seguindo as normas e instruções dos órgãos de saúde. Todas as crianças receberão um ‘kit’ contendo mascaras e garrafas de água, além disso, terão a temperatura corporal aferida
por um funcionário da Unidade na hora da entrada, isso acontecerá diariamente para manter a segurança e saúde de todos na escola. As crianças serão orientadas o tempo todo pela
equipe pedagógica quanto ao distanciamento seguro e quanto a higienização das mãos, além disso, teremos placas e adesivos em todos os espaços da unidade, como também álcool
em gel e toalha de papel para higienização das mãos. As mesas e cadeiras também estarão sinalizadas com as medidas de distanciamento social conforme os documentos
orientadores e decretos da prefeitura.

Nossa Unidade é aberta a comunidade, e para esse ano estamos nos adaptando aos novos formatos de atendimento às famílias de maneira segura de acordo com as normas
dos órgãos de saúde, contamos sempre com participação das famílias em eventos promovidos pela equipe educacional, além de reuniões de TDI (Trabalho Docente Individual), e
também reuniões trimestrais para acompanhamento do desenvolvimento escolar de seus filhos, assim como também com a participação e interação nos grupos das salas e nas
redes sociais da Unidade.

As propostas serão distribuídas por trimestre, com isso teremos como suporte alguns projetos que complementam o nosso trabalho e são fundamentais para o desenvolvimento
social da criança, são eles: acolhimento; agricultura, horta e alimentação saudável; etnias e cultural campineira; semana do trânsito e maio amarelo; civismo; higiene e saúde;
outubro rosa; semana da criança; bullying; encerramento; aniversariantes do mês e sexta em cena.

 

ESTRATÉGIAS TRIMESTRAIS

Fevereiro / Março                                     
Acolhimento e retorno das aulas presenciais. Iniciaremos as atividades nesse ano letivo de forma remota, garantindo assim que o ensino das crianças pequenas não seja
interrompido. Pensou-se em algumas possibilidades metodológicas para esse início nas quais trabalharemos com envio de vídeos, áudios, músicas, historias, links, imagens,
fotos, sugestões para a realização das atividades. Além disso, serão enviadas ações de incentivo e orientações para o retorno das atividades presenciais com segurança. Durante
esse período estaremos formando o grupo da sala, onde será possibilitado que as famílias participem de reuniões por chamada de vídeo com equipe pedagógica e apresentação
da equipe. Além do envio das regras de funcionamento do grupo da sala. Faremos a apresentação das crianças promovendo a socialização do grupo e motivação das famílias,
apresentando a importância na participação das atividades, enviaremos orientações sobre a Higiene pessoal e cuidados com o corpo; trabalharemos a Contação de história “O
primeiro dia de aula da ratinha”; faremos uma Caça ao tesouro, onde as crianças terão contato com objetos da casa fazendo a associação com as letras dos nomes; teremos
uma Culinária divertida trabalhando as cores e formas. Com essas ações temos alguns objetivos a serem alcançados como: reestabelecer vínculos entre professora, crianças e
famílias; promover ressocialização do grupo; interagir com a criança e família; reestabelecer vínculos entre as crianças; promover a socialização; orientar sobre o retorno das
atividades presenciais com segurança e sobre uso correto da máscara, cuidados e higienização adequada. Além de manter as mãos limpas; prevenir-se de doenças e vírus;
aprender sobre os cuidados e uso correto do álcool em gel; incentivar as famílias a lerem para as crianças; interagir com os ambientes e objetos de casa; relembrar a letra inicial
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do nome; relacionar a letra do nome com os objetos encontrados; trabalhar a criatividade; fazer um desenho, aprender porções e medidas; separar ingredientes; trabalhar cores
e formas; construir um jogo, degustar sabores e cores.
Sustentabilidade. Estaremos realizando um trabalho para a conscientização da população ao redor da Unidade, com confecção de cartazes e exposição nos muros da escola
sobre o descarte correto e seleção do lixo. Esse trabalho poderá ser realizado durante o ano todo.
Festa dos aniversariantes. Ao final de todos os meses é promovido na UE a festa dos aniversariantes, o qual promove socialização entre os agrupamentos, a valorização da
criança e elevação da autoestima. Faremos de forma que as crianças não fiquem sem serem lembradas por seu aniversário, porem nos padrões securitários com higiene e
distanciamento necessários para o bem estar e saúde de todos. Também estaremos enviando homenagens no grupo da sala. Finalizaremos o mês de março com uma exposição
com as atividades realizadas pelas crianças.

 

Abril/Maio/Junho
Agricultura e horta / Alimentação Saudável: Trabalharemos a agricultura local através de estudo meio e plantio da horta na escola e em casa, proporcionando incentivo a
alimentação saudável. As atividades propostas serão práticas, através do preparo e manuseio da terra, plantio de sementes e mudas de hortaliças, verduras e legumes,
manuseio e degustação de alimentos em diversas formas.
Etnias e Cultura Campineira: Abordaremos a temática, valorização da cultura indígena e africana, e suas influências em nossa Cidade. As atividades propostas serão: estudo
do meio em forma de vídeos e imagens do teatro, leituras, cartazes coletivos, pintura livre, culinárias, recortes e colagens, teatro de fantoches, rodas de músicas e conversas
com as crianças e suas respectivas famílias, festa da família.
Semana do trânsito / Maio amarelo: Trabalharemos sinalização de trânsito e os principais meios de transporte de nossa Cidade, abordaremos a importância do cumprimento
das leis de trânsito para segurança de motoristas e pedestres. As atividades propostas serão estudo do meio por vídeos e imagens do Aeroporto de Viracopos, circuitos de
trânsito no entorno da UE, cartazes, confecção de meios de transporte com material reciclado, teatro.
Civismo: A proposta voltada ao civismo traz uma experiência na qual possibilita que as crianças adquiram sentimento de patriotismo e pertencimento, traremos experiências
semanais para cantar e ouvir o Hino Nacional e observar a Bandeira Nacional, suas cores e formas. Essas atividades serão trabalhadas durante o ano todo.
Sexta em Cena: Trabalharemos com apresentações teatrais e musicais coletivas, promovendo interação e socialização entre as crianças, seguindo todas as normas de
distanciamento exigidas pelos órgãos de saúde. As encenações serão apreciadas por todos os agrupamentos, já que poderemos enviar os vídeos das crianças através dos grupos
das salas e redes sociais da unidade. Esse trabalho poderá ser realizado durante todo o ano letivo.

 

Julho/Agosto/Setembro

·         Sustentabilidade: Traremos a proposta de uso conscientes dos recursos, durante o período de férias realizaremos oficinas de brinquedos com materiais reciclados
reaproveitando o uso dos recursos disponíveis em casa. As atividades ocorrerão durante todo o mês, estudo do meio ao Bosque e a Pedreira do Chapadão por vídeos e
imagens. Trabalharemos a limpeza do entorno das residências das crianças e da escola, e preservação do patrimônio em parceria com O PROIN através de roda de conversas e
visita à viatura da GM.

·         Higiene e Saúde/Alimentação Saudável: A temática traz a importância de conscientização do cuidado consigo mesmo e com o outro, principalmente em tempos de
pandemia, onde as crianças serão constantemente orientadas sobre os cuidados e precauções para o distanciamento social, higienização com álcool em gel, uso de máscaras
de proteção, cuidados com o corpo, com os objetos, com nossa casa, e nossa escola. A alimentação também será trabalhada para as crianças desenvolverem percepções
visuais, táteis, olfativas e gustativas. Trabalharemos a culinária local e os cuidados com a higienização correta dos alimentos. As atividades propostas serão através de leituras,
rodas de músicas e conversas, culinárias, caixa tátil, circuitos, colagens, pinturas, cartazes coletivos, palestras informativas com a equipe do PSF do Bairro. Festa na Roça.

 

Outubro/Novembro/Dezembro

Outubro Rosa: Realizaremos o encontro de mulheres na UE em parceria com o PSF San Diego. As atividades propostas serão palestras com as famílias, cartazes. Culminância:
Chá de mulheres com apresentação dos trabalhos das crianças e dança das educadoras.
Semana da criança: Atividades diferenciadas com as crianças promovendo socialização e momentos de trocas de experiências, celebraremos esse momento com brincadeiras
e atividades lúdicas. Teatro de fantoches com o PROIN e oficinas de pipas com as famílias.
Bullying: Nossa comunidade escolar é composta por muita diversidade e é devemos saber lidar com as diferenças, para tanto trabalharemos a temática através de rodas de
conversas e músicas diversas, pintura facial, carimbo com mãos e pés, cartazes coletivos, gincanas entre agrupamentos, de maneira que todos possam participar de forma
segura mantendo os padrões de distanciamento social e cuidados com a higiene.
Encerramento: Confraternização de encerramento com as crianças do AGIII que irão para o Ensino Fundamental.

 

Ações Educacionais

Conforme o Art.2°do CNE n° 01°/2016 o currículo na Educação Infantil é o conjunto das interações e brincadeiras que garantem experiências com o conhecimento e a cultura em
meio das práticas de socialização entre as crianças, famílias e educadores, acolhendo as diversidades e construindo uma história de vida por meio das Ações Educacionais. As
práticas pedagógicas irão contemplar o processo do brincar, como um meio para ensinar e aprender, considerando a dimensão dos tempos pedagógicos, as experiências cotidianas
respeitando as suas especificidades, interesses e conhecimentos prévios da criança.

Portanto, as práticas serão desenvolvidas com o objetivo de explorar o Tema “Campinas de A à Z” como base para os trabalhos interdisciplinares proporcionando vivencias do
mundo real para o imaginário mesclando atividades, teorias e práticas. Também  trabalharemos com construção de cartazes, ilustrações, dramatizações, contação de histórias, envio
de vídeos e sugestões de atividades mitigadoras e registro dos conhecimentos prévios das crianças.

Com base nas Diretrizes Curriculares da Educação Básica para a Educação Infantil, trabalharemos as seguintes práticas educativas, para o desenvolvimento Integral da criança,
através das ações educacionais garantimos experiências que envolvam:

Prefeitura Municipal de Campinas
Secretaria Municipal de Educação

http://pponlinesme.campinas.sp.gov.br
07/10/2021 10:58:17   Página 144 de 169



I - Trabalharemos com experiências agradáveis e variadas para estímulos diários nas crianças com a intenção de ampliar a coordenação motora, na busca do desenvolvimento
integral da criança, desenvolvendo vocabulário, linguagem e a comunicação entre as crianças desenvolvendo interesse e atenção por músicas, leitura, histórias e escrita,
contribuindo na formação da criança para interação com o mundo e com as outras pessoas, a partir daí trabalharemos experiências agradáveis variadas estimulantes no dia a dia das
crianças, através da participação em situações como roda de conversas com o grupo, obedecendo às normas de distanciamento exigidas pelos órgãos de saúde, proporcionando a
interação entre as crianças e entre os profissionais. Brincadeiras que envolvam movimentos corporais possibilitando que a criança possa interagir com seu próprio corpo e com as
outras crianças. O movimento é a importante dimensão do desenvolvimento humano as crianças movimentam-se desde que nascem e depois vão se desenvolvendo e adquirindo
controle. Dentro dessa proposta trabalharemos o desenvolvimento motor como: pular, andar e correr, dançar, balançar, girar, se equilibrar, e explorar brincadeiras diversas no
parque e pátio. As brincadeiras envolvem a coordenação, movimento e equilíbrio, para saltar um obstáculo, por exemplo, as crianças precisam coordenar as habilidades motoras
como a velocidade, flexibilidade e força. Perceber as estruturas rítmicas para expressarem-se corporalmente por meio da dança, brincadeiras e de outros movimentos, para ampliar
gradualmente conhecimento e controle sobre o corpo e movimento.

II - A leitura de histórias é um momento de muita importância para as crianças, onde podem conhecer a forma de viver, pensar e agir em um universo de valores, costumes e
comportamentos de outras culturas. Para isso estaremos explorando diferentes gêneros textuais, tais como: Chamadinha, símbolos, registro gráficos rótulos, embalagens, receitas,
cartas, anúncios de jornais ou/e revistas, textos informativos, jogos e brincadeiras entre outros. Confeccionaremos cartazes e murais, trabalharemos com histórias, músicas, vídeo,
jogos e brincadeiras, além de leitura de imagens, jogos da memória, alfabeto móvel, recorte e colagem, assim como também o aproveitamento dos recursos de mídias sócias no
envio das atividades.

 

III - Trabalharemos as ações educacionais visando o desenvolvimento e ampliação do raciocínio lógico das crianças e de seus conhecimentos matemáticos para que as crianças
possam executar as atividades propostas com interesse, atenção e principalmente que ocorra assimilação e aprendizagem, partindo de jogos e brincadeiras como: quantidade de
crianças na sala, organização na rotina no tempo-espaço da sala, organização do espaço físico como, por exemplo dentro ou fora de algum local ou objeto, apresentação de
brinquedos que estimulam o raciocínio quantitativos na utilização de objetos grandes e pequenos, muito ou pouco, formas geométricas, porções, medidas e cores, culinária, utilização
de jogos como: quebra cabeça, lego, tabuleiros, sequencias lógicas e jogos de madeira, peças de montar, palitos de sorvete, tampas, copos, grãos, etc., lembrando que todos esses
materiais serão usados de forma individual e com as devidas higienizações evitando o compartilhamento de vírus e bactérias.

 

IV - A proposta com a música é contribuir no desenvolvimento das crianças promovendo socialização, no trabalho envolvendo a música as crianças participam de rodas de conversa
ao som de várias músicas infantis cantadas pela professora sempre mantendo o distanciamento e as normas securitárias de acordo com os órgãos de saúde, atividades para explorar
e imitar sons do próprio corpo, usando os pés, as mãos, som de animais, atividade que proporcionem diversão com a música, brincadeiras musicais; apreciaremos os diversos sons da
natureza, onde as crianças podem associá-los a música. Podemos também ouvir vários estilos de música, para que as crianças possam compreender o universo musical gigantesco
que podemos ter. Trabalharemos com construção de instrumentos musicais utilizando materiais individuais devidamente higienizados como: sucatas, fitas adesivas, grãos, tinta, cola
colorida, tesoura, giz de cera, lápis de cor e de escrever, gliter, barbante, pinceis, palito de picolé e de churrasco. Também serão exploradas atividades interativas com a  roda da
conversa e socialização em grupo, o faz de conta, jogos de associação, atividades utilizando receitas com contagem e separação de materiais, respeitando a distância segura das
crianças. Teremos também o projeto “Sexta em Cena”, que é um momento de apresentações para toda a Unidade. Nesse ano pretendo realizar a hora do conto com base no tema da
Sala “Maria Fumaça”, faremos uma dramatização trazendo a história do Livro de Ana Maria Machado “A Grande Aventura de Maria Fumaça”. Em Artes exploraremos diversas
possibilidades oferecidas por diversos materiais, o fazer artístico das crianças, será exposto na Unidade, para apreciação das mesmas. Trabalharemos com criação de desenhos,
pinturas, colagens, confecção de objetos usando os materiais de maneira diversificada, individuais e higienizados.

V - Com relação ás questões que possibilitam vivências éticas e estéticas com as crianças pequenas, teremos momentos em que o grupo poderá conhecer as manifestações e
tradições culturais brasileiras e que assumam posturas acolhedoras das diferenças e não preconceituosas e discriminatórias em relação diversidade ética, igualdade de gêneros,
direitos e deveres, entre outros. Nos trabalhos com diversidade étnica utilizamos atividades como: contação de histórias e vídeos que retratam as diferenças de forma lúdica.
Teremos atividades relacionadas a construção histórica de nossa cidade, onde estaremos apresentando vídeos e imagens apresentando o  Parque Portugal (Taquaral), Aeroporto de
Viracopos, Bosque dos Jequitibás e Pedreira do Chapadão para conhecer e explorar a história de Campinas. Já com relação ao trabalho com a família temos como objetivo trazer os
pais para participar de atividades remotas contando com essa parceria na realização das atividades mitigadoras. Estas atividades têm o intuito de integrá-los com a unidade
educacional tornando-os parceiras no processo educativo de seus filhos. A unidade educacional é acolhedora e as famílias são participativas em todos os processos educativos. A
unidade oferece reuniões trimestrais onde os pais e responsáveis acompanham o processo educativo de seus filhos, até mesmo de momentos que passam o dia com seu filho em
casa participando de atividades enviadas pelo grupo da sala. Temos o Trabalho Docente Individual oportunizando espaços para discussão  com os pais para que eles possam
acompanhar o desenvolvimento de seus filhos.     
VI - Faremos atividades relacionadas ao tema “Campinas de A à Z” como, brincadeiras de faz de conta, vídeos e/ou documentários para enriquecer esta temática e conforme escuta
das crianças surgirão diversas possibilidades de aprendizados. Trabalharemos o movimento em circuitos, brincadeiras de regras e brincadeiras livres nos espaços escolares; essas
atividades atenderão as normas exigidas pelos órgãos de saúde.

Todas as atividades no cotidiano nos possibilitará tratar a diversidade e o contexto cultural, seja nos combinados em roda de conversa, nas vivências práticas e respeito entre o
grupo, nos estímulos de arte através da curiosidade envolvendo todas as crianças na ressocialização, nas brincadeiras e jogos culturais individuais e de grupo valorizando os espaços
de convivência, nas atividades de construção de identidade, meio ambiente, alimentação, horta, nos estímulos a leitura, atenção e concentração, imaginação e criatividade
ampliando o vocabulário das crianças.

Trabalharemos com a inclusão possibilitando que os espaços contemplem um ambiente educacional acolhedor, aconchegante e estimulador, rico de possibilidades, mesmo sendo de
maneira segura que garanta o distanciamento e as normas exigidas pelos órgãos de saúde, trazendo para o grupo sentimento de pertencimento, oferecendo materiais e brinquedos
que proporcionam a esse trabalho, o resgate de brincadeiras, associando as culturas e trazendo a interação da comunidade através de pesquisas e participação de atividades criando
um entrelaçamento com o mundo real. A proposta da inclusão é a de enfrentar e superar as situações de exclusão, reconhecendo os direitos da diversidade das crianças,
estimulando sua plena participação social. Com ações educacionais promovendo projetos e atividades que proporcione a criança com necessidades especiais o desenvolvimento de
seu conhecimento, interagindo com as outras crianças por meio das redes sociais, já que algumas crianças com necessidades especiais fazem parte do grupo de risco para Covid-19,
sendo assim, essas crianças ainda não retornarão para o ensino presencial e com isso atingiremos suas potencialidades dentro de um contexto de respeito, aprendizagem de maneira
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segura garantindo em primeiro lugar a saúde e a vida da criança. Esse trabalho visa transformar a casa em espaço de aprender que valoriza a dimensão humana da criança como
cidadã tendo seus direitos fundamentais e deveres garantidos desde os primeiros anos na vida escolar. Trabalharemos crenças, etnias, gêneros, origens e contextos socioculturais,
aproveitando o tema “Campinas de A à Z”, com isso estaremos resgatando um pouco da história cultural de nossa cidade.

VII - Pensando na segurança da volta às aulas presenciais, é importante para o desenvolvimento da autonomia da criança, permitir que cada criança cuide de seus pertences, para
isso estaremos em constante orientação sobre os cuidados com a saúde, organizaremos etiquetas com o nome de cada criança com a primeira letra do nome em evidência,
facilitando assim a identificação de cada um, principalmente as garrafas de água, assim como também suas mochilas roupas e demais pertences. Promover momentos de organizar
os brinquedos no final de cada brincadeira também é uma ação importante para que as crianças desenvolvam autonomia e a organizar suas próprias coisas. Também é importante
pensa na manutenção da saúde, ensinar as crianças a manterem o hábito de lavar as mãos e higienizá-las com álcool em gel, principalmente antes das refeições e após o uso do
banheiro; assim como também cada criança saber a utilização correta de suas máscaras de proteção respiratória, além de uma parceria com a família, para que as unhas estejam
sempre limpas e cortadas. É importante trabalharmos com a escovação, como a nossa saúde começa pela boca devemos cuidar bem dela. Por isso se faz necessário incentivar a
escovação para higiene bucal diária, por conta da Covid-19, não estaremos realizando a prática da escovação na Unidade, porém esses incentivos serão trabalhados por vídeos,
imagens, contação de história, tanto no presencial quanto no grupo de atendimento virtual, e para isso o projeto Higiene e Saúde será usado como base para essas ações, assim
como também trabalhar a autonomia com relação ao uso do banheiro, pensando na saúde e na segurança das crianças, sempre com o acompanhamento de uma auxiliar,
incentivando a higienização adequada. Ainda ressaltando a importância da saúde, comer alimentos saudáveis é um assunto que deve ser abordado por diversas vezes na
escola, onde as crianças podem desenvolver esses hábitos e aprender escolher as refeições mais saudáveis, por isso é muito importante trabalhar com esse tema desde o início da
vida escolar. Pensando na saúde e bem-estar das crianças, trabalharemos de forma atraente, prazerosa, lúdica e educativa para incentivar uma alimentação saudável, e para iremos
promover atividades que valorizem e aproximem as crianças dos alimentos com menor aceitação. Trabalharemos textos como lista de frutas, legumes e receitas, isso possibilitará o
reconhecimento e identificação dos diferentes tipos de alimentos, também trabalharemos um pouco a questão de saúde e da autonomia das crianças com relação aos cuidados que
devem ser tomados para prevenção das doenças transmitidas pelo mosquito Aedes Aegypti.

VIII - As crianças poderão vivenciar interações com o meio natural e social adquirindo conhecimento sobre o mundo. O trabalho com o conhecimento e a conscientização das
crianças sobre o meio ambiente e os problemas ambientais, com o uso consciente da água, na economia, desperdícios, desenvolvendo atitudes para a preservação com o
desenvolvimento sustentável é uma linguagem que deve fazer parte do dia a dia de nossas crianças. Partindo desse pressuposto, trabalharemos ações educacionais tais como:
observação da natureza no entorno da escola e da casa onde as crianças moram, além de vídeos e imagens, que possibilitarão o estudo do meio e o contato com a natureza e a
percepção da importância de preservação ambiental, objetivo das propostas para esse trabalho é proporcionar de forma lúdica o conhecimento e a conscientização das crianças
sobre o meio ambiente e os problemas ambientais, o uso da água com consciência, a economia, o desperdício e a valorização da água como fonte da vida, desenvolvendo a
construção de atitudes para a preservação e com o desenvolvimento sustentável, e durante as atividades e brincadeiras realizadas em espaços externos, as crianças poderão
observar os elementos naturais. Aproveitaremos situações do dia a dia como a escovação, o uso do banheiro e higienização das mãos, banho, observação da família na higienização
da casa, roupas e louças, atividades essas que estão em evidência no dia a dia das crianças, para incluirmos a sustentabilidade em nossas vivências, fazendo sempre com que a
criança perceba a importância de manter as torneiras fechadas usando a água corretamente. Também contaremos com a parceria da equipe do PROIN da Guarda Municipal de
Campinas, na realização de algumas visitas na Unidade, trazendo atividades relacionadas ao Civismo onde apresentarão o Hino Nacional para as crianças, mostrarão as bandeiras do
Brasil do Estado de São Paulo, de Campinas, mostrando o símbolo que representa a Guarda Municipal de Campinas. Teremos um teatro de fantoches sobre o meio ambiente, após o
teatro as crianças farão um registro ilustrativo e na sequência a equipe do PROIN realizará uma roda de conversa com as crianças. Faremos uma oficina de pipas com as crianças
apresentando o uso da pipa sem cerol.

IX e X - Em nossa rotina temos o momento Cívico, que tem como proposta trabalhar o sentimento de patriotismo com as crianças, onde toda
semana nas sextas-feiras as crianças participam da execução do Hino Nacional, com objetivo de prestigiarem a Bandeira, além de adquirir
noções de patriotismo, as crianças têm contato com música, cores, formas, além de interação social. Tendo em vista que as com relações
começa quando a crianças compreende o mundo que rodeia a pesquisa explorará a diversidade cultural proporcionando as crianças contato com
as tradições e manifestações culturais nas músicas, danças, e no resgate de algumas brincadeiras. Para a realização de nossos trabalhos
utilizamos alguns recursos como: contação de histórias, mídias e redes sociais, vídeos, radio, aparelho de som, caixa de som, CDs, ‘pen drive’,
câmera digital, internete, documentários, materiais didáticos, jogos pedagógicos de madeira. Também contamos com o apoio das famílias nas
participações das atividades mitigatórias e interações no grupo da sala, assim também como nas participações em eventos na UE como:
palestras, oficinas, reunião de pais, e reuniões de conselhos, e reuniões individuas quando necessário, para isso temos o memento de TDI,
lembrando que todos esses eventos podem atender aos formatos virtuais de atendimento para que possamos formar uma parceria entre escola e
família.
AVALIAÇÃO
A avaliação é um processo contínuo e sistemático, e faz parte do processo de ensino e aprendizagem, por isso não tem fim, é um recurso a ser
usado. É funcional realiza em função dos objetivos propostos, indica os avanços e dificuldades dos alunos considerando-os como um ser total e
integrado. Todo o trabalho será avaliado continuamente de escuta e olhar atento através de observação, fotos, filmagens, conversas com a
família, registro diário, portfólio, relatórios de avaliação individual com registros do desenvolvimento social, cognitivo e motor, sendo uma
avaliação continua e acompanhadas pelos pais a cada trimestre, também serão apresentados aos pais o portfólio além de exposições e projetos
contendo todo o trabalho realizado pela criança.

CONCLUINDO

Na educação infantil, o brincar é uma forma de aprender com a representação corporal, aprimorando a criatividade e coordenação motora, a ludicidade dá lugar as manifestações no
processo do desenvolvimento da criança. Sendo assim, cabe a nós conhecermos e respeitar as etapas do desenvolvimento das crianças, estimular e desenvolver as práticas
pedagógicas entrelaçadas com diversas ações apresentando experiências que envolvam: vivências narrativas de apreciação e interação individual e coletivamente com a linguagem
oral escrita em meio a diferentes suportes e gêneros textuais, orais e escritos no contexto das práticas sociais; Trabalhar relações quantitativas, medidas e orientações espaço-tempo
e a partir de contextos significativos que recriam as práticas sociais da vida da criança, da família, dos educadores e comunidade; trabalhar formas de expressões artísticas, música,
artes plásticas e gráficas, cinema, fotografia, teatro e dança; estabelecer vivências éticas e estéticas com outras crianças e grupos, dialogando com a diversidade humana social e
cultural; vivências com conhecimento e cultura estimulando a socialização por meio de uma educação integradora e inclusiva; interações que permite a autonomia da criança no
cuidar e fazer com outro na saúde e bem-estar; interações com as manifestações culturais especialmente as brasileiras; uso de recursos tecnológicos, lembrando que as estratégias
de ensinos pensadas para este plano todas baseadas nos documentos norteadores e decretos da prefeitura de Campinas para o enfrentamento da pandemia de Civid-19, para o
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retorno seguro das crianças nas escolas.

E

Planejamento Específico

Disciplina: Educação Especial

Professor: SEM PROFESSOR ALOCADO

Educação Especial 
 

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)

Todo trabalho com as crianças público alvo da Educação Especial será realizado primeiramente no caráter de observação em cada sala, tendo um olhar atento não somente com as crianças diagnosticadas, mas sim as crianças que precisam de
olhar especial, por isso, a professora de Educação Especial estará sempre junto com as equipe das salas, orientando as professoras, monitoras e também as famílias dessas crianças.
 
 Fará parte do trabalho  da professora de Educação Especial um trabalho direto e efetivo com as famílias. O primeiro momento será de conversa, de anmese, elaboração de Relatórios, para que se entenda a priori a necessidade de cada criança,
as preocupações, perspectivas de cada famílias e no decorrer do trabalho sempre estar atendendo essas famílias, mantendo sempre o vínculo, parceria, compartilhando os progressos na Unidade e também em diferentes órgãos em que a
criança venha a ser entendida. 
 
  Os projetos anuais realizados pelas professoras seculares serão todos acompanhados pela professora de Educação Especial, as crianças com
necessidades especiais estarão incluídas em todas as atividades, permitindo a inclusão efetiva das crianças. 
 
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

A 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, transmitindo conhecimento, tranquilidade para que essas famílias sintam-se acolhidas e confiantes.
 
 Atender cada criança 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;

- Atividades com bola;

- Boliche;

- Brincadeiras com gelatina;

- Brincadeiras usando sucata.

AVALIAÇÃO
 
 A avaliação será feita através de vários instrumentos: Fotografias, registro das atividades de forma descritiva, observações, relatórios da participação e desenvolvimento da criança.

 
 Referências
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Planejamento Específico

Disciplina: Educação Infantil

Professor: 911001520 - IZABELLA DE SÁ FERRAREZE

Apresentação
     Meu nome é Izabella De Sá Ferrareze, natural de Campinas, graduada em Pedagogia desde 2006. Atuo na educação desde 2003 quando
iniciei o estágio na Educação Infantil.  Atuei como professora no Ensino Fundamental I em todas as séries. No âmbito social fui pedagoga,
trabalhando com crianças em situação de vulnerabilidade social. Este ano estou desenvolvendo meu trabalho com crianças do AGIII F.

Meu objetivo neste ano é promover atividades inovadoras, onde o brincar seja o facilitador da aprendizagem e desenvolvimento das
crianças. Utilizando ferramentas e favorecendo a compreensão, melhorando o desempenho do trabalho do professor e obtendo melhores
resultados. O brincar é uma forma de linguagem para a criança interagir consigo, com o outro e com o mundo. A ludicidade é a principal
característica da Educação infantil e utilizada para propósitos pedagógicos dentro das diretrizes educacionais vigentes.

Agrupamento AG III F

O Agrupamento AGIII-F é composto por 22 crianças de faixa etária entre 3 e 5
anos, algumas delas irão completar 6 anos ainda este ano. Este grupo contém crianças que já frequentavam a U.E; e crianças novas no
convívio escolar. As crianças são bem comunicativas, ativas, curiosas e a maioria possui um vocabulário bem estruturado. Todas elas se
alimentam muito bem, e a maioria faz uso do banheiro com autonomia. A rotina se faz presente com o objetivo de
proporcionar estabilidade e segurança as crianças. O conhecimento será construído considerando os aspectos cognitivos, físicos, sociais e
emocionais da criança, estimulando sua curiosidade, necessidades, vivências e trazendo elementos que contribuam para uma aprendizagem
mais significativa.
 
 
 

 

Introdução

De acordo com os protocolos de segurança que tem como objetivo, evitar e conter a covid- 19 no decorrer do ano letivo de 2021, será
necessário adequar os espaços, ambientes, tempos e elementos que contribuam  para que a criança se desenvolva, sinta-se motivada e
principalmente, não perder o vínculo com a escola durante esse período que necessitamos permanecer em isolamento social.

Conforme o Documento Orientador, a garantia do Direito à educação nesse cenário convoca-nos à retomada dos Documentos
Curriculares da educação infantil da Rede Municipal de Campinas (RMEC), da Carta de Princípios de abril de 2020, e das Diretrizes para o
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Redirecionamento do Trabalho Pedagógico com a Educação Infantil no 2º semestre de 2020 (Anexo à Resolução SME nº 06, de 01 de
setembro de 2020) para, na relação com essas referências e com uma análise cuidadosa do trabalho no ano anterior e das expresses das
crianças, famílias, educadores com ele envolvidos, serem encaminhadas as ações referentes ao ano letivo de 2021. Ainda com base nesse
documento, iniciaremos o ano letivo de forma virtual, possibilitando a realização das atividades mitigadoras. Após o retorno presencial que
conforme previsto acontecerá em forma de rodízio de turma, com 50% da capacidade da Unidade e ao atendimento acontecerá
simultaneamente entre o presencial e o virtual.

 Nesse planejamento inclui-se uma previsão das atividades didáticas, bem como sua revisão e sua adequação para o ano letivo de 2021 de
acordo com as necessidades e o desenvolvimento de cada turma. É necessário destacar a importância do planejamento onde as propostas
são repensadas com as crianças e para as crianças como az destaque no CCT. Além disso as Diretrizes Curriculares para a Educação Infantil
(DCEI) determina o brincar e o interagir como eixos estruturantes da prática pedagógica na Educação infantil, onde encontramos os Direitos
de Aprendizagem e Desenvolvimento que asseguram o aprendizado das crianças pequenas: conviver, brincar, participar, explorar, expressar
e conhecer-se. Sabemos que o trabalho pedagógico na Educação Infantil permeia todos os campos de experiências, com isso, este projeto oi
elaborado com o intuito de firmar o compromisso dessa Unidade Educacional com os direitos da criança previstos nos documentos oficiais
tais como citado no Caderno Curricular Temático pág. 24.

 Diante da atual problemática que vivenciamos, as propostas para diversos tempos e espaços deverão ser norteadas com base nas
orientações vigentes dos documentos que foram regidos para garantir a segurança das crianças e profissionais da educação no ambiente
escolar. Além disso, as atividades serão realizadas de maneira que todas as crianças possam participar, sempre mantendo o distanciamento
social nas dependências da Unidade Escolar conforme o Documento Orientador.

 De acordo com as Diretrizes Curriculares da Educação Básica para a Educação Infantil do Município de Campinas 2013, é necessário para
desenvolver projetos que o professor precisa estar atento e ter sensibilidade de acordo com os interesses apresentados pelas crianças. O
importante é tornar possível as ações trabalhadas e criando intervenções que possam suprir os interesses da turma.

Plano anual 2021

 No ano letivo de 2021, desenvolveremos o Projeto: “Campinas de A a Z”, a principal finalidade desse projeto é proporcionar condições que
possibilitem descobertas, vivências sociais, culturais, artísticas, étnicas através de atividades diversificadas realizadas em tempo e espaços
diferentes para que a criança tenha a oportunidade de construir conhecimentos e desenvolvendo sua capacidade física e intelectual. Um
aspecto importante é promover interações que permitam o desenvolvimento de sua autonomia, entendendo a importância com o cuidado
pessoal, saúde e bem-estar.

 O tema do agrupamento AGIII F nesse ano letivo de 2021 é o “ Parque das Águas”, localizado na Avenida Washington Luiz, nº 438, Bairro
Parque Jambeiro foi inaugurado no dia 8 de dezembro de 2007 e é dividido em três áreas: sendo a primeira destinada a recepção e
informações; a segunda, à cultura e ao lazer; e a terceira, a área de preservação, a escola de Educação Ambiental e Jardinagem.

PROJETOS

 Todos os projetos serão trabalhados seguindo os protocolos de segurança para               evitar a contaminação e conter a covod-19, visando
sempre o bem-estar e a saúde da criança e de toda a comunidade.

 
Acolhimento
 
Justificativa:
 Acolher as crianças fazendo com que se sintam cuidadas e seguras, estabelecendo uma relação de confiança também com as famílias.
Neste momento é primordial favorecer um ambiente rico em estímulos, onde a criança possa conhecer e viver novas experiências.
 
Objetivo Geral
 O objetivo é manter o vínculo com as famílias, propondo atividades possíveis de serem realizadas na escola e no ambiente familiar,
compartilhando e cuidando para que os direitos básicos das crianças não sejam violados, dando a oportunidade para que o desenvolvimento
e a construção do saber possa estar presente no seu cotidiano e incentivando a sua convivência e bem estar da melhor forma possível
 
Objetivo Específico
 

·         Proporcionar atividades recreativas e pedagógicas através dos eixos elencados na BNCC que garantam o desenvolvimento intelectual, físico
e emocional através da socialização em um ambiente acolhedor, seguro e prazeroso e assim dando continuidade no seu desenvolvimento e
aprendizagem.

●       Preparar o espaço físico da U.E para chegada das crianças com painéis, balões, para que sintam o espaço acolhedor e divertido e as ações
pertinentes dos protocolos de segurança atuais.
 

            Metodologia
 Histórias, músicas, brincadeiras, utilização de objetos recicláveis e não estruturados.
Recursos
 Utilizando as ferramentas tecnológicas WhatsApp, Facebook institucional, e a plataforma Google Meet, serão enviadas atividades
mitigadoras utilizando a musicalização, histórias, confecção de objetos não estruturados e brincadeiras.
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Avaliação

  Avaliação será realizada por meio de devolutivas das atividades propostas enviadas pelas famílias, registro de fotos, vídeos e relatos
apresentados.

         Festa dos aniversariantes
          Justificativa:

Promover a interação social entre os alunos e principalmente, oferecer a oportunidade de comemoração de uma data especial. Festejar o
aniversário da criança é uma forma de lazer e atividade lúdica, que estreita os laços sociais, enriquece a autoestima.    Portanto, esse projeto
visa privilegiar relações em que as crianças dialoguem entre elas, troquem experiências ricas de história, culturas e se preocupem com o
coletivo, percebendo a importância do outro.
  A comemoração dos Aniversariantes será na última semana de cada mês (quinta ou sexta-feira), com todos os aniversariantes daquele
mês.
 Faremos a decoração da festa de acordo com os temas que estivermos trabalhando no mês, seguindo as normas de higiene e garantindo a
segurança das crianças e enviaremos homenagens no grupo da sala.
 

           Objetivo Geral:
 Promover a interação das crianças com colegas da sua turma e de outras turmas; reconhecer quando o aniversário é do colega e não o seu;
participar de pesquisas sobre os meses em que os alunos fazem aniversários; construir coletivamente um gráfico sobre a quantidade de
alunos que faz aniversários em cada mês.

          Objetivos específicos:

▪         Promover vivência em grupo, proporcionar segurança e valorização afetiva.
▪         Homenagear as crianças/aniversariantes do mês, com um dia especial.
▪         Favorecer a valorização da criança como sujeito singular.
▪         Oportunizar momentos de integração entre os alunos.
▪         Exaltar a importância da criança no contexto escolar.
▪         Realizar o desejo de muitas crianças em comemorar seu aniversário, juntos aos colegas da sala.
▪         Proporcionar sempre o melhor para as crianças que frequentam a U.E.

  Metodologia

 Utilizando músicas, rodas de conversa, desenhos, colagens, pinturas, painéis com nomes dos aniversariantes, pesquisas com as famílias
abordando as individualidades das crianças, homenagem através de vídeos.

Recursos:
 Papel pardo ou cartolina, régua, caneta hidrocor, tesoura e cola,
Papel sulfite, cartolina, papel cartão, crepom, papel manilha, barbante, tesoura, giz de cera, lápis de cor, cola colorida, cola branca, tinta
guache, durex colorido, caixa de papelão, Eva, livros sobre o tema.
 
Avaliação
 A avaliação será feita de forma continuada, levando em conta a participação e a interação da criança.

 

    Agricultura e horta/ Alimentação Saudável

         Justificativa:
 É preciso desenvolver hábitos alimentares sadios nas crianças (e consequentemente em seus núcleos familiares), e conscientizá-los da
importância de uma boa alimentação – regrada e nutritiva – para que tenham boa saúde, os hábitos de uma boa alimentação são adquiridos
na infância. Nos dias atuais, infelizmente as pessoas estão consumindo muita comida pronta, enlatados e industrializados e não se dão conta
do quanto esses hábitos são prejudiciais para a saúde das crianças. Esse projeto tem a intenção de conscientização e incentivar as famílias e
crianças a mudarem seus hábitos alimentares. Esperamos que as famílias colaborem com a realização das atividades enviadas pelas
plataformas digitais, não esquecendo de seguirem os protocolos de segurança e as normas sanitárias exigidas pelos órgãos competentes da
saúde.
 

         Objetivo Geral
 Reconhecer a importância de ingerir alimentos saudáveis e higienizados para sua própria saúde e incentivando a mudança de hábitos e
entendendo que a reeducação alimentar é necessária, evitando problemas de obesidade infantil e outras doenças que podem ser adquiridas
futuramente.
 
Objetivos Específicos
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•      Incentivar hábitos de higiene, como lavar as mãos, escovar dentes, tomar banho, entre outros.
•      Identificar as preferências alimentares dos alunos;
•      Reconhecer os alimentos que fazem bem à nossa saúde dando ênfase aos alimentos saudáveis e a higienização dos alimentos.
•      Identificar cores, texturas e os diferentes sabores dos alimentos.

 
Metodologia
 Através de rodas de conversas, investigar quais tipos de alimentos que as crianças costumam consumir em casa e suas preferências.
Explicando como os alimentos devem ser higienizados e a importância da higienização das mãos antes de cada refeição, enfatizando nesse
período, que os protocolos de higiene devem ser seguidos à risca por conta da covid -19. Ensinando a utilização correta das máscaras de
proteção no momento da alimentação. Para a realização desse projeto será necessário que o professores se informem sobre as orientações
nutricionais da alimentação das crianças. No momento oportuno, realizar a construção de uma horta no espaço físico da Unidade escolar.

Recursos
 Livros de Literatura Infantil, tintas, papéis diversos, cola tesoura, encarte de alimentos, receitas, utilizando as plataformas digitais para
enviar as atividades.
 
Avaliação
 A avaliação deverá ser feita através de registros enviados e vivenciados de forma que sejam verificados os resultados almejados no projeto.
Estando atentos aos interesses, os participantes e os colaboradores envolvidos (escola, família e crianças).

       Etnias Diversidade e Cultura Campineira

           Justificativa:

  Todos nós fazemos parte da história e da cultura de um povo. Em cada parte de nossa cidade observamos contribuições que fazem parte
de nosso crescimento histórico de identidade cultural. Todos somos importantes e muitos contribuíram e contribuem para a nossa vasta
riqueza cultural.
 Assim, o projeto “Etnias e Cultura Campineira”, visa trabalhar e explorar a diversidade cultural existente em nosso município,
proporcionando às crianças o contato com outras culturas e consequentemente com o novo, favorecendo o desenvolvimento da tolerância
ao diferente e reforçando a autoestima e identidade de cada um. E este projeto fará parte do Projeto norteador anual da Unidade
Educacional com o Tema: “Campinas de A a Z”.
 Ao trabalhar a diversidade cultural e etnias com as crianças pequenas, possibilitamos um diálogo e reflexão com a comunidade educacional,
trazendo para o cotidiano do dia a dia das crianças, de forma lúdica, questões tratadas nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação
das Relações Étnico-Raciais da Cultura Afro-Brasileira da Cultura Indígena e Europeia e suas contribuições culturais para nossa cidade.
Considerando que nós somos indivíduos que em nossas particularidades devemos respeitar a todos em suas crenças, hábitos, costumes,
gênero, raça e entre outros aspectos presentes na concepção de cultura.
 A diversidade cultural nos orienta que, respeitar os diferentes grupos que compõem o mosaico étnico brasileiro, incentiva o convívio,
valorizando a própria identidade cultural e regional, também lutar para que o respeito às diferenças seja à base de uma visão de mundo
cada vez mais rica para todos

 Por meio deste projeto a escola trabalhará em consonância com o MIPID (Programa Memória e Identidade: Promoção da Igualdade na
Diversidade) da Rede Municipal de Campinas que foi revitalizado por meio da resolução SME/FUMEC nº 10/2015 em conformidade com as leis
10.639/03 e 11.645/08, que alteram o artigo 26 da lei 9394/96 e determinam a obrigatoriedade do estudo da História e Cultura Afro-
Brasileira e Indígena nos estabelecimentos públicos e privados. Para tal acrescentaremos aos objetivos desse projeto, os objetivos elencados
no MIPID.

          Objetivo Geral:
● Conhecer as diferentes etnias e suas influências em nossa identidade cultural, respeitando as diferenças culturais, principalmente as

regionais, combatendo o preconceito, a discriminação, a exclusão social, incentivando a tolerância, o respeito, a solidariedade para um
convívio harmonioso.

 
          Objetivos Específicos

 Perceber que as pessoas têm características físicas diferentes, respeitando essas diferenças; ampliar o vocabulário; estimular a criatividade;
estimular a integração entre os pares e outros grupos; demonstrar valorização das características de seu corpo e do outro; Manifestar
interesse e respeito por diferentes culturas e modos de vida. Conhecer patrimônios históricos como: o Parque Portugal (Taquaral), Maria
Fumaça, Parque das Águas, Pedreira do Chapadão, Aeroporto de Viracopos, Torre do Castelo, Mercadão e outros; Reconhecer os meios de
transporte que contribuíram para formação cultural de nossa cidade (Bonde, Trem, Ônibus, Avião); Reconhecer os profissionais que
conduzem estes transportes. .

           Recursos

 Televisão; DVD; Internet, caixa de som; massa de modelar; tinta guache; Pincel; papéis variados; balão; tesoura; lápis, caneta, canetinha;
giz de cera; Tnt, Eva; - data show, Cola, barbante, Jornais e revistas velhas, livros de literatura infantil ,sucata e outros.

Avaliação
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 Será através da construção de vídeos de histórias, músicas e utilizando as plataformas digitais do WhatsApp e Facebook Institucional.

 

 

 

Semana do trânsito legal/ maio amarelo

Justificativa:
Vimos que o trânsito faz parte do cotidiano das crianças, em toda parte seja nos grandes centros urbanos ou em cidades rurais, ao

menos duas vezes ao dia, as crianças são companheiras de viagem nos veículos ou a pé, quando deixam suas casas para irem para a escola,
Além disso, existem outras atividades na rotina dos pequenos, tais como: consultas ao médico/dentista, natação, compras, etc. (fora os
passeios nos finais de semana e as viagens realizadas com a família).  Assim, torna-se importante conscientizar as crianças a respeito das
Leis de Trânsito, fazendo-se relevante que as crianças conheçam os diferentes meios de transporte, sendo eles aquáticos, terrestres e
aéreos, e se conscientizem para a educação no trânsito. A escola tem papel fundamental na ação educativa para o trânsito e é o espaço
determinante de formação de cidadãos conscientes e críticos. Além disso, grande parte das crianças tem contato diário com esses veículos.
Sendo assim de grande importância explorar esse tema.

 
Objetivo Geral:

 A educação no trânsito tem como objetivo formar o comportamento do cidadão enquanto usuário das vias públicas na condição de pedestre,
condutor ou passageiro. Dentro do projeto temos alguns objetivos a serem trabalhados junto com as crianças de forma lúdica e significativa.
Objetivos específicos:

●       Conhecer as formas, cores e os significados das placas mais utilizadas no trânsito, do semáforo, da faixa de pedestres e demais
componentes das vias públicas;

●       Conhecer locais de risco para brincadeiras;
●       Orientações para conduzir as crianças nos diversos meios de locomoção/transporte, assim como identificá-los;
●       A criança como pedestre;
●       Demonstrar atitude solidária frente a situações ocorridas no trânsito, no que tange habilidades importantes à segurança do pedestre e do

próprio passageiro.
 
Metodologia:
 O aprendizado na Educação Infantil faz com que o aluno cresça com consciência, gerando uma mudança de comportamento e prevenindo
acidentes.
 Diante disso e para um melhor aproveitamento abordaremos o tema através da roda de conversa em que as crianças poderão relatar seus
saberes a respeito dos meios de transportes bem como a imitação dos sons. Trabalharemos sinalização do trânsito e os principais meios de
transporte da nossa cidade, abordaremos a importância do cumprimento das leis de trânsito para segurança de motorista e pedestre.
 O trabalho será feito através de vídeos educativos, confecção de meios de meios de transporte com sucata para que as crianças aprimorem
seus conhecimentos, brincando com cada um deles e aprenda também a importância de reciclar diversos tipos de materiais. Também
faremos cartazes sobre os Meios de transporte, explorando a utilidade de cada um, ensinando a classificação dos meios de transportes:
aéreo, aquático e terrestre, abordando diversas músicas e histórias com a temática.

           Recursos:

  Para o desenvolvimento deste projeto iremos necessitar de alguns recursos como: Papelão, tinta guache, materiais recicláveis, cartolina, giz
de cera, canetinha, massa de modelar, dentre outros.
Avaliação

 Será feita utilizando o espaço escolar realizando atividades como: trajetos, confecção de meios de transportes utilizando materiais
recicláveis e através de vídeos educativos, músicas utilizando as plataformas digitais do WhatsApp e Facebook institucional.

 

 

 

Pátria Civismo

 
Justificativa:

 Contaremos com a parceria da equipe PROIN da guarda municipal de campinas, na realização de algumas visitas na unidade, trazendo
atividades relacionadas ao civismo onde apresentarão o hino nacional para as crianças, apresentando as bandeiras do Brasil do estado de
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São Paulo e da cidade de Campinas e também do símbolo que representa a guarda municipal.
 A importância da pátria representa uma importante fonte de estímulos ao civismo, propiciando assim, a oportunidade de formar na criança
o conceito pátria e o despertar do patriotismo. Fazendo com que tenham respeito aos símbolos do Brasil e desenvolvam a compreensão do
passado histórico e do significado da data 7 de setembro.
Objetivo Geral

•      Reconhecer a Bandeira como símbolo da Pátria;
•      Conhecer e valorizar os direitos e deveres de todos nós, cidadãos.

Objetivo Específico

 Formar na criança o conceito de pátria e despertar o sentimento de patriotismo.

Metodologia

 O momento cívico deverá acontecer uma vez na semana, com o hasteamento da Bandeira Nacional junto com o Hino nacional, mantendo o
distanciamento conforme o protocolo de segurança para evitar a contaminação da covid -19.

Recursos

 Serão utilizados desenhos e ilustrações feitas pelas crianças dos símbolos da Bandeira Nacional, cartazes informativos e conhecimento
através da escuta e da letra do Hino Nacional Brasileiro. Vídeos de Histórias e a utilização das plataformas digitais através do WhatsApp e
Facebook Institucional.

 

Avaliação

 Promover uma roda de conversa sobre o tema, esclarecendo as dúvidas que surgirem na turma.

    Sustentabilidade

         Justificativa:

 A educação Ambiental não deve ser tratada como algo distante do cotidiano dos alunos, mas como parte de suas vidas. É de suma
importância a conscientização da preservação do meio ambiente para a nossa vida e todos os seres vivos.  A valorização de cuidar da
natureza e do impacto que causa em nossas vidas devem ser ensinados desde cedo, dando oportunidade da construção de seres mais
pensantes e humanitários em relação à preservação do meio ambiente.  Enfatizando a importância de descartar o lixo em locais apropriados.
Objetivo Geral

 Proporcionar o conhecimento e conscientizar a criança o quanto é importante preservar o meio ambiente através de atitudes simples que
podem ser feitas no dia a dia, contribuindo para o desenvolvimento sustentável do planeta.
Objetivo Específico
 Mostrar para a criança que devemos respeitar e cuidar do meio ambiente porque dependemos dele para nossa sobrevivência.  Explicar
como se dá o processo de reciclagem e propor reflexões abordando e instruindo de que forma devemos descartar o lixo, evitando assim
danos ao meio ambiente e à própria saúde. Estimular a prática da reciclagem no ambiente escolar e estendendo-se nas residências.
Recursos
 Cartazes, trabalhar as cinco cores básicas referentes à cada lixo correspondente, tinta, desenhos e encartes produzidos pela turma, vídeos
explicativos e utilização das plataformas digitais através do WhatsApp e Facebook institucional.
 
 
Avaliação
 Roda de conversa com perguntas sobre o assunto abordado, jogo de memória e devolutivas das atividades enviadas para as famílias.

      Higiene e Saúde

           Justificativa:
 O projeto apresenta uma proposta que será trabalhada a integração da Escola e família no sentido da conscientização dos hábitos de
higiene. Possibilitando e garantindo uma aprendizagem efetiva e transformadora de atitudes e hábitos de vida.
 Pensando assim, é que queremos tratar da higiene corporal e saúde possibilitando e garantindo a criança uma aprendizagem eficaz, ao
ponto de mudar atitudes e hábitos que parecem insignificantes, mas que fazem a diferença quando realmente incorporados às práticas
cotidianas de cada um de nós.
 Ao educar para a saúde e para a higiene, de forma contextualizada toda a equipe contribui de forma decisiva na formação de cidadãos
conscientes para melhoria da saúde pessoal e da coletividade. É preciso educar para a saúde, levando em conta todos os aspectos
envolvidos na formação de hábitos e atitudes que acontecem no dia a dia da escola.
Objetivo Geral
Prevenção de doenças.
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Objetivo Específico
 

           Ensinar a importância de ter bons hábitos de higiene.
 
           Metodologia:

 Iremos abordar o tema durante o ano em nossa rotina no momento da roda da conversa. Estaremos sempre conversando sobre os hábitos
de higiene como: lavar as mãos depois de usar o banheiro e antes das refeições, escovar os dentes depois das refeições para que fiquem
bem cuidados e com uma boa saúde, frisar a importância do banho diário. Confeccionaremos cartazes com produtos de higiene pessoal e
diversos materiais, para que as crianças possam se familiarizar com os produtos que usam em casa como: sabonete, xampu e creme dental.
Iremos promover momentos para que as crianças possam dar banho nas bonecas ensinando a utilizar adequadamente os objetos de higiene
pessoal (escova de dente, sabonete, toalha, escova de cabelo etc.).

          Recursos:
 Para o desenvolvimento desse projeto iremos necessitar de alguns recursos como: Folha A4 e A3, Fantoches, Tinta guache, Aparelho de
som, Cartolinas, Massa de modelar, Livros, Vídeos, Revistas, Palestras da Dentista do Posto de saúde próximo à unidade, Teatro, Cola
branca, Giz de cera, Embalagem de produtos de higiene. Utilizaremos também as plataformas digitais do WhatsApp e Facebook Institucional
 

           Avaliação

 Será feita através de histórias, músicas, atividades mitigadoras, utilizando as plataformas digitais através do WhatsApp e Facebook
Institucional, vídeos e relatos das devolutivas das famílias.

 

    Outubro Rosa

          Justificativa
 A Campanha de conscientização contra o câncer de mama conhecida como outubro Rosa é realizada por diversas entidades no mês de
outubro, e dirigida à sociedade, em especial as mulheres. Entre os temas do movimento, está a importância da Saúde da Mulher.
 Em Campinas no mês de outubro tem uma programação especial, com uma cerimônia de abertura, onde já virou tradição a revoada de
balões biodegradáveis na cor rosa, contendo dentro sementes de ipês rosa para que possa brotarem onde cair na cidade. Acontecem
palestras em vários locais da cidade, exposição, caminhada.  Não podemos esquecer do CAISM (centro de atenção integral à saúde da
mulher) que é referência no cuidado com a saúde da mulher.
 
            Objetivo Geral        
 
 O outubro Rosa tem como objetivo de alertar as mulheres sobre o cuidado com a sua saúde. Sabemos que para cuidar do outro precisamos
cuidar de nós primeiro. Com o intuito desse cuidado que vamos para a segunda edição do Encontro de Mulheres aqui na U.E em parceria
com o PS do Jd San Diego.

         Metodologia:
Durante todo o mês de outubro, data que é tratada a questão do câncer de mama, a nossa U.E abraça essa causa.

 Nos momentos da roda sempre abordamos esse assunto, mas de uma forma mais sutil falamos do cuidado da saúde da mulher.
Constantemente somos questionadas pelas crianças o motivo de estarmos todas usando um laço rosa preso a camiseta.  Essa é a deixa para
entrarmos no assunto, pois este laço simboliza mundialmente a luta contra o câncer de mama.
 Durante a campanha trabalhamos o assunto utilizando diversos elementos como decoração temática, dando visibilidade ao tema. Nossas
crianças produzem cartazes coletivos. O Posto de saúde do bairro oferece palestra conscientizando, mulheres, crianças, famílias e
comunidade para a prevenção do câncer de mama o objetivo desse projeto é trabalhar as ações preventivas desde a infância, criando uma
cultura de antecipação.
 Quando as crianças se apropriam do conhecimento da campanha elas de forma espontânea pedem para também usarem o laço.
 No dia da palestra do posto de saúde, também e feito um chá da tarde, onde cada família traz um prato para juntas confraternizarmos,
acontece também uma apresentação de dança das monitoras com a paródia da música. Respeitando o protocolo de higiene e o
distanciamento social.

          Recursos
 Fita de cetim rosa, alfinetes, cartolinas, papéis diversos, tinta guache, tnt, e vídeos informativos. Utilizando as plataformas digitais através
do WhatsApp e facebook institucional.

    Semana do Brincar

        Justificativa
A semana da criança é sem dúvida a semana mais esperada pelos nossos pequenos, pois acredita-se que essa é a semana mais feliz do ano.
Pensando nisso criamos esse projeto que vem de encontro às expectativas das crianças. Esse projeto visa momentos únicos, prazerosos e
cheios de aprendizados. Por meio da brincadeira a criança se apropria de conhecimentos que possibilitam seu desenvolvimento no ambiente
escolar e fora dele.
 
Objetivo Geral
 Ajudar no desenvolvimento da criatividade e da expressão proporcionando momentos de brincadeiras e fazendo dessa semana uma
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diferença marcante no processo educativo da criança. 
 
Objetivo Específico
 Dar oportunidade para que as crianças experimentem uma vivência diferenciada do dia a dia, sem deixar de lado a ludicidade e
aproveitando esses momentos para maior socialização.
 

           Metodologia
 Diariamente antes das atividades acontecerá a roda de conversa, em que falaremos sobre a atividade daquele dia. Pois sabemos que essa
semana é muito aguardada pelos nossos pequenos.
 Vamos falar da importância do brincar e as formas de brincar e as mais diversas variações de brincadeiras.
 Durante toda essa semana teremos brincadeiras individuais e coletivas, brincadeiras tradicionais, brincadeiras livres e dirigidas. Nessa
semana especialmente teremos áreas diferenciadas para as brincadeiras.
 Espaços para movimentação, espaço para apresentação teatral, espaço para música e dança.
 Além dos espaços teremos materiais que colaboram para as experiências motoras, pois enquanto brincam as crianças conhecem o próprio
corpo.
 Teremos a participação especial do pessoal do PROIN, enriquecendo a nossa festividade.
 Ainda com os utensílios da cozinha vamos preparar nossa própria massinha de modelar, onde enquanto preparam estarão desenvolvendo a
coordenação motora fina, criatividade, concentração. Pois brincando também se aprende.
 

 
 

          Recursos:
 
 Filme, milho de pipoca, saco de tecido, colher, laranja, garrafa pet, água, caneca, giz de cera, lápis de cor, farinha de trigo, óleo, sal,
corante. Plataformas digitais para interagir através de vídeos musicais e brincadeiras.
 
            Avaliação 
             Será feita através dos questionamentos da professora para com as crianças do que eles sentiram nessa semana diferenciada e dos
relatos das fotos e vídeos e devolutivas das famílias.

Bullying

 
           Justificativa

 E a infância é a fase na qual começamos a aprender muitas coisas, tudo é novo e, nesse momento, começamos a descobrir o mundo e a
interagir com as pessoas. É nela que aprendemos a falar, andar, nos comportar, começamos a estudar pois nesta fase, ainda somos muito
dependentes dos nossos pais ou responsáveis.
 A primeira infância é a fase ideal para ensinar a resolução saudável de conflitos em oposição à violência. A personalidade e o caráter são
formados até os 6 anos de idade, portanto, é justamente antes disso que temas como respeito, cooperação e diálogo devem ser inseridos.
 Projeto bullying na educação infantil, mostra que isso não é brincadeira e como as crianças devem agir sobre o assunto. O objetivo é de
preparar essas crianças para que iniciem logo cedo o respeito e compreensão ao outro e que esse assunto a sério, em vez de ficar fazendo
piada e ofendendo um coleguinha da escola.

       Objetivo Geral

•      Promover esclarecimentos sobre Bullying e os danos físicos e morais que podem causar as crianças.
•      Informar que certos apelidos é uma violência verbal
•      Formular debates em roda de conversa
•      Explicar sobre a diferença entre tolerância e aceitação
•      Promover reflexões com o grupo sobre a diversidade cultural que existe em nosso mundo
•      Reconhecer situações de bullying presente no ambiente escolar dentro e fora da sala de aula;

.
       Objetivos específicos

•      Conscientizar, de maneira lúdica, situações e sobre a existência do bullying.
•      Promover momentos de reflexão e ação sobre o tema bullying.
•      Dar escuta e voz as crianças.
•      Estimular nos envolvidos, possibilidades de reverter as situações de bullying.
•      Buscar ajuda a família e comunidade em geral para combater o bullying que por muitas vezes se inicia dentro da família.
•      Mostrar através de vídeos algumas situações do cotidiano que se passa despercebido no dia a dia.
•      Fazer uma rotina diária dentro da sala de aula sobre algumas atitudes que não pode ser dita ou feita com os colegas de sala.
•      Leitura de livros relacionados ao bullying, rodas de conversa

     Metodologia
 Apresentar a eles o livro sobre bullying, após leitura ainda em roda, fazer questionamentos sobre o que foi lido e tirar algumas dúvidas.
 Entregar uma folha de sulfite para cada um deles e pedir que escolham uma cor de giz de cera que represente aquele momento que eles
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estão se sentindo tristes ou angustiados eles farão a pintura em toda a folha e um segundo momento pedirei que eles escolham uma outra
cor que simbolize os seus momentos de raiva.
 Faremos combinados de convívio e respeito as colegas de sala e em grupos faremos placas que todos deverão cumprir, serão colocadas
dentro da sala em locais visíveis a todos.
Recursos

•      DVD, vídeo, pen drive, notebook, livros infantis sobre Bullying
•      Papel sulfite, papel cartão, papel color set, cola branca, tesoura, giz de cera, canetinha, tinta guache.

Avaliação

Utilizando do registro do professor quando ocorrer algum ato que possa gerar constrangimento para a criança no ambiente escolar.
Utilizando as plataformas digitais através do WhatsApp e Facebook Institucional.

     Resgatando valores

          Justificativa:
 Propiciar atividades que desenvolvam a percepção das boas atitudes e ações que
 devemos ter para, em longo prazo, se tornar um hábito que contribuirão para a melhoria das relações interpessoais, contribuindo com a
formação moral da criança.        A educação do espírito e da mente para o bem, envolve diversos aspectos, envolvendo regras e preceitos
que se deve e o que não se deve fazer no convívio com o outro.

Objetivo Geral
•      Propiciar atividades que desenvolvam a percepção das boas atitudes e ações que devemos ter para, em longo prazo, se tornar um hábito

que contribuirão para a melhoria das relações interpessoais, contribuindo com a formação moral da criança.
 
Objetivo Específico

·         Demonstrar atitude de respeito com o colega, utilizando sempre as palavras ‘’desculpa, ‘’por favor, ‘’obrigado e ‘’com licença, para que
sejam usadas diariamente tanto no convívio escolar, familiar e social.

•      Perceber atitudes positivas e negativas em desenhos, histórias, brincadeiras, dramatizações, gestos etc.
•      Despertar o interesse no valor de boa convivência através de músicas.
•      Praticar as boas maneiras em diversas atividades (brincadeiras, jogos)
•      Intensificar o trabalho de valores, consciente do papel social da escola, de modo a oportunizar as reflexões e atitudes que visem ao bem-

estar.

 

      Sexta em cena

      Justificativa:
 Trabalhar com as crianças peças teatrais a autoexpressão, possibilitando exercitar suas capacidades cognitivas, sensitivas, afetivas e
imaginações. Explorar as capacidades de relacionamento, espontaneidade, imaginação, observação e percepção. Imitar, criar, ensinar e
imaginar são composições do teatro para se obter uma peça teatral, que trabalhada na prática educativa centrada em desenvolver a
autoexpressão da criança que contribuirá para sua formação.
 Ao desenvolver suas capacidades de expressão, imaginação e habilidades as crianças se sentirem preparadas para todo tipo de
aprendizagem.
 
Objetivo Geral

•              Analisar através da peça teatral dificuldades em autoexpressão, dando oportunidade à criança de evoluir vencendo seus medos.
 
Objetivo específico

•        Estimular o senso - crítico pela expressividade.
•        Desenvolver a autoexpressão por meio da arte cênica (teatro)
•        favorecendo a atenção, observação, imaginação e a criatividade.

 
Recursos
 Fantoches, tintas, cartazes, material reciclável, fantasias pertinentes ao tema explorado. Vídeos, músicas, mímicas e brincadeiras, utilizando
plataformas digitais através do WhatsApp e Facebook Institucional.
Avaliação 
 Será feita através dos relatos, vídeos e fotos enviados pelas famílias.
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     Conhecendo o entorno – Estudo do meio

          Justificativa:

 Diante do tema que iremos trabalhar durante o ano, iremos conhecer o espaço Pedreira do chapadão, através de fotos, histórias contadas.
Instigarei as crianças a usarem a criatividade para desenhar e imaginarem o ambiente ‘’ Pedreira do chapadão’’ pois é no fazer artístico e no
contato com os objetos que parte significativa do conhecimento em artes visuais e em outros eixos acontecem. Observei que as crianças do
agrupamento AG III C possuem grande interesse e curiosidade em assuntos relacionados à natureza, aos animais e em relação ao seu
cotidiano e o das pessoas que as cercam. Proporcionar reflexão com o dia a dia, a natureza, o habitat dos animais, entre outros recursos.
 Conhecer diferentes tipos de solo. Oportunizar a autonomia da criação artística, construir vasos de plantas com objetos diversos; favorecer
o desenvolvimento das capacidades artísticas e criativas das crianças. As crianças aprenderam a cultivar a terra e os benefícios que ela traz
para as plantas, além de descobrirem que podem fazer tinta natural com elementos extraídos da natureza.
Objetivo Geral

•      Permitir que o brincar seja um facilitador de aprendizagens, oportunizando vivências lúdicas, mostrando o valor da brincadeira e ampliando
as habilidades da criança para desenvolver em seus aspectos físicos, cognitivos, emocionais e sociais.
 
Objetivo Específico
 

•      Utilização expressiva intencional do movimento nas situações cotidianas e em suas brincadeiras.
•      Percepção de estruturas rítmicas para expressar- se corporalmente por meio de brincadeiras.
•      Confeccionar brinquedos musicais com os alunos com materiais de sucatas.

 

.
 

     Encerramento

          Justificativa:
 Iremos finalizar nosso ano com muita alegria e interação entre U. E, crianças e família. Organizaremos nossa U.E com muita decoração,
promovendo um espaço harmonioso. Ensaiaremos para a festa de encerramento os formandos do agrupamento AG III. O tema da
apresentação será o projeto anual campinas de A a Z. Vai ser um dia bem especial para as turmas dos AGIII onde teremos alimentos, sucos e
muita alegria e diversão!

           Objetivo Geral
•      Estabelecer vínculos afetivos e de troca entre as crianças, fortalecendo sua autoestima e ampliando gradativamente suas possibilidades de

comunicação interação social.
•      Contribui ao desenvolvimento e formação do caráter da criança.
•      Favorece a dicção das crianças.
•      Estimula a memória e a concentração.
•      Combater a timidez e vergonha.

 
Objetivo Específico
 

•      Ensinar a se relacionar com outras crianças e trabalhar em grupo.
•      Despertar a consciência corporal e a coordenação motora.
•      Reforçar o interesse das crianças pela leitura e literatura.
•      Ensina as crianças a controlar suas emoções.
•      Motiva o exercício do pensamento.

•              Permite que as crianças brinquem com o mundo da fantasia.
 
 

 
Metodologia
 

•      Visita a escola de ensino fundamental (AGIII)
•      Planejar e ensaiar o encerramento
•      Proporcionar um momento de confraternização com as crianças do AGIII que irão para o fundamental
•      O Eu, o Outro e o Nós
•      Traços, Sons, Cores e Formas
•      Escuta, Fala Pensamento e Imaginação
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           Recursos

 Decoração e planejamento adequado para o momento especial que a escola é a principal marca da história das crianças.

           Avaliação

 Avaliação das atividades é baseada em observação e registro. Utilizar-se de um olhar cuidadoso e amoroso para com as crianças,
observando seu comportamento, reações, emoções, desejos, interesses e características diante de atividades, situações e projetos. Essas
observações precisam ser registradas para que não se percam e tenhamos elementos importantes sobre cada criança. Será um processo
contínuo e organizado por meio do diário de classe e do portfólio. Também será feita utilizando plataformas digitais através do WhatsApp e
Facebook institucional.
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Planejamento Específico

Disciplina: Educação Especial

Professor: SEM PROFESSOR ALOCADO

Educação Especial 
 

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.
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“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)

Todo trabalho com as crianças público alvo da Educação Especial será realizado primeiramente no caráter de observação em cada sala, tendo um olhar atento não somente com as crianças diagnosticadas, mas sim as crianças que precisam de
olhar especial, por isso, a professora de Educação Especial estará sempre junto com as equipe das salas, orientando as professoras, monitoras e também as famílias dessas crianças.
 
 Fará parte do trabalho  da professora de Educação Especial um trabalho direto e efetivo com as famílias. O primeiro momento será de conversa, de anmese, elaboração de Relatórios, para que se entenda a priori a necessidade de cada criança,
as preocupações, perspectivas de cada famílias e no decorrer do trabalho sempre estar atendendo essas famílias, mantendo sempre o vínculo, parceria, compartilhando os progressos na Unidade e também em diferentes órgãos em que a
criança venha a ser entendida. 
 
  Os projetos anuais realizados pelas professoras seculares serão todos acompanhados pela professora de Educação Especial, as crianças com
necessidades especiais estarão incluídas em todas as atividades, permitindo a inclusão efetiva das crianças. 
 
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

A 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, transmitindo conhecimento, tranquilidade para que essas famílias sintam-se acolhidas e confiantes.
 
 Atender cada criança 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;

- Atividades com bola;

- Boliche;

- Brincadeiras com gelatina;

- Brincadeiras usando sucata.

AVALIAÇÃO
 
 A avaliação será feita através de vários instrumentos: Fotografias, registro das atividades de forma descritiva, observações, relatórios da participação e desenvolvimento da criança.
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Planejamento Específico

Disciplina: Educação Infantil

Professor: 911001523 - LHUBA CARLA S. NUNES

 PLANO ANUAL DE ENSINO – 2021

 

 
 CAMPINAS DE A à Z

 
 

AGRUPAMENTO – l/lI C

 TURMA DO BORBOLETÁRIO DE SANTA GENEBRA

 

Professora – Lhuba Carla Sartori Nunes

 

Educadoras: Caroline Cristini Silva de Andrade, Kátia Viviane Rodrigues, Vanessa Oliveira Dos Santos e Victória Rios Da Silva

 

Professora:  Lhuba Carla Sartori Nunes

Agrupamento: I/II C

 

Apresentação

 

 Meu nome é Lhuba Carla Sartori Nunes, tenho 45 anos, iniciei minha trajetória na área da educação infantil em 1995 quando completei o curso de Magistério no colégio Culto à Ciência,  foi na Escola de Educação Infantil “Vivencia e

Criatividade” que coloquei em pratica  o que aprendi durante o curso e me apaixonei por esta profissão tão importante na formação do ser humano.

No ano de 2005 me graduei em Administração pela Faculdade Anhanguera de Campinas, mas ser professora, sempre foi minha primeira escolha, então em 2017 me graduei em Pedagogia - Licenciatura Plena, pela Faculdade Facon.

Para mim, ser professora é muito gratificante, saber que podemos aprender e ensinar na mesma medida, com amor, carinho e dedicação... Isso não tem preço! Algumas vezes você pode até chegar com alguma dificuldade na sala de

aula, mas logo que uma criança pura e cheia de amor te abraça, este gesto se torna um remédio para qualquer situação, na minha opinião, sem afetividade não existe aprendizado.

 

Equipe de Educadoras:

 

            A equipe do agrupamento AGI/II C, apresenta o número de cinco agentes educacionais, sendo  eu como professora, juntamente com ajuda de quatro auxiliares no período da manhã e à tarde permanecendo com as crianças em período

integral, as quatro auxiliares. Esta turma é composta por crianças com idades multietárias e necessita de um trabalho em equipe, onde haja colaboração, companheirismo, parceria e dedicação, para que juntas alcancemos o objetivo no

desenvolvimento de nossas crianças, sempre apresentando um ambiente acolhedor.

 Segue a apresentação das auxiliares:

“Eu sou Caroline Cristini Silva de Andrade, tenho 29 anos, trabalho na área de Educação Infantil há um ano, gosto muito dessa profissão, pois ela é muito encantadora, as crianças me encantam.”

“Eu sou Kátia Viviane Rodrigues, tenho 29 anos, sendo primeiramente mãe de um menino Luan, de seis anos de idade. Sou monitora infantil há onze meses, onde realizo cuidados pessoais de higiene, alimentação, atenção, carinho e empatia.

Realizando então momentos de recreação e auxiliando nas atividades pedagógicas.

Prefeitura Municipal de Campinas
Secretaria Municipal de Educação

http://pponlinesme.campinas.sp.gov.br
07/10/2021 10:58:17   Página 160 de 169



“Eu sou Vanessa Oliveira Dos Santos, tenho 36 anos. Trabalho na Educação Infantil há um ano. Adoro estar com as crianças, elas me trazem alegria, gosto de dançar e brincar com elas.”

“Eu sou Victória Rios Da Silva, tenho 18 anos e essa é minha primeira experiência como monitora em creche.”

Agrupamento I/II C

 

            Este agrupamento é multietário, neste momento é composta por vinte e quatro crianças.

Promoveremos momentos de aprendizagem e desenvolvimento através da muita ludicidade, com atividades que envolvam as famílias e a turma de forma prazerosa e acolhedora.

Devido a pandemia do Corona vírus, seguiremos o protocolo de segurança necessário para evitarmos a contaminação e a prevenção da Covid-19 mantendo assim  a saúde e o bem de todos.

 

Introdução

 

Seguindo os protocolos de segurança para evitar e conter a Covid-19, no decorrer do ano será proporcionado espaços, ambientes, tempos e momentos que contribuam para que a criança se desenvolva e sinta-se acolhida, segura e

motivada.

Conforme o Documento Orientador, a garantia do direito à educação nesse cenário nos convoca à retomada dos Documentos Curriculares da Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino de Campinas (RMEC), da Carta de Princípios

de abril de 2020, e das Diretrizes para o Redimensionamento do Trabalho Pedagógico com a Educação Infantil no 2° semestre de 2020 (Anexo à Resolução SME n° 06, de 01 de setembro de 2020) para, na relação com essas referências e com

uma análise cuidadosa do trabalho no ano anterior e das expressões das crianças, famílias e educadores com ele envolvidos, serem encaminhadas as ações referentes ao ano letivo de 2021.

A compreensão das condições de vida, de relação com o CEI, de cuidado, interação brincadeira, movimento e diálogo, vividas pelas crianças é necessária para identificação de onde e como é preciso intervir educacionalmente.

Este exercício é uma das primeiras conquistas para as crianças ganharem autonomia, formação de identidade, equilíbrio e desenvolvimento de habilidades motoras e para aumentar a confiança nas habilidades motoras. Ressaltamos a

importância da prática de exercícios nesta faixa etária, pois quando a criança tiver espaço e liberdade para se movimentar, aprenderá a medir suas próprias forças e limites. À medida que as crianças ganham maior controle sobre seus corpos e

se adaptam à possibilidade de interagir com o mundo, elas se exercitam cada vez mais, também é importante levar em consideração que as  crianças se expressam em diferentes linguagens, o que representa um desafio para os educadores

interpretá-las e que por meio delas possa falar, promovendo o desenvolvimento pessoal. Dessa forma, as atividades criativas são um importante canal de possibilidades de aprendizagem.

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.

Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (9394/96), em seu artigo 29: A Educação Infantil primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até cinco anos e 11 meses
de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade.

De acordo com as Diretrizes Curriculares da Educação infantil Pública: um processo contínuo de reflexão e ação (2013) do Município de Campinas:

(...) a Educação infantil é construída de relações educativas entre crianças-crianças-adultos pela expressão, o afeto, a sexualidade, os jogos, as brincadeiras, as linguagens, o movimento corporal, a fantasia, a nutrição,
os cuidados, os projetos de estudos, em um espaço de convívio onde há respeito pelas relações culturais, sociais e familiares (BARBOSA, 2006, p.25).

 

Portanto, a Educação Infantil proporciona às crianças experiências que estimulem a socialização em grupo, compartilhando e construindo conhecimentos a partir das atividades pedagógicas propostas. Nesta fase, o lúdico e diferentes formas

de comunicação, favorece a estimulação física, emocional, cognitiva, psicológica e social e facilita o relacionamento interpessoal bem como o respeito e apreço pelas crianças.

Trabalhar com crianças pequenas exige que os professores sejam proativos, flexíveis e dinâmicos. O conteúdo do trabalho do professor deve variar desde cuidados básicos até conhecimentos específicos em diferentes áreas do conhecimento,

e deve ter diferentes naturezas de conteúdo. 

Plano Anual

No decorrer do ano desenvolveremos o Projeto: “Campinas de A a Z”, que tem como finalidade proporcionar condições que favoreçam descobertas, vivências pessoais e sociais, inspirar a criança a conhecer e ter acesso as

diversidades: culturais, artísticas, étnicas conhecimentos de mundo diversos, de forma lúdica e prazerosa dentro e fora do ambiente escolar. O objetivo desse Plano de Ensino para 2021, será proporcionar atividades diversificadas realizadas

em tempos e espaços diferentes, oportunizar momentos em que a criança possa construir conhecimentos, estimular a relação com a expressão através de músicas, atividades lúdicas, artes plásticas e gráficas, fotografia, cinema, dança e

literatura. Promover interações que permitam a autonomia da criança no pensar e fazer com o outro, no cuidado pessoal, na saúde, nutrição e bem estar.

Dentro deste plano anual encontram-se temas de projetos permanentes que são realizados por esta Unidade Escolar durante o decorrer de todo ano letivo, são eles: Água e Dengue, Diversidade e Cultura – Pátria – Etnias - Bullying,

Higiene e Saúde - Alimentação saudável, Sustentabilidade através destes será construído um trabalho que contemple o desenvolvimento integral das crianças de forma interdisciplinar e lúdica.

Neste primeiro momento, trabalharemos: Adaptação; Identidade e Família; Programa de Incentivo à leitura – Gostar de ler.

Conhecendo o entorno da creche através de registros fotográficos, conhecendo os animais e a natureza.  

PROJETOS:

Todos os projetos serão trabalhados seguindo o protocolo de segurança, para evitar a contaminação e conter a covid-19, visando sempre o bem estar da criança e toda a comunidade.

      Acolhimento e Adaptação

O período de acolhimento e adaptação é muito importante, tanto para a criança como para os pais, pois possibilita estabelecer vínculos de confiança e segurança tanto para a criança como para os pais.  

Objetivo Geral:

o   Estabelecer vínculo afetivo entre a professora, monitoras e a criança;

o   Receber as crianças mesmo via aplicativo com atenção, afeto e cuidado;

o   Estabelecer relação de confiança recíproca entre professora, crianças e famílias;
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o   Cuidar com respeito e afeto nos primeiros contatos da criança ao ingressar ou regressar assim que possível para a U.E;

  

Objetivo Específico:

Proporcionar atividades mitigadoras variadas realizando uma observação dos interesses e necessidades das crianças para que sejam feitos os registros e diagnósticos de cada criança, promovendo o desenvolvimento de vínculos

afetivos. 

Metodologia:

Músicas/ Histórias/ Artes/ Danças. 

      Identidade

A criança tem seu jeito próprio de compreender o mundo e é partindo das suas observações e estabelecendo relações com a realidade e com o meio que ela vive que tenta construir sua identidade e autonomia. Neste processo de

construção, em busca de sua autonomia e identidade a criança percorre diversos caminhos, entre a família e o mundo que a cerca. 

Objetivo Geral:

o   Ações compartilhadas de cuidado e educação entre família e a comunidade escolar;

o   Estimular o respeito, o distanciamento e convivência com o outro;

o    Atenção aos direitos básicos das crianças e o respeito pela sua cultura;

o   Oportunizar a criança a construção da sua identidade e autonomia, a partir da sua convivência e relacionamentos com outras crianças e adultos, incentivando o ser, o estar, o aprender e o conviver com os outros.  

Objetivo Especifico:

Identificar na foto da família os membros da mesma;

Reconhecer as partes do seu próprio corpo, através da musicalização;

Respeito e valorização por si mesmo e pelos outros;

Reconhecer suas preferências e as de seus colegas;

Estimular o a criatividade da criança e auxiliar em seu desenvolvimento motor.  

Metodologia:

Histórias/ Brincadeiras com objetos não estruturados/ Olhar no espelho.

      Diversidade e Cultura

As crianças desde a infância têm contato e convivem com discursos negativos, que levam a atitudes preconceituosas em sala de aula, família ou comunidade, e que em muitos casos passam desapercebidos. Para lidar com a diferença é

imprescindível que as crianças se familiarizem com a diversidade em diversas situações do cotidiano escolar, integrando a temática a prática pedagógica a partir de histórias, filmes, músicas, brinquedos e brincadeiras.

Objetivo Geral:

o   Trabalhar a diversidade no cotidiano da educação infantil;

o    Explorar a diversidade brasileira contribuindo para a construção da identidade pessoal de cada criança;

o   Regras de convivência e respeito às diferenças.

Objetivo Específico:

Valorizar as diferentes raças e gêneros, assim como pessoas portadoras de deficiências.

Metodologia:

Trabalharemos espaços, lugares, cores, musicalização através de cartazes/ Músicas/ Histórias/ Brincadeiras/ Dança/ Teatro.

      Água e Dengue

Conscientizar sobre a importância do uso consciente da água e atitudes impeçam a proliferação do mosquito Aedes Aegypti, transmissor de doenças como: dengue, Chikungunya e Zika vírus.

 Objetivo Geral:

o   Prevenção e conscientização, devendo se estender às famílias;

o   Conhecer as formas de contágio, prevenção e tratamento;

o   Identificar animais que vivem na água;

o   Alertar como o mosquito transmite a doença;

o   Reconhecer como os hábitos de higiene ajudam a manter a saúde e a prevenção da Dengue.

 

Objetivo Específico:

Diminuir a incidência de doenças e conscientização do uso da água.

 Metodologia:
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Observação dos estados e temperatura da água/ Contação de história/ Confecção e observação do “mosquito Aedes Aegypti.

      Agricultura e Horta – Alimentação Saudável

O verde aqui será bem explorado em conjunto com o tema da Mata de Santa Genebra, enfatizaremos importância de cultivar e respeitar a natureza, e explicando que dela retiramos as frutas e verduras que necessitamos para ternos
uma alimentação saudável e com responsabilidade. Trabalharemos novos sabores e texturas, onde a criança estará sempre degustando alimentos fornecidos pela unidade escolar. A creche desempenha um papel muito importante na vida
dessas crianças que é o de formação de valores e hábitos, e entre eles o da boa alimentação. 

Objetivo Geral

o   Incentivar e ensinar a importância da alimentação saudável;

o   Levar as crianças a perceberem a necessidade de adquirir alimentos ricos em nutrientes;

o   Identificar doenças causadas quando não nos alimentamos de acordo com a necessidade de nosso corpo;

 

Objetivos Específicos:

Desenvolver os sentidos, estimulando a linguagem oral e visual, cores e texturas das frutas, e desenvolver a curiosidade.

Metodologia:

Músicas/ Apresentação das frutas para as crianças/ Produção de cartaz/

Pintura da maçã com guache usando esponja/ Carimbo feito com a maçã/

Confecção da maçã na lixa/ Contação de história

      Festa dos Aniversariantes

Ao final de cada mês, será promovida no CEI a festa dos aniversariantes, que é uma oportunidade de socialização entre os agrupamentos e valorização das crianças melhorando sua autoestima.

 Objetivo Geral:

o   Homenagear os aniversariantes do mês;

o   Realizar o desejo de muitas crianças em comemorar junto aos coleguinhas da sala o seu aniversário.

 Objetivos Específicos:

 Promover a valorização da criança, suas vivências e a integração social entre a comunidade escolar. 

Metodologia:

Música/ histórias e danças.

      Etnias e Cultura Campineira:

Esse projeto busca valoriza as diferenças e busca oportunizar às crianças situações que as façam refletir sobre as diferenças, a diversidade étnico-cultural entre famílias e a necessidade de respeitar o outro

 Objetivo Geral:

o   Contribuir para uma sociedade onde todos têm direito à felicidade.  

Objetivo Especifico:

Conscientizar as crianças que somos iguais e também diferentes, nem por isso somos melhores ou piores que os outros. Devemos transmitir valores como respeito, amor ao próximo, solidariedade e a amizade.  

Metodologia:

Histórias infantis/ músicas.

      Semana do Trânsito Legal/ Maio Amarelo:

Informar as crianças a importância das leis de trânsito e conscientizar que elas servem para garantir a segurança delas e de seus responsáveis. Reforçar a atenção ao atravessar a rua, e nunca andar fora da calçada. O CEI desempenha

um papel fundamental nas atividades de educação para o trânsito e é um orientador decisivo para a formação de cidadãos conscientes e críticos.

Objetivo Geral:

o   Contribuir para um trânsito mais seguro, evitando acidentes;

o   Conhecer as formas, cores e os significados das placas mais utilizadas no trânsito, do semáforo, da faixa de pedestres e demais componentes das vias públicas;

o   Conhecer locais de risco para brincadeiras; 

o   Reconhecer os meios de transporte e suas vias;

  

Objetivo Especifico:

Ter consciência da importância das normas de trânsito.  

Metodologia:
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Através de músicas que mencionam o tema, histórias, vídeo infantil/ Brincadeira com pista, carrinhos, aviões, barco de brinquedos/ Atividades que envolvem pintura, colagem, recortes com diversos materiais.  

Civismo - Primavera:

Resgatar o civismo têm uma grande importância, uma vez que procuram resgatar valores, que muitas vezes vão ficando esquecidos ou vão perdendo seu verdadeiro significado.

Dentro desse projeto trabalharemos a também estação da primavera onde muitas pessoas celebram a chegada desta estação com alegria e a presença multicolorida das flores, levando a criança a contemplar as suas maravilhas e o

bem-estar que a convivência da natureza proporciona. 

Objetivo Geral:

         o     Valorizar as atitudes de respeito e comportamento ligadas ao civismo;

         o    Valorizar a escola e o retorno às aulas;

         o     Reconhecer a bandeira e o Hino Nacional como símbolos de Pátria;

          o      Conscientizar a criança da importância do seu papel de cidadão para a sociedade.

         o      Promover desfile se possível diante o retorno do isolamento.  

Objetivo Especifico:

Formar na criança o conceito Pátria;

Despertar o sentimento de patriotismo;

Metodologia:

O momento Cívico acontecerá uma vez por semana, onde haverá o hasteamento da bandeira junto com a canção do Hino Nacional, mantendo o distanciamento conforme o protocolo de segurança para conter e evitar a contaminação
do covid-19/ Música e dança/ Construção de cartazes e carimbos mãozinhas, colagens, expostas no decorrer do projeto/ Plantação de mudas de flores em vasinhos que podem ficar em um cantinho da creche, ou serem levados para
casa.

      Sustentabilidade

Incentivar as crianças a gerar uma nova finalidade a objetos que poderiam ir para o lixo, promover  atitudes simples que podemos adotar em nosso dia a dia, como por exemplo separar o lixo orgânico do reciclável (e dar a destinação
correta aos mesmos) e não jogar lixo nas ruas. 

Objetivo Geral:

o   Despertar nas crianças valores e ideias de preservação da natureza;

o   Sensibilizar de forma lúdica sobre o uso sustentável dos recursos naturais através de suas próprias ações;

o   Incorporar a rotina da coleta seletiva;

o   Conscientizar sobre as diferentes formas de coleta e destino do lixo, na escola, casa e espaços em comum.

o   Mutirão de limpeza nos espaços da U.E. ou da sua residência.  

Objetivo Específico:

Proporcionar o conhecimento e a conscientização da criança sobre os temas que envolvam meio ambiente e cidadania, desenvolvendo a construção de atitudes para a preservação e com o desenvolvimento sustentável.

Metodologia:

 Trabalharemos o entorno da creche, mostrando para a criança através de vídeo, que não devemos jogar lixo pelas ruas, seguindo o protocolo de segurança da covid-19/ Oficina de brinquedos recicláveis/ História/ Músicas/ Vídeos.  

             
                 Higiene e Saúde

É muito importante manter bons hábitos de higiene, pois é primordial para uma vida com mais saúde. Os cuidados de saúde e higiene pessoal têm influência direta na garantia das condições adequadas de saúde coletiva e individual

nos CEIs. Quando esses cuidados são seguidos, o risco de transmitir ou adquirir doenças torna-se muito baixo. 

Objetivo Geral:

o   Prevenção de doenças;

o   Levar as crianças a perceberem a necessidade de adquirir bons hábitos de higiene;

o   Identificar doenças causadas por falta de higiene corporal, bucal, etc. 

Objetivo Específico:

Conhecer o corpo humano e ensinar a importância da higienização.

Metodologia:

Enviar bilhetes informativos sobre a importância de manter as unhas sempre cortadas/ Lavar as mãos de forma correta/ Vestuários e condições climáticas/ Alimentos que fazem bem ou mal para os nossos dentes.  

      Outubro Rosa

Outubro Rosa é uma campanha mundial, realizada anualmente no mês de outubro, que busca a conscientização das mulheres a respeito da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama, aumentando as chances de cura e

reduzindo a mortalidade. 
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Objetivo Geral:

o   O principal objetivo é conscientizar as mulheres da importância da realização dos exames e divulgar informações gerais para a população como um todo.

Objetivo Especifico:

Sensibilizar para as causas Câncer Colo Uterino e Câncer de Mama;

Alertar para os Fatores de Risco do Câncer de Mama;

Estimular a Prevenção.

Metodologia:

Palestras/ Vídeos/ Cartazes

      Semana do Brincar/ Bullying:

O “brincar” ajuda no desenvolvimento da criatividade e da expressão de carinho e respeito de cada criança, essa pratica é fundamental para o desenvolvimento integral da criança de modo prazeroso. É essencial que o brincar
esteja presente no dia a dia das crianças durante todo o ano. Pensando nisso criamos esse projeto que vem de encontro às expectativas das crianças visando momentos únicos, prazerosos e cheios de aprendizados.

Aproveitando o momento trabalharemos o bullying é um conjunto de comportamentos agressivos, intencionais e repetitivos, adotado por uma ou mais crianças contra outra, sem motivação evidente, causando dor, angústia e

sofrimento e executado dentro de uma relação desigual de poder, tornando possível a intimidação da vítima, ele apresenta-se na forma de múltiplos atos: apelidar, agredir, difamar, ameaçar, pegar pertences, humilhar. 

                     Objetivo Geral:

   Incentivar o desenvolvimento integral do ser humano nos aspectos físico, social, cultural, afetivo, emocional e cognitivo a educação moral da criança;

Facilitar a construção da reflexão, da autonomia e da criatividade;

Perceber que suas ações têm efeitos nas outras crianças e nos adultos;

   Desenvolver a educação moral da criança.  

Objetivo Especifico:

Oferecer para a criança o direito de brincar, de autoconhecimento, de respeito mútuo, de participar de ações de socialização para a defesa dos seus direitos/ Combater o bullying.  

Metodologia:

Contação de histórias/ Gincana/ Dança, e música/ Teatro.  

      Sexta em Cena:

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. Através de 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.

Objetivo Geral:

o   Desenvolver a autoexpressão por meio da arte, favorecendo a atenção, observação, imaginação e a criatividade.

Objetivo Especifico:

Analisar através da peça teatral dificuldades em autoexpressão, dando oportunidade à criança de evoluir vencendo seus medos;

Estimular o senso - critico pela expressividade. 

Metodologia:

Apresentações/ Histórias/ Músicas.  

      Inclusão:

A inclusão deve ser trabalhada durante o ano todo. A inclusão na educação infantil tem como objetivo proporcionar as crianças especiais garantia de uma inclusão responsável, atendendo suas necessidades educacionais especiais,

fortalecendo a autoestima, desenvolvendo suas capacidades físicas/sociais. O caminho pedagógico da inclusão deve ser construído por todos, ou seja, pais, educadores e coordenadores, todos com o intuito de promover uma educação infantil

de qualidade, visando uma infância, feliz e valorizada, dentro de suas particularidades.  

Objetivo Geral:

o   Oportunizar o desenvolvimento integral da criança, quanto aos aspectos: físico, psicológico, intelectual e social;

o   Oportunizar e dar ênfase ao desenvolvimento e da capacidade de aprender;

o   Oportunizar a compreensão do ambiente em que vive natural e social a partir de situações vivenciadas;

o   Favorecer e valorizar as experiências e a inclusão nos vários grupos sociais. 

Objetivo Especifico:

Proporcionar momentos de interação e qualidade de vida à criança para o seu desenvolvimento e que a criança aprenda a conviver com as diferenças e se torne um cidadão.
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 Metodologia:

Atividades diárias nas quais as crianças possam cultivar o respeito, a cidadania, o cuidar de si e do outro, a aceitação, o companheirismo e tantos outros valores necessários para a formação de cidadãos justos, éticos e que respeitam as

diversidades que tanto contribuem para o nosso desenvolvimento/ Por meio de músicas e cantigas populares e histórias.

      Dia Mundial do meio Ambiente / Festa na Roça:

Nossas crianças devem aprender que estamos inseridos na natureza e compreender que não estamos separados dela, mas que somos sim uma parte da mesma, e que, portanto, devemos desempenhar cada qual o seu papel neste

contexto de preservação, dento deste projeto trabalharemos: “Festa na Roça”. As festas fazem parte do nosso folclore, proporcionam socialização e integração. No mês de junho é hora de acender fogueira, dançar quadrilha, brincadeiras

típicas, comer pipoca, pinhão. 

Objetivo Geral:

o   Apresentar a natureza com suas belezas, curiosidades e fragilidades. Mostrar lados negativos e positivos da ação do homem e valorizar a preservação;

o   Enriquecer o conhecimento da criança quanto aos costumes das festas juninas;

o   Manter ambiente limpo para o bom convívio na nossa escola;

o   Valorizar e demonstrar atitudes de respeito ao trabalho e ao homem do campo.  

Objetivo Especifico:

O respeito pela cultura e a sensibilização para as questões de preservação e conservação do Meio Ambiente:

 Metodologia:

Apresentação de vídeo educativo infantil, que trate da questão do lixo, da preservação do meio ambiente trazendo a importância da reciclagem/ Músicas/ Histórias.

      Encerramento:

Ao finalizar esse trabalho concluímos que a responsabilidade da educação infantil é muito grande para a formação do cidadão. Num clima de alegria e diversão finalizaremos nosso ano com a festa de encerramento do ano letivo.

Completar com sucesso mais uma etapa da caminhada, trilhar este caminho juntos com a certeza de que, durante este tempo de convívio, aprendizagem e conquistas alcançadas, transformamos vidas e eles também nos

transformaram. Por isso, aproveitamos este momento para ver o quanto valeu a pena ensinar e acreditar no potencial e desenvolvimento de cada criança. 

Objetivo Geral:

o   Objetivo de proporcionar um momento de confraternização, celebração e agradecimento por um ano tão produtivo e vitorioso

Objetivo Especifico:

Acompanhar o desenvolvimento da criança. 

Metodologia:

Organizaremos nossa Unidade promovendo um espaço harmonioso, alegre e cheio de recordações da trajetória das crianças/ Exposição/ Teatro.  

 AVALIAÇÃO 

A avaliação ocorrerá através da observação e registros (fotos, vídeos e anotações) das educadoras. Observando os avanços da compreensão, evolução cognitiva, coordenação motora e sociabilidade. Respeitando os limites de cada
criança, a participação e interesse dos familiares, o desempenho e suas evoluções.
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Professor: SEM PROFESSOR ALOCADO

Educação Especial 
 

 

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)

Todo trabalho com as crianças público alvo da Educação Especial será realizado primeiramente no caráter de observação em cada sala, tendo um olhar atento não somente com as crianças laudadas, mas sim as crianças que precisam de olhar
especial, por isso, a professora de Educação Especial estará sempre junto com as equipe das salas, orientando as professoras, monitoras e também as famílias dessas crianças.
 
 Fará parte do trabalho  da professora de Educação Especial um trabalho direto e efetivo com as famílias. O primeiro momento será de conversa, de anmese, elaboração de Relatórios, para que se entenda a priori a necessidade de cada criança,
as preocupações, perspectivas de cada famílias e no decorrer do trabalho sempre estar atendendo essas famílias, mantendo sempre o vínculo, parceria, compartilhando os progressos na Unidade e também em diferentes órgãos em que a
criança venha a ser entendida. 
 
  Os projetos anuais realizados pelas professoras seculares serão todos acompanhados pela professora de Educação Especial, as crianças com
necessidades especiais estarão incluídas em todas as atividades, permitindo a inclusão efetiva das crianças. 
 
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

A 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, transmitindo conhecimento, tranquilidade para que essas famílias sintam-se acolhidas e confiantes.
 
 Atender cada criança 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;

- Atividades com bola;

- Boliche;

- Brincadeiras com gelatina;

- Brincadeiras usando sucata.

AVALIAÇÃO
 
 A avaliação será feita através de vários instrumentos: Fotografias, registro das atividades de forma descritiva, observações, relatórios da participação e desenvolvimento da criança.
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