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Caracterização da Unidade Educacional e seu entorno. 

 
• Identificação da Unidade Educacional. 

 
 

E0862 -Cei - Nave Mãe Rogério Leandro Portela Santana 

Endereço: Rua João da Rocha n° 14 - Residencial São José 

Cep: 13057 - 156 

Tel (19) 32911767 

email: diretoriasaojose@anabrasil.org 

Horário de Funcionamento 

7:00 - 18:00 - Agrupamento I e Agrupamento II 

7:00 - 11:00 - Agrupamento III - Manhã 

13:00 - 17:00 - Agrupamento III - Tarde 

 
 
• Histórico da Unidade Educacional. 

 
 

No ano de 1999, surge em Campinas o bairro Residencial São José, localizado 

na região Sudoeste, com pouca infraestrutura e foi somente com o apoio da 

COHAB que o bairro iniciou o seu desenvolvimento. 
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O bairro era caracterizado somente pela divisão dos lotes, inicialmente 230 

terrenos, que foram distribuídos para uma população de baixa renda. 

Com o passar dos anos e com dificuldades deu-se início a construção de 

pequenas casas, surgindo em seguida a necessidade de alguns moradores 

montarem pequenos comércios. 

Um dos primeiros moradores conhecido como Silvano abriu o primeiro 

mercadinho onde era comercializado apenas produtos básicos. Aos poucos o 

bairro estava entrando no processo de urbanização. Os moradores criaram 

uma comissão de representantes do bairro onde se uniram com o objetivo de 

trazer melhorias para o bairro como, asfalto, escola, entre outros. 

No governo Alckmin foi liberada uma verba à prefeitura onde favoreceu a 

diminuição nos valores das parcelas, dando oportunidades aos moradores de 

até quitarem seus terrenos. Os que não quitaram tiveram uma diminuição 

significativa nas parcelas, que de R$ 120,00 chegaram até R$ 25,00 mensais. 

O bairro teve outra grande conquista que foi o asfalto, melhorando muito para 

os moradores e modificando o aspecto do bairro, onde mais tarde, surgiram 

linhas de ônibus para atender aos moradores que antes dependiam de apenas 

1 linha. 

Entre os anos de 2002 até 2004 o bairro já disponibilizava de uma escola 

grande que atendia a necessidade dos moradores e até mesmo dos bairros 

vizinhos. 

Hoje, o bairro já possui uma boa infraestrutura atendendo aos moradores, onde 

há chances de melhorias. 

No dia 24 de Junho de 2016 as 10:00h da manhã foi inaugurado o Centro de 

Educação Infantil CEI Bem Querer Pastor Rogério Leandro Portela Santana, 

localizado no bairro Residencial São José em Campinas. 
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Esse é um projeto administrado pelo ANA (Associação Nazarena Assistencial) 

em parceria com a prefeitura municipal de Campinas, com o objetivo de realizar 

um trabalho de cuidado, proporcionando o desenvolvimento integral da criança 

em parceria com seus familiares. 

O evento contou com a presença do senhor prefeito Jonas Donizete, a então 

secretária de educação Solange, o presidente do ANA senhor Osvaldo Bueno, 

o diretor da unidade inaugurada senhor Diego Cardoso, o deputado senhor 

Paulo Freire representando a família do homenageado que dá o nome a 

unidade. 

E também o presidente emérito e idealizador do ANA Reverendo Lazaro Aguiar 

Valvassoura. 

A unidade tem capacidade de atendimento para 370 crianças na faixa etária de 

4 meses a 5 anos dando início em suas atividades no dia01 de agosto de 2016. 

 

Inauguração com o Prefeito Jonas Donizete - 24/06/2016 

Entrada da Unidade Fachada da Unidade 
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 Características socioeconômicas e culturais da Unidade Educacional e 
seu entorno. 

O CEI – Bem Querer Pastor Rogério Leandro Portela Santana localizado à rua 

João da Rocha nº 14 - Residencial São José, bairro caracterizado com uma boa 

infraestrutura que atende as necessidades da comunidade: saneamento básico, 

pavimentação das ruas, coleta de lixo, rede elétrica, rede de internet, educação 

infantil, ensino fundamental e médio, transporte público. Diante dos dados 

colhidos através de questionários socioeconômicos enviados para as famílias 

dos alunos e também das informações obtidas no ato da matricula. As principais 

áreas de atuação profissional dos moradores são: serviços gerais; autônomos; 

vendedores; cuidadores e prestadores de serviço em geral. O perfil de 

escolaridades dos moradores em boa parte é de nível fundamental completo. As 

atividades sociais mais comuns são: cinema; shopping (Bandeiras, Unimart. 

Campinas Shopping) e informações por meio de TV e internet. Na unidade 

escolar até o momento não existe demanda para educação especial. Estão 

matriculados 152 meninos e 163 meninas divididos por agrupamentos AG I (56 

crianças – 26 meninos / 30 meninas) AG II ( 43 meninos / 46 meninas) AG III ( 

59 meninos / 54 meninas) Agrupamento Misto AG I/II ( 25 meninos / 32 meninas). 

Portanto a unidade escolar visa propor atividades que motivem o 

desenvolvimento integral da comunidade através das atividades sugeridas para 

as crianças com participação da família . Tais como projeto sacola viajante, 

apresentações culturais ente outros. 

 
 
• Ações intersetoriais em que a escola está envolvida. 

 
 

 Ações intersetoriais em que a escola está envolvida 

 GMC – Guarda Municipal de Campinas 
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A escola é, por excelência, um espaço privilegiado de troca de saberes e de 

mudança 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. 

Visando a aproximação da Guarda Municipal de Campinas com a comunidade 

do entorno da unidade escolar, será desenvolvido o PROIN- Projeto de 

Integração – que tem por objetivo contribuir para a construção de uma cultura de 

paz, desenvolvendo propostas que priorizem a juventude, fundamentadas no 

exercício da cidadania e concebidas a partir de conceitos como solidariedade e 

companheirismo, mostrando a Guarda Municipal como amiga e protetora da 

sociedade campineira. 

O PROIN sempre contou com parceiros para desenvolver seu trabalho. Um 

deles, é a equipe do Canil da GMC. Durante longa data esta parceria provou que 

dá certo, juntos promovem ações em escolas, ONGs, instituições religiosas e ao 

público em geral, que, com toda a certeza, levou mensagens de paz, respeito e 

solidariedade. Estas ações mostram que a aproximação da Instituição com a 

comunidade fortalece o laço que favorece uma cultura de paz e a prevenção à 

violência. 

Após um estudo da comunidade entorno da unidade educacional, percebemos 

que pelo fato do índice de criminalidade da região ser muito alta e grande parte 

da família da criança atendida pelo CEI estar em situação prisional devido 

envolvimento direto e/ou indireto nas drogas, as crianças acabam concebendo 

que a Guarda Municipal e Policia Militar como agentes da violência e não da 

proteção e solidariedade e o programa vem de encontro a esta realidade para 

resgatar estas crianças na primeira infância e fortalecer os laços para a 

prevenção à violência. 
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 Posto de Saúde União dos bairros 

Saúde não representa a mesma coisa para todas as pessoas. Dependerá da 

época, do lugar, da classe social. Dependerá de valores individuais, dependerá 

de concepções científicas, religiosas, filosóficas. O mesmo pode ser dito das 

doenças. (SCLIAR, 2007). 

As ações de saúde bucal, desde sua inserção até os dias atuais, vêm se 

consolidando nos serviços públicos de saúde. Os encontros de saberes e fazeres 

da produção do cuidado em saúde bucal acontecem num espaço de disputa dos 

distintos projetos que operam no interior das instituições de saúde quanto 

educacionais. 

Nossa unidade educacional tem um projeto que desenvolverá junto à unidade de 

saúde que atende o entrono que visa à saúde bucal das crianças partindo da 

conscientização e ensino de uma escovação correta e sua importância. 

A orientação da escovação será feita de forma prática com todas as crianças de 

cada agrupamento no ambiente da unidade, onde diariamente as crianças 

costumam fazer o processo. Em seguida será apresentado um teatro de 

fantoches e também na escovação será utilizado o recurso da boca gigante. 

Serão encaminhadas para atendimento no consultório do Posto de Saúde as 

crianças que apresentarem necessidade de um tratamento não só preventivo, 

mas de intervenção. 

 Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Novo Tempo 

O Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) Novo Tempo funciona 

como porta de entrada da assistência social e referenciamento para os centros 

de referência especializados (CREAS), atuando contra a violência instalada ou 

para os demais serviços que são ofertados no local, como a sala de inclusão 
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digital, dentro do programa Jovem. Com, atendimento e cadastramento do Bolsa 

Família e demais programas de transferência de renda. 

A unidade educacional trabalhará em parceria com o CRAS frequentando as 

reuniões mensais junto com os especialistas da região (pediatras, assistentes 

sociais, psicólogos e representantes do Conselho Tutelar) onde são 

apresentados os casos que requerem atenção da comunidade escolar onde 

serão articuladas propostas de atendimento entre os pares visando 

encaminhamentos pertinentes para a uma possível solução. 

 Grupos de estudos 

Mediar grupos de estudos sobre: 

  

o Saúde da criança - Desenvolvimento da linguagem oral e motora 

(engatinhar e caminhar) 

o Palestra: perfil de Pais: 

o participativos, 

o autoritários, 

o permissivos 

o negligentes: 

 
 
• Infraestrutura predial, recursos físicos e materiais/equipamentos 

 
 

 Infraestrutura predial, recursos físicos e materiais/equipamentos 

Dos recursos físicos, a Unidade Educacional possui: 

a) espaço destinado à área administrativa composto de: 

 Secretaria, onde é organizada com armários, arquivos, mesas, cadeiras, 
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 Computador, impressoras, este mesmo espaço é utilizado para o 

atendimento aos pais e responsáveis. 

 Sala da coordenação 

 Sala da direção 

 Almoxarifado 

 Dois banheiros 

b) espaço interno uso comum: 

 Sala Multiuso: este espaço localizado na entrada do estabelecimento 

anteriormente era utilizado na realização de atividades diversas como: 

projeção de filmes, ou vídeos, espaço para biblioteca com acervo de livros 

para empréstimo e de consulta dos educadores, composta por mesas, 

armários de aço, TV, DVD, aparelho de som com CD, data show e lousa, 

mas com a necessidade de atender a grande demanda do AGIII e nos 

adequar à Lei nº 12.796, que torna obrigatória a oferta gratuita de 

educação básica a partir dos 4 anos de idade, este espaço foi 

transformado também em sala de aula onde trabalhamos com projeto de 

salas ambientes. 

 Casa de Boneca: espaço adaptada para atender as crianças na função 

de educar e brincar, organizada de forma a atender as diferentes idades, 

estruturada com armários, almofadas, tapetes, mesinhas, mobiliário de 

uma casa em miniatura onde é desenvolvida uma proposta do jogo da 

brincadeira, através do qual a criança irá entender o mundo ao redor, 

testar habilidades, aprender funções sociais, conhecer as regras e 

também criá-las. A aprendizagem da linguagem e a habilidade motora de 

uma criança também são desenvolvidas durante o ato de brincar neste 

espaço. 

 Pátio: Privilegiados com uma bela área interna o pátio será utilizado como 

parte fundamental no processo de aprendizagem. Nele está o palco, local 

onde as apresentações teatrais e musicais serão realizadas. No piso 
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vários brincados são distribuídas no espaço e formando um playground. 

Pensando em dias chuvosos ou de muito frio as crianças poderão usufruir 

deste espaço coberto com segurança e conforto. 

 Cozinha equipada e depósito 

 Refeitório infantil 

 Refeitório de funcionários 

 03 parques externos com brinquedos diversos 

 01 Quiosque 

 09 salas de aula sendo 04 salas adaptadas para bebês, com lavatórios e 

banheiros adaptados 

 02 banheiros adaptados para portadores de necessidades especiais 

 Área externa com gramado 

 
 
• Quadro das salas de aulas com os respectivos horários de ocupação de 
cada turma. 

 
 

Quadro de salas de aulas com os respectivos horários de ocupação de 

cada Turma 

ESPAÇO 

FÍSICO 

TURMA 

ATENDIDA 

HORÁRIO DE 

ATENDIMENTO 

SALA 1 AGI A 7h às 18h 

SALA 2 AGI B 7h às 18h 

SALA 3 AGI/II A 7h às 18h 

SALA 4 AGII B 7h às 18h 

SALA 5 AGII C 7h às 18h 
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SALA 6 AGII D 7h ás 18h 

SALA 7 

AGIII A 

AGIII D 

7h ás 11:00 h 

13h ás 17:00 h 

SALA 8 AGI/II C 7h ás 18:00 h 

SALA 9 

MULTIUSO 

AGIII B 

AGIII C 

7h às 11h 

13h às 17h 

 
 
Profissionais que atuam na Unidade Educacional - quadro (s) geral (ais) 
reunindo jornada, horários e formação. 

 
• Quadro de horário de professor. 

 
 

Professor 

Agrupamento I, II, III 

DISTRIBUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA SEMANAL 

CARGA HORÁRIA HORÁRIO 
2ª 

FEIRA 

3ª 

FEIRA 

4ª 

FEIRA 

5ª 

FEIRA 

6ª 

FEIRA 
TOTAL 

TRABALHO COM A 

TURMA 

7h – 11h 

(Período 

Manhã) 

4h 4h 4h 4h 4h 20h 
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Jornada Semanal de Trabalho Docente 22 h 

Nome Formação Carga Horária Semanal Agrupamento 

Bruna Vengres Santos Camacho Pedagogia 22 hs I B 

Juliana Poli Gumiero Pedagogia 22 hs I A 

Lilian Alves da Silva Pedagogia 22 hs III A 

Marcia Aparecida de Camargo Silva Magistério 22 hs I/II A 

Marcia Cristina Barboza Vicente da Silva Pedagogia 22 hs III B 

Marcia Evangelista Justino Pedagogia 22 hs II C 

Marcia Souza Germano Pedagogia 22 hs III D 

Mayara de Oliveira Bernardo Pedagogia 22 hs II B 

Michelly Silvia de Oliveira Pedagogia 22 hs II D 

Roberta Gomes dos Santos Neto Pedagogia 22 hs I/II C 

Tatiane Tarello Cinack dos Santos Pedagogia 22 hs III C 

 
 
• Quadro de horário de monitores e agentes de educação infantil. 

 

Equipe de Agentes de Educação Infantil 

Nome Formação 
Carga 

Horária 
Agrupamento 

Adriana Cristina da Silva Alberto 
Ensino 
Médio 

40 hs Volante 

Amanda Priscila da Silva 
Ensino 
Médio 

40 hs I A 

Carla Cristina do Rosário Jaqueta 
Ensino 
Médio 

40 hs I A 

13h - 17 h 

(Período 

Tarde) 

REUNIÃO 

PEDAGÓGICA 
11h – 13h    2h   

TOTAL  4h 4h 4h 6h 4h  
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Cleonice Gomes Santana 
Ensino 
Médio 

40 hs Volante 

Crislaine Nascimento da Silva 
Ensino 
Médio 

40 hs II B 

Daniela Fernanda Vigilato 
Ensino 
Médio 

40 hs II D 

Diane Cristina de Sousa Ribeiro 
Ensino 
Médio 

40 hs I/II C 

Edvane Lacerda de Souza Matias 
Ensino 
Médio 

40 hs I A 

Ilsa Aparecida Bernardes Silva 
Ensino 
Médio 

40 hs I/II A 

Michele Inaia Aparecida 
Constantino 

Ensino 
Médio 

40 hs Volante 

Milane Cristina da Silva Mauricio 
Alves 

Ensino 
Médio 

40 hs I B 

Naiane Rodrigues Santiago 
Ensino 
Médio 

40 hs I B 

Nilva Conceição da Silva Pacharra 
Ensino 
Médio 

40 hs I/II A 

Noádia dos Santos Esquivel dos 
Santos 

Ensino 
Médio 

40 hs I/II C 

Noêmia Passos Gonçalves 
Ensino 
Médio 

40 hs I B 

Patrícia Souza Silva 
Ensino 
Médio 

40 hs II C 

Sandra Velma Souza da Costa 
Ensino 
Médio 

40 hs II D 

Tatiana Luma Nogueira 
Ensino 
Médio 

40 hs II B 

Thais Gonçalves Corrêa 
Ensino 
Médio 

40 hs I B 

Thais Bortoloto Moreira 
Ensino 
Médio 

40 hs II C 

Vanusa de Fátima Ribeiro 
Ensino 
Médio 

40 hs Volante 

Viviane Almeida de Araújo 
Ensino 
Médio 

40 hs I/II A 

MONITOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

AGRUPAMENTOS I e II – Turma 1 
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Jornada Semanal de Trabalho Docente 40hs 

Distribuição da Carga Horária Semanal 

Horário 2ª Feira 3ª Feira 4ª Feira 5ª Feira 6ª Feira 

Trabalho com a Turma 7h - 16 hs 7h - 16hs 7h - 16 hs 7 h- 16 hs 7 h - 16 hs 

Período do Almoço 1 h 1h 1h 1h 1h 

MONITOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

AGRUPAMENTOS I e II – turma 2 

Jornada Semanal de Trabalho Docente 40hs 

Horário 2ª Feira 3 ª Feira 4 ª Feira 5 ² Feira 6ªFeira 

Trabalho com a Turma 7:30 - 17:30 7:30 - 17:30 7:30 - 17:30 7:30 - 17:30 7:30 - 17:30 

Período do Almoço 2h 2h 2h 2h 2h 

MONITOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

AGRUPAMENTOS I e II – turma 3 

Jornada Semanal de Trabalho Docente 40hs 

Horário 2ª Feira 3ª Feira 4ª Feira 5ª Feira 6ª Feira 

Trabalho com a 
Turma 

8:30 - 
17:30 

8:30 - 
17:30 

8:30 - 
17:30 

8:30 - 
17:30 

8:30 -
17:30 

Período do Almoço 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 

MONITOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

AGRUPAMENTOS I e II – turma 4 

Jornada Semanal de Trabalho Docente 40hs 

Horário 2ª Feira 3ª Feira 4ª Feira 5ª Feira 6ª Feira 

Trabalho com a 
Turma 

7h - 17 
hs 

7h - 
17hs 

7hs - 
17hs 

7hs - 17 
hs 

7hs - 17 
hs 

Período do almoço 2 h 2 h 2 h 2 h 2h 

MONITOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
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AGRUPAMENTOS I e II – turma 5 

Jornada Semanal de Trabalho Docente 40hs 

Horário 2ª Feira 3ª Feira 4ª Feira 5ª Feira 6ª Feira 

Trabalho com a 
Turma 

8 h - 17:30 8 h - 17:30 8 h - 17:30 8h - 17:30 8 h - 17:30 

Período do almoço 
1 h e 30 

min 
1 h e 30 

min 
1 h e 30 

min 
1h e 30 

min 
1h e 30 

min 

MONITOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

AGRUPAMENTOS I e II – turma 6 

Jornada Semanal de Trabalho Docente 40hs 

Horário 2ª Feira 3ª Feira 4 ª Feira 5 ª Feira 6 ª Feira 

Trabalho com a 
Turma 

9 h - 18:00 
hs 

9h - 18:00 
hs 

9 h - 18:00 
hs 

9 h - 18:00 
hs 

9 h - 18:00 
hs 

Período do almoço 1 h 1h 1 h 1 h 1 h 

 
 
• Quadro de horário da equipe gestora. 

 
 

Quadro de horário da Equipe Gestora 

Nome Função Formação 
Carga Horária 

Semanal 

Maura Marta da Silva 
Vieira 

Coordenadora 
Pedagógica 

Pedagogia 40 hs 

Diego Fabiano Cardoso Diretor Educacional Pedagogia 40 hs 

Distribuição da carga Horária Semanal - Coordenadora Pedagógica 

 2ª Feira 3ª Feira 4ª Feira 5ª Feira 6ª Feira 

Horário 
7hs - 17 

hs 
7hs - 17 

hs 
7hs - 17 

hs 
7hs - 17 

hs 
7hs - 
17hs 

Período do 
almoço 

2h 2h 2h 2h 2h 
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Distribuição da carga Horária Semanal - Diretor Educacional 

 2ª Feira 3ª Feira 4ª Feira 5 ª feira 6ª Feira 

Horário 
8 hs - 18 

hs 
8 hs -18 

hs 
8 hs -18 

hs 
8 hs - 18 

hs 
8 hs - 18 

hs 

Período do 
Almoço 

2 h 2h 2h 2h 2h 

 
 
• Quadro de horário de funcionários. 

 
 

 Profissionais que atuam na unidade educacional 

MÓDULO DE PROFISSIONAIS  

Nº CARGO JORNADA FORMAÇÃO 

1 DIRETOR EDUCACIONAL 
40 

HORAS 

LIC. 

PEDAGOGIA 

1 COORD./ ORIENTADOR PEDAGÓGICO 
40 

HORAS 

LIC. 

PEDAGOGIA 

    

CARGO 
Nº 

PROFISSIONAIS 
JORNADA  

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 11 
22 

HORAS 

LIC. 

PEDAGOGIA 

CARGO 

CAPACIDADE DE 

ATENDIMENTO DA 

UNIDADE 

Nº DE 

PROFISSIONAIS 
JORNADA  
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MONITOR DE 

EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

327 Alunos 22 
40 

HORAS 

ENSINO MÉDIO 

COMPLETO 

Auxiliar 
Administrativo 

 1 40 horas 
Ensino Médio 

Completo 

Porteiro  1 40 horas 
Ensino Médio 

Completo 

Cozinheira  2 40 horas 
Ensino Médio 

Completo 

Auxiliar de Cozinha  2 40 horas 
Ensino Médio 

Completo 

Servente  4 40 horas 
Ensino Médio 

Completo 

 
 
• Composição dos colegiados da Unidade Educacional 

 
 

Docentes: 

1 - Marcia Aparecida de Camargo Silva 

2 - Marcia Souza Germano 

3 - Tatiane Tarello Cinack dos Santos 

4 - Mayara de Oliveira Bernardo 

5 -Michelly Silvia de Oliveira 

6- Marcia Cristina Barboza Vicente da Silva 

7 -Lilian Alves da Silva 

Especialista: 
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1 - Diego Fabiano Cardoso 

2 - Maura Marta da Silva Vieira 

Demais Funcionários: 

1 - Crislaine Nascimento da Silva 

Pais de Alunos: 

1 - Lázara de Paula Silva 

2 - Gabrielle Diniz 

3 - Fabiana Grazielle Batisita 

4 - Daniel de Brito Junior 

5 - Jaqueline Zagoto Bosso 

6 - Rosilene Nascimento 

7 - Aline da Silva Rocha 

8 - Juliana Santana 

9 - Roslene Nascimento da Costa 

10 - Thalita do Amaral Ferreira 

 
 
 
 
 
Avaliação institucional participativa 
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• Auto avaliação dos colegiados da escola e da equipe educacional. 

 Em  Agosto de 2016, a CEI Rogério Leandro Portela Santana, iniciou suas 

atividades por meio de projetos Didáticos Pedagógicos focalizados no 

desenvolvimento da criança e pautados na interdisciplinaridade dos eixos 

norteadores do referencial curricular nacional para a Educação Infantil. 

Nosso objetivo ao inaugurarmos a creche no dia 24 de junho de 2016, foi e é 

de propagar um ensino de qualidade numa abordagem interdisciplinar e lúdica 

que oferte as crianças a oportunidade de construírem seu conhecimento por 

meio concreto, da brincadeira, de resolução de situação-problema; pautada no 

diálogo aberto. Atividades integradas à concepção de aprender fazendo, foram 

adotadas durante todo o percurso letivo, pois a compreensão do contato direto 

reporta a uma significação maior na aprendizagem. Todas as atividades foram 

desenvolvidas tendo como princípio norteador a recreação dirigida garantindo 

às crianças o direito fundamental de: brincar, movimentar-se livremente para a 

construção de conceitos relacionados a si e ao mundo físico e social. 

A avaliação do trabalho desenvolvido revelou a necessidade de aprimorar as 

relações de trabalho e otimização do tempo para que as atividades tenham 

resultados mais efetivos. 

 
 
Relatório de avaliação institucional abordando os seguintes aspectos: 

 
 
 
 
• Processos de ensino e aprendizagem. 
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Os processos de ensino aprendizagem foram avaliados e documentados em 

forma de relatório individual comtemplando os aspectos: 

Físico/Motor: Movimentos amplos tais como: correr, saltar, chutar, expressão 

facial e corporal, equilíbrio 

Movimentos fino " pinça" tais como: pegar, colorir, pintar, recortar, amassar etc. 

Cognitivo: Raciocínio lógico, cor, formas, tamanhos, direção, linguagem oral e 

escrita 

Social: Reconhecer-se pelo seu próprio nome. Reconhecer seus pertences, 

colegas, e respeitar as diferenças individuais, desenvolver e expressar desejos, 

emoções e pensamentos. 

Todos os aspectos serão desenvolvidos através de brincadeiras, desenho, 

apresentações teatrais, atividades esportivas e música. 

 
 
• Cumprimento das metas da Unidade Educacional. 

Em 2016 a meta de trabalho foi estabelecer uma relação de confiança entre a 

unidade e a comunidade através da consolidação de um trabalho pedagógico 

efetivo e profissional. 

A outra meta foi desenvolver uma comunicação efetiva entre equipe gestora e 

comunidade. 

Essas metas foram atingidas através dos relatos de familiares das crianças 

sobre a satisfação dos moradores com o trabalho de cuidado e pedagógico 

desenvolvidos pela unidade. 
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• Projetos desenvolvidos. 

CEI – ROGÉRIO LEANDRO PORTELA SANTANA 

ASSOCIAÇÃO NAZARENA ASSISTENCIAL BENEFICENTE – ANA 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS 

Segundo Semestre de 2016 

Em primeiro de Agosto de 2016, a CEI Rogério Leandro Portela Santana, 

iniciou suas atividades por meio de projetos Didáticos Pedagógicos focalizados 

no desenvolvimento da criança e pautados na interdisciplinaridade dos eixos 

norteadores do referencial curricular nacional para a Educação Infantil. 

Nosso objetivo ao inaugurarmos a creche no dia 24 de junho de 2016, foi e é 

de propagar um ensino de qualidade numa abordagem interdisciplinar e lúdica 

que oferte as crianças a oportunidade de construírem seu conhecimento por 

meio concreto, da brincadeira, de resolução de situação-problema; pautada no 

diálogo aberto. Atividades integradas à concepção de aprender fazendo, foram 

adotadas durante todo o percurso letivo, pois a compreensão do contato direto 

reporta a uma significação maior na aprendizagem. Todas as atividades foram 

desenvolvidas tendo como princípio norteador a recreação dirigida garantindo 

às crianças o direito fundamental de: brincar, movimentar-se livremente para a 

construção de conceitos relacionados a si e ao mundo físico e social. Por isso 

brincadeiras de todas as origens são destacadas na rotina da creche como: 

percursos e trajetos; confecção de massinhas de modelar; amarelinha; coelho 

sai da toca; a dança das cadeiras; estátua; corrida no saco; bolinhas de sabão; 

cantigas de roda; balanço; corrida no pátio; ovo na colher, etc. 

 

Olimpíadas Rio 2016 
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Uma sequência didática de real significado deu-se na temática das Olimpíadas 

Rio 2016 com atividades como: 

 Confecção de painéis com os mascotes das Olimpíadas Tom e Vinícius; 
 Conversas e confecção de alimentação saudável. Enfatizando o 

consumo de frutas, legumes, verduras, para a formação física dos 
atletas. 

 Estímulo à prática esportiva com confecção de medalhas para todas as 
crianças que participaram das gincanas esportivas: bola na cesta; 
corrida; corrida com obstáculos. 

Primavera – Música e Teatro 

Trabalhando sempre o desenvolvimento psicomotor, entramos na primavera. 

 Confecção de painéis coloridos, todos os agrupamentos realizaram 
pinturas com guache, lápis e giz de cera, obras de arte coloridas. Flores, 
borboletas feitas de mosaicos coloriram os corredores, pátio e salas. 

 Todos os dias a creche esteve musical, no pátio ocorreram momentos 
de músicas infantis para dançar e cantar. 

 Teatro com professoras e crianças no palco dramatizando: A Linda Rosa 
Juvenil; A Sopa do Neném; A Lebre e a Tartaruga; Os Três Porquinhos. 

O Dia das Crianças 

Tivemos uma semana cheia de brincadeiras, comemoramos os aniversariantes 

do mês no pátio com suco e bolo de chocolate e algodão-doce; Teatro com o 

palhaço e dona onça; O mágico no circo; o Dia da fantasia: Meninas vestidas 

de princesas, Meninos de super-heróis; Piratas; Os 3 porquinhos, etc. 

Realizamos uma mini-gincana com as crianças dos agrupamentos III e II 

enquanto o agrupamento I torcia com pom pons e faixas. 

Após a semana da criança entramos no tema: Aqui é o meu País, como 

objetivo de situar as crianças no seu país, o Brasil mostrando a fauna, flora as 

danças e ritmos brasileiros, o futebol, as comidas típicas e o folclore. Tudo 

mostrado em peças teatrais, histórias, roda de conversa, atividades esportivas 
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como o futebol, as brincadeiras brasileiras: passar anel, amarelinha, pular 

corda, cantigas de roda. 

Confecção de painéis com animais brasileiros, rios, pontos turísticos como 

Cristo Redento, o Carnaval de Pernambuco, as baianas, os Cangaceiros do 

Sergipe. 

Confecção da Bandeira e Mapa Brasileiros 

A Rotina da creche articula se também com sequências didáticas realizadas 

dentro de temas relativos ao mundo infantil, que perpassa ao social e 

emocional dentro das temáticas como: Higiene, alimentação saudável; 

conversação, e exploração de situações diárias vivenciadas pelas crianças. 

Os resultados obtidos pelas atividades vivenciadas até a presente data foram 

alcançados através de uma postura didática voltada a troca de ideias entre o 

corpo docente e equipe gestora. A avaliação é contínua durante todo o 

processo o que possibilita a alteração de programa a partir dos resultados 

constatados. 

 
 
• Formação continuada dos profissionais na Unidade Educacional e/ou 
em outros espaços. 

 
 

As reuniões do TDC foram realizadas e registradas em ata na própria unidade 

escolar os temas abordados foram resultados de um diagnóstico levantado 

pela própria equipe docente e equipe gestora visando atender as necessidades 

especificas da demanda de atendimento da unidade escolar. 

Os temas escolhidos foram: 

 O significado da educação infantil 
 A importância do brincar 
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 O significado do desenho 
 Reflexão sobre o papel do professor na educação infantil 
 Características da criança de 04 meses até 12 meses 
 Orientação para a realização do semanário 

 
• Atividades de integração com o Conselho da Escola e com as famílias. 

 

 ATIVIDADES DE INTEGRAÇÃO REALIZADAS ENTRE O CONSELHO 

DE ESCOLA E FAMILIAS 

No dia 16 de Dezembro de 2016 realizamos a festa com o tema " Aqui é o Meu 

País" com o objetivo de mostrar as regiões do Brasil no que se refere a cultura, 

ritmos, pontos turísticos, gastronomia entre outros. As crianças de cada 

agrupamento apresentaram danças, teatro e música com figurinos respectivos 

a região confeccionados pelas monitoras e professoras. Foram distribuídos mil 

convites à família e comunidade. A festa ocorreu das 11:00 ás 16:00hs com 

uma participação significativa da comunidade. 

 
 
Compromissos da Unidade Educacional. 

 
• Apresentação dos propósitos da Unidade Educacional 

As Diretrizes Curriculares Nacionais, estabelecem para a Educação Infantil, 

considerando as especificidades afetivas, emocionais, sociais e cognitivas da 

criança de zero a cinco anos, a promoção do bem-estar e cuidados para o 

desenvolvimento da mesma de modo que lhe seja assegurado e oferecidas 

vivências que venham contribuir para o exercício da cidadania. Os dois eixos 

que norteiam a proposta curricular da criança na 

Educação Infantil são as interações e a brincadeira. As interações ocorrerão 

seguramente nas brincadeiras. 
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“A Criança e o adolescente têm direito a educação, visando ao pleno 

desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e 

qualificação para o trabalho (…)” ESTATUTO DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE Art.53. 

Piaget refere que o brincar é inerente a criança. “A Criança tem intimidade 

como brincadeira e com seu contexto descomprometido” ... (Piaget.1978) 

O Brincar faz parte do desenvolvimento do pensar e da construção do ser da 

criança. Rubem Alves, Educador, Filósofo e escritor brasileiro afirmavam que 

“brincar é tônico para a inteligência”. Assim sendo, a ação que norteio a prática 

pedagógica no Cei Rogério Leandro Portela Santana será o brincar. 

A CEI Pr. Rogério Leandro Portela Santana, tendo como base a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional LDB/94.96 que define e regula o 

sistema brasileiro de educação, organizará sua prática educativa a partir de 

projetos pedagógicos construídos sobre os princípios educacionais como: O 

Atendimento aos cuidados essenciais associados à sobrevivência e ao 

desenvolvimento da identidade da criança; a socialização por meio da 

participação nas práticas sociais, que serão especificamente o princípio 

educacional que norteia o acesso da criança aos bens socioculturais 

disponíveis, ampliando o desenvolvimento das capacidades relativas à 

expressão; à comunicação aos afetos, à interação social, ao pensamento, a 

ética e à estética, será priorizado na semana do livro e da música quando o 

prazer pela leitura será incentivado por meio de contação de histórias, 

representação de histórias, canções apresentadas nos espaços das salas e 

palco da unidade. Apresentação de instrumentos musicais como violão, tocado 

por educadores possibilitando à criança a aproximação e manipulação de 

instrumentos musicais, pandeiro, violão, tambor, triângulo, outros construídos 

coletivamente com sucata. É Natural à criança expressar-se através de 

diversas linguagens. A música que estimula a expressão corporal será um 

recurso bastante utilizado para esse objetivo. O Projeto Meio Ambiente terá 
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como eixo norteador o objetivo da Educação Infantil estabelecido no 

Referencial Nacional para a Educação Infantil, ou seja, levar a criança a 

observar e explorar o meio ambiente com atitude de curiosidade, percebendo-

se como integrante dependente e agente transformador do meio ambiente 

valorizando atitudes que contribuam para sua conservação, Portanto serão, 

dentre muitas atividades como plantar uma árvore por agrupamento, 

desenvolver o hábito do uso consciente da água do bebedouro, ou nos 

banheiros, etc. Desenvolver um olhar sobre o cuidado com os animais 

domésticos, conhecer animais em extinção especialmente do Brasil. 

A Criança tem o direito de vivenciar atividades prazerosas em um ambiente rico 

em afeto, respeito e colaboração. 

 
• Plano de ação da Unidade Educacional. (Completar o Quadro com os 
seguintes dados: problemas identificados, prioridades estabelecidas, 
metas definidas, ações, responsáveis, indicadores e cronograma). 

O Plano de ação da unidade de Educação Infantil deverá levar em 

consideração o momento histórico, o contexto cultural e as condições objetivas 

locais. Os indicadores de qualidade na Educação Infantil / MEC / Secretaria da 

Educação Básica / Brasília: MEC / SEB. 2009. 

As definições de qualidade das instituições de Educação Infantil, dependem de 

vários fatores dentre eles: Os Valores nos quais as pessoas acreditam, as 

tradições culturais o contexto social, histórico e econômico, a responsabilidade 

coletiva pela educação das crianças pequenas, também são relevantes. Para 

se elaborar um plano de ação da unidade Educacional, é necessário fazer uma 

avaliação diagnóstica para a partir dos resultados, traçar o próprio caminho 

seguindo as práticas educativas que se fundamentem na ética e nos direitos 

fundamentais da criança garantidos por lei. 

A Proposta pedagógica da CEI Pr. Rogério Leandro Portela Santana tem como 

objetivo principal o desenvolvimento integral da criança de zero a cinco anos de 
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idade, nos seus aspectos, físico, emocional, cognitivo e social da criança, 

complementando a ação da família e da sociedade. Essa unidade tem o 

objetivo de levar a criança a descobrir todas as possibilidades do seu corpo, 

das relações sociais e interpessoais, sua capacidade de pensar e criar e 

expressar-se. A Aprendizagem se dará de maneira heterogênea, contudo 

deverá acontecer de modo integral, de todas as crianças, considerando as 

diferentes faixas etárias. 

Problemas Identificados Objetivo Metas Ações Responsáveis Cronograma 

Baixa frequência dos pais 
na reunião do conselho 

de escola 

Ter o maior 
número de 

pais 
presentes 

Mais 10 pais na 
próxima 
reunião 

Bilhetes no 

caderno 

Aviso na 

entrada da 

escola 

Ligar para os 

pais para 

comunicar 

com 

antecedência 

sobre a 

reunião 

Equipe 
Gestora 

A cada 3 meses 

Deficiência na 
Manutenção física da 

unidade (Vazamentos nas 
pias da cozinha, 
ventiladores sem 

manutenção e 
dedetização da unidade) 

Dedetização 

da unidade 

Manutenção 

eficiente na 

cozinha 

Bom 

funcionamento 

e instalação de 

novos 

ventiladores 

Controle dos 

insetos 

(formigas, 

Comunicar 
através de e-

mail os 
órgãos 

responsáveis 
(CAE) 

Diretor 
Educacional 

Quinzenalmente 
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Instalação 

de novos 

Ventiladores 

aranha, 

baratas. 

> 

• Plano financeiro: previsão de investimentos para aquisições, 
manutenção e formação dos profissionais. 

 Plano financeiro: Previsão de investimentos para aquisições, 

manutenção e formação dos profissionais 

Nosso plano financeiro para 2016 foi embasado a partir do recebimento da 

verba anual a qual é recurso proveniente do convênio firmado ente a 

Associação Nazarena Assistencial Beneficente e a Secretaria Municipal de 

Educação. 

Não são utilizados recursos próprios, visto que a Associação Nazarena 

Assistencial é uma instituição sem fins lucrativos e não possui renda própria 

para o desenvolvimento do programa. 

No final de cada ano letivo, é solicitado pela Coordenadoria de Convênios a 

elaboração do Cronograma de desembolso do ano seguinte para análise e 

aprovação da coordenadoria. O mesmo é elaborado pela equipe financeira da 

instituição em parceria com a equipe gestora, a qual aponta as necessidades 

dos investimentos para o cumprimento da Proposta Pedagógica e o diagnóstico 

levantado pelas avaliações dos colegiados ocorridas durante o ano. 

 
 
Organização pedagógica da Unidade Educacional. 

 
• Objetivos. 
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 Objetivos da Educação Infantil 

A prática da educação infantil, na unidade educacional, se organizará dentro 

dos objetivos da Educação Infantil, baseado no Referencial Curricular Nacional 

para a Educação Infantil de modo que a criança desenvolva: 

• desenvolver uma imagem positiva de si, atuando de forma cada vez mais 

independente, com confiança em suas capacidades e percepção de suas 

limitações; 

• descobrir e conhecer progressivamente seu próprio corpo, suas 

potencialidades e seus limites, desenvolvendo e valorizando hábitos de 

cuidado com a própria saúde e bem-estar; 

• estabelecer vínculos afetivos e de troca com adultos e crianças, fortalecendo 

sua autoestima e ampliando gradativamente suas possibilidades de 

comunicação e interação social; 

• estabelecer e ampliar cada vez mais as relações sociais, aprendendo aos 

poucos a articular seus interesses e pontos de vista com os demais, 

respeitando a diversidade e desenvolvendo atitudes de ajuda e colaboração; 

• observar e explorar o ambiente com atitude de curiosidade, percebendo-se 

cada vez mais como integrante, dependente e agente transformador do meio 

ambiente e valorizando atitudes que contribuam para sua conservação; 

• brincar, expressando emoções, sentimentos, pensamentos, desejos e 

necessidades; 

• utilizar as diferentes linguagens (corporal, musical, plástica, oral e escrita) 

ajustadas às diferentes intenções e situações de comunicação, de forma a 

compreender e ser compreendido, 
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expressar suas ideias, sentimentos, necessidades e desejos e avançar no seu 

processo de construção de significados, enriquecendo cada vez mais sua 

capacidade expressiva; 

• conhecer algumas manifestações culturais, demonstrando atitudes de 

interesse, respeito e participação frente a elas e valorizando a diversidade. 

 
 
• Planos de Ensino de agrupamento em articulação com a Educação 
Especial e as descrições de saberes, de acordo com as Diretrizes 
Curriculares vigentes. 

 
 

Planos de ensino de Agrupamento I A 

CEI NAVE MÃE ROGÉRIO LEANDRO PORTELA SANTANA - ANA - Assoc. 

Nazarena Assistencial 

Plano Anual de Ensino do Professor 

 

Professora: Juliana Poli Gumiero 

Agrupamento I - A 

“A Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, é um direito humano 

e social de todas as crianças até seis anos de idade, sem distinção alguma 

decorrente de origem geográfica, caracteres do fenótipo (cor da pele, traços de 

rosto e cabelo), da etnia, nacionalidade, sexo, de deficiência física ou mental, 

nível socioeconômico ou classe social. Também não está atrelada à situação 

trabalhista dos pais, nem ao nível de instrução, religião, opinião política ou 

orientação sexual. Ela é oferecida em creches e pré-escolas, as quais se 

caracterizam como espaços institucionais não domésticos que constituem 
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estabelecimentos educacionais públicos ou privados que educam e cuidam de 

crianças de 0 a 5 anos de idade no período diurno, em jornada integral ou 

parcial, regulados e supervisionados por órgão competente do sistema de 

ensino e submetidos a controle social.” 

Portal MEC – Janeiro 2013 

É na fase dos 0 aos 6 anos, chamada de primeira infância, que as crianças 

passam a perceber o mundo e despertam uma curiosidade nata e investigativa. 

A educação Infantil é responsável por proporcionar às crianças experiências 

que auxiliam a desenvolver suas capacidades cognitivas, como atenção, 

memória, raciocínio e o bem estar em um ambiente cheio de pluralidade. Para 

isso, a escola deve promover atitudes, estratégias e comportamentos que 

favoreçam a melhor aceitação e desenvolvimento da criança. 

É na Educação Infantil que a criança abre a porta de acesso da à sociedade, 

onde tem a oportunidade de construir suas hipóteses e aprendizagens sobre o 

mundo. Com isso, a criança constrói sua própria identidade, baseada na 

exploração do meio em que vive, na construção dos relacionamentos 

interpessoais, na obtenção do conhecimento e valores a ela ensinados, e nas 

brincadeiras, que são a forma mais produtiva de adquirirem conhecimento e se 

relacionarem com outro. 

Segundo Vigotsky (1984), o ato de brincar atribui papel relevante na 

constituição do pensamento infantil. É brincando, jogando, que a criança revela 

seu estado cognitivo, visual, auditivo, tátil, motor, seu modo de aprender e 

entrar em uma relação cognitiva com o mundo de eventos, pessoas, coisas e 

símbolos. 

Vygotsky (1999), a brincadeira exerce uma forte influência no desenvolvimento 

infantil uma vez que é utilizada pela criança, de um lado pela necessidade de 

ação e por outra para satisfazer suas impossibilidades de executar 
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determinadas ações. No entanto a brincadeira não é apenas uma atividade 

simbólica, uma vez que mesmo envolvendo situações imaginárias, ela baseia-

se em regras de comportamento condizentes com aquilo que está sendo 

representado o que fará com que a criança internalize regras de conduta, 

valores, modo de agir e de pensar de seu grupo social, que passará a orientar 

o seu comportamento e desenvolvimento cognitivo. 

De acordo com esta linha de pensamento e a divisão de eixos estabelecidas 

para a educação infantil, que englobam linguagem oral, movimento, artes, 

matemática, música e natureza e sociedade, serão trabalhados projetos ao 

longo do ano letivo que irão abordar importantes temas para a aprendizagem e 

desenvolvimento da criança. O Projeto Adaptação, priorizará os eixos de 

música e linguagem oral, busca receber a criança de maneira acolhedora, 

fazendo com que a mesma possa perceber que o novo ambiente é importante 

e agradável fazendo dele extensão de sua casa, para que possa conquistar 

não só o conforto como também a segurança em seu período no ambiente 

escolar. O Projeto Identidade e autonomia, traz o tema Eu sou assim, 

priorizará os eixos música, linguagem oral, movimento e natureza e sociedade, 

onde a criança irá desenvolver o conhecimento inicialmente de si próprio como 

nome, idade e suas características e consequentemente as características do 

grupo ao qual está inserida. O Projeto Higiene e Saúde, priorizará os eixos, 

música, movimento e natureza e sociedade, irá oportunizar a criança o 

aprendizado para cuidar de seu próprio corpo e assim ter uma vida saudável, 

ensinando hábitos e práticas de higiene, incentivando-as nestes cuidados. 

O Projeto Transito Seguro, priorizará os eixos linguagem oral e movimento, 

busca conscientizar sobre regras e cuidados para se preservar, construir 

valores para que futuramente os pedestres de hoje tornem-se condutores 

melhores amanhã. O Projeto Meio Ambiente, priorizará os eixos de linguagem 

oral, natureza e sociedade e música, busca desenvolver na criança ações e 

posturas responsáveis diante de problemas ambientais e demonstrar situações 

que causam danos a natureza buscando assim soluções. Entre os projetos, 
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serão feitas também semanas educativas que irão trabalhar: Semana 

Monteiro Lobato, apresentando as crianças suas obras e personagens mais 

famosos; Semana do Idoso, desenvolvendo na criança a importância do 

respeito e do cuidado aos mais velhos; Semana da Criança, oportunizando as 

crianças uma semana com atividades diferentes que que incluam cama 

elástica, bailinhos, pintura em rosto e demais brincadeiras que são 

consideradas preferidas por eles; Semana da Música, desenvolvendo na 

criança o gosto pela música, conhecendo instrumentos, criando sons através 

de diferentes materiais e cantando com o grupo; Semana do livro, 

apresentando as crianças a importância e a beleza dos livros, das histórias e 

do conhecimento contido neles de maneira lúdica, fazendo com que elas 

possam manuseá-los e realmente conhece-los independente da sua idade. 

Além dos projetos fixos e as semanas Educativas, será trabalhado o Projeto 

“Sacola Viajante”, que possibilitará que cada criança uma por vez leve para 

casa uma bolsa com um livro infantil e um caderno de desenho no qual depois 

de ser feita a leitura da história entre pais e filhos será feita uma ilustração 

sobre o que foi lido de acordo com o que a criança percebeu através da 

história. 

A pedagogia de projetos orientará o trabalho pedagógico, a criança será 

participante ativa no processo de ensino aprendizagem e o conhecimento será 

construído considerando os aspectos cognitivos, físicos, sociais e emocionais 

da criança. O professor atuará como mediador entre o conhecimento e a 

criança, estimulando sua curiosidade, necessidades, vivências e trazendo 

elementos que contribuam para uma aprendizagem mais significativa. 

“Mediação em termos genéricos é o processo de intervenção de um elemento 

intermediário numa relação; a relação deixa, então, de ser direta e passa a ser 

mediada por esse elemento (OLIVEIRA, 2002, p. 26).” 
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O planejamento é realizado semanalmente levando em consideração o projeto 

pedagógico da escola, o planejamento anual da turma e as necessidades e 

interesses que correspondem ao agrupamento I – A, que é misto, com idades 

de 04 meses a 1 ano e 7 meses, totalizando 26 crianças, sendo 13 meninas e 

13 meninos escolhidos pela direção da escola de maneira aleatória. A sala tem 

um perfil tranquilo com crianças muito atentas e ansiosas por novas 

informações. A maior parte da sala já vem da mesma unidade escolar do ano 

anterior 2016. 

As atividades são divididas em duas partes, sendo elas as individuais e as em 

grupo. Quando feitas em grupo, normalmente as crianças ficam dispostas em 

roda, fileiras, ou grupos de meninas e meninos e são chamadas ao centro para 

que faça sua parte com a observação do restante da sala. Quando feitas 

individual, as crianças costumam estar com alguma atividade paralela 

orientada pelas monitoras da sala enquanto a professora tira uma de cada vez 

para que seja feito o trabalho. 

As atividades serão planejadas priorizando as faixa etárias e em cima do saber 

já pré construído, sempre buscando despertar mais interesse das mesmas nos 

assuntos evidenciando o lúdico, as dramatizações e o movimento global. As 

crianças explorarão também nas atividades televisão, rádio, livros, maquinas 

de bolhas e de espuma, entre outras plataformas de conhecimento e 

explorando diversos espaços da escola, como a sala de aula, o solário, pátio, 

palco, casa de bonecas, tanque de areia e parques. Dentre os materiais 

dispostos para as crianças trabalharem os projetos, estarão brinquedos em 

tamanhos médios e grandes como (Baldes, pás, rastelos de plástico, bonecos, 

ursos de pelúcia, materiais sensoriais como lixa, bucha, algodão, farinha, 

brinquedos de sucata, latas e chocalhos, elementos naturais como folhas, 

galhos, flores, jornais, revistas, papéis coloridos, entre outros). 

A avaliação será continua, através da avaliação semanal, feita com as 

percepções do agrupamento de como ocorreram as atividades contidas no 
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semanário, as avaliações individuais, feita com as observações de cada aluno 

e o portfólio de cada criança. 

REFÊRENCIAS 

Diretrizes Curriculares da Educação BÁSICA PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL: 

Um Processo Contínuo de Reflexão e Ação 

http://campinas.sp.gov.br/arquivos/educacao/04_diretrizes_infantil.pdf 

Concepção do Brincar e Aprender na Visão de Vygotsky 

https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/pedagogia/concepc

ao-do-brincar-e-aprender-na-visao-de-piaget-e-vygotsky/32223 

DÚVIDAS MAIS FREQUENTES SOBRE EDUCAÇÃO INFANTIL 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download

&alias=8169-duvidas-mais-frequentes-relacao-educacao-infantil-

pdf&Itemid=30192 

Professora: Katia Moreira 

Agrupamento AG 1 B. 

PLANO DE ENSINO DOS PROFESSORES 

De acordo com a LDB de 1996, explicita no art. 30, capitulo II, seção II que: 

“A educação infantil será oferecida em: I – creches ou entidades equivalentes 

para crianças de até três anos de idade; II – pé escolas, para as crianças de 

quatro a seis anos. 

O agrupamento AG I B, recebe 28 bebes que têm entre 3 e 12 meses de idade. 

O grupo é composto por 15 meninas e 13 meninos, separados de forma 

http://campinas.sp.gov.br/arquivos/educacao/04_diretrizes_infantil.pdf
https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/pedagogia/concepcao-do-brincar-e-aprender-na-visao-de-piaget-e-vygotsky/32223
https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/pedagogia/concepcao-do-brincar-e-aprender-na-visao-de-piaget-e-vygotsky/32223
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=8169-duvidas-mais-frequentes-relacao-educacao-infantil-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=8169-duvidas-mais-frequentes-relacao-educacao-infantil-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=8169-duvidas-mais-frequentes-relacao-educacao-infantil-pdf&Itemid=30192
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aleatória. Algumas crianças iniciaram este ano e outras já frequentavam a 

instituição no ano passado. Esta organização leva em consideração as 

particularidades da faixa etária, com suas formas especificas de aprender. 

Dessa maneira o professor pode organizar as atividades de acordo com a faixa 

etária do agrupamento I, proporcionando atividades para a construção do 

desenvolvimento da criança. A maioria das famílias mora no bairro e arredores. 

A equipe é composta por 1 professora e 4 monitoras trabalham em período 

integral. As atividades pedagógicas são realizada no período da manhã. 

Art. 29. 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. ( 

De acordo com a LDB a Educação Infantil é primeira etapa do desenvolvimento 

da criança. Uma etapa muito importante. É a fase em que seu desenvolvimento 

se dá por meio de brincadeiras e interação com o meio. O papel do professor é 

desenvolver atividades referente às faixas etárias e desenvolver o papel de 

mediador nesse processo educacional. Tendo como objetivo educar. 

Educar significa, portanto propiciar situações de cuidados, brincadeira e 

aprendizagens orientadas de forma integrada e que possas contribuir para o 

desenvolvimento das capacidades infantis de relação interpessoal, de ser e 

estar com os outros em uma atitude básica de aceitação, respeito e confiança, 

e o acesso pelas crianças, aos conhecimentos mais amplos da realidade social 

e cultural. Neste processo, a educação poderá auxiliar o desenvolvimento das 

capacidades das potencialidades corporais, afetivas, emocionais, estéticas, 

éticas, a perspectiva de contribuir para a formação de crianças felizes e 

saudáveis. (RCNEI, 1998 p, 23) 
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A base do cuidado humano também está ligado com o educar e com 

desenvolvimento da criança, como ajudar o outro a se desenvolver como ser 

humano. 

Cuidar significa valorizar e ajudar a desenvolver capacidades. O cuidado é um 

ato em relação ao outro e a si próprio que possui uma dimensão expressiva e 

implica em procedimentos específicos: cuidados com os aspectos biológicos do 

corpo, com a qualidade da alimentação e dos cuidados com a saúde, as 

necessidades básicas, são oferecidas de acordo com seu contexto 

sociocultural pode se dizer que as necessidades afetivas são também base 

para o desenvolvimento Infantil. (RCNEI, 1998 p, 25) 

No agrupamento AG I B todas as atividades são planejadas. O educar e o 

cuidar são conceitos intrínsecos em diversas situações na rotina da instituição 

de ensino. Alguns exemplos: quando a criança chega na sala ela é acolhida 

pelo seu nome. É colocada no colchão ou no bebê conforto, onde se 

encontrará segura. O momento da troca é muito importante, pois nesse cuidar 

o educar se faz presente através da linguagem oral. Devemos interagir com a 

criança contribuindo para o conhecimento da sua individualidade. 

Segundo Vygotsky, o homem possui natureza social, visto que nasce em 

um ambiente carregado de valores culturais. Nesse sentido, a convivência 

social é fundamental para transformar o homem de ser biológico em ser 

humano social (VYGOTSKY, 1991). A criança nasce apenas com funções 

psicológicas elementares e, a partir do aprendizado da cultura, estas 

funções transformam-se em funções psicológicas superiores 

(VYGOTSKY, 1991). Essa evolução é mediatizada pelas pessoas que 

interagem com as crianças, e é essa intermediação que dá ao 

conhecimento um significado social e histórico. 

De acordo com o Vygotsky o professor é mediador e nessa intermediação 

é preciso ajudar as crianças a identificar suas necessidades e priorizar, 
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cuidar da criança dando atenção a ela como pessoa que está num 

continuo crescimento e desenvolvimento, compreendendo sua 

individualidade, a construção de conhecimentos e o desenvolvimento mental 

possuem características individuais e particulares, ou seja, os significados 

culturais, historicamente produzidos, são internalizados pelo homem de forma 

individual, possuem um sentido pessoal. Segundo (Lane, 1997, p. 34) assim as 

crianças vão crescendo se tornando mais independente e autônoma. 

A rotina é organizada da seguinte forma: a sala será preparada para acolher as 

crianças, das 7:00hs às 7:30hs. São acolhidas pela professora e pelas 

monitoras com um diálogo que reforce a atenção da equipe, respeitando a 

individualidade de cada criança, fortalecendo o vínculo e oferecendo um 

ambiente tranquilo e seguro. Entre 7:30hs e 8:00hs será realizada rodas da 

música. O repertório musical será escolhido de acordo com os projetos que 

serão desenvolvidos. A música contribui para o desenvolvimento da percepção 

e atenção dos bebês. Quando se canta para as crianças é importante que se 

produza diversos tons, sons corporais como palmas, batidas nas pernas e 

conte com apoio alguns instrumentos confeccionado. É muito importante 

brincar, dançar e cantar com as discentes, levando em conta suas 

necessidades de contato corporal e vínculo afetivo. Às 8:00hs é preparado o 

"momento do mamar" oferecida pela creche. Conta-se com o apoio das 

monitoras estimulando a alimentação e incentivando a autonomia de segurar a 

mamadeira ou o copo. Nossa alimentação é realizada no lactário. Às 8:30hs 

acontece a atividade no solário que consiste em oferecer elementos para uma 

análise da paisagem, a identificação de características de diferentes grupos de 

crianças (timbre de voz, exploração dos brinquedos da escola) e o descobrir do 

seu corpo (sentando, tentando ficar de pé); 

9:15hs Fruta - Oferecimento da alimentação saudável. 9:45hs – Atividade com 

a professora: nesse momento com as crianças são oferecidas atividades que 

têm como objetivo desenvolver as capacidades afetivas, emocionais, sociais e 
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cognitivas, assim como os conhecimentos que possuem dos mais diferentes 

assuntos e suas origens socioculturais. 

Atividade em grupos – As atividades serão realizadas em conjunto. É formada 

uma roda com os bebês conforto onde todos alunos participam. Estabelecer 

vínculo afetivo e de troca com as crianças e com os adultos, fortalecendo sua 

autoestima e ampliando gradativamente suas possibilidades de comunicação e 

interação social. 

Atividade individualizada – As atividades serão realizadas de forma individual. 

Desenvolver uma imagem positiva de si, atuando de forma cada vez mais 

independente, com confiança em suas capacidades e percepção de suas 

limitações. 

Como se sabe, para Vygotsky, existem três momentos importantes da 

aprendizagem da criança: a zona de desenvolvimento potencial, que é tudo 

que a criança ainda não domina mas que se espera que ela seja capaz de 

realizar; a zona de desenvolvimento real, que é tudo que a criança já é capaz 

de realizar sozinha; a zona de desenvolvimento proximal, que é tudo que a 

criança somente realiza com o apoio de outras pessoas. É na zona de 

desenvolvimento proximal, segundo Oliveira (1993, p. 61) que a "interferência 

de outros indivíduos é mais transformadora. Isso porque os conhecimentos já 

consolidados não necessitam de interferência externa". 

10h30 almoço das crianças. As monitoras acompanham a atividade para 

avaliar a alimentação das criança. Das 11h às 13h: horário do descanso, 

visando oferecer um ambiente agradável e com som ambiente. 13:20hs 

Atividade recreativa orientada - com as monitoras. 14:00hs Café da Tarde 

15:40hs Hora da troca e organização para a saída. 16:30hs Saída. 

De acordo com RCNEI (1998), é importante a interação com crianças da 

mesma idade. E outras situações da rotina deverá ter a interação com crianças 
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de outras faixas etárias, essas situações contribuem para o desenvolvimento e 

da capacidade de relacionar–se. Essa interação se dá por meio da atividade 

SEXTA EM CENA. Será uma apresentação de teatro ou musical no palco da 

escola. Serão realizadas pelas professoras e pelos alunos. O tema da sexta em 

cena será escolhido de acordo com o projeto a ser desenvolvido. 

SACOLA VIAJANTE: serão confeccionadas duas sacolas contendo 1 livro e 1 

caderno para registro com a família. O objetivo é estimular o vínculo da família 

com a criança, através do livro de história, e estimular o interesse pela leitura; 

O Agrupamento I B irá trabalhar os Projetos: ADAPTAÇÃO, como o ano que 

inicia é fundamental a readaptação das crianças que já frequentavam a escola, 

como também a adaptação das crianças novas. Este início é muito marcante 

devido as novas rotinas, ambientes e pessoas como: professora, monitoras e 

colegas. Sendo assim é necessário que a criança seja inserida neste novo 

ambiente gradativamente para que a adaptação seja agradável. É necessário 

propiciar um ambiente acolhedor e seguro com muito aconchego, amor, 

carinho e acima de tudo dedicação possibilitando desenvolvimento físico, 

emocional e social. 

IDENTIDADE E AUTONOMIA: o projeto terá o tema “Eu sou assim”, tem a 

finalidade de fazer com que a criança construa sua identidade dento do ciclo, 

iniciando pelo nome, seguindo de todas as características físicas, modo de 

agir, pensar e sua história, paralelamente fazendo as distinções com o outro 

interagindo com seu meio social. Irá construir a sua identidade e autonomia a 

partir de sua convivência e relacionamentos com as crianças e adultos, 

incentivando o ser o estar, o aprender e o conviver com o outro. 

HIGIENE E SAÚDE: a idade em que as crianças da Educação Infantil se 

encontram envolve a busca de determinada autonomia, desta forma os hábitos 

de higiene pessoal devem ser ensinados as crianças desde cedo, a fim de 

desenvolver sua conscientização e para que sejam capazes de cuidar de seu 
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próprio corpo, de forma a promover a prevenção da saúde e da autoestima. 

Incentivar o cuidado com a saúde e com o próprio corpo. 

TRÂNSITO SEGURO: a melhor forma de trabalhar o trânsito seguro com as 

crianças é construindo esse conhecimento no dia a dia, através da rotina, 

falando para o bebê da importância de colocar o cinto para sua segurança. De 

forma muito tranquila e segura devem ir e vir dos espaços que são utilizados no 

dia a dia. Serão proporcionados momentos de vivência que possibilitam a 

aprendizagem do trânsito seguro. Construir o conhecimento a partir da rotina e 

através das brincadeiras. 

MEIO AMBIENTE: tem a finalidade de fazer com que a criança amplie o seu 

repertório de conhecimento e respeito do mundo social e natural. Com o 

objetivo de explorar o ambiente para que possa se relacionar com pessoas, 

estabelecer contato com alguns elementos da natureza, manifestando a 

curiosidade e interesse; 

O Agrupamento I B Irá trabalhar as Semanas Educativas MONTEIRO 

LOBATO, queremos apresentar a obra de Monteiro Lobato. Conhecer o Sítio e 

seus personagens, desbravando as escritas do autor. O objetivo do nosso 

semanário é Conhecer o escritor do Vale do Paraíba, bem como suas obras: – 

Criar nos alunos o hábito da leitura, através do contato com histórias; 

SEMANA DO IDOSO: a finalidade é trabalhar o respeito e o amor que devemos 

ter com as pessoas idosas. Ensinar para as crianças que devemos respeitar os 

mais velhos. 

SEMANA DA CRIANÇA: Uma semana diferenciada com brincadeiras e 

atividades, selecionas especialmente pra as crianças. 

SEMANA DA MÚSICA: apresentar para as crianças diversos instrumentos 

feitos de sucata, permitir que as crianças possam manusear. 
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SEMANA DO LIVRO: estimular a leitura e despertar o encanto pelas as 

histórias, apresentar esse universo magico que é a leitura. 

O Referencial Curricular Nacional, pra educação Infantil define dois âmbitos de 

experiência Formação social e conhecimento de Mundo. 

Formação pessoal e social, pretende que as instituições possam oferecer 

condições para que as crianças aprendam a conviver, a ser e a estar com os 

outros e consigo mesmas em atitude música de aceitação, de respeito de 

confiança; 

Conhecimento de Mundo referente a construção das diferentes linguagens, 

pelas crianças as relações se estabelecem com os objetivos de conhecimento. 

Destacam se o seguintes eixos de trabalho: 

MOVIMENTO: Utilizar o movimento corporal para o conhecimento do próprio 

corpo, a exploração do ambiente e o desenvolvimento de novas capacidades 

gestuais para adquirir confiança própria. 

ARTES VISUAIS: Estimular a criança a perceber, no seu cotidiano, 

demonstrações comunicativas por meio das artes visuais, texturas, formas, 

sabores, sons, espessuras, cores e tamanhos. 

MÚSICA: Desenvolver de maneira lúdica a expressividade da criança em 

relação a sua afetividade, e relacionar a arte e o movimento à linguagem não 

verbal. LINGUAGEM ORAL E ESCRITA: Inserir a criança na participação de 

práticas sociais, proporcionando a ela a possibilidade de interação com o meio 

(seja por meio de regras, documentos e notícias) ou com outras pessoas 

(crianças ou adultos), fazendo com que compreenda e seja compreendida. 

NATUREZA E SOCIEDADE: Estimular a criança a relacionar-se com o meio 

em que vive, dando assim oportunidade de conhecer seu entorno, utilizando 
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como ferramentas a exploração, a observação e a investigação, descobrindo 

novos desafios. 

MATEMÁTICA: Conceituar questões numéricas, sejam elas de quantidade, 

lateralidade, tamanhos, formas, cores, entre outras, utilizando a experiência 

diária da criança na escola ou até mesmo fora dela. 

A avaliação será continua, considerando – se que a documentação pedagógica 

é uma ferramenta de escuta e olhar atento através de fichas de avaliação 

descritiva da criança, e portfólios. 

Conforme defende Vygotsky (1991, p.44): Isto significa que com o auxílio 

deste método podemos medir não só o processo de desenvolvimento até 

o momento presente e os processos de maturação que já se produziram, 

mas também os processos que estão ocorrendo ainda, que só agora 

estão amadurecendo e desenvolvendo-se. 

Desse modo, a avaliação escolar torna-se uma ação essencial para o 

acompanhamento do desenvolvimento do estudante ao possibilitar analisar 

uma relação qualitativa entre a atividade de ensino elaborada pelo professor e 

a atividade de aprendizagem realizada pelos escolares. Essa perspectiva 

também encontra sustentação no pressuposto vigotskiano de que a mediação 

do professor ou do outro mais experiente, ao atuar na zona de 

desenvolvimento proximal do estudante, poderá promover o seu 

desenvolvimento. Pode-se acrescentar que nesse processo as crianças 

desenvolvem – se também pela própria interação entre elas. Quando há 

liberdade para que as crianças construam o seu conhecimento sob a 

orientação da professora. 

A professora que vai viabilizar a implementação do currículo a ser vivido no 

agrupamento, traçando o “caminho a ser seguido”. 
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Considera-se que a Educação Infantil cuida e educa com ações compartilhadas 

com as família; proporcionam aos bebês experiências, ampliando seus 

universos e a inserção no mundo do conhecimento, nas relações de afeto, de 

prazer de alegria, de tristeza, da imaginação, do sonho, da brincadeira, da 

escrita, da ciência, da arte, enfim, tudo ao mesmo tempo, afinal a brincadeira é 

uma forma de linguagem e a Linguagem oral também pode se uma forma de 

brincadeira. 

A diretrizes curriculares da educação básica para a educação Infantil, enfatiza 

–se que o profissional, na intencionalidade de sua ação educativa junto as 

crianças, planejam, documentam, avaliam, refletem, coletivizam os processos 

pedagógicos, organizam tempos e espaços criativos e instigantes, estabelecem 

diálogos diversificados entre e com as crianças. Estas ações são constitutivas 

da educação infantil de qualidade, igualitária e rica em sentidos e significado 

para bebes e crianças pequenas. 
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Agrupamento: 1C 

Professora: Márcia Aparecida de Camargo Silva 

A Educação Infantil é a primeira etapa da Educação básica, como define a LDB 

de 1996. É uma fase onde opera a relação e a interação com as pessoas e 

com o meio. Por isso, a educação infantil é fundamental para a construção do 

aprendizado contínuo da criança. O educador tem que proporcionar meios para 

que as crianças possam aprender sobre o mundo em que vivem, um mundo 

múltiplo e cheio de surpresas (Gallo, 2001, p39). 

Na educação infantil é necessário ter uma orientação curricular. Pois nessa 

fase a criança é construtora de seu conhecimento e cabe aos educadores 

serem mediadores desse processo educacional. Esse embasamento se 

encontra no “Currículo em Construção” (1998), o qual apresenta aspectos 

teóricos de autores como: Piaget, Vygotsky e Wallon. 

A fase da Educação Infantil é essencial para a construção e a formação da 

criança, Por isso os educadores tem que possibilitar a criança ter uma maior 

socialização e interatividade com outras crianças e com o ambiente, para que 

possam obter novas experiências e conhecimentos. 

Segundo Vygotsky, então, grande parte da aprendizagem das crianças 

ocorre pelas interações infantis no ambiente, que determina amplamente 

o que a criança internaliza. 

Os educadores reconhecem a necessidade de conhecimento teórico vinculado 

as práticas pedagógicas, pois permite intervir positivamente na fase de 

desenvolvimento da criança na educação infantil. 

O ensino pedagógico é construído dia a dia na vida da criança, pois a rotina 

permeada por cuidados e procedimentos viabilizam a educação. 
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Nesse sentido, um trabalho com intenções pedagógicas e de cuidados são 

previamente planejados com o propósito de permitir o desenvolvimento e 

aprendizagem das crianças, e construir identidades autônomas, promover 

novas relações sociais e conhecimentos diversos sobre o mundo, articulando o 

movimento, a afetividade, a expressão, os gestos, e posteriormente a fala. 

Diretrizes Curriculares da Educação Básica Infantil: um processo 

contínuo de reflexão e ação (2012) para subsidiar o nosso trabalho. O 

Documento nos indica que Entende-se como projeto aquele trabalho em 

que a escolha do objeto de estudo irá partir da realidade em que o grupo 

de bebês e crianças pequenas está inserido, aquilo que irá despertar 

curiosidade, a vontade de investigar, de conhecer mais profundamente, 

de olhar, de sentir, de experimentar o entorno. 

O agrupamento 1 C trabalhará com projetos, como: 

Adaptação, esse período é necessário e fundamental para proporcionar a 

criança uma acolhida fraterna, onde ela se sinta segura. Pois essa fase é 

delicada e merece um cuidado e tem como alvo favorecer um ambiente 

agradável e rico em estímulos, promovendo relacionamentos e novas 

experiências com a finalidade da expressão espontânea da criança. 

Identidade e autonomia esse processo é fundamental para que a criança 

reconheça sua própria imagem e compreenda seus próprios limites. Esse 

projeto estimula a aprendizagem e a convivência no mesmo espaço com outras 

pessoas, compreendendo que todos somos diferentes e agimos de maneira 

diferente, por isso é necessário respeitar e valorizar o outro. 

Higiene e Saúde que tem a finalidade de promover e consolidar hábitos de 

higiene, visando a importância da saúde. 

Trânsito seguro com o propósito de conscientizar a criança que transitamos o 

tempo todo, pois quando nos movemos de um lugar para o outro estamos em 
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um trânsito. Por isso, é necessário o entendimento da importância e a prática 

das regras para se obter um trânsito seguro. 

Meio Ambiente, pois é essencial a criança compreender o meio em que vive, 

entendendo que ela é protagonista para um ambiente saudável, através de 

suas atitudes no dia-a-dia, como: conservar o ambiente limpo, reutilizar 

materiais, reciclar, economizar água e preservar a natureza (flora e fauna). 

Projeto “Sacola Viajante”, será anual, e tem a finalidade de desenvolver o 

gosto pela boa leitura e estimular a criatividade das crianças. E ainda 

proporcionar a integração dos pais na vida escolar dos filhos, que participam do 

projeto fazendo a leitura desses livros em casa, proporcionando assim um 

momento prazeroso com seus filhos. Semanalmente duas crianças levarão 

para casa uma sacola contendo um livro de leitura e um caderno para registro. 

Em casa os responsáveis farão a leitura com a criança, e posteriormente irão 

ajudá-la a registrar o que mais gostou da história, em um caderno de desenho, 

irão expressar da forma como quiser (desenhos, colagens, pintura...) e 

posteriormente na escola a professora irá ajudar a criança compartilhar com os 

colegas. 

Semanas educativas são seguidas pela prefeitura, publicadas no Diário 

Oficial, por isso a equipe pedagógica selecionou tais temas: 

Semana de Monteiro Lobato: Conhecer as obras deMonteiro Lobatoé básico. 

Lobato significa literatura de qualidade e não ler sua obra significa abrir mão de 

livros que representam nossa própria identidade cultural. Monteiro Lobato, é 

vivenciar dentro da literatura infantil um mundo rico em cultura, em um mundo 

mágico de personagens que encantam a todos! E esse conhecimento 

desenvolverá a imaginação, a fantasia e a criatividade das crianças. 



CEI - PASTOR ROGÉRIO LEANDRO PORTELA 
      diretoriasaojose@anabrasil.org      19 3291-1767 
CNPJ: 54.150.339/0007-99 – IE: Isento 
      Rua Belmiro Costa, S/N – Res. São José 

      CEP: 13057-163 – Campinas/ SP 

 
 

47 
 

Semana do idoso: Resgatar valores, o respeito pelos idosos, fortalecer os 

laços que unem avós e netos, bem como reconhecer o papel dos idosos na 

formação de uma família. 

Semana da música: Enfatizar a importância da música, porque ela faz parte 

da história da humanidade. Em qualquer parte do mundo, em todas as épocas, 

a música e o homem sempre viveram juntos. No princípio, o homem reproduzia 

os sons que ouvia na natureza, como o vento forte e seu sussurrar nas 

folhagens, a água dos rios, o estalar dos galhos, o canto dos pássaros e tantos 

outros não só com a intenção de imita-los, mas também porque essa era a 

música que ele conhecia. A música está presente em todas as culturas nas 

mais diversas situações. Faz parte da educação desde há muito tempo, sendo 

que, já na Grécia antiga, era considerada fundamental para a formação dos 

futuros cidadãos. É necessário os educadores desenvolver a música em vários 

momentos do dia, porém não de forma rotineira e automática, mas dar à 

criança a oportunidade de viver a música, apreciando, cantando e criando som. 

Semana do livro: Enfatizar o incentivo a leitura de forma lúdica e prazerosa, 

com o intuito de desenvolver a linguagem oral e a expressão corporal, 

despertando a imaginação/faz d e conta. 

Semana da criança: É assegurado e garantido o direito da criança de ser feliz, 

valorizada, respeitada e amada. Ela passa a maior parte do tempo na escola, 

por isso a função social da escola é proporcionar à criança um ambiente feliz, 

acolhedor e amável. Promovendo, durante a semana da criança, atividades 

extraclasse, variadas e interessantes, visando dar a criança oportunidades de 

lazer com jogos e brincadeiras educativas, evidenciando os seus direitos e 

deveres. 

Para Vygotsky (1984), os elementos fundamentais da brincadeira são: a 

situação imaginária, a imitação e as regras. Segundo ele, sempre que 

brinca, a criança cria uma situação imaginária na qual assume um papel, 
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que pode ser, inicialmente, a imitação de um adulto observado. Assim, ela 

traz consigo regras de comportamento que estão implícitas e são 

culturalmente constituídas. 

Para um melhor desenvolvimento da criança, a professora poderá realizar dois 

passeios(gratuitos), os quais são: 

“Bosque dos Italianos”, localizado Rua Paulo Justi, s/n - Chapadão. Telefone: 

3705-8013, que funciona de 2ª a 6ª feira, das 9 h às 12h e das 13h 30 min. ás 

17h. O propósito desse passeio é para que a criança desenvolva uma 

educação ambiental, como também para que tenha o prazer pela leitura em um 

espaço diferente (brinquedoteca com acervo de muitos livros infantis e um 

lugar para a crianças brincarem, com cerca de 330 brinquedos modernos e 

antigos) de forma lúdica, com a finalidade de desenvolver a linguagem oral ,a 

expressão corporal e a imaginação criativa. O site para contato 

é www.bosquedositalianos.org.br. 

“Zoológico Municipal de Campinas”, Bosque dos Jequitibás é uma das 

maiores e mais antigas áreas de lazer da cidade, que se localiza na Rua Cel 

Quirino. 02. Telefone: (19) 3231-8795. O horário de funcionamento é de terça a 

domingo, das 7h às 18h.O propósito desse passeio é de oportunizar um 

ambiente diferente para que a criança desenvolva uma maior interação com o 

meio ambiente (fauna e flora). 

Os alunos do Agrupamento 1C é composto por 26 crianças, dentre elas 09 

meninos e 17 meninas, de idades entre 1 a 2 anos, a escolha dos alunos na 

sala foi realizada aleatoriamente. Nessa faixa etária é notável diferenças e 

especificidades em cada fase da criança, pois em questão de dias já se notam 

diferenças no desenvolvimento de cada criança, por isso, essa faixa etária 

exige grande responsabilidade por parte dos adultos que com elas trabalham, 

para que essas diferenças possam ser qualitativamente trabalhadas e 

desenvolvidas integralmente. 

http://www.bosquedositalianos.org.br/
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Para um bom desenvolvimento do trabalho pedagógico é necessário ter um 

ambiente favorecido, que proporciona para as crianças um espaço atrativo e 

condizente para essa faixa etária (de 1 a 2 anos). O espaço foi organizado e 

planejado com pinturas na parede (crianças no parque), com desenho do urso 

fixado na porta (para identificação da criança), tapete de borracha no chão para 

receber a criança. Contém uma TV, vídeo, mesa para suporte da professora, 

armários com variedades de brinquedos e materiais para exercer o pedagógico 

(livros, jogos, tintas, pincéis, sulfites. Cartolinas, colas...). A organização é de 

responsabilidade da professora e das monitoras. 

Para obter um bom relacionamento a professora desenvolverá atividades que 

proporcionam a interação entre os colegas de sala, como: brincadeiras, 

esporte, música e dança. E para interação com as outras salas será realizado o 

sexta em cena, para que todos participem e se relacionem. 

Segundo Vygotsky, o desenvolvimento cognitivo do aluno se dá por meio 

da interação social, ou seja, de sua interação com outros indivíduos e 

com o meio. 

BRINCAR é uma atividade essencial na infância, uma vez que envolvem 

muitos aspectos do desenvolvimento afetivo, físico, cognitivo e psicológico. É 

também um momento de aprendizagens diversas, onde a criança cria uma 

situação imaginária, satisfazendo necessidades que no momento não são 

realizáveis, explora e significa o mundo. Por meio do ato de brincar cotidiano, 

permeando toda a rotina, espera-se oportunizar situações em que as crianças 

se expressem livremente, desenvolvendo a criatividade, oralidade, 

concentração, solidariedade e partilha de brinquedos. Para tanto é necessário 

a educadora utilizar diferentes brinquedos e espaços, como: brincadeiras de 

roda, faz-de-conta, jogos, parque, casa das bonecas, tanque de areia e outros 

“A aprendizagem é uma experiência social, a qual é mediada pela 

interação entre a linguagem e a ação”. Vygotsky 
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De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Infantil (Parecer CNE/CEB Nº: 20/2009). Uma atividade muito importante 

para a criança pequena é a brincadeira. Brincar dá à criança oportunidade 

para imitar o conhecido e para construir o novo, conforme ela reconstrói 

o cenário necessário para que sua fantasia se aproxime ou se distancie 

da realidade vivida, assumindo personagens e transformando objetos 

pelo uso que deles faz.(p.15) 

A avaliação é contínua e os instrumentos utilizados no AG 1C serão: 

avaliações semanais, relatórios individuais e portfólio. 

Piaget quanto Vygotsky – indiscutivelmente os dois psicólogos do 

desenvolvimento mais influentes até hoje – instigaram-nos a não nos 

contentarmos apenas em observar se as respostas das crianças às 

perguntas e às tarefas eram corretas. O poder desses dois psicólogos do 

desenvolvimento repousa em seu interesse em investigar abaixo da 

superfície, para tentar compreender por que elas se comportam e 

respondem como o fazem. Como é verdadeiro para quase todas as 

contribuições significativas à ciência, as ideias de Vygotsky e de Piaget 

são avaliadas mais por quanto nos estimulam a ampliar nosso 

conhecimento, do que por quão perfeitamente representaram uma 

compreensão completa e definitiva da mente humana em 

desenvolvimento. Talvez, o máximo que possamos exigir de uma teoria é 

que ela seja digna de investigação posterior. 

Considerações finais: A Educação Infantil é a fase em que a criança 

desenvolve a motricidade global, a imaginação e a criatividade e cabe ao 

educador ser mediador dessa aprendizagem e desenvolvimento, de forma 

sistematizada, para que a criança possa escrever sua própria história, 

desenvolvendo a sua cidadania consciente. 
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Professora: Mayara de Oliveira Bernardo 

Agrupamento 2-B 

A LEI Nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996 estabelece as diretrizes e bases da 

educação nacional. A educação, que é dever da família juntamente com o 

Estado - cada um com suas obrigações, tem como finalidade definida no artigo 

2º da LDB “o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o 

exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. ” 

A primeira etapa da Educação Básica é a Educação Infantil. Esta tem como 

finalidade “o desenvolvimento integral da criança até seis anos de idade, em 

seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, completando a ação da 

família e da comunidade” (Lei 9394/96 – Seção II Artigo 29). 

A primeira infância é uma fase crucial no desenvolvimento da criança, é nesse 

momento que ela desenvolve capacidades físicas e psicológicas que 

influenciarão até em sua vida adulta. A Educação Infantil, para algumas delas é 

a primeira porta de convívio com a sociedade. 

De acordo com o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil 

“Educar significa, portanto, propiciar situações de cuidados, brincadeiras e 

aprendizagens orientadas de forma integrada e que possam contribuir para o 

desenvolvimento das capacidades infantis... ” (RCNEI pág. 23) 

Não há como dissociar o cuidar e o educar e as brincadeiras são o meio 

utilizado para que as crianças se desenvolvam. O que diferencia as 

brincadeiras que as crianças já participam em casa ou no seu convívio com sua 

família com as brincadeiras e afazeres realizados na escola é que todas elas 



CEI - PASTOR ROGÉRIO LEANDRO PORTELA 
      diretoriasaojose@anabrasil.org      19 3291-1767 
CNPJ: 54.150.339/0007-99 – IE: Isento 
      Rua Belmiro Costa, S/N – Res. São José 

      CEP: 13057-163 – Campinas/ SP 

 
 

53 
 

são atividades planejadas de forma sistemática - têm intencionalidade, mesmo 

que façam parte do cotidiano, como a refeição, a troca ou a higienização. 

A prática na Educação Infantil deve ser organizada de forma que permita a 

apropriação de sua identidade, a autonomia, o desenvolvimento de uma 

imagem positiva de si, conhecer seu próprio corpo, estabelecer relações 

sociais e vínculos afetivos com adultos e crianças e expressar-se por diferentes 

tipos de linguagens (musical, corporal, oral, entre outras). 

Há algo permanente na rotina diária das crianças que permite o 

desenvolvimento desses fatores na prática, a brincadeira. O brincar, seja nas 

áreas internas, externas ou na sala de aula, é fator primordial no 

desenvolvimento integral e direito fundamental da criança. Brincando a criança 

desenvolve sua personalidade de acordo com Vygotsky: 

“Ao brincar, a criança assume papéis e aceita as regras próprias da 

brincadeira, executando, imaginariamente, tarefas para as quais ainda não está 

apta ou não sente como agradáveis na realidade". (1988) 

De acordo com Raul, (2001, pág. 189) o brincar proporciona o prazer em 

aprender, na brincadeira a criança assume papéis diferentes e recria alguns 

momentos da sua vida, revendo seus medos, ansiedades e problemas. É 

brincando que a criança encontra o prazer que o aprender lhe proporciona. 

O RCNEI (Brasil, 1998, vol. 1 pág 27) destaca que “brincar contribui, assim, 

para a interiorização de determinados modelos de adulto, no âmbito de grupos 

sociais diversos. ” 

Essa interiorização de informações, regras, hábitos e condições, na Educação 

Infantil só pode ser adquirida da forma adequada por meio da brincadeira e de 

atividades lúdicas. 
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A fim de que esses objetivos sejam atingidos, um dos fatores a serem 

observados é o ambiente da escola. Ele deve ser propício a mudanças 

realizadas de acordo com a necessidade observada pelo professor e 

permissivo para interferência das crianças, respondendo as propostas delas 

nos momentos de atividade e interação, sempre priorizando a segurança 

precisa para cada faixa etária. 

Para que as atividades pedagógicas, as interações e a rotina seja estabelecida 

de forma adequada no cotidiano, foi feita a divisão de turmas por faixa etária, 

seguindo as disposições do RCNEI e da LDB. 

O Agrupamento 2-B, tem no ano de 2017 a quantidade de 30 crianças. A faixa 

etária da turma é homogenia (de 1 ano e 5 meses a 2 anos completos), 

composta por 16 meninos e 14 meninas que foram escolhidas aleatoriamente. 

A turma é composta por crianças muito ativas e que demonstram curiosidade e 

interesse pelas propostas. As atividades devem ser planejadas de forma 

seguida e rápida pois o tempo de concentração dessa faixa etária é curto. 

As formas de realização são individuais, coletiva ou em grupo. Sendo a 

atividade individual realizada diretamente com a professora, as coletivas 

geralmente dispostas em roda com a participação da equipe e as em grupo 

divididas de acordo com a quantidade de crianças presentes no dia, dispostas 

geralmente em espaços separados dentro da sala. 

As trocas e a utilização do banheiro são realizadas pelas monitoras, que estão 

sempre interagindo com cada um nesses momentos. A escovação é realizada 

por toda equipe e orientada pela professora. 

Ainda que tenha sido feita a divisão por faixa etária, são propostas atividades 

semanais, que envolvem a interação das turmas de idades diferentes, como o 

Projeto Sexta Em Cena, que consiste em apresentações teatrais e/ou musicais 
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das crianças ou da equipe pedagógica para todas as turmas reunidas no pátio 

da instituição. 

A escola tem disponível além da sala de aula, os parques externos e internos, 

o tanque de areia, o palco, os caminhos externos e a faixa de caminho interna, 

o tanque de areia, a casa de bonecas, todos esses espaços são 

pedagogicamente utilizados pelo agrupamento. 

As atividades são propostas de acordo com o conhecimento prévio dos alunos, 

procurando sempre desafiá-las a testar seus movimentos e a possibilidade de 

exploração dos materiais disponíveis. 

O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, explicita a criação 

de categorias curriculares para organizar os conteúdos necessários no trabalho 

da Educação Infantil: 

“Esta organização visa a abranger diversos e múltiplos espaços de elaboração 

de conhecimentos e de diferentes linguagens, a construção da identidade, os 

processos de socialização e o desenvolvimento da autonomia das crianças que 

propiciam, por sua vez, as aprendizagens consideradas essenciais. ” (RCNEI, 

vol. 1 Organização em âmbitos e eixos, pág 45) 

Os eixos norteadores preestabelecidos são Movimento, Música, Artes Visuais, 

Linguagem Oral e Escrita, Natureza e Sociedade e Matemática. Todos devem 

ser trabalhados levando em consideração o desenvolvimento específico que 

proporciona, mas as atividades pedagógicas costumam abordar mais de um 

eixo norteador. Para que eles possam ser aplicados de forma mais efetiva, a 

instituição trabalhará por meio de projetos. 

Os projetos a serem trabalhados, foram escolhidos pela coordenação 

juntamente com a equipe pedagógica e serão desenvolvidos ao decorrer do 

ano. 
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Projeto Adaptação: Ao de separar com uma rotina nova e a distância de seus 

pais ou responsáveis, é natural que a criança demonstre insegurança, por isso 

o projeto visa propiciar a criança um ambiente acolhedor, valorizando sua 

presença de forma que ela se sinta segura e tranquila para se desenvolver. 

Projeto Identidade e Autonomia: A infância é o momento em que se começa 

a construir sua identidade. Com a temática: Eu sou assim... o projeto visa 

ampliar os conceitos da criança sobre sua identidade, relacionamento com o 

outro e com o ambiente, valorizando as características individuais. 

Projeto Higiene e Saúde: Os cuidados de higiene pessoal são essenciais para 

manter a saúde. Considerando isso, é necessário conscientizar a criança de 

quais são e como realizar os cuidados básicos de higiene pessoal para manter-

se saudável. 

Projeto Trânsito Seguro: Levando em consideração que as crianças 

observam tudo ao seu redor, isso inclui o trânsito. Por isso, o projeto vai 

abordar a conscientização das regras e permitir que as crianças se apropriem 

disso para serem pedestres mais conscientes e motoristas com mais 

segurança no futuro. 

Projeto Meio Ambiente: esse projeto visa conscientizar sobre o cuidado e 

familiarizar as crianças com os elementos que compõe o meio ambiente. 

Além desses projetos que ocorrerão, haverá um projeto com duração prevista 

para o ano todo, o Projeto Sacola Viajante, no qual semanalmente será 

sorteada uma criança da turma que levará um kit com um livro de história, um 

caderno de desenho para registro e um estojo com lápis de cor, para ler e 

registrar suas percepções com seus pais e/ou responsáveis. 

Além dos projetos, serão desenvolvidas também as Semanas Educativas, 

escolhidas em acordo com a proposta da SME publicada no Diário Oficial do 

Município de Campinas relacionados a realidade da comunidade. 
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Semana Educativa Monteiro Lobato: conhecer as obras do escritor e suas 

principais personagens da turma do Sítio do Pica Pau Amarelo. 

Semana Educativa dos Idosos: Proporcionar reflexão as crianças sobre o 

respeito e o cuidado e valorização aos idosos. 

Semana Educativa da Criança: Proporcionar as crianças uma semana 

divertida, com eventos festivos e brincadeiras/brinquedos diferentes, saindo um 

pouco da rotina escolar. 

Semana Educativa da Música: a música é uma forma de expressão muito 

importante na vida da criança e na rotina da escola. Essa semana visa 

desenvolver nas crianças o gosto pela música e possibilitar mais uma forma de 

comunicação e expressão. 

Semana Educativa do Livro: proporcionar as crianças um contato maior com 

os livros, desenvolvendo seu interesse pelo universo das histórias. 

Os planejamentos são feitos de acordo com os referenciais do Plano Anual de 

Ensino do Professor, nesses Projetos desenvolvidos por agrupamento que 

geram o planejamento semanal feito por turma. 

A avaliação é feita de maneira continua, por meio das avaliações semanais e 

após o término de cada projeto. Além do Portfólio e Relatório Individual 

elaborado após observações diárias. 
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CEI NAVE MÃE ROGÉRIO LEANDRO PORTELA SANTANA 

ANA - Assoc. Nazarena Assistencial 

Professora: Márcia Evangelista Justino 

Agrupamento: II C 

Plano de Ensino Anual do Professor 

Ao longo dos anos a Educação Infantil no Brasil passou por diversas mudanças 

e grande avanço pode ser constatado, sendo atualmente considerada como a 

primeira etapa da Educação Básica por determinação da Lei de diretrizes e 

Bases da Educação Nacional 9394/96, sendo, portanto dever do Estado 

oferecer uma Educação Infantil de qualidade que promova o desenvolvimento 

integral à criança de 0 a 5 ano e 11 meses. Sendo essa a primeira etapa da 

existência humana fundamental para a formação do ser humano, torna-se 

imprescindível que todos os setores da sociedade estejam envolvidas na 

http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/rcnei_vol1.pdf
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/volume3.pdf
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construção e a implementação da educação de qualidade que assegurem esse 

direito. Nesse sentido, é que as instituições necessariamente precisam 

conhecer as culturas plurais que constituem o espaço da creche a pré-escola, a 

riqueza das contribuições familiares e da comunidade, suas crenças e 

manifestações, e fortalecer formas de atendimento articuladas aos saberes e 

às especificidades étnicas, linguísticas, culturais e religiosas de cada 

comunidade. (BRASIL, parecer CNE/CEB, 2009, p.11). Assim, a Instituição de 

Educação Infantil (IEI), deve elaborar sua Proposta Pedagógica, elencando e 

apontando aspectos que devem ser considerados em acordo com as definições 

da Legislação Nacional e articulando cada item do roteiro de compromissos 

que compõe o bojo de competências da Educação Infantil, buscando coerência 

entre eles. Para que se apontem o trabalho a ser desenvolvido em sua 

proposta Pedagógica é necessário que a IEI, reflita e explicite sua visão de 

sociedade, de ser humano, de criança, desenvolvimento e aprendizagem, de 

educação e cuidado. Tendo em vista que essa Proposta Pedagógica tem a 

criança como foco do planejamento escolar, nos valemos da definição da Lei 

de diretrizes e Bases para definir a criança em questão: 

(...) a criança é sujeito histórico e de direitos que, nas interações, relações e 

práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, 

brinca imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta narra, 

questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo 

cultura. (Resolução CNE/CEB, 2009, p.1). 

A rotina do atendimento nos espaços pedagógicos, precisa ser muito bem 

planejada, pois há um grande dinamismo e diversidade no grupo já que 

enquanto uma criança dessa faixa-etária brinca, outra precisa ser trocada, 

fazendo-se necessária atenção permanente do adulto/educador, além de 

preparo, conhecimento e disponibilidade, pensando espaços e situações 

didáticas que desafiem e contribuam para o desenvolvimento da criança. 

Assim, torna-se imprescindível compreender a indissociabilidade do cuidar e 
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educar para o desenvolvimento integral da criança de o a 6 anos. Entendendo 

o cuidar por valorizar e ajudar a desenvolver as capacidades básicas, ligada à 

garantia das necessidades físicas (alimentação, higiene, sono), aliado à 

construção de um ambiente em que estejam presentes também a segurança 

emocional e as possibilidades de expressão de sua curiosidade intelectual. 

Consideramos que o educar se concretiza em propiciar situações de 

brincadeiras, cuidado e aprendizagens que contribuam e estimulem o 

desenvolvimento e as capacidades cognitivas e emocionais da criança. 

Pensando na importância da dupla cuidar-educar, os momentos de higiene, 

descanso e alimentação devem seguir o planejamento, possibilitando o bem 

estar da criança além de ser oportunidade de valiosos aprendizados. Para 

tanto, a rotina do atendimento da creche deve se visar se concretizarem num 

espaço prazeroso, aberto a descobertas, interessante para a criança e até uma 

extensão, manipulação e experimentação do conhecimento com material 

didático apropriado à faixa etária, tornando a ação do professor com viés 

investigativo e socialização de experiências diversas com uma prática reflexiva 

que transforma e reconstrói o conhecimento pela análise crítica cotidiana. A 

criança atendida na Educação Infantil necessita ser tratada com respeito e 

carinho, levando-se em consideração as diferenças entre elas, já que o 

desenvolvimento afetivo se dá paralelamente ao desenvolvimento cognitivo e 

tem profunda influência ao desenvolvimento intelectual, pois segundo Piaget, o 

aspecto afetivo por si só não modifica as estruturas cognitivas, mas pode 

influenciar que haja mudanças nessas estruturas. O Agrupamento II C está 

composto por 29 crianças, dezessete (17) meninas e doze (12) meninos, 

distribuídas em um grupo heterogêneo com idade e fases de desenvolvimento 

misto, escolhidos aleatoriamente pela direção da CEI, São crianças de 1 ano e 

5 meses à 2 anos e 8 meses. A proposta curricular do Agrupamento II C, será 

desenvolvida e articulada por meio da ação pedagógica e do envolvimento do 

grupo de trabalho. Por se tratar de sala onde as fases de desenvolvimento são 

plurais as proposta norteadora para atender as necessidades da criança e a 

diversidade do currículo na Educação Infantil, deverá ter tempos e espaços 
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coerentes com a fase do desenvolvimento no Estágio sensório-motor, que vai 

do zero até dois anos de idade, com atenção especial ao início do 

desenvolvimento das coordenações motoras, quando a criança aprende a 

conhecer e diferenciar objetos fora do próprio corpo e seu pensamento está 

diretamente vinculado ao mundo concreto. (PIAJET, 1971) A Proposta 

Pedagógica que irá nortear este Plano de Ensino levará em consideração a 

inserção e o acolhimento das crianças, explicitando às famílias a necessidade 

de cumprimento de período de adaptação à rotina da instituição, terão por 

princípio além dos instituídos pelas Diretrizes Nacionais da Educação Infantil, 

Éticos, Estéticos e Políticos, opções metodológicas que contribuam para que 

as crianças se desenvolvam em potencial, e aprendam maneiras de ser, estar, 

fazer, conviver e conhecer com a mediação construída na prática cotidiana com 

as outras crianças e educadores que a acompanham. (VIGOTISKY, 1984) 

"O nível de desenvolvimento real caracteriza o desenvolvimento mental 

retrospectivamente, enquanto a zona de desenvolvimento proximal caracteriza 

o desenvolvimento mental prospectivamente." (VIGOTISKY, 1984). 

Explorando a aprendizagem por meio das linguagens, organizaremos espaços 

e situações de aprendizagens com ações corporais, gestuais e verbais, 

buscando estimular o desenvolvimento das capacidades motoras e simbólicas 

das crianças, possibilitando a interação com diferentes sistemas de signos que 

configuram a oralidade, o desenho, a pintura, a música, a imitação. 

Considerando-se que o brinquedo e a brincadeira são constitutivos da infância, 

além de a brincadeira caracterizar-se como um dos principais meios de 

expressão que possibilita a investigação e a aprendizagem sobre as pessoas e 

o mundo, (MEC, 2012), enfatizaremos o brincar, oferecendo oportunidades e 

criando espaços que favoreçam a brincadeira como atividade sempre presente 

no cotidiano da criança, uma vez que a criança é o centro do nosso 

planejamento curricular. Reconhecendo-se a importância do brincar como eixo 

norteador do desenvolvimento infantil, as atividades na sala de referência 
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também serão desenvolvidas dentro da ação educativa intencional onde as 

crianças terão contato com jogos de manipulação: desde os industrializados 

até os produzidos a partir de sucatas, jogos de simbolização envolvendo placas 

sensoriais, garrafas sensoriais com diferentes materiais, alguns explorando o 

tato, o olfato, o sentido visual e o auditivo, caixa surpresa, Cesta do Tesouro, 

expressão musical envolvendo dança e movimentos corporais, expressão 

plástica por meio de atividades com tinta guache, manipularão brinquedos 

sonoros e coloridos que façam barulho, brinquedos de empilhar, puxar, 

empurrar, objetos que flutuem na água, brinquedos que desmontam blocos e 

argolas para empilhar, bambolês organizados em forma de circuito para serem 

explorados como forma de desafio motor e garrafas sensoriais. 

Oportunizaremos o contato sensorial com diferentes materiais de natureza 

diversa como: plástico, borracha, madeira, massinha industrializada, material 

acrílico, algodão, etc. Além das atividades já citadas, organizadas para os 

Semanários, está previsto em nosso planejamento curricular, em forma de 

projetos organizados pela instituição escolar que em alguns casos envolverão 

as famílias das crianças, visando uma formação consciente, organizada pela 

comunidade escolar, para uma atitude reflexiva, assim como as Semanas 

Educativas com temas relacionados a assuntos presentes na sociedade Sendo 

para as crianças, motivo de encantamento, brinquedos sonoros e coloridos, 

além de construírem-se em direito da criança contemporânea que afetam de 

forma direta as crianças e suas famílias. Acontecerão também nas sextas-

feiras de todo o ano letivo, a Sexta em Cena como proposta de promover 

momentos de interação e protagonismo, oportunizando a cada semana uma 

apresentação musical/teatral de alternada turma. Pensando na proposta 

curricular organizado por meio de projetos, como um modo de organizar as 

práticas que representa uma ação intencional, planejada e com alto valor 

educativo. 

Os projetos inseridos na rotina do Agrupamento II C, propostos pela instituição 

escolar: Adaptação; Propiciar a criança um ambiente acolhedor, valorizando 
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sua presença de forma que ela se sinta segura e tranquila para se desenvolver 

nos aspectos físico, emocional e social. Identidade e Autonomia; Ampliar os 

conceitos da criança sobre sua identidade, relacionamento com o outro e com 

o ambiente, valorizando as características individuais como enriquecedores das 

relações interpessoais. Higiene e Saúde; Conscientizar os alunos para o direto 

a saúde, mostrando a importância de uma boa higiene, introduzindo novos 

hábitos em seu dia a dia. Trânsito Seguro; identificar a educação para o 

transito como fator de segurança pessoal e coletiva. Meio 

Ambiente; Perceber-se integrante dependente e agente transformar do 

ambiente, identificando seus elementos e a interações entre eles, contribuindo 

ativamente para a melhoria do meio ambiente. Sacola Viajante; Enfocar a 

importância de ouvir histórias e do contato da criança desde cedo com o livro. 

A literatura infantil contribui para o crescimento emocional, cognitivo e para a 

identificação pessoal da criança. Semanas educativas: Monteiro 

Lobato; Conhecer o escritor, bem com as suas obras, criar nos alunos o hábito 

da leitura, através do contato com a história. Semana do Livro; Ouvir história é 

uma brincadeira que fortalece os vínculos afetivos numa relação livre e lúdica, 

abre espaço para alegria imaginação e o prazer. Semana do 

Idoso; Sensibilizar as crianças para as questões do envelhecimento e da 

necessidade de proteger, cuidar e respeitar a população mais idosa. Semana 

da Música; Estimular a criatividade o movimento, a percepção a coordenação 

e o convívio social da criança de forma prazerosa que a música oferece. A 

partir deste percurso percebemos o quanto é importante trabalhar com projetos 

na educação infantil, uma vez que ao desenvolvê-los professores e crianças 

encontram-se envolvidos pela temática e podem aprender muito com o 

encaminhamento das atividades e sua consecução. Assim se cumprirá a 

necessidade de uma prática pedagógica em que se planejem previamente as 

atividades a serem desenvolvidas, para que não se perca de vista os objetivos 

a serem alcançados, de modo que a prática pedagógica tenha sequência e 

permita que a criança atinja determinadas metas que serão acompanhadas e 

avaliadas de forma contínua, por meio de diferentes modalidades, que irão 
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compor documentação a Avaliação Individual e Coletiva, que servirá de 

elemento para uma reflexão sistemática e análise dos trabalhos e projetos 

desenvolvidos. Considerações finais: A Educação Infantil é uma etapa 

fundamental no desenvolvimento escolar do aluno, é o lugar onde a criança 

começa a interagir nas suas primeiras descobertas. O Projeto Pedagógico 

valoriza a identidade pessoal e social das crianças, envolvendo um 

aprendizado permanente de cidadania. O espaço físico da Educação Infantil é 

visto como algo que educa a criança, organizado para ser aconchegante, 

acolhedor e seguro. A Educação Infantil é a fase em que a criança desenvolve 

a motricidade global, a imaginação e a criatividade e cabe ao educador ser 

mediador dessa aprendizagem e desenvolvimento, de forma sistematizada, 

para que a criança possa escrever sua própria história, desenvolvendo a sua 

cidadania consciente. 
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CEI – Pastor Rogério Leandro Portela Santana 

PLANO DE ENSINO DO PROFESSOR 

Professora: Michelly Silvia de Oliveira 

Turma – AG II D 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB, 9394/96, orientada 

pelos princípios, diretrizes e normas estabelecidos na Constituição de 1988, 

define e regula o sistema brasileiro de educação. A inclusão da educação 

infantil como a primeira etapa da educação básica, modalidade de ensino pela 

qual o Ministério Público tem buscado a garantia da atenção prioritária. A 

Educação infantil é oportunidade de a criança interagir com o mundo. Durante 

muito tempo a criança esteve sob a responsabilidade da família, no convívio 

com os adultos e outras crianças que ela participava e construía as normas da 

sua cultura. Atualmente a criança tem oportunidade de socialização convivendo 

e aprendendo por meio de diversas interações em escolas de Educação 

Infantil, que é a primeira educação básica. Neste ambiente ela desenvolve o 

físico, psicológico, intelectual e social, ampliando os seus conhecimentos. A 

educação infantil teve muitos avanços e sempre procurou um trabalho 

pedagógico de qualidade e inovação. Devemos considerar também os avanços 

em relação à legislação no que diz respeito ao direito da criança e a uma 
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educação de qualidade, embora ainda haja uma diferença grande entre o 

discurso e a realidade, teoria e prática. O MEC possui documentos muito bem 

elaborados e riquíssimos em orientações para um trabalho voltado para o 

desenvolvimento da criança. 

“[...] toda aprendizagem escolar, tomada no aspecto psicológico, gira sempre 

em torno do eixo das novas formações básicas da idade escolar: a tomada de 

consciência e apreensão” (VIGOTSKI, 2000, p. 321). 

Algumas instituições ainda não atendem ao foco principal da educação infantil 

que é o cuidar e educar. Há que se investir na qualidade do atendimento infantil 

por meio da elaboração de proposta pedagógica da creche/pré-escola e da 

formação adequada de professores que trabalham com a educação infantil. A 

lei 12.796, recentemente sancionada, tem sua origem no projeto de lei nº 

5.395/2009 e ampliou a abrangência do ensino obrigatório para a faixa etária 

de quatro anos. O objetivo é elevar o atendimento do zero aos três anos para 

50% e universalizar o acesso dos quatro aos cinco anos até 2020. Sendo 

assim o poder público tem um tempo para se adaptar e acomodar as situações 

ainda pendentes nesta etapa da educação básica. Embora enfrentando muitas 

dificuldades, o poder público municipal deverá fazer este atendimento, pois é 

um direito da criança e tem como objetivo proporcionar condições adequadas 

para o desenvolvimento do bem-estar infantil, como o desenvolvimento físico, 

motor, emocional, social, intelectual e a ampliação de suas experiências. A 

concepção de desenvolvimento e aprendizagem proposta por Vygotsky 

apresenta elementos importantes para explicar a avaliação da aprendizagem 

como processo contínuo e realizado sistematicamente durante a execução das 

atividades escolares, na interação professor – conhecimento – criança. Para 

Vygotsky, o processo de aprendizagem deve ser olhado por uma ótica 

prospectiva, ou seja, não se deve focalizar o que a criança aprendeu, mas sim 

o que ela está aprendendo. Em nossas práticas pedagógicas, sempre 

procuramos prever em que tal ou qual aprendizado poderá ser útil àquela 
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criança, não somente no momento em que é ministrado, mas para além dele. É 

um processo de transformação constante na trajetória das crianças. As 

implicações desta relação entre ensino e aprendizagem para o ensino escolar 

estão no fato de que este ensino deve se concentrar no que a criança está 

aprendendo, e não no que já aprendeu. Vygotsky firma está hipótese no seu 

conceito de zona de desenvolvimento proximal (ZDP). No que tange aos 

critérios da composição do agrupamento AG II D a turma esta composta por 22 

meninos e 08 meninas na faixa etária de 2 a 3 anos, aleatório, mas prevalece 

nesta turma mais meninos. As crianças deste agrupamento são moradoras do 

próprio bairro. Nesta turma composta pelo professor e duas monitoras, as 

atividades são realizadas com todos simultaneamente. Na Educação Infantil a 

perspectiva é a de autogoverno, ou seja, que a criança saiba fazer escolhas 

justas para si mesmo e para o coletivo. Nesse sentido, o desenvolvimento 

cognitivo é imprescindível, mas não suficiente, portanto, o ambiente deve 

inspirar, desde cedo, o exercício do respeito mútuo, a discussão de regras e a 

resolução dos conflitos diários, incentivando-as expressarem seus sentimentos. 

Os projetos são desenvolvidos de modo com que a criança saiba 

contextualizar. O professor de Educação Infantil deve priorizar o conhecimento 

teórico de aprendizagem, a sua experiência em seus estágios procurando 

ainda levar as experiências relatadas pelas crianças em seus ambientes 

externos para dentro da sala de aula. Nas propostas de atividades utiliza 

materiais como livros, revistas, música, montagem de lego e jogos. O espaço 

da escola compreende em: pátio, palco, parque, sala de boneca, tanque de 

areia e são todos utilizados organizadamente pelo professor para garantir a 

criança ou aprendizado. Quando o professor organiza as atividades já tem a 

intencionalidade de que as mesmas sejam produtivas, assimiladas pelas 

crianças, e que façam parte integrante do desenvolvimento das crianças, 

seguindo o seu planejamento. 

No agrupamento AG II D serão trabalhados os projetos: 
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Adaptação – favorecer um ambiente rico em estímulos, onde a criança poderá 

conhecer e viver novas experiências, expressando seus pensamentos, 

sentimentos e emoções livremente. 

Identidade autonomia – propiciar atividades que possibilitem aos alunos o 

conhecimento de si mesmo levando-os a descobri-los que possuem um nome, 

uma identidade e que fazem parte de um conjunto de pessoas, em casa, na 

escola e na comunidade. 

Higiene e Saúde – O projeto tem o objetivo de oportunizar ao educando 

situações por meio dos quais ele possa estabelecer relações entre o 

desenvolvimento de hábitos de higiene corporal, organização do ambiente, de 

integração com a família, escola, comunidade colocar em pratica o aprendizado 

do projeto em seu cotidiano. 

Trânsito seguro-Desenvolver os valores essenciais à vida plena e à 

convivência socialmente justa por meio da Educação e do Ensino para o 

Trânsito. 

Meio ambiente - Desenvolver com as crianças ações e posturas responsáveis 

diante de problemas ambientais, como desperdício de água e poluição 

sensibilizando-os sobre a importância da preservação do Meio Ambiente, 

identificando as situações que causam danos à ecologia como: poluição, 

desmatamento, queimadas, extinção de animais e outros estimulando assim o 

amor pela conservação da natureza. 

Monteiro Lobato - Conhecer Monteiro Lobato é desenvolver a imaginação, a 

fantasia, a criação e o sonho de cada criança, é muito mais que um dever 

escolar, um grande prazer para construção da cidadania trabalhando com 

ludicidade. 

Idoso - Ressaltar a importância dos avôs no seio da família e na comunidade 

em geral, procurando trabalhar os valores como o respeito ao idoso e conhecer 
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os direitos dos mesmos na sociedade, bem como os deveres que temos para 

com eles. 

Semana da criança - Proporcionar às crianças momentos de convivência 

saudável, amiga, criativa e construtiva; pois por meio da brincadeira a criança 

atribui sentido ao seu mundo, se apropria de conhecimentos que a ajudará a 

agir sobre o meio em que ela se encontra. 

Semana do livro - Desperta nos integrantes da instituição, bem como a 

comunidade em geral o prazer pela leitura, levando o aluno ao mundo da 

imaginação e ao mesmo tempo a descobrir o maravilhoso universo da leitura 

infantil. 

Semana da música - Conhecimento de vários estilos musicais comparando 

ritmos, timbres, tonalidades entre outras características e explorando sua 

linguagem corporal incluindo sons e ritmos diversos. 

Passeio Zoológico Os alunos por meio dessa visita realizarão a observação 

das várias espécies que fazem parte da natureza. O tema do projeto desperta o 

interesse natural das crianças desta faixa etária que em geral contam com 

várias informações relativas a ele. A proposta do assunto “animais” tem uma 

importante presença em seu mundo cotidiano (desenhos animados, histórias, 

jogos) e, além disso, possuem um importante caráter de identificação de suas 

vivencias pessoais e sociais. Este passeio facilitará a correlação entre diversos 

animais e destes com seu ambiente. 

Segundo Piaget (1978), ainda que adultos brinquem, é uma atividade inerente 

à criança, ao período da infância e ao universo infantil. A criança tem 

intimidade com a brincadeira e com seu contexto descomprometido, enquanto 

que o adulto tem intimidade com o mundo concreto de seu cotidiano, com o 

trabalho, com o mundo “real”. 
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Kishimoto (1997), quando uma criança brinca, tanto pode estar se preparando 

formalmente para atividades de sua vida adulta futura, quanto pode 

simplesmente estar se divertindo, sem maiores pretensões. Apenas a 

observação rigorosa é que dá essa diferenciação, que nem sempre é simples. 

A avaliação escolar é prática contínua na docência da Educação Infantil, por 

ser um importante instrumento pedagógico que ajuda a tomar decisões e 

planejar estratégias. A instituição CEI Pastor Rogério Leandro Portela Santana, 

utiliza-se como planejamento o “Semanário”, onde são efetuados, todos os 

registros, atividades e planejamento de aula incluindo a avaliação do 

planejamento. A comunicação com a família ocorre por meio de comunicados e 

equipe gestora. Pode se afirmar que há interação do professor com as famílias, 

do aluno com o aluno e do aluno com o professor, sendo observada esta 

interação por meio dos resultados que são obtidos individualmente. Na opinião 

do professor seria conveniente e necessário projetos para encontros de família 

com a escola, podendo até envolver a comunidade, que, de certa forma, faz 

parte da escola. 

Uma ligação estreita e continuada entre os professores e os muita coisa mais 

que a uma informação mútua :este intercâmbio acaba resultando em ajuda 

recíproca e, frequentemente, em aperfeiçoamento real dos métodos .Ao 

aproximar a escola da vida ou das preocupações profissionais dos pais, e ao 

proporcionar, reciprocamente, aos pais um interesse pelas coisas da escola, 

chega-se a uma divisão de responsabilidades [...] (PIAGET,2007,p.50) 

A Educação Infantil é a primeira porta de acesso da criança à sociedade, onde 

ela tem a oportunidade de construir suas hipóteses e aprendizagens sobre o 

mundo. O papel do professor é fundamental dentro da escola e se reflete em 

toda a sociedade, pois ele é um agente ativo na formação de um cidadão. As 

crianças necessitam de modelos a serem seguidos para que ajam em prol da 

equidade no mundo, e seus únicos exemplos nos primeiros anos de vida são 

os pais, seguidos dos professores e amizades encontrados no ambiente 
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escolar. Além de ser um educador, atuando como gestor de aprendizagem, o 

professor tem influência para orientar e motivar seus alunos desde o primeiro 

contato do seu filho com a escola. É ele quem facilita o acesso a informações e 

dados, ao conhecimento acumulado pela sociedade, conduzindo, avaliando e 

executando experiências, eventos e projetos para que a construção da 

aprendizagem seja completa desde os primeiros anos no colégio O educador 

também é responsável por proporcionar às crianças experiências que auxiliam 

a desenvolver suas capacidades cognitivas, como atenção, memória, raciocínio 

e o bem-estar em um ambiente cheio de pluralidade. Para isso, ele promove 

atitudes, estratégias e comportamentos que favorecem a melhor aceitação e 

desenvolvimento da criança no ambiente escolar, sempre de maneira 

carinhosa, servindo de exemplo para os mais novos. É na fase dos 0 aos 6 

anos, chamada de primeira infância, que as crianças passam a perceber o 

mundo e despertam uma curiosidade nata e investigativa, sempre 

questionando e querendo saber o porquê das coisas. Com isso, a criança 

constrói sua própria identidade, baseada na exploração do meio em que vive, 

na construção dos relacionamentos interpessoais, na obtenção do 

conhecimento e valores a ela ensinados, e nas brincadeiras, que são a forma 

mais produtiva de adquirirem conhecimento e se relacionarem com outros. 
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Plano de Ensino Anual do Professor 

Professora: Lilian Alves da Silva 

Agrupamento: III A 

Em consonância com a resolução SME nº 5 de 17/12/2009, que dispõe sobre 

as Diretrizes curriculares Nacionais para Educação Infantil em seu artigo 8º a 

proposta pedagógica das instituições de Educação Infantil deve ter como 

objetivo garantir a criança acessa a processos de apropriação, renovação e 

articulação de conhecimentos e aprendizagens de diferentes linguagens, assim 

como o direito à proteção, à saúde, à liberdade, à confiança, ao respeito, à 

dignidade, à brincadeira, à convivência e a interação com as outras crianças. 

Quanto menor a criança, mais ela precisa de adultos que interpretem o 

significado de seus movimentos e expressões, auxiliando-a na satisfação de 

suas necessidades. À medida que a criança cresce, o desenvolvimento de 

novas capacidades possibilita que ela atue de maneira cada vez mais 

independente sobre o mundo à sua volta, ganhando maior autonomia em 

relação aos adultos. O CEI tem como objetivo desenvolver a autonomia da 

criança de maneira gradativa, para construir por meio de diversos momentos e 

da interação com outras crianças e adultos, onde possa ter um conhecimento 

do mundo. Buscamos o desenvolvimento da criança nos aspectos: cognitivo, 

http://www.paes.mp.br/
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físico, afetivo e social conforme sua faixa etária. Este trabalho será 

desenvolvido nas áreas do conhecimento conforme o Referencial Curricular 

Nacional para Educação Infantil: movimento, música, artes visuais, linguagem 

oral, natureza e sociedade, matemática. Desde o nascimento a criança se 

orienta, inicialmente pelos pais e por seus familiares, são estes que lhes 

garantem a sobrevivência, propiciando sua alimentação, higiene, descanso, 

carinho e amor. Na medida em que a criança vai crescendo e interagindo com 

sua família e outras pessoas que não fazem parte de seu convívio diário, ela 

constrói sua própria identidade e está construção se dará gradativamente por 

meio de interações sociais estabelecidas pela criança, nas quais ela 

alternadamente imita e se funde com o outro, para diferenciar-se dele em 

seguida. A escola possibilita a ampliação do universo inicial da criança, em 

vista da possibilidade de conviver com outras crianças e com os adultos de 

origens e hábitos culturais diversos de aprender novas brincadeiras de adquirir 

conhecimento sobre realidades diferentes. Os processos de construção da 

identidade e da autonomia dependem tanto das interações sócio- culturais 

como de experiências vividas. A criança é um ser social que nasce com 

capacidades afetivas, emocionais e cognitivas. Tem o desejo de estar perto 

das pessoas e é capaz de interagir e aprender com elas de forma que possa 

compreender influenciar e modificar o seu ambiente. Ampliando suas relações 

sociais, interações e formas de comunicação, a escola contribui para que as 

crianças sintam-se cada vez mais seguras para se expressar, aprender nas 

trocas sociais, com diferentes crianças e adultos. A criança aprende as 

experiências trazidas a todo o momento e esta aprendizagem acontece por 

meio dos vínculos que ela estabelece. O educador a conhecendo a criança, 

seu desenvolvimento e sua forma de aprender, cria propostas pedagógicas, 

que aproveitam os recursos que a própria criança oferece que irão enriquecer 

sua aprendizagem de forma mais prazerosa. Essa aprendizagem contribui para 

que elas descubram e conheçam progressivamente seu próprio corpo, suas 

possibilidades e seus limites, desenvolvendo e valorizando hábitos de cuidados 

com a própria saúde e bem-estar é prática cotidiana no C.E.I. O professor 
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promove o estabelecimento de vínculos afetivos e de trocas entre as crianças, 

o fortalecimento de sua autoestima e a ampliação gradativa de suas 

possibilidades de comunicação e interação social, a exploração do ambiente 

com a atitude de curiosidade a brincadeira como forma de expressar emoções, 

sentimentos, pensamentos, desejos e necessidades e a vivência com as 

diferentes linguagens também são foco de observação, para que as crianças 

avancem no processo de construção de significados. O agrupamento III A está 

composto por 28 crianças, sendo quatorze (14) meninas e quatorze (14) 

meninos, distribuído em um grupo heterogêneo com idade e fases de 

desenvolvimento misto, escolhidos aleatoriamente pela direção CEI, são 

crianças com entre 3 e 5 meses a 5 anos e 7 meses de idade. O professor que 

atua na educação infantil deve ter uma preocupação especifica de como lidar 

com as crianças no dia a dia em situações especiais, ao se tratar de alunos 

iniciantes no convívio escolar surgem situações diferentes e inesperadas em 

relação às demais fases escolares, a criança tem um jeito próprio de encarar 

as novas etapas que vão surgindo em sua vida. O ideal é que o professor 

tenha algumas atitudes estratégias e comportamentos que ofereça uma melhor 

aceitação e desenvolvimento nessa criança no ambiente escolar e até mesmo 

no seu dia a dia. A Proposta Pedagógica que irá nortear este Plano de Ensino 

levará em consideração a inserção e o acolhimento das crianças, explicitando 

às famílias a necessidade de cumprimento de período de adaptação à rotina da 

instituição, terão por princípio além dos instituídos pelas Diretrizes Nacionais da 

Educação Infantil, Éticos, Estéticos e Políticos, opções metodológicas que 

contribuam para que as crianças se desenvolvam em potencial, e aprendam 

maneiras de ser, estar, fazer, conviver e conhecer com a mediação construída 

na prática cotidiana com as outras crianças e educadores que a acompanham. 

O agrupamento III A terá os projetos propostos pela instituição 

escolar: Adaptação; Favorecer um ambiente rico em estímulos onde a criança 

poderá conhecer e viver novas experiências, favorecendo a ela momentos 

prazerosos educativos e de tranquilidade. Identidade e Autonomia; Trabalhar 

a identidade da criança possibilitando o reconhecimento de si mesmo, 
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identificando suas características e potencialidades, cuidado com o seu corpo, 

seu ambiente e seus pertences. Higiene e Saúde; Ensinar hábitos e práticas 

de higiene para as crianças, incentivando- as a conhecer e cuidar do próprio 

corpo, levando-as a entender que a boa saúde está relacionada à higiene, 

como forma de prevenção a doenças. Meio Ambiente; Desenvolver com as 

crianças ações e posturas responsáveis diante de problemas ambientais como 

desperdício de agua e poluição, sensibilizando as sobre a importância da 

preservação do meio ambiente. Transito Seguro; Identificar a educação para 

o transito como fator de segurança pessoal e coletivo, identificar 

comportamentos que proporcionem a segurança no transito, ensinar a 

obediência à sinalização. Semana Educativa: Semana do Idoso; Sensibilizar 

as crianças para as questões do envelhecimento e da necessidade de 

proteger, cuidar e respeitar a população mais idosa. Semana do 

Livro; Despertar nas crianças o prazer da leitura, e contribuir para que elas 

vislumbrem novos horizontes e assim amplie seu conhecimento de 

mundo. Monteiro Lobato; Conhecer o escritor Monteiro Lobato bem como 

suas obras e criar nas crianças o gosto pela leitura através do contato com 

histórias. Semana da Música; A música para crianças favorece o 

desenvolvimento da sensibilidade, da criatividade, do senso rítmico, do prazer 

de ouvir música, da imaginação, memória, concentração, atenção, do respeito 

ao próximo, também contribuindo para uma efetiva consciência corporal e de 

movimentação. Sacola Viajante; é um projeto paralelo que visa proporcionar 

as crianças o acesso aos livros de literatura infantil e estimular o gosto pela 

leitura de maneira prazerosa, aguçar o imaginário e ampliar o vocabulário das 

crianças. Acontecerão também nas sextas-feiras de todo o ano letivo, a Sexta 

em Cena como proposta de promover momentos de interação e protagonismo, 

oportunizando a cada semana uma apresentação musical/teatral de alternada 

turma. Pensando na proposta curricular organizado por meio de projetos, como 

um modo de organizar as práticas que representa uma ação intencional, 

planejada e com alto valor educativo. De acordo com as Diretrizes Nacionais 

para a Educação Infantil (Resolução CNE/CEB Nº 1, de 07/04/1999), o educar 
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e o cuidar devem caminhar juntos, considerando de forma democrática as 

diferenças individuais e, ao mesmo tempo, a natureza complexa da criança. 

Nesse sentido, o RCNEI (2001) orienta que o ato de educar significa propiciar 

situações de cuidados e brincadeiras organizadas em função das 

características infantis, de forma a favorecer o desenvolvimento e a 

aprendizagem. Compreender a dissociabilidade entre educar, cuidar e brincar 

implica em promover uma ação pedagógica respaldada em uma visão 

integrada acerca do desenvolvimento infantil, respeitando as peculiaridades de 

cada criança e oportunizando situações de aprendizagem significativas e 

prazerosas. Assim, é preciso refletir como educar, cuidar e brincar, na 

Educação Infantil, pode auxiliar o desenvolvimento das capacidades de 

apropriação e conhecimento da criança em relação a si e ao mundo. Acerca da 

necessidade de haver uma ação pedagógica integrada, Kramer (2003) enfatiza 

a intrínseca relação entre educar e cuidar, sob o argumento de que a Educação 

Infantil não pode ser compreendida como uma instância de aprendizagem que 

só instrui tampouco como um lugar apenas de guarda e proteção. A mesma 

autora recomenda que o cuidado com o outro deva se fazer presente no ato de 

educar, independentemente do nível de ensino em que se está atuando. Forest 

Weiss (2003) explicam que as instituições de Educação Infantil devem 

incorporar, de modo integrado, as funções de educar e cuidar com qualidade 

advinda de estudo, dedicação, cooperação e cumplicidade de todos os 

envolvidos, buscando-se entender e valorizar o que cada criança sente e 

pensa; o que sabe sobre si e sobre o mundo. Essa qualidade dar-se-á em 

função das concepções, interações e ações sociais e pedagógicas, que 

ocorrem em todos os ambientes da escola. As situações de educar remetem às 

situações de cuidado, auxiliando o desenvolvimento das capacidades 

cognitivas infantis, bem como das potencialidades afetivas, emocionais, 

sociais, corporais, estéticas e éticas. A avaliação será continua os instrumentos 

utilizados serão: avaliação semanal, individual e portfólio. 
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A base do cuidado humano é compreender como ajudar o outro a se 

desenvolver como ser humano. Cuidar significa valorizar e ajudar a 

desenvolver capacidades. O cuidado é um ato em relação ao outro e a si 

próprio que possui uma dimensão expressiva e implica em procedimentos 

específicos (RCNEI, 2001, p.24). 

É preciso que os educadores considerem e compreendam as dimensões 

afetiva e relacional, presentes no educar e cuidar, necessárias à construção 

dos vínculos afetivos imprescindíveis ao desenvolvimento do educando, bem 

como ampliem o entendimento acerca das singularidades de cada criança, 

identificando e atendendo as suas necessidades específicas. Isso não significa 

marcar ou estigmatizar cada criança, mas respeitá-la e valorizá-la para o seu 

enriquecimento sociocultural e pessoal. Brincar é, sem dúvida, uma forma de 

aprender. 

Brincar é experimentar-se, relacionar-se, imaginar-se, expressar-se, 

compreender-se, confrontar-se, negociar, transformar-se, ser na escola, a 

despeito dos objetivos do professor e de seu controle, a brincadeira não 

envolve apenas a atividade cognitiva da criança. Envolve a criança toda. É 

prática social, atividade simbólica, forma de interação com o outro. Acontece no 

âmago das disputas sociais, implica a constituição do sentido. É criação, 

desejo, emoção, ação voluntária (Fontana & Cruz, 1997, 

 

A Educação Infantil é uma etapa fundamental no desenvolvimento escolar do 

aluno, é o lugar onde a criança começa a interagir nas suas primeiras 

descobertas. O Projeto Pedagógico valoriza a identidade pessoal e social das 

crianças, envolvendo um aprendizado permanente de cidadania. O espaço 

físico da Educação Infantil é visto como algo que educa a criança, organizado 

para ser aconchegante, acolhedor e seguro. Ele estimula a investigação, é 

possível de ser transformado, adaptado, atende às necessidades das crianças 
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e dos adultos que o habitam. Dessa maneira, o espaço é ponte mediadora das 

relações entre as pessoas. Isso significa que, quando organizamos os espaços, 

também estamos pensando em uma forma de viver e conviver, na qualidade 

das relações e na possibilidade de recriação de cenários. Nesse espaço 

promovemos a colaboração em grupo e o bem viver e conviver no espaço 

social .O trabalho do educador na educação infantil também exige intensa 

responsabilidade profissional, cabe a ele trabalhar com conceitos de naturezas 

diversas que articulam o cuidar e educar em todos os momentos do cotidiano 

educativo. Ter harmonia com todos que atuam na mesma etapa e com a 

equipe Pedagógica, a fim de qualificar o planejamento do trabalho. Em relação 

a proposta da educação infantil, tratar da ludicidade implica remeter-se ao 

processo de desenvolvimento histórico e social da criança. Fica esclarecido 

que não se trata de ver jogos, brinquedos e brincadeiras em ações ligadas 

somente ao brincar por brincar. Mas perceber toda sua dimensão histórico-

social enquanto construção de conhecimentos. Pode-se dizer que as atividades 

lúdicas (jogos, brinquedos e brincadeiras) são muito importantes para o 

desenvolvimento da criança, procuramos nos remeter a reflexões sobre a 

importância das atividades lúdicas no campo pedagógico da Educação Infantil, 

tudo sido possível desvelar que os jogos, brinquedos e brincadeiras, assim 

como, as emoções vivenciadas durante o seu desenvolvimento são de extrema 

relevância para o desenvolvimento integral da criança, pois para ela brincar é 

viver. 
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Professora: Marcia Cristina Barboza Vicente da Silva 

AGRUPAMENTO III - B 

Os diferentes estágios da vida educacional acompanham, em paralelo, os 

estágios de evolução do desenvolvimento humano, sendo assim tudo que 

fazemos na vida têm uma intenção, como também na educação escolar. 

Vygotsky (1989) afirma que o bom aprendizado é aquele que foca o potencial 
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que o aluno pode desenvolver com a ajuda dos outros. De acordo com a LDB 

(lei9394/96 art.29), a educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem 

como finalidade o desenvolvimento integral da criança até cinco (05) anos, em 

seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social completando a ação da 

família e da comunidade. É preciso respeitar e conhecer as etapas do 

desenvolvimento da criança que durante a sua trajetória de vida irá 

experimentar avanços e retrocessos, vivenciados em seu desenvolvimento de 

forma particular, adquirindo autonomia. Nesta fase para a criança é 

imprescindível estar integrada ao um ambiente que lhe proporcione estimulo 

para descobertas, autoconhecimento, autonomia e autoestima. Segundo 

Vygotsky(apud Davis e Oliveira, 1993 p.56), o ser humano cresce num 

ambiente social e a interação com outras pessoas é essencial ao seu 

desenvolvimento.Portanto, o ambiente escolar tem um papel fundamental na 

socialização e no estimulo da criança durante o seu desenvolvimento, 

proporcionando um ambiente lúdico com espaço e brinquedos adequado, 

propícios para criar, interagir, e fantasiar. De acordo com as Diretrizes 

Curriculares: 

“Uma atividade muito importante para a criança pequena é a brincadeira. 

Brincar dá a criança oportunidade para imitar o conhecido e para construir o 

novo, conforme ela reconstrói o cenário necessário para que sua fantasia se 

aproxime ou se distancie da realidade vida, assumindo personagens e 

transformando objetos pelo uso que deles faz.” (Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Infantil -Parecer CNE/CEB Nº20/2009.) 

Tendo em vista a proposta do atendimento à criança na educação infantil, a 

composição do agrupamento III-B, é formada é decidida pelo grupo gestor, 

constituída por 24 alunos, sendo 12 meninos, e 12 meninas, com faixa etária 

entre 04 e 05 anos de idade que moram nas proximidades da escola. O grupo 

é bem participativo e que se socializa muito bem entre eles, realizam as 

atividades propostas e demonstram prazer ao realizá-las. 
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É importante proporcionar experiências diversificadas e enriquecedoras, com 

atividades prazerosas, onde as crianças possam fortalecer sua autoestima e 

desenvolver suas capacidades. O vínculo é para a criança, uma fonte continua 

de significações, por isso ao estabelecer um clima de segurança, afetividade, 

incentivos, elogios e limites colocados de forma sincera, clara e afetiva 

aumentam a interação entre o professor e o aluno. 

“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.” (1989, p.148, 

VYGOTSKY apud HERMIDA, 2007, p.285) 

Na elaboração do planejamento, são propostas atividades de diferentes formas 

de agrupamentos, entre meninos e meninas, maiores com menores, em grupo 

ou em atividades individuais. A interação entre criança e professor e entre a 

criança e os colegas é muito importante para uma aprendizagem significativa. 

O trabalho em grupo é importante e fundamental para o desenvolvimento das 

crianças. Utilizando diversos espaços da escola, como: parque, pátio, 

quiosque, casinha de boneca, tanque de areia, refeitório e sala de vídeo, 

proporcionando também a interação entre outros agrupamentos e com toda a 

escola. 

Os trabalhos selecionados pela equipe gestora e professoras para compor os 

Projetos neste ano são: 

Adaptação – proporcionará o acolhimento pelo ambiente escolar, irá inserir a 

criança a uma rotina fora do ambiente familiar, que contribuirá em seu 

desenvolvimento nos aspectos de socialização e de compreensão de novas 

regras. 
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Identidade e Autonomia – Promover a integração das crianças, o 

desenvolvimento nas diferentes formas de linguagem, no fortalecimento da 

identidade, estabelecendo valores referentes à cultura e diversidade. 

Familiarizar-se com imagem do próprio corpo, conhecendo seus limites e 

sensações que ele produz. 

Higiene e Saúde – Conscientizar as crianças da importância da higiene e os 

benefícios que este hábito produz em nosso corpo, adotando práticas 

preventivas e que colaborem com a saúde coletiva. 

Transito seguro – Estamos em constante movimento seja como pedestre ou 

em veículos de transporte, sendo assim para se transitar de maneira segura se 

faz necessário a compreensão de regras e leis que garantem a preservação da 

vida e do respeito ao próximo. 

Meio Ambiente – Motivar os alunos em ações de cidadania, contribuindo para 

um futuro sustentável. Apresentar a natureza com suas belezas, curiosidades e 

fragilidades, demonstrando a importância da preservação do meio ambiente 

para a qualidade de vida e a preservação do Planeta. 

Teremos também durante o ano letivo as Semanas Educativas que tratarão 

temas como: Monteiro Lobato – Decolar no mundo de Monteiro Lobato é 

proporcionar as crianças uma viagem ao um universo cultural riquíssimo e 

cheio de personagens curiosos e marcantes. Além disso, é valorizar a nossa 

literatura brasileira. Semana do Idoso – Valorizar, cuidar, e respeitar o idoso, 

acima de tudo é uma questão de cidadania, o envelhecer é uma fase da vida, 

como qualquer outra, que deve permitir que este cidadão idoso receba mais 

atenção por parte da sociedade, devido a sua vasta experiência de vida, e sua 

contribuição na história do nosso País, podendo ainda na fase idosa, colaborar 

de várias formas na educação e na sociedade. Semana da Criança – Promover 

uma semana que saia da rotina, com atividades fora da sala de aula, levando 

elas ao conhecimento de uma data especial, e de uma fase da vida em que as 
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crianças, devem ser ouvidas, respeitadas, com seus direitos garantidos, como 

o brincar, se alimentar, estudar e conviver em família. Semana da Música – 

Compreender a importância da música na vida de todo ser humano, se 

expressar e comunicar através da música. Desenvolver a oralidade, 

movimentos e ritmo. Semana do Livro – Contribuir na formação de leitores, 

motivando-os ao prazer pela leitura, promovendo cidadania e popularizando 

este hábito. 

Na rotina da sala, as atividades com as crianças seguem como: rodas da 

conversa, da história, leitura, culinária, parque, passeios, são ações planejadas 

que facilitam o desenvolvimento integral da criança, integrando-as 

normalmente de maneira mista, promovendo a diversidade. 

A avaliação é instrumento de reflexão sobre a prática pedagógica na busca de 

melhores caminhos para orientar o aprendizado das crianças. Ela deve incidir 

sobre todo o contexto de aprendizagem, nas atividades, brincadeiras e no 

trabalho pedagógico do professor. 

A forma de documentar o trabalho é por meio de portfólios, fotos e cadernos de 

planejamentos. Todo o trabalho será divulgado através de reuniões de pais, 

exposições, reuniões pedagógicas, fotos e registros de planejamentos sempre 

sobre a orientação da equipe gestora. 
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AGRUPAMENTO III C. 

A Educação Infantil é considerada uma fase muito importante com o objetivo de 

cuidar e educar. Nessa fase a criança desenvolve capacidades fundamentais 

para suas habilidades futuras e construção de conhecimento e de mundo. 

A Educação Infantil visa o desenvolvimento integral das crianças de 0 a 6 anos, 

considerando suas características físicas, afetivas, emocionais, sociais e 

cognitivas, compreendendo a criança como ser competente e dessa forma 

contribuindo para o desenvolvimento de aprendizagens significativas; ela é a 

porta de entrada da criança na escola e constitui-se como espaço privilegiado 

no qual a criança, inserida em uma cultura, prossegue na sua caminhada para 

aprender a ser humano, relacionando-se com novos ambientes e preparando-

se para dar a sua contribuição no processo social de se fazer cidadã. Dessa 

forma a Educação Infantil não pode ser mais vista como um espaço de 

recreação somente ou passatempo; nem como um simples espaço para 

desenvolvimento de habilidades motoras e estruturais cognitivas; nem 

tampouco como um espaço preparatório para a escolaridade futura. Ela é, 
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antes de tudo, um espaço em que consolidam o processo sistemático de 

humanização e a construção da cidadania, tarefas que uma criança pequena 

pode exercer muito cedo. Durante essa fase, a criança adquire mais da metade 

do acervo intelectual e social que levará pela vida.” (KRAMER, 2003)“ 

O brincar na Educação Infantil é fundamental para o desenvolvimento da 

criança, pois é através dos jogos e brincadeiras que a criança desenvolve 

aptidões físicas e mentais, estabelece vínculos, descobre sua personalidade, 

aprende a viver no seu meio social se preparando para a vida adulta. 

‘’ Uma atividade muito importante para criança pequena é a brincadeira. Brincar 

da á criança oportunidades para imitar o conhecido e para construir o novo 

,conforme ela constrói o cenário necessário para sua fantasia se aproxima ou 

se distancia da realidade da vida, assumindo personagens e transformando 

objetos pelo uso que deles faz.’’(Diretrizes Curriculares Nacionais para 

Educação Infantil Parecer CNEQ/CEBNº 20/2009.) 

Nesse processo o Educador deve promover o lúdico em um ambiente 

acolhedor e estimulador, sendo mediado de atividades prazerosas e 

enriquecedoras .Vygotsky(1989) afirma que o bom aprendizado é aquele que 

foca o potencial que o aluno pode desenvolver com a ajuda dos outros. 

A composição do agrupamento III C é formado e decidido pelo gestor, é 

composta por uma professora, no período da 13h ás 17h. 

A sala tem 29 alunos, sendo 14 meninos e 15 meninas, com idades de 4 a 5 

anos, conforme a resolução CME nº21/15, a maioria veio do agrupamento II, e 

já pertenciam a esta unidade escolar, dentro do processo pedagógico deve-se 

respeitar ás diferenças culturais, religiosas e individuais das crianças.A maioria 

dos alunos residem nas imediações da escola. 
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É preciso estabelecer um clima de segurança, respeito, afetividade, incentivos, 

e limites, colocados de forma sincera clara e afetiva para uma boa interação 

entre aluno e professor. Segundo Vygotsky: 

‘’ As experiências e as trocas afetivas são fonte de desenvolvimento. É através 

da experiência social mediada pelo outro, nas diversas situações de convívio 

social do qual participa, que a criança aprende parte significativa das ações e 

conhecimentos necessários para sua inserção no mundo’’(1989,p.148,Vygotsky 

apud Hermida,2007,p.285) 

O planejamento é um instrumento indispensável para ação pedagógica do 

educador, propondo atividades de diferentes formas de agrupamentos, em 

grupos mistos, grupos de idades diferentes, em conjunto e individual. A 

atividade em grupo é de extrema importância para o desenvolvimento social da 

criança. 

Os projetos a serem trabalhados serão: 

Adaptação: O projeto tem como finalidade proporcionar a criança um 

acolhimento afetivo e fraterno, valorizando sua presença na escola de maneira 

prazerosa e educativa, para a contribuição do seu desenvolvimento global. 

Eu sou assim: O projeto deverá favorecer a construção da identidade e 

autonomia da criança, tanto na formação pessoal como social, criando meios 

de aquisição e de conhecimento de si mesma e do mundo. 

Higiene e Saúde: A saúde é um fator muito importante para o desenvolvimento 

da criança, com este projeto conseguiremos promover e consolidar de forma 

lúdica hábitos de higiene pessoal, e cuidados com a saúde. 

Trânsito Seguro: A educação no trânsito tem como objetivo, conscientizar e 

formar o cidadão sobre seus direitos e deveres, nas vias públicas e como 

pedestres. 
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Meio Ambiente: A criança deverá ser capaz de perceber-se como integrante e 

agente transformador do seu meio, identificando seus elementos e as 

interações entre eles, desenvolvendo um conceito de preservação. 

Sacola Viajante: A escola é o lugar de maior possibilidade de acesso á leitura, 

e na educação infantil pode ser um agente incentivador e estimulador para que 

se amplie a capacidade de compreensão da realidade e da leitura de mundo 

feita pela criança, juntamente com a família no caso da sacola viajante, esse 

projeto terá duração em todo o ano letivo com o empréstimo de livros. 

Paralelamente a esses projetos teremos as semanas educativas onde 

trabalharemos: 

Monteiro Lobato: com objetivo de conhecer a literatura infantil e o autor 

brasileiro. 

Semana do Idoso: onde será trabalhado os valores, como respeito ao idoso e 

conhecer os direitos dos mesmos na sociedade. 

Semana da Criança: proporcionando uma semana diferente e divertida, com 

brincadeiras, danças e jogos. 

Semana da Música: a partir da música, a criança deverá desenvolver 

oportunidades de expressar sentimentos, sensações, percepções, movimentos 

e ritmos. 

Semana do livro: com o objetivo de desenvolver o gosto pela leitura de forma 

prazerosa e estimulante. 

Esses projetos serão realizados nos espaços da unidade que é formado por 

nove salas de aula, parque na área externa, pátio interno com palco, tanque de 

areia, casinha de boneca, refeitório, quiosque, propondo a interação entre 

outros agrupamentos e com todos da unidade escolar. 



CEI - PASTOR ROGÉRIO LEANDRO PORTELA 
      diretoriasaojose@anabrasil.org      19 3291-1767 
CNPJ: 54.150.339/0007-99 – IE: Isento 
      Rua Belmiro Costa, S/N – Res. São José 

      CEP: 13057-163 – Campinas/ SP 

 
 

88 
 

Dentro do processo de ensino-aprendizagem, serão trabalhados os eixos de 

diversas linguagens como: movimento, música, artes visuais, linguagem oral e 

escrita, natureza e sociedade e matemática. 

As estratégias usadas para o desenvolvimento dos projetos, serão através de 

ações facilitadoras como: roda de conversa, roda de música, teatro, contação 

de histórias, cantinhos temáticos, cantinho da leitura, dia do cinema, 

brincadeiras, jogos pedagógicos, pesquisas, todas desenvolvidas com ações 

para que a criança possa brincar, imaginar, fantasiar, experimentar, narrar, 

questionar, observar, aprender, construindo seus conhecimentos, por meio de 

diversas experiências, com diversos tipos de materiais, formas e texturas. 

A avaliação é um instrumento muito importante para a reflexão sobre a prática 

pedagógica desenvolvida em todo ano letivo, deverá ser contínua e com olhar 

crítico, buscando uma melhora na qualidade de trabalho, visando que cada 

criança é um ser único, e respeitar seu tempo de desenvolvimento. 

Os planejamentos serão documentados através dos semanários, registros de 

informações, atividades, relatórios, portfólios. 

Referências Bibliográficas: 
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C E I NAVE MÃE: ROGÉRIO LEANDRO PORTELA SANTANA. 

Professora: Márcia Souza Germano. 

Turma: AG lll D Ano: 2017 

“A educação do homem começa no momento do seu nascimento; antes de 

falar, antes de entender, já se instrui” 

Jean Jacques Rousseau 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9.394, sancionada 

em 20/12/96, estabelece as diretrizes e bases da Educação Nacional, e no seu 

Artigo 29º trata da Educação Infantil. 

A Educação Infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o 

desenvolvimento integral da criança até seis anos, em seus aspectos físicos, 

psicológicos, intelectual e social, complementando a ação da família e da 

comunidade. 

A Educação Infantil desempenha um papel importante junto à criança, 

principalmente em seus primeiros anos de vida, a qual lhe permite uma maior 

participação e desenvolvimento na sociedade, interagindo e conhecendo sua 

identidade, autonomia, aprendizagem e especificidade. 

A educação infantil assim, se define como etapa primordial para a criança e 

seu desenvolvimento a brincadeira é um conteúdo indispensável na sua 

formação social, principalmente, dentro do ambiente escolar este que está em 

constante movimento, uma vez que é pelo lúdico que também se aprende o 

que fica claro como diz a autora. 

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

tomar decisões, a interagir e viver entre pares, a conhecer e integrar-se no seu 
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ambiente próximo a elaborar imagens culturais e sociais de seu tempo e, em 

decorrência, desenvolver-se como ser humano dotado de competência 

simbólica. (CIPRIANO, 2004, p.11-20). 

Sendo assim, para que a educação infantil atinja a aprendizagem da criança é 

necessário que ela esteja voltada inteiramente para o brincar e o educar 

colocando-os como conteúdos implícitos neste processo de ensino. 

O brincar na Educação Infantil é, para a criança, uma forma de descobrir o 

mundo, desenvolver capacidades como atenção, criatividade e imaginação, 

organizar emoções e iniciar os primeiros relacionamentos no meio de 

convivência. 

Portanto, é necessário que o brincar coordenado pelo adulto, seja uma 

constante no processo educativo, para que crianças de diferentes idades, 

brincando juntas, desenvolvam-se e aprendam. O ato de brincar deve 

constituir-se na metodologia e a brincadeira é uma atividade social relevante, 

vinculada ao desenvolvimento dos conceitos essenciais da área (tempo- 

espaço-grupo), pois “no brinquedo a criança cria uma situação imaginária” 

(VYGOSTKY, 1999- pag 123) capaz de vinculá-la afetiva e praticamente as 

estruturas sociais, espaciais e temporais do mundo real. 

Outro fator importante para o processo aprendizagem na educação infantil é o 

espaço, desde que nasce a criança precisa de espaços que ofereçam liberdade 

de movimentos, segurança e que acima de tudo possibilitem sua socialização 

com o mundo e com as pessoas que a rodeiam. Espaços estes de direito de 

todas as crianças sejam eles: públicos, privados, institucionais ou naturais. 

Segundo Lima (2001, p.16): “o espaço é muito importante para a criança 

pequena, pois muitas, das aprendizagens que ela realizará em seus primeiros 

anos de vida estão ligadas aos espaços disponíveis e/ou acessíveis a ela”. 
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Segundo Vygotsky: “o ser humano cresce num ambiente social e a interação 

com outras pessoas é essencial ao seu desenvolvimento”. (apud DAVIS e 

OLIVEIRA, 1993, p. 56). Portanto um ambiente estimulante para a criança é 

aquele em que ela se sente segura e ao mesmo tempo desafiada, onde ela 

sinta o prazer de pertencer a aquele ambiente e se identifique com o mesmo, 

principalmente um ambiente em que ela possa estabelecer relações entre os 

pares. Um ambiente que permite que o educador perceba a maneira como a 

criança transpõe a sua realidade, seus anseios, suas fantasias. Os ambientes 

devem ser planejados de forma a satisfazer as necessidades da criança, isto é, 

tudo deverá estar acessível à criança, desde objetos pessoais aos brinquedos, 

pois só assim o desenvolvimento ocorrerá de forma a possibilitar sua 

autonomia, bem como sua socialização dentro das suas singularidades. 

A organização dos espaços na educação infantil é fundamental para o 

desenvolvimento integral da criança, desenvolvendo suas potencialidades e 

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

criança que vive em um ambiente construído para ela e por ela vivência 

emoções que a farão expressar sua maneira de pensar, bem como a maneira 

como vivem e sua relação com o mundo. 

Personalizar o ambiente é muito importante para a construção da identidade 

pessoal da criança, tornar a criança competente é desenvolver nela a 

autonomia e a independência. Ao oferecer um ambiente rico e variado 

estimulam-se os sentidos, estes são essenciais no desenvolvimento do ser 

humano. A sensação de segurança e confiança é indispensável visto que mexe 

com o aspecto emocional da criança. 

Nas últimas décadas os debates em nível nacional e internacional apontam 

para a necessidade de que as instituições de educação infantil incorporem de 

maneira integrada as funções de educar e cuidar, não mais diferenciando nem 

hierarquizando os profissionais e instituições que atuam com as crianças 

pequenas e/ou aqueles que trabalham com as maiores. 
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A instituição de educação infantil deve tornar acessível a todas as crianças que 

a frequentam, indiscriminadamente, elementos da cultura que enriquecem o 

seu desenvolvimento e inserção social. Na instituição de educação infantil, 

pode-se oferecer às crianças condições para as aprendizagens que ocorrem 

nas brincadeiras e aquelas advindas de situações pedagógicas intencionais ou 

aprendizagens orientadas pelos adultos. 

Educar/propiciar situações de cuidados, brincadeiras e aprendizagens 

orientadas de forma integrada e que possam contribuir para o desenvolvimento 

das capacidades infantis de relação interpessoal. De ser e estar com os outros 

em uma atitude básica de aceitação, respeito e confiança, e o acesso, pelas 

crianças, aos conhecimentos mais amplos da realidade social e cultural. Neste 

processo, a educação auxiliará o desenvolvimento das capacidades de 

apropriação e conhecimento das potencialidades corporais, afetivas, 

emocionais, estéticas e éticas, na perspectiva de contribuir para a formação de 

crianças felizes e saudáveis. 

A base do cuidado humano é compreender como ajudar o outro a desenvolver-

se enquanto ser humano. Cuidar significa valorizar e ajudar a desenvolver 

capacidades. O cuidado é um ato em relação ao outro e a si próprio que possui 

uma dimensão expressiva e implica em procedimentos específicos. 

O desenvolvimento integral depende tanto dos cuidados relacionais que 

envolvem a dimensão afetiva, os cuidados com os aspectos biológicos do 

corpo, como a qualidade da alimentação e dos cuidados com a saúde, quanto 

da forma como esses cuidados são oferecidos e das oportunidades de acesso 

a conhecimentos variados. As necessidades básicas podem ser modificadas e 

acrescidas de outras de acordo com o contexto sociocultural. 

O cuidador precisa considerar, principalmente, as necessidades das crianças, 

que quando observadas, ouvidas e respeitadas, podem dar pistas importantes 

sobre a qualidade do que estão recebendo. Os procedimentos de cuidado 
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também precisam seguir os princípios de promoção à saúde. Para se atingir os 

objetivos dos cuidados com a preservação da vida e com o desenvolvimento 

das capacidades humanas é necessário que as atitudes e procedimentos 

estejam baseados em conhecimentos específicos sobre o desenvolvimento 

biológico, emocional, e intelectual das crianças, levando em consideração as 

diferentes realidades socioculturais. Os conteúdos e objetivos a serem 

trabalhados durante o ano visam proporcionar um trabalho integrado, no 

desenvolvimento dos aspectos social, cognitivo, emocional e cultural. 

No âmbito do desenvolvimento pessoal e social, o planejamento está 

organizado de forma a garantir aquisição das capacidades da criança. Esse 

trabalho pretende que as crianças aprendam a conviver, a ser e a estar com os 

outros e consigo mesma, em atitude básica de aceitação, de respeito e de 

confiança, e com autonomia. 

Nesse aspecto destacam-se as áreas das Relações Afetivas que englobam 

Adaptação, Autonomia, Regras/Limites e Interações, desenvolvimento de auto-

estima, Identidade Pessoal. 

É preciso trabalhar conteúdos de naturezas diversas, que abrangem desde 

cuidados básicos essenciais até conhecimentos provenientes das diversas 

áreas do conhecimento, concretizando-se em dois âmbitos de experiências: 

“Formação Pessoal e Social” e “Conhecimento de Mundo”. 

A Formação Pessoal e Social refere-se às experiências que favorecem a 

construção do indivíduo. Trabalhar com a criança a Identidade Pessoal e a 

Autonomia é fundamental para o fortalecimento de sua autoestima, para o 

conhecimento de si própria e para o desenvolvimento psicogenético em suas 

fases evolutivas, nas suas operações mentais e relações lógicas. 

O Conhecimento de Mundo refere-se à relação da criança com aspectos da 

cultura e de todo o entorno da criança, considerando os aspectos mais 
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próximos do meio e ampliando gradativamente para os menos próximos. Assim 

sendo, os conteúdos não devem ser abstratos, mas vivos e concretos, portanto 

indissociáveis da realidade social. 

A definição dos objetivos em termos de capacidades visa ampliar a 

possibilidade de concretização das intenções educativas, uma vez que as 

capacidades se expressam por meio de diversos comportamentos e as 

aprendizagens que convergem para as capacidades podem ser de naturezas 

diversas. 

Ao estabelecer objetivos nesses termos, o educador amplia suas possibilidades 

de atendimento à diversidade apresentada pelas crianças, podendo considerar 

diferentes habilidades, interesses e maneiras de aprender no desenvolvimento 

de cada capacidade. 

O âmbito do desenvolvimento cultural está estruturado a oferecer às crianças 

conteúdos diversificados, que sirvam como objeto e apoio das aprendizagens 

específicas, sistematizadas e com finalidade formadora, de modo que as 

crianças possam aproveitá-las. 

Destacam-se as áreas do conhecimento conforme o Referencial Curricular 

Nacional de Educação Infantil, seguem os eixos de trabalho na Educação que 

norteiam a práxis educativa. 

Linguagem Oral e Escrita; Matemática; Natureza e sociedade; Movimento; 

Linguagem musical; Artes visuais; Experiências de brincar e imaginar e 

semanas educativas. 

Quanto à avaliação ocorrerá em observações diárias e por meios de registro, 

sempre considerando a participação, a interação, o aprendizado e o 

desempenho dos alunos nas realizações das atividades propostas. Análise e 

acompanhamento do desenvolvimento da criança, adaptando e avaliando 

também a prática pedagógica para atingir as especificidades de cada um e seu 
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nível de desenvolvimento sempre que necessário para ampliar o processo de 

ensino e aprendizagem. Portanto, a avaliação não pode ser considerada como 

um processo final e sim como uma forma que avalia o desenvolvimento da 

criança identificando suas necessidades e aprendizagens tendo o olhar para o 

seu progresso contínuo. 

Outra forma de avaliação será a construção de um portfólio de cada aluno, com 

o objetivo de registrar avanços na aquisição de conceitos. 

Saberes da turma AGIII D: Trata-se de crianças na faixa etária entre quatro e 

cinco anos, conforme resolução CME nº 21/15. 

A turma é composta em sua maioria por meninos e a faixa etária dividida entre 

crianças com 4 e 5 anos. A sua composição é: 30 crianças matriculadas, sendo 

18 meninos e 12 meninas. Desses, 8 crianças com 4 anos, 22 crianças de 5 

anos a maioria das crianças desse agrupamento são alunos do ano passado, já 

estão familiarizados com o ambiente escolar. 

A turma é agitada, percebe-se nessa turma que além da diferença de idade, os 

alunos são diferentes também pela etnia, gênero, cultura, classe social, 

religião, etc. 

Quando entramos na sala todos os dias percebemos crianças com sede de 

conhecer através dos olhares, dos manuseios, das falas e dos 

questionamentos, sendo curiosas querendo conhecer tudo em sua volta. 

Pretendemos trabalhar com atividades que promovam a construção do 

conhecimento para os alunos de forma lúdica. 

A educação lúdica integra uma teoria profunda e uma prática atuante. 

Vale ressaltar que falar da educação infantil é muito mais do que falar de uma 

instituição, é falar das crianças, que são seres humanos, pequeninos e 
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exuberantes de vida. Sujeitos esses, que devem ser protagonistas no cotidiano 

das escolas de Educação Infantil e têm o direito de ser criança, ou seja, direito 

de brincar, ao afeto, de sonhar, etc. 

Para começar a traçar atividades e estratégias dos projetos definidos e 

paralelos, é preciso em primeiro lugar conhecer a turma, e depois fazer certos 

questionamentos como: De que forma iremos trabalhar? Qual a sua 

curiosidade? Como? Onde? Quando? Por quê? Quais materiais? Quais 

objetivos e conteúdo? Duração? E qual o tema? 

Pensando dessa maneira, deve-se de alguma forma chamar a atenção das 

crianças para o assunto abordado considerando os seus interesses e sempre o 

profissional nesse momento deve ter uma postura investigativa de acordo com 

as Diretrizes Curriculares. 

Na realização diária das atividades propostas para as crianças, promoveremos 

momentos de leitura de um livro/história, roda de conversa com as crianças, 

momento que exploraremos a socialização em grupo, a sua oralidade, 

vivências, experiências, falar sobre a história contada, danças ou gestos, 

músicas, além disso, nesse momento conversaremos sobre a proposta que 

será realizada no dia, falaremos sobre o clima tempo, calendário, quantidades 

de meninos e meninas presentes. Além da atividade pedagógica que será 

trabalhada de acordo com o projeto e o eixo abordado, terão as atividades 

lúdicas com brincadeiras, brinquedos ou jogo, e a atividade externa como 

parque, tanque de areia, sexta em cena, cineminha (desenho animado-filme ou 

musical), casinha de bonecas, brincadeira no pátio e no quiosque. 

No decorrer desse ano desenvolveremos projetos pedagógicos respeitando as 

especificidades escolares, as particularidades da turma, o contexto cultural, 

social e econômico em que as crianças estão inseridas, destacando os eixos 

em movimento, linguagem oral e escrita, matemática, artes visuais, natureza e 

sociedade e experiência do brincar e imaginar. 
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Adaptação: Oferecer tranquilidade e fazer com que todos se sintam seguros, 

pois, é um momento de conhecimento e construção de vínculos afetivos entre 

crianças, professoras, instituição e família, a fim de que todos possam 

conhecer, viver novas experiências, expressando seus sentimentos, 

pensamentos e emoções livremente. 

Trabalharemos esse projeto apresentando as dependências da escola, bem 

como de seus colaboradores e suas respectivas funções. Realizaremos 

atividades que instiguem a imaginação e a criatividade: contação de histórias e 

brincadeiras livres. 

Identidade e autonomia: Promover o conhecimento global do ser humano: 

conhecendo seu corpo, ampliando conceitos sobre sua identidade, descobrindo 

que o indivíduo está presente em todas as comunidades, relacionando-se com 

outros seres e com todo o ambiente onde vive e identificando e analisando 

diferenças, conceitos, pré-conceitos, características, valores de toda uma 

sociedade a qual ele está inserido. 

Trabalharemos com recortes, colagem, brincadeiras, contação de histórias, 

roda de conversa, roda de música, crachá e pesquisas com responsáveis. 

Higiene e saúde: A faixa etária correspondente a crianças da educação Infantil 

envolve a conquista de uma autonomia, desta forma consolidar os hábitos de 

higiene faz-se necessário também no âmbito escolar. Assim, busca-se neste 

projeto trabalhar a higiene corporal, especificando a necessidade de lavar as 

mãos, escovar os dentes, cuidar dos cabelos e das unhas, bem como de se 

tomar banho diariamente. Promover e consolidar hábitos de higiene. 

Trabalharemos nesse projeto com roda de conversa, cartazes, recortes, 

colagem, pintura, vídeos relacionados com o tema. 
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Trânsito seguro: Estimular em nossas crianças a conscientização sobre a 

importância de conhecermos e respeitarmos as regras e leis de trânsito através 

de situações do nosso cotidiano. 

Trabalharemos nesse projeto com roda de conversa, passeio ao redor da 

creche, montagem de gráficos, confecção de um automóvel, simulação de via 

pública. 

Meio ambiente: Proporcionar o conhecimento e a conscientização dos alunos 

da educação infantil acerca dos temas que envolva meio ambiente e cidadania, 

desenvolvendo a construção de atitudes para a preservação e com o 

desenvolvimento sustentável. 

Trabalharemos nesse projeto com roda de conversa, confecção cartazes, 

pesquisas, coleta seletiva, construção de brinquedo com sucata, leitura, vídeos 

relacionados com o tema, pintura, colagem, desenhos. 

Sacola Viajante: Incentivar a leitura e o contato com os livros desde cedo e 

tornar a leitura um ato prazeroso. Possibilitar a interação dos pais com os filhos 

através do projeto leitura, para que se torne um habito também familiar. 

O projeto consiste em todas as sextas-feiras durante todo ano letivo um aluno 

levar para casa a Sacola Viajante que conterá um livro para ser lido com a 

ajuda de familiares e um caderno. Nesse caderno um familiar descreverá o que 

a criança entendeu da história e como foi a experiência de fazer essa leitura 

para a criança. A criança fará nesse caderno uma ilustração livre. 

Durante o ano letivo também serão trabalhados as semanas educativas: 

Monteiro lobato: Objetivo conhecer Monteiro Lobato, e desenvolver a 

imaginação, a fantasia, a criação e o sonho nas crianças. 
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Semana do idoso: Objetivo proporcionar momentos de reflexão aos pequenos 

sobre sua convivência com seus avós, valorizar o passado. 

Semana da criança: Objetivo promover, durante a Semana da Criança, 

atividades extra-classe, variadas e interessantes, visando oportunidades de 

lazer e socialmente educativas. 

Semana da música: Objetivo despertar nas crianças o prazer em cantar, 

dançar e brincar com as músicas, desenvolvendo sentimentos, vocações, 

percepções, experimentações, movimentos, expressões, ritmos e socialização. 

Semana do livro: Objetivo despertar o gosto pela leitura, valorizando os 

momentos da leitura. 
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Projeto Integração: 

"Essa escola é muito... muito grande" 
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Esse projeto tem como objetivo minimizar o choque de realidades entre a 

escola de educação infantil e a escola de ensino fundamental a começar pelo 

tamanho do prédio escolar . A unidade escolar está localizada na mesma rua 

da E.E. Residencial São José, para onde a maioria das crianças do 

agrupamento III irá no próximo ano letivo. As professoras levarão as crianças 

que deverão cursar o ensino fundamental em 2018 até a E.E. Residencial São 

José. A equipe gestora da unidade escolar fará o contato com a equipe gestora 

da escola estadual para agendar a data e horário em que as crianças poderão 

conhecer as dependências da nova escola bem como seus profissionais. Esse 

projeto será realizado em comum acordo e autorização dos pais de cada 

criança do CEI - Rogério Leandro Portela Santana - 

Eixos Temáticos Priorizados: Natureza e Sociedade 

Projeto: Somos Todos Heróis 

Será realizada uma festa de celebração com o tema "Somos Todos Heróis" 

A festa de celebração acontecerá no dia 15 de Dezembro de 2017 na unidade 

escolar com objetivo de focalizar a ideia que todos precisam sonhar e lutar por 

seus sonhos e ideais. Despertar nas famílias o anseio de um viver melhor 

mantendo a esperança e disposição para realizar seus sonhos. Serão 

apresentadas as crianças que passarão para a próxima etapa de suas vidas 

escolares ou seja o ensino fundamental. A programação da festa será de 

músicas, teatro e poesia apresentados pelas crianças e profissionais da 

unidade. Será uma festa de cor e fantasia, um momento de confraternização 

com as crianças, família, escola e comunidade. 

Eixos Temáticos Priorizados: Natureza e Sociedade, Artes Visuais e Música 

 
 
• Plano de trabalho da Educação Especial. 
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 Plano de trabalho Educação Especial 

A educação especial é uma modalidade de educação escolar, oferecida 

preferencialmente na rede regular de ensino, para os educandos portadores de 

necessidades especiais (LDB 9.394/96, V, art. 58). Sendo considerados alunos 

com necessidades educacionais especiais aqueles que manifestem 

comportamentos particulares que impeçam os encaminhamentos rotineiros das 

práticas pedagógicas, pois é necessário que o professor faça ajustamentos 

curriculares, sem os quais eles não conseguirão realizar as aprendizagens ao 

nível de suas capacidades e potencialidades. 

“O termo necessidades educacionais especiais refere-se a todas aquelas 

crianças ou jovens cujas necessidades se originam em função de deficiências 

ou dificuldades de aprendizagem. As escolas têm de encontrar maneiras de 

educar com êxito todas as crianças, inclusive as que têm deficiência graves”. 

(Garcia, 2006) 

A educação especial será conduzida pelos aspectos que visem à educação 

inclusiva, nessa linha de pensamento, a educação inclusiva terá como ponto de 

partida o cotidiano: o coletivo, a escola e classe comum, onde todos os alunos 

com necessidades educativas, especiais ou não, precisam aprender ter acesso 

ao conhecimento, à cultura e progredir no aspecto pessoal e social. As crianças 

com qualquer deficiência, independentemente de suas condições físicas, 

sensoriais, cognitivas ou emocionais, são crianças que têm as mesmas 

necessidades básicas de afeto, cuidado e proteção, e os mesmos desejos e 

sentimentos das outras crianças. Elas têm a possibilidade de conviver, 

interagir, trocar, aprender, brincar e serem felizes, embora, algumas vezes, de 

forma diferente. Essa forma diferente de ser e agir é que as tornam seres 

únicos, singulares, elas devem ser olhadas não como defeitos, incompletude, 

mas como pessoas com possibilidades diferentes, com algumas dificuldades, 
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que, muitas vezes, se tornam desafios com os quais podemos aprender e 

crescer, como pessoas e profissionais que buscam ajudar o outro. 

Nesse trabalho o cotidiano com os alunos portadores de necessidades 

especiais e com os outros alunos serão indispensáveis ações e atividades que 

visem à educação inclusiva, que são elas: O princípio da identidade: a 

construção da pessoa humana em todos seus aspectos afetivos, intelectuais, 

moral e éticos. A sensibilidade estética diz respeito à valorização da 

diversidade para conviver com as diferenças, com o imprevisível, com os 

conflitos pessoais e sociais, estimulando a criatividade para resolução dos 

problemas. A construção de laços de solidariedade, atitudes cooperativas e 

trabalho coletivo proporcionam maior aprendizagem para todos. A inclusão 

significa a transformação da prática pedagógica, relações interpessoais 

positivas, interação e sintonia professor-aluno, família-professor, professor-

comunidade escolar. O projeto pedagógico garantirá adaptações necessárias 

ao currículo, apoio didático especializado e planejamento, considerando as 

necessidades educacionais de todos os alunos, oferecendo equipamentos e 

recursos adaptados quando necessário. O professor da classe regular assume 

a responsabilidade pelo trabalho pedagógico e recebe apoio do professor 

especializado, dos pais e demais profissionais envolvidos para a identificação 

das necessidades educacionais especiais na avaliação do processo de 

desenvolvimento e aprendizagem e no planejamento e organização das metas. 

O sucesso do processo de aprendizagem dependerá do projeto de inclusão, 

que será o trabalho cooperativo entre o professor regular e o professor 

especializado na busca de estratégias de ensino, alternativas metodológicas, 

modificações, ajuste e adaptações na programação e atividades. Organização 

da didática, do tempo e do espaço: Essa organização diz respeito à introdução 

de recursos e materiais necessários para que a criança com necessidades 

especiais consiga realizar a atividade proposta em grupo, tratam-se, de ajustes, 

enriquecimentos ou modificações introduzidas nos procedimentos 
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metodológicos e didáticos adotados pela escola para o desenvolvimento do 

processo de ensino e aprendizagem; O tempo refere-se à rotina diária, que 

deve acompanhar as demais crianças, porém quando necessário deverá ter um 

apoio individualizado, Algumas crianças com deficiência poderão necessitar de 

mais tempo para a construção de vínculos afetivos, para se sentirem seguras e 

assim se adaptarem ao grupo e interagir com os colegas e professora, 

daremos o tempo necessário, respeitando o ritmo de cada criança em vez de 

retirar objetivos e conteúdo, objetivando resultados imediatos; E o espaço será 

favorável para todo esse desenvolvimento, sendo um espaço inclusivo, 

acolhedor, um ambiente estimulante que reforça os pontos fortes, 

reconhecendo as dificuldades e se adaptando às peculiaridades de cada aluno. 

As adaptações curriculares são estratégias para promover maior eficácia 

educativa, a fim de contribuir, de forma mais coerente, com o sistema de 

inclusão, as adaptações curriculares se caracterizam pela procura de uma 

maior flexibilidade e dinamismo. A avaliação do desenvolvimento desses 

alunos portadores de necessidades especiais acontecerá de forma global, de 

maneira qualitativa dos aspectos referente à competência social, necessidades 

emocionais, estilos cognitivos, forma diferenciadas de comunicação, 

elaboração e desempenho nas atividades, uma maior valorização das 

potencialidades, das aptidões, dos interesses e do empenho do aluno com 

necessidades educacionais especiais para a realização das atividades, na 

participação nos projetos e trabalhos coletivos. Assim, o processo de avaliação 

na perspectiva da educação inclusiva e da aprendizagem significativa não 

estará centrado apenas no desenvolvimento de habilidades e competências, 

nem na capacidade de assimilar conteúdos e acumular informações, mas sim 

na possibilidade de pensar, fazer escolhas, agir com autonomia, relacionar-se 

com o outro e com o objeto de conhecimento, de comunicar-se, expressar 

sentimentos, ideias, resolver problemas, criar soluções, desenvolver a 

imaginação, e ter realmente a participação da criança com necessidades 

educacionais especiais nos momentos de aprendizagem. 
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Observação: 

A unidade CEI Rogério Leandro Portela Santana ainda não possui 

demanda de educação especial. 

 
 
• Plano de trabalho da Comissão Própria de Avaliação (CPA). 

 
 

A unidade ainda não possui Comissão Própria de Avaliação (CPA) 

 
 
• Programas e Projetos desenvolvidos pela Unidade Educacional, 
contendo: profissional envolvido, tempo, local, objetivos, metodologia e 
indicadores para avaliação. 

 
 

Os projetos que serão desenvolvidos pela Cei - Pr. Rogério Leandro Portela 

Santana serão os seguintes: 

Projeto Adaptação (30/01/17 - 10/02/17) 

Projeto Identidade/ Autonomia ( 13/02 - 17/03/17) 

Projeto Higiene e Saúde ( 20/03/17 - 13/04/17) 

Projeto Monteiro Lobato ( 17/04/ 17 - 19/05/17) 

Projeto Musica ( 22/05/17 - 14/06/17) 

Projeto Semana do Idoso ( 19/06/17 30/06/17) 

Projeto Semana Transito Seguro ( 02/08/17 - 06/09/17) 

Projeto Leitura (11/09/17 - 22/09/17) 
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Projeto Criança Feliz ( 02/10/17 - 27/10/17) 

Projeto Integração ( 30/10/17 - 31/10/17) 

Projeto Meio Ambiente ( 06/11/17 - 30/11/17) 

Projeto Somos Todos Heróis ( 04/12/17 - 22/12/17) 

Profissional envolvido: Professoras, Monitoras e Equipe Gestora 

Local: Unidade Escolar 

Metodologia: Roda de Conversa, atividades lúdicas, apresentações de 

teatro, música, dança, filmes, confecção de portfólio, artesanato, 

Indicadores para a avaliação: 

Portfólio 

Relatório Semanal 

Relatório Individual 

 
 
• Formas e critérios de enturmação nos agrupamentos. 

 
 

 Formas e critérios de enturmação nos agrupamentos 

A unidade educacional seguirá a RESOLUÇÃO SME Nº 21/2015, publicada em 

16/09/2015, que dispõe sobre as diretrizes e as normas para a política de 

atendimento à demanda de Educação Infantil e a realização do planejamento 

anual para a organização dos Agrupamentos e das turmas, do cadastro e da 

matrícula das crianças nas unidades municipais. 
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AGRUPAMENTO I Faixa 01/07/2015 - 31/12/2017 

AGRUPAMENTO II Faixa 01/11/2013 - 30/06/2015 

AGRUPAMENTO III Faixa 01/04/2011 - 31/10/2013 

Não existe um critério de gênero, parentescos, entre outros para a formação 

das turmas. Conforme as matriculas são efetivadas e renovadas nos períodos 

determinados pela CEB – Coordenadoria de Educação Básica – as mesmas 

são distribuídas nos agrupamentos de forma que todos atinjam a quantidade de 

forma uniforme. 

 
 
• Organização pedagógica dos tempos e espaços escolares e do tempo 
destinado à formação do Monitor de Educação Infantil, com os 
respectivos planejamentos e formas de avaliação. 

 
 

Contudo, até o momento não foi possível programar e realizar a formação dos 

monitores, pois os mesmos são contratados por 40 horas semanais, o que não 

nos permite, com o número de funcionários determinado pelo mesmo Termo, 

manter o atendimento das crianças. A administração da ANA (Associação 

Nazarena Assistencial) está em estudos financeiros para aumentar a carga 

horária das monitoras para 42 horas semanais, distribuídas em 40 horas de 

atendimento com as crianças e 2 horas para formação. Tão logo essa 

determinação administrativa aconteça, estaremos executando o momento de 

formação também dessas profissionais. 

 
 
• Metodologia e registro dos processos avaliativos. 

 
 

Indicação dos Processos de Avaliação de Aprendizagem 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil orienta a criação 

de procedimentos para o acompanhamento do trabalho pedagógico e 
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instrumentos para a avaliação do desenvolvimento das crianças, explicitando 

sua natureza não classificatória ou seletiva, pelo contrário, por meio desses 

instrumentos será possível a observância crítica das atividades, coerência com 

a faixa etária dos agrupamentos, os objetivos traçados a realidade sociocultural 

e econômica da unidade. 

“A Avaliação na Educação Infantil se refere aquela feita internamente no 

processo educativo, focada nas crianças enquanto sujeitos e coautores de seu 

desenvolvimento”. 

(MEC EDUCAÇÃO INFANTIL: Subsídios para a construção de uma sistemática 

de avaliação) 

Portanto, a avaliação na educação infantil servirá para rever ações e 

redirecionar trajetórias. Esse modelo reconhece a diversidade dos indivíduos 

envolvidos (crianças, educadores e comunidade e o resultado desse processo 

norteará as mudanças necessárias e efetivas no espaço educativo. Essa é por 

tanto a forma democrática de avaliação, pois envolve toda comunidade escolar. 

A CEI Pr. Rogério Leandro Portela Santana em sua prática educacional 

democrática, utiliza o modelo de avaliação contínua, baseada em anotações e 

relatos de acontecimentos pertinentes ao desenvolvimento de cada criança 

(P.I), O Portfólio também será utilizado com instrumento avaliativo pois cada 

projeto trabalhado irá compor o portfólio da criança, onde a professora relatará 

os resultados das atividades propostas no semanário e como as crianças as 

vivenciaram no TDC, haverá um momento em que a professora poderá relatar 

evoluções vividas por alguma criança. Esses seus relatos serão registrados, e 

analisados para se obter um resultado específico. Itens como participação, 

autonomia, interação, preferências, colaboração etc. Serão aspectos 

observados e registrados ao final de cada projeto. 

Os Eixos temáticos servirão de norteadores na avaliação dos projetos 
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• Matriz Curricular. 

 
Não se aplica. 
 
 
• Eixos temáticos e sua articulação com os Planos de Ensino. 

 

A unidade escolar CEI Pastor Rogério Leandro Portela Santana desenvolverá os 

eixos temáticos nos contextos dos projetos que serão trabalhados. Projeto 

Identidade/Autonomia será priorizado o eixo natureza e sociedade tendo em 

vista seu objetivo principal, oportunizar a criança a construção de sua identidade 

compreendendo-se como alguém distinto tendo suas características próprias, 

perceber a diversidade étnica e ao mesmo tempo, aprender regras e convenções 

sociais que nortearão a convivência pacifica com o outro apesar das diferenças. 

A construção de uma auto imagem positiva e o respeito ao outro serão objetivos 

prioritários neste projeto. O projeto sexta em cena que acontecerá 

semanalmente que contempla especificamente os eixos das artes visuais, 

musica, movimento e a linguagem em suas várias expressões através das 

apresentações de teatro, música e dança realizada pelas crianças e educadores. 

O projeto trânsito seguro priorizará o eixo matemática e linguagem oral e escrita, 

visando desenvolver na criança o senso de responsabilidade no uso das vias 

públicas. O projeto meio ambiente priorizará os eixo natureza e sociedade pois 

terá como objetivo desenvolver nas crianças ações e posturas responsáveis 

diante dos problemas ambientais e demonstrar situações que causam danos a 

natureza buscando assim soluções. Todos os eixos temáticos serão trabalhados 

em todos os projetos porém alguns serão abordados de maneira mais enfática 

de acordo com os objetivos estabelecidos nos projetos. 

 
 
• Calendário Escolar. 
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• Plano de trabalho da Equipe Gestora considerando as metas da Unidade 
Educacional. 

 Plano de trabalho dos gestores da unidade educacional 

Problemas 
Identificados 

Objetivos Metas Ações Responsáveis Cronograma 

Indicadores 
de 

resolução 
dos 

Problemas 

Relacional entre 

equipes 

(Professoras e 

Monitoras) 

Desenvolver 
autonomia na 

resolução 
dos conflitos. 

Feed Beck 

Mensal com os 

funcionários 

Valorizar a 
eficiência do 

trabalho 
conjunto; 

Equipe 
Gestora 

Mensal 

Diminuição 
dos 

conflitos 
nas equipes 

Comunicação 
entre a equipe 
de trabalho e a 
equipe gestora 

Otimizar o 
tempo 

Trabalho 
eficiente sem 

desperdício de 
tempo 

Desenvolver 
uma 

comunicação 
clara e 

eficiente 

Equipe 
Gestora 

Mensal 

Realização 
do trabalho 
dentro do 

tempo 
estabelecido 
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Não 
conscientização 
da necessidade 

da formação 
continuada 

(Professores) 

Despertar o 
desejo pela 
busca de 

mais 
conhecimento 
relacionado a 
sua área de 
atuação e 

crescimento 
pessoal 

Leituras e 
debates de 

artigos 
quinzenalmente 

Realizar 
leituras e 

debates de 
artigos 

relacionados 
a área de 
atuação e 

crescimento 
pessoal 

Coordenadora 

Pedagógica 

Quinzenal 

Maior 

Iniciativa na 

elaboração 

de ideias e 

participação 

mais efetiva 

nos debates 

propostos 

no TDC 

 
 
• Indicação de demandas de formação continuada dos profissionais da 
Unidade Educacional. 

Demandas de Formação Continuada Docentes 

- Contação de História 

- Musicas infantis e cantigas de roda 

- Oficina de reciclagem 

- Oficina de Artes (Pintura, esculturas, entre outros. 

- Oficina de Teatro 

 


