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1 - Caracterização da Unidade Educacional e seu entorno.

1.1 - Identificação da Unidade Educacional.

Nome:

CEI Bem Querer Senador João de Medeiros Calmon

Endereço:

Rua Antonia Avelar Ridal, s/n - Pq. Vista Alegre - CEP: 13054-363

Telefone:

(19) 3226-2660

Endereço Eletrônico:

diretoriacalmon@anabrasil.org

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO:

PERÍODO
DIAS DAS
SEMANA/AGRUPAMENTOS

HORARIO DE
INÍCIO

HORÁRIO DE
TÉRMINO

INTEGRAL 2ª a 6ª – AGI – AG I/II – AG II 7:00 H 18:00 H
PARCIAL
MANHÃ

2ª a 6ª – AG III 7:00 H 11:00 H

PARCIAL TARDE 2ª a 6ª – AG III 13:00 H 17:00 H

ATOS OFICIAIS DE CRIAÇÃO DO CEI:

Comunicado SME nº 92/08

Comunicado SME nº 09/2008 publicado no Diario Oficial de 08/10/2008

Decreto/criação nº 17.308 publicado no Diario Oficial de 08/04/2011

1.2 - Histórico da Unidade Educacional.

O CEI Bem Querer Senador João de Medeiros Calmon, inaugurado em 27/07/2009, homenageia a ilustre figura do Senador
João Calmon que representa um marco da história parlamentar e educacional no Brasil.
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Nascido no distrito de Baunilha, em Colatina, Espírito Santo, em 7 de setembro de 1916, o Senador Calmon formou-se em
Ciências Jurídicas pela Faculdade Nacional de Direito da Universidade do Brasil e logo se envolveu com o mundo jornalístico.
Entre 1937 e 1954, foi dirigente de emissoras de rádio dos Diários Associados. Foi Presidente do Condomínio das Emissoras e
Diários Associados, de 1968 a 1980 e fundador e Presidente de Honra da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e
Televisão (ABERT). Exerceu o mandato de Deputado Federal por duas legislaturas, entre 1963 e 1971, e de Senador por três,
entre 1971 e 1995. Foi Presidente da Comissão de Minas e Energia do Senado Federal (1975-1977), e, por cinco vezes,
Presidente da Comissão de Educação dessa Casa Legislativa (1977-1979, 1979-1981, 1983-1985, 1987-1989 e 1989-1991).
Em 1983, após anos de batalha, viu aprovada a Emenda Constitucional que ganhou o seu nome e estabeleceu a vinculação
orçamentária com recursos em favor da manutenção e do desenvolvimento do ensino, princípios mantidos na Constituição
Federal de 1988.

O Senador João Calmon foi relator da Educação no Orçamento Geral da União em diversas ocasiões e o atuou de forma
corajosa na luta pela preservação dos recursos de financiamento da educação, contra as sucessivas políticas de contenção
orçamentária adotadas pelo Governo Federal. Exerceu também papel de destaque em comissões parlamentares de inquérito
que investigaram problemas da educação brasileira. Foi autor de vários artigos em jornais, revistas e livros.

Inúmeros foram os títulos e medalhas recebidos, principalmente em homenagem à sua luta em favor da educação. Caberia
destacar os títulos de Doutor Honoris Causa das Universidades Federais do Rio Grande do Norte, da Paraíba e do Espírito
Santo. João Calmon foi um capixaba ilustre que tanto trabalhou em prol do Estado do Espírito Santo, defendendo,
principalmente, a bandeira da educação. Sua história de sucesso se encerrou aos 82 anos, em 11 de janeiro de 1998.

O CEI Bem Querer Senador João de Medeiros Calmon fica situado na região Sudoeste de Campinas e atende as
comunidades dos bairros do entorno que em destaque estão DICI V, DIC V, Parque Vista Alegre, Eldorado dos
Carajás, e Jardim Santo Antonio.

Tem sua proposta de atendimento para o ano de 2016 de matriculas para até 580 crianças, sendo para o
agrupamento 1 de 84 até 97, para o agrupamento 2 de 180 até 207 e para o agrupamento 3 de 240 até 276, situado
no Parque Vista Alegre, um bairro da Região Sudoeste de Campinas, região de periferia com a maior concentração
populacional da cidade, sobretudo por famílias imigrantes em maioria vindas do nordeste do país.
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1.3 - Características socioeconômicas e culturais da Unidade Educacional e seu entorno.

O CEI Bem Querer Senador João de Medeiros Calmon, com uma proposta de atendimento para o ano de 2017 de até 562 crianças
matriculadas, sendo para o agrupamento Ide 6 6até 95, para o agrupamento IIde 200 até 222 e para o agrupamento IIIde 240 até 245, situado
no Parque Vista Alegre, um bairro da Região Sudoeste de Campinas, região de periferia com a maior concentração populacional da cidade,
sobretudo por famílias migrantes em maioria vindas do nordeste do país.

Devido ao seu contingente populacional, forma as conhecidas regiões tais como a do Ouro Verde, do Aeroporto de Viracopos e dos DICs
que já chegaram a ser discutidas pela autonomia como distritos e desde agosto de 2011 a região do Ouro Verde tem sido alvo das discussões
políticas e popular. A área foi cotada para virar distrito de Campinas e nas eleições de 2014, os eleitores aptos a votar nas eleições gerais
participaram do plebiscito (consulta popular) e aprovaram a criação do distrito, com 54,16% dos votos válidos favoráveis.

Resultado eleitoral

"Você é a favor da criação do distrito de Ouro Verde?"
Resposta Votos %
Não 243367 45,85%
Sim 287408 54,15%
Votos em branco 59.643 9,28%
Votos nulos 52.314 8,14%
Votos válidos 530.775 82,58%

Agora, o que mais preocupa os moradores são as mudanças, ainda incertas. A principal mudança que ocorrerá será em relação à
independência administrativa e este novo distrito terá inicialmente uma população estimada em aproximadamente 240.000 moradores.

Após a criação de lei pelo vereador Rafa Zimbaldi, aprovação do decreto aprovando a criação do distrito – Ouro Verde de 10 de setembro de
2015 pela Câmara Municipal e a aprovação da população com 54,16% de votos favoráveis no Plebiscito realizado nas eleições de 2014 nasce
o distrito do Ouro Verde.

No dia 30 de abril de 2016 foi inaugurada pelo Excelentíssimo Prefeito Jonas Donizete, o Presidente da Câmara e Vereadores a
subprefeitura, localizada na Av. Armando Frederico Renganeschi, 197, ao lado do Terminal Ouro Verde. O secretário de Serviços Públicos,
Ernesto Dimas Paulella, assumiu a subprefeitura.

Com a subprefeitura instalada na região do Ouro Verde o cidadão recebe mais serviços e de forma mais rápida. A subprefeitura tem o maior
Agiliza Campinas da cidade, oferecendo serviços do Centro Público de Apoio ao Trabalhador (Cpat), Porta Aberta, Departamento e Proteção

http://pt.wikipedia.org/wiki/Voto_em_branco
http://pt.wikipedia.org/wiki/Voto_nulo
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ao Consumidor (Procon), Sanasa, Secretaria Municipal de Urbanismo, Vigilância Sanitária, Emdec, Secretaria da Pessoas com Deficiência e
Mobilidade Reduzida, 156 e Protocolo Geral. A subprefeitura vai beneficiar diretamente os cerca de 230 mil moradores dos 140 bairros da
região Ouro Verde.

Os moradores da região do Ouro Verde ficaram confiantes em melhorias dos bairros com a implantação da subprefeitura. Os comerciantes
também ficaram esperançosos, com a movimentação entorno da subprefeitura e possível aumento das vendas.

Muitos bairros são caracterizados por construções precárias. Como iniciativa governamental, houve implantações Rodoviárias, vários
Conjuntos Habitacionais Populares, Hospital e postos de saúde e até um Shopping Center. Nela também se localiza o Distrito Industrial.

No Parque Vista Alegre encontramos um déficit de comércio distribuído no bairro. A maior concentração comercial encontra-se na Avenida
principal do mesmo, Rua Carmem De Angelis Nicoletti. Os moradores também têm dificuldade ao acesso as agências bancárias,
disponibilizando apenas de uma lotérica que realiza recebimentos e algumas funções de banco e três caixas eletrônicos 24horas e as demais
agências estão localizadas na Região do Ouro Verde, coração da região Sudoeste.

No bairro foi implantada uma Estação de Transferência do transporte coletivo, Avenida Pastor João Prata Vieira, na aproximação com a Rua
Anita Malfati, com as seguintes linhas de atendimento:

103 – Terminal Ouro Verde / DIC II, III, V via Jardim Paraíso (INCLUSIVO)

104 – Terminal Ouro Verde / DIC IV (INCLUSIVO)

117.1 – DIC III até Estação Senador Saraiva (INCLUSIVO)

120.1 – Terminal Ouro Verde (INCLUSIVO)

135 – Jardim Filadélfia / Corredor Central (INCLUSIVO)

180 – Terminal Ouro Verde / Jardim Santo Antônio (INCLUSIVO)

196 – Terminal Ouro Verde / Jardim Fernanda até Chácara Pouso Alegre via DIC IV

Na área da saúde o bairro dispõe dos atendimentos do Posto de Saúde Santo Antônio e doPosto de Saúde Dic III e também nos casos de
emergências são encaminhados para Pronto Atendimento do Jd. São José e o Complexo Hospitalar Ouro Verde.

Numa abrangência de aproximadamente 2 km do CEI Bem Querer Senador João de Medeiros Calmon existe uma
demanda de crianças em 2017:

AGRUPAMENTO I

Efetuaram o Cadastro 272

Demanda atendida 80

Por Ordem Judicial 55

Desistência da vaga 27

TOTAL DA LISTA DE ESPERA 110

http://www.portalinterbuss.com.br/campinas/linhas/103
http://www.portalinterbuss.com.br/campinas/linhas/104
http://www.portalinterbuss.com.br/campinas/linhas/117-1
http://www.portalinterbuss.com.br/campinas/linhas/120-1
http://www.portalinterbuss.com.br/campinas/linhas/135
http://www.portalinterbuss.com.br/campinas/linhas/180
http://www.portalinterbuss.com.br/campinas/linhas/196
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AGRUPAMENTO II

Efetuaram o Cadastro 196

Demanda atendida 22

Por Ordem Judicial 44

Desistência da vaga 41

TOTAL DA LISTA DE ESPERA 89

O CEI Bem Querer Senador João de Medeiros Calmon fica situado na região Sudoeste de Campinas e atende as comunidades dos bairros do
entorno que em destaque estão DIC IV, DICV, Parque Vista Alegre, Eldorado dos Carajás, e Jardim Santo Antonio.

O planejamento urbano efetuado pelo Estado na região dos Dics, em Campinas, não foi suficiente para suprir a demanda por habitação,
permitindo o aparecimento das ocupações em seu entorno, gerando os bairros Parque Vista Alegre, Eldorado dos Carajás e Jardim Santo
Antonio, bairros estes atendidos pela Unidade Educacional.

O perfil desta comunidade é de assalariados com renda variavel entre um a três saláriominimo. Atuam em postos de serviços como
empregadas domésticas, auxiliares de limpeza,pintor, pedreiros, portaria, vigilantes, entre outras...Muitos não tem uma qualificação para
alcançar empregos melhores, e acabam atuando no trabalho informal, trabalho sem vínculos ou benefícios fornecidos por uma empresa, sem
carteira assinada, renda fixa e férias pagas.
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Um ponto positivo apresentado na comunidade do entorno da Unidade Escolar é o fato de cada habitação ser construída de um jeito, sem um
padrão rígido. Elas descortinaram um panorama das unidades habitacionais com áreas muito reduzidas. Por este motivo a população acabou
por estreitar de vez a relação público/privado e atividades que seriam desempenhadas dentro de casa passaram a sê-lo nas ruas. As crianças
brincam nas ruas, os adultos conversam na porta de casa, os jovens se encontram nas esquinas, tudo pela falta de espaços para o lazer, além
do papel de circulação a rua passa a ter o lugar para convívio social.

Na saúde a comunidade enfrenta na maiores das vezes dificuldades que estão realacionadas amarcações de consultas médicas e de exames
laboratoriais, o Hospital mais próximo é o Ouro Verde e os únicos Centros de Saúde ficam localizados no Jd. Santo Antônio e DIC III.

Realizamos uma pesquisa com a comunidade atendida pela Unidade Educacional e das 486 famílias atendidas atualmente tivemos uma
devolutiva e participação de 315famílias. A pesquisa foi composta por perguntas que traziam indicadores externos:

Culturais;

Ambientais/sanitários;

Econômicos;

Sociais;

De cidadania.

Visando, após este levantamento, concluir um diagnóstico da realidade socioeconômica e cultural das famílias atendidas pela unidade
educacional através de elementos para a formulação e ou reformulação dos planos de ação.

1. ORGANIZAÇÃO DA FAMÍLIA/CUIDADORES
Pai e mãe moram juntos 194
Pai/mãe falecidos 0
Pai/mãe está preso 0
Avós que criam 16
MÃE 85
PAI 4
Tem irmãos 15

2. Quantas pessoas moram juntas, incluindo a criança:
2 pessoas 24
3 pessoas 83
4 pessoas 86
5 pessoas 59
Mais de 5 pessoas 39
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3. RENDA FAMILIAR
Menos de 1 salário mínimo 26
1 Salário mínimo 112
1 a 3 Salários mínimos 108
3 a 5 Salários mínimos 29
Acima de 5 salários mínimos 1
Não tem renda 5
Outros 4
Bolsa família 5

4. INFORMAÇÕES DA ESCOLARIDADE (Pais e Responsavéis)
Analfabeto 2
Ensino Fundamental I 76
Ensino Fundamental II 56
Ensino Médio incompleto 60
Ensino Médio Completo 246
Faculdade 19
Pós Graduação 2
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5. INFORMAÇÕES DO TRABALHO (Pais e Responsavéis)

Empregado sem carteira assinada 218

Empregado com carteira assinada 226

Comerciante 1

Funcionário público 2

Empregado em outras funções 130

Desempregado 43

Autonômo 45

6. INFORMAÇÕES RELIGIOSA (pais e responsáveis)
Evangélico 141
Católico 196
Ateu 1
Espírita 3
Candomblé 6
Não declarou 1
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7. INFORMAÇÕES DOS HÁBITOS DE LEITURA (pais e responsáveis)
Os pais tem hábito de leitura com a criança?:
SIM 84
NÃO 34
ÀS VEZES 156

8. INFORMAÇÕES TEMPO DE LAZER COM A CRIANÇA
PARQUE 204
SHOPPING 163
CINEMA 75
TEATRO 11
PESCARIA 1
REUNIÃO DE FAMILIA 3
PISCINA 3
BOSQUE 9
OUTROS 11
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9. INFORMAÇÕES DO BAIRRO
Posto de Saúde 269
Posto Policial 57
Banca de revista 96
Praça 71
Árvore/Jardins 154

10. TIPO DE BAIRRO
com esgoto/água encanados 243
REDE ELÉTRICA 248
RUA ASFALTADA 165
Sem infra estrutura (água/esgoto) 26
COLETA DE LIXO 225
RUA DE TERRA 133
MADEIRA 5
ALVENARIA 218
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11. INFORMAÇÕES DO TRANSPORTE FAMILIAR
A PÉ 152
ONIBUS 41
CARRO PROPRIO 59
TRANSPORTE ESCOLAR 46

12. POR QUE A CRIANÇA FOI MATRICULADA NESTA UNIDADE
PRÓXIMO A RESIDÊNCIA 190
INDICAÇÃO 26
PELO TRABALHO REALIZADO 84
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1.4 - Ações intersetoriais em que a escola está envolvida.

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.

GMC – Guarda Municipal de Campinas

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

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

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.

Posto de Saúde Santo Antônio

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.

Tivemos a visita da equipe do Posto de Saúde Santo Antônio, com a palestra sobre a Dengue, apresentando as crianças do agrupamento III,
os sintomas da doença e as maneiras de prevenção no combate ao mosquito transmissor dessa doença, entregaram folhetos informativos
sobre o tema.
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Nossa unidade educacional tem um projeto que desenvolve junto à unidade de saúde que atende o entorno 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.

CRAS Nelson Mandela

O Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) Nelson Mandela funciona como porta de entrada da assistência social e
referenciamente 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 digital, dentro do programa Jovem. Com, atendimento e cadastramento do Bolsa Família e
demais programas de transferência de renda.

Para as demais políticas existem salas multiuso onde são oferecidos cursos de alfabetização para jovens e adultos e de qualificação
profissional, pelas secretarias de Educação e de Trabalho e Renda, além do quiosque e do salão de reunião, que oferecem capacitação e
atenção na área da Saúde, ações de cultura, e ações voltadas à cidadania por intermédio das coordenadorias da mulher, da juventude, do
idoso, entre outras.

A unidade educacional trabalhará em parceria com o CRAS frequentando as reuniões semanais 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
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possível solução.

1.5 - Infraestrutura predial, recursos físicos e materiais/equipamentos

Dos recursos físicos, a Unidade Educacional possui:

a) espaço destinado à área administrativa é composto de:

Sala da secretaria - organizado com 3 armários, 5 arquivos, 2 mesas, 3 cadeiras, 2 computadores e 1 impressora;

Sala da coordenação- organizado com 2 arquivos, 1mesa para computador, 1 mesa redonda para reunião, 6 cadeiras
e1computador;

Sala da direção- organizado com 2 armários, 1mesa para computador, 1 mesa redonda parareunião, 7cadeiras
e1computador;

* estes espaços são utilizados para o atendimento aos pais e responsáveis.

Almoxarifado - organizado com 4 armários e 4 prateleiras;

Dois banheiros.

b) espaço interno uso comum:

Sala Multiuso: este espaço localizado na entrada do estabelecimento anteriormente erautilizado 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 a 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 ebrincar, 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 partefundamental no processo de
aprendizagem. Nele está o palco, local onde as apresentações teatrais e musicais serão realizadas. No piso 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;

11 salas de aula sendo 02 salas adaptadas para bebês, com lavatórios e banheirosadaptados;

02 banheiros adaptados para portadores de necessidades especiais;

http://pponlinesme.campinas.sp.gov.br


Prefeitura Municipal de Campinas
Secretaria Municipal de Educação

 

http://pponlinesme.campinas.sp.gov.br
Pág.: 18/243

16/05/2017 às 19:01:21

Área externa com gramado.

CASA DO TARZAN

PARQUE 1
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CASA DE BONECA

LACTARIO 1

http://pponlinesme.campinas.sp.gov.br


Prefeitura Municipal de Campinas
Secretaria Municipal de Educação

 

http://pponlinesme.campinas.sp.gov.br
Pág.: 20/243

16/05/2017 às 19:01:21

PATIO
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QUIOSQUE

REFEITORIO
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SALA DE ARTES - AG III

SALA DE ATIVIDADES - AG I
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SALA DE ATIVIDADE - AG II
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SALA DE ATIVIDADE - AG II

SALA DE LINGUAGEM - AG III

SALA DE LINGUAGEM - AG III
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SALA DE RACIOCÍNIO LOGICO - AG III

QUIOSQUE
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LACTARIO 2

PARQUE 2

1.6 - Quadro das salas de aulas com os respectivos horários de ocupação de cada turma.
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O trabalho pedagógico das turmas dos Agrupamentos III será realizado não mais em salas fixas e sim em salas ambientes
organizadas pelos Eixos da Educação Infantil, contido em nosso Projeto Pedagógico:

Espaço Identidade, Autonomia e Linguagem - serão propostas atividades, a fim de queas crianças possam
experimentar e utilizar recursos para expressarem seus desejos, sentimentos e ideias. Dessa forma, dá-se
oportunidade as crianças de ampliarem sua autoestima, de valorizarem ações de cooperação e solidariedade, de
adquirirem hábitos de auto cuidado e de aprenderem a respeitar regras básicas de convívio social, familiarização com a
imagem do próprio corpo, exploração de gestos, posturas e ritmos para expressar-se e comunicar-se na relação com a
brincadeira, com o jogo e com o outro.Considerando a faixa etária e a oportunidade de ampliar a capacidade de
comunicação,neste espaço será realizado o trabalho com a oralidade, com a leitura e com a escrita ocorre de forma
integrada e complementar, potencializando-se os diferentes aspectos que cada uma dessas linguagens exige das
crianças. Trabalhar com textos que se sabe de cor (cantigas de roda, parlendas, quadrinhas, poesias, músicas etc.) O
trabalho com a oralidade, leitura e escrita ocorre de forma integrada e complementar, potencializando os diferentes
aspectos que cada uma dessas linguagens.

Espaço Cultural – local proposto para o desenvolvimento da capacidade de ouvir,perceber e discriminar diferentes
gêneros, estilos e ritmos musicais, cuidando para que as músicas não se limitem ao repertório infantil. A criança brinca, percebe e
expressa sensações sentimentos e pensamentos em relação ao que a música comunica.Propiciar as crianças a oportunidade de
utilizarem instrumentos e materiais diversos para explorarem suas características, propriedades e as possibilidades de
manuseio que eles oferecem; criarem desenhos, pinturas, colagens e modelagens, usando seu repertório; explorarem
espaços bidimensionais e tridimensionais em suas produções artísticas; e valorizarem suas produções, bem como as
de outras crianças e da Arte em geral.

Natureza e Sociedade - Proporcionar às crianças, através deste espaço, a ampliação de suas experiências,
favorecendo a construção do conhecimento sobre o mundo social e natural, formular perguntas, confrontar ideias,
buscar soluções para que, posteriormente e gradativamente, possam compará-las com aquelas que a ciência propõe e,
ainda possam explorar e estabelecer relações com o ambiente e as diferentes formas de vida.
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1.7 - Profissionais que atuam na Unidade Educacional - quadro (s) geral (ais) reunindo
jornada, horários e formação.

1.7.1 - Quadro de horário de professor.

EQUIPE DE DOCENTES

Professor: MARIA HELENA DE OLIVEIRA MOREIRA

Jornada de trabalho: 22h

Turma: AGI A

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 4h 4h 4h 4h 4h 20h

REUNIÃO
PEDAGÓGICA
TDC

11h – 13h 2h

TOTAL 4h 4h 4h 6h 4h 22h

Professor: KARINA MARTORANO C. MARINHO

Jornada de trabalho: 22h

Turma: AGI B

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 4h 4h 4h 4h 4h 20h

REUNIÃO
PEDAGÓGICA
TDC

11h – 13h 2h

TOTAL 4h 4h 4h 6h 4h 22h

Professor: WANDERVANE PEREIRA

Jornada de trabalho: 22h

Turma: AGI/II A
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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 4h 4h 4h 4h 4h 20h

REUNIÃO
PEDAGÓGICA
TDC

11h – 13h 2h

TOTAL 4h 4h 4h 6h 4h 22h

Professor: ALINE GONÇALVES VIEIRA

Jornada de trabalho: 22h

Turma: AGI/II B

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 4h 4h 4h 4h 4h 20h

REUNIÃO
PEDAGÓGICA
TDC

11h – 13h 2h

TOTAL 4h 4h 4h 6h 4h 22h

Professor: ADRIANA CRISTINA DE F. OLIVEIRA

Jornada de trabalho: 22h

Turma: AGI/II C

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 4h 4h 4h 4h 4h 20h

REUNIÃO
PEDAGÓGICA
TDC

11h – 13h 2h

TOTAL 4h 4h 4h 6h 4h 22h
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Professor: TALITA SBERCI ROCHA (Substituição) THALINE PRADO PAIVA

Jornada de trabalho: 22h

Turma: AGII A

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 4h 4h 4h 4h 4h 20h

REUNIÃO
PEDAGÓGICA
TDC

11h – 13h 2h

TOTAL 4h 4h 4h 6h 4h 22h

Professor: DAYNA PRISCILLA F. PEDRO

Jornada de trabalho: 22h

Turma: AGII B

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 4h 4h 4h 4h 4h 20h

REUNIÃO
PEDAGÓGICA
TDC

11h – 13h 2h

TOTAL 4h 4h 4h 6h 4h 22h

Professor: RAQUEL APARECIDA F. PAIXÃO

Jornada de trabalho: 22h

Turma: AGII C

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 4h 4h 4h 4h 4h 20h
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REUNIÃO
PEDAGÓGICA
TDC

11h – 13h 2h

TOTAL 4h 4h 4h 6h 4h 22h

Professor: LETICIA GOMES DA SILVA ARAUJO

Jornada de trabalho: 22H

Turma: AG II D

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 4h 4h 4h 4h 4h 20h

REUNIÃO
PEDAGÓGICA
TDC

11h – 13h 2h

TOTAL 4h 4h 4h 6h 4h 22h

Professor: ANDREA LUCIANA DOS SANTOS M. DE LIMA

Jornada de trabalho: 22h

Turma: AGIII A

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 4h 4h 4h 4h 4h 20h

REUNIÃO
PEDAGÓGICA
TDC

11h – 13h 2h

TOTAL 4h 4h 4h 6h 4h 22h

Professor: AMANDA GODOY NUNES DA SILVA (Substituição) SANDRA LUCIA DE SOUZA MULLER

Jornada de trabalho: 22h

Turma: AGIII B
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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 4h 4h 4h 4h 4h 20h

REUNIÃO
PEDAGÓGICA
TDC

11h – 13h 2h

TOTAL 4h 4h 4h 6h 4h 22h

Professor: ANA CAROLINA ALVES GATIS

Jornada de trabalho: 22h

Turma: AGIII C

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 4h 4h 4h 4h 4h 20h

REUNIÃO
PEDAGÓGICA
TDC

11h – 13h 2h

TOTAL 4h 4h 4h 6h 4h 22h

Professor: JULIANA RODRIGUES LEITE

Jornada de trabalho: 22h

Turma: AGIII D

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 4h 4h 4h 4h 4h 20h

REUNIÃO
PEDAGÓGICA
TDC

11h – 13h 2h

TOTAL 4h 4h 4h 6h 4h 22h
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Professor: DANIELI FERNANDA DE O.RAMOS

Jornada de trabalho: 22h

Turma: AGIII E

DISTRIBUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA SEMANAL

CARGA
HORÁRIA

HORÁRIO 2ª FEIRA 3ª FEIRA 4ª FEIRA 5ª FEIRA 6ª FEIRA TOTAL

TRABALHO
COM A TURMA

13h – 17h 4h 4h 4h 4h 4h 20h

REUNIÃO
PEDAGÓGICA
TDC

11h – 13h 2h

TOTAL 4h 4h 4h 6h 4h 22h

Professor: LEONICE BATISTA DA S. LOPES

Jornada de trabalho: 22h

Turma: AGIII F

DISTRIBUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA SEMANAL

CARGA
HORÁRIA

HORÁRIO 2ª FEIRA 3ª FEIRA 4ª FEIRA 5ª FEIRA 6ª FEIRA TOTAL

TRABALHO
COM A TURMA

13h – 17h 4h 4h 4h 4h 4h 20h

REUNIÃO
PEDAGÓGICA
TDC

11h – 13h 2h

TOTAL 4h 4h 4h 6h 4h 22h

Professor: ANA CAROLINE LOPES DE PAULA

Jornada de trabalho: 22h

Turma: AGIII G

DISTRIBUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA SEMANAL

CARGA
HORÁRIA

HORÁRIO 2ª FEIRA 3ª FEIRA 4ª FEIRA 5ª FEIRA 6ª FEIRA TOTAL

TRABALHO
COM A TURMA

13h – 17h 4h 4h 4h 4h 4h 20h
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REUNIÃO
PEDAGÓGICA
TDC

11h – 13h 2h

TOTAL 4h 4h 4h 6h 4h 22h

Professor: SANDRA CAVALINI V. DE OLIVEIRA

Jornada de trabalho: 22h

Turma: AGIII H

DISTRIBUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA SEMANAL

CARGA
HORÁRIA

HORÁRIO 2ª FEIRA 3ª FEIRA 4ª FEIRA 5ª FEIRA 6ª FEIRA TOTAL

TRABALHO
COM A TURMA

13h – 17h 4h 4h 4h 4h 4h 20h

REUNIÃO
PEDAGÓGICA
TDC

11h – 13h 2h

TOTAL 4h 4h 4h 6h 4h 22h

Professor: RAQUEL FERNANDES CARA

Jornada de trabalho: 22h

Turma: EDUCAÇÃO ESPECIAL

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 4h 4h 4h

TRABALHO
COM A TURMA

13h – 17h 4h 4h 20h

REUNIÃO
PEDAGÓGICA
TDC

11h – 13h 2h

TOTAL 4h 4h 4h 6h 4h 22h

1.7.2 - Quadro de horário de monitores e agentes de educação infantil.

Quadro de Monitores

Monitora: CLARINA APARECIDA DE O. DA SILVA
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Jornada Semanal: 40h

Turma: AGI A

DISTRIBUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA SEMANAL

HORÁRIO 2ª FEIRA 3ª FEIRA 4ª FEIRA 5ª FEIRA 6ª FEIRA

TRABALHO
COM A TURMA

7h – 16h 7h – 16h 7h – 16h 7h – 16h 7h – 16h

HORA DO
ALMOÇO

11:30h 12:30h11:30h 12:30h 11:30h 12:30h 11:30h 12:30h 11:30h 12:30h

Monitora: SUELLEN DAIELE DO CARMO

Jornada Semanal: 40h

Turma: AGI A

DISTRIBUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA SEMANAL

HORÁRIO 2ª FEIRA 3ª FEIRA 4ª FEIRA 5ª FEIRA 6ª FEIRA

TRABALHO
COM A TURMA

7:30h 16:30h 7:30h 16:30h 7:30h 16:30h 7:30h 16:30h 7:30h 16:30h

HORA DO
ALMOÇO

11h - 12h 11h - 12h 11h - 12h 11h - 12h 11h - 12h

Monitora: CLAUDIANE CORREA R. SOUSA

Jornada Semanal: 40h

Turma: AGI A

DISTRIBUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA SEMANAL

HORÁRIO 2ª FEIRA 3ª FEIRA 4ª FEIRA 5ª FEIRA 6ª FEIRA

TRABALHO
COM A TURMA

8:30h –
17:30h

8:30h – 17:30h 8:30h – 17:30h 8:30h – 17:30h 8:30h – 17:30h

HORA DO
ALMOÇO

12h – 13H 12h – 13H 12h – 13H 12h – 13H 12h – 13H

Monitora: IVONETE DE MENEZES S. SIGRIST substituição VALÉRIA DA SILVA FRANÇA (LICENÇA
GESTANTE)
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Jornada Semanal: 40h

Turma: AGI A

DISTRIBUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA SEMANAL

HORÁRIO 2ª FEIRA 3ª FEIRA 4ª FEIRA 5ª FEIRA 6ª FEIRA

TRABALHO
COM A TURMA

8:30h –
17:30h

8:30h – 17:30h 8:30h – 17:30h 8:30h – 17:30h 8:30h – 17:30h

HORA DO
ALMOÇO

12:30h
13:30h

12:30h
13:30h

12:30h
13:30h

12:30h
13:30h

12:30h
13:30h

Monitora: GRACIELI CARINI DOMINGUES NARCISO

Jornada Semanal: 40h

Turma: AGI B

DISTRIBUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA SEMANAL

HORÁRIO 2ª FEIRA 3ª FEIRA 4ª FEIRA 5ª FEIRA 6ª FEIRA

TRABALHO
COM A TURMA

7h – 16h 7h – 16h 7h – 16h 7h – 16h 7h – 16h

HORA DO
ALMOÇO

11:30h 12:30h11:30h 12:30h 11:30h 12:30h 11:30h 12:30h 11:30h 12:30h

Monitora: ADRIANA CARDOSO BRITO NERIS

Jornada Semanal: 40h

Turma: AGI B

DISTRIBUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA SEMANAL

HORÁRIO 2ª FEIRA 3ª FEIRA 4ª FEIRA 5ª FEIRA 6ª FEIRA

TRABALHO
COM A TURMA

7h – 17h 7h – 17h 7h – 17h 7h – 17h 7h – 17h

HORA DO
ALMOÇO

11:30h 12:30h11:30h 12:30h 11:30h 12:30h 11:30h 12:30h 11:30h 12:30h

Monitora: CAUISA FERNANDA EVARISTO
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Jornada Semanal: 40h

Turma: AGI B

DISTRIBUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA SEMANAL

HORÁRIO 2ª FEIRA 3ª FEIRA 4ª FEIRA 5ª FEIRA 6ª FEIRA

TRABALHO
COM A TURMA

8:30h –
16:30h

8:30h – 16:30h 8:30h – 16:30h 8:30h – 16:30h 8:30h – 16:30h

HORA DO
ALMOÇO

12h – 13h 12h – 13h 12h – 13h 12h – 13h 12h – 13h

Monitora: VALERIA OLIVEIRA BAZANELA

Jornada Semanal: 40h

Turma: AGI B

DISTRIBUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA SEMANAL

HORÁRIO 2ª FEIRA 3ª FEIRA 4ª FEIRA 5ª FEIRA 6ª FEIRA

TRABALHO
COM A TURMA

8:30h –
17:30h

8:30h – 17:30h 8:30h – 17:30h 8:30h – 17:30h 8:30h – 17:30h

HORA DO
ALMOÇO

12:30h 13:30h12:30h 13:30h 12:30h 13:30h 12:30h 13:30h 12:30h 13:30h

Monitora: CRISTIANE DE OLIVEIRA PEREIRA

Jornada Semanal: 40h

Turma: AGI/II A

DISTRIBUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA SEMANAL

HORÁRIO 2ª FEIRA 3ª FEIRA 4ª FEIRA 5ª FEIRA 6ª FEIRA

TRABALHO
COM A TURMA

7h – 16h 7h – 16h 7h – 16h 7h – 16h 7h – 16h

HORA DO
ALMOÇO

11h - 12h 11h - 12h 11h - 12h 11h - 12h 11h - 12h

Monitora: ANNE KAROLYNE FRANCISCO

Jornada Semanal: 40h
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Turma: AGI/II A

DISTRIBUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA SEMANAL

HORÁRIO 2ª FEIRA 3ª FEIRA 4ª FEIRA 5ª FEIRA 6ª FEIRA

TRABALHO
COM A TURMA

8:30h –
17:30h

8:30h – 17:30h 8:30h – 17:30h 8:30h – 17:30h 8:30h – 17:30h

HORA DO
ALMOÇO

11:30h 12:30h11:30h 12:30h 11:30h 12:30h 11:30h 12:30h 11:30h 12:30h

Monitora: VERA LUCIA SOARES DA SILVA

Jornada Semanal: 40h

Turma: AGI/II A

DISTRIBUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA SEMANAL

HORÁRIO 2ª FEIRA 3ª FEIRA 4ª FEIRA 5ª FEIRA 6ª FEIRA

TRABALHO
COM A TURMA

8h– 17:30h 8h – 17:30h 8h – 17:30h 8h – 17:30h 8h – 17:30h

HORA DO
ALMOÇO

12:30h 14:00h 12:30h 14:00h 12:30h 14:00h 12:30h 14:00h 12:30h 14:00h

Monitora: SILVANA PEREIRA DA SILVA

Jornada Semanal: 40h

Turma: AGI/II B

DISTRIBUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA SEMANAL

HORÁRIO 2ª FEIRA 3ª FEIRA 4ª FEIRA 5ª FEIRA 6ª FEIRA

TRABALHO
COM A TURMA

7h – 17h 7h – 17h 7h – 17h 7h – 17h 7h – 17h

HORA DO
ALMOÇO

11h – 13h 11h – 13h 11h – 13h 11h – 13h 11h – 13h

Monitora: KARINA DE JESUS OLIVEIRA

Jornada Semanal: 40h

Turma: AGI/II B
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DISTRIBUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA SEMANAL

HORÁRIO 2ª FEIRA 3ª FEIRA 4ª FEIRA 5ª FEIRA 6ª FEIRA

TRABALHO
COM A TURMA

8h-17h 8h-17h 8h-17h 8h-17h 8h-17h

HORA DO
ALMOÇO

11:30h –
12:30h

11:30h –
12:30h

11:30h –
12:30h

11:30h –
12:30h

11:30h –
12:30h

Monitora: EDELINE RIBEIRO

Jornada Semanal: 40h

Turma: AGI/II B

DISTRIBUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA SEMANAL

HORÁRIO 2ª FEIRA 3ª FEIRA 4ª FEIRA 5ª FEIRA 6ª FEIRA

TRABALHO
COM A TURMA

9h-18h 9h-18h 9h-18h 9h-18h 9h-18h

HORA DO
ALMOÇO

12:30h –
13:30h

12:30h –
13:30h

12:30h –
13:30h

12:30h –
13:30h

12:30h –
13:30h

Monitora: JULIANA RAFAEL PESTANA

Jornada Semanal: 40h

Turma: AGI/II C

DISTRIBUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA SEMANAL

HORÁRIO 2ª FEIRA 3ª FEIRA 4ª FEIRA 5ª FEIRA 6ª FEIRA

TRABALHO
COM A TURMA

7h-16:30h 7h-16:30h 7h-16:30h 7h-16:30h 7h-16:30h

HORA DO
ALMOÇO

11h – 12:30h 11h – 12:30h 11h – 12:30h 11h – 12:30h 11h – 12:30h

Monitora: KAMILA RAMON BOAVENTURA

Jornada Semanal: 40h

Turma: AGI/II C
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DISTRIBUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA SEMANAL

HORÁRIO 2ª FEIRA 3ª FEIRA 4ª FEIRA 5ª FEIRA 6ª FEIRA

TRABALHO
COM A TURMA

7h-16:30h 7h-16:30h 7h-16:30h 7h-16:30h 7h-16:30h

HORA DO
ALMOÇO

12:30h –
13:30h

12:30h –
13:30h

12:30h –
13:30h

12:30h –
13:30h

12:30h –
13:30h

Monitora: ARIELLEN DOS S. P. DE SOUZA

Jornada Semanal: 40h

Turma: AGII A

DISTRIBUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA SEMANAL

HORÁRIO 2ª FEIRA 3ª FEIRA 4ª FEIRA 5ª FEIRA 6ª FEIRA

TRABALHO
COM A TURMA

7h-17h 7h-17h 7h-17h 7h-17h 7h-17h

HORA DO
ALMOÇO

11h – 13h 11h – 13h 11h – 13h 11h – 13h 11h – 13h

Monitora: GRACIELE ANDRADE MOREIRA

Jornada Semanal: 40h

Turma: AGII A

DISTRIBUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA SEMANAL

HORÁRIO 2ª FEIRA 3ª FEIRA 4ª FEIRA 5ª FEIRA 6ª FEIRA

TRABALHO
COM A TURMA

8h-17h 8h-17h 8h-17h 8h-17h 8h-17h

HORA DO
ALMOÇO

11:30h –
12:30h

11:30h –
12:30h

11:30h –
12:30h

11:30h –
12:30h

11:30h –
12:30h

Monitora: ALINE CRISTINAP. DE OLIVEIRA

Jornada Semanal: 40h

Turma: AGII A
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DISTRIBUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA SEMANAL

HORÁRIO 2ª FEIRA 3ª FEIRA 4ª FEIRA 5ª FEIRA 6ª FEIRA

TRABALHO
COM A TURMA

7h-17h 7h-17h 7h-17h 7h-17h 7h-17h

HORA DO
ALMOÇO

12:30h –
14:30h

12:30h –
14:30h

12:30h –
14:30h

12:30h –
14:30h

12:30h –
14:30h

Monitora: MARIA VELZA S. B. DA SILVA

Jornada Semanal: 40h

Turma: AGII B

DISTRIBUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA SEMANAL

HORÁRIO 2ª FEIRA 3ª FEIRA 4ª FEIRA 5ª FEIRA 6ª FEIRA

TRABALHO
COM A TURMA

7h-17h 7h-17h 7h-17h 7h-17h 7h-17h

HORA DO
ALMOÇO

11:30h –
12:30h

11:30h –
12:30h

11:30h –
12:30h

11:30h –
12:30h

11:30h –
12:30h

Monitora: DANIELLE EMANUELLE RAMOS DE LIMA

Jornada Semanal: 40h

Turma: AGII B

DISTRIBUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA SEMANAL

HORÁRIO 2ª FEIRA 3ª FEIRA 4ª FEIRA 5ª FEIRA 6ª FEIRA

TRABALHO
COM A TURMA

8h-17h 8h-17h 8h-17h 8h-17h 8h-17h

HORA DO
ALMOÇO

11:30h –
12:30h

11:30h –
12:30h

11:30h –
12:30h

11:30h –
12:30h

11:30h –
12:30h

Monitora: CRISTIANE PATRICIA TERTO

Jornada Semanal: 40h

Turma: AGII C

http://pponlinesme.campinas.sp.gov.br


Prefeitura Municipal de Campinas
Secretaria Municipal de Educação

 

http://pponlinesme.campinas.sp.gov.br
Pág.: 42/243

16/05/2017 às 19:01:21

DISTRIBUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA SEMANAL

HORÁRIO 2ª FEIRA 3ª FEIRA 4ª FEIRA 5ª FEIRA 6ª FEIRA

TRABALHO
COM A TURMA

7h-17h 7h-17h 7h-17h 7h-17h 7h-17h

HORA DO
ALMOÇO

11h – 13h 11h – 13h 11h – 13h 11h – 13h 11h – 13h

Monitora: ANDRESSA FRANÇA B. GOMES

Jornada Semanal: 40h

Turma: AGII C

DISTRIBUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA SEMANAL

HORÁRIO 2ª FEIRA 3ª FEIRA 4ª FEIRA 5ª FEIRA 6ª FEIRA

TRABALHO
COM A TURMA

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

HORA DO
ALMOÇO

11:30h – 13h 11:30h – 13h 11:30h – 13h 11:30h – 13h 11:30h – 13h

Monitora: JULIANA SILVA SAMPAIO

Jornada Semanal: 40h

Turma: AGII C

DISTRIBUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA SEMANAL

HORÁRIO 2ª FEIRA 3ª FEIRA 4ª FEIRA 5ª FEIRA 6ª FEIRA

TRABALHO
COM A TURMA

9h-18h 9h-18h 9h-18h 9h-18h 9h-18h

HORA DO
ALMOÇO

13h – 14h 13h – 14h 13h – 14h 13h – 14h 13h – 14h

Monitora: FLAVIANE AP. GUIOTI JACINTO

Jornada Semanal: 40h

Turma: AGII D
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DISTRIBUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA SEMANAL

HORÁRIO 2ª FEIRA 3ª FEIRA 4ª FEIRA 5ª FEIRA 6ª FEIRA

TRABALHO
COM A TURMA

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

HORA DO
ALMOÇO

12:30h –
14:30h

12:30h –
14:30h

12:30h –
14:30h

12:30h –
14:30h

12:30h –
14:30h

FORMAÇÃO
CONTINUADA

9h- 10h

Monitora:MARINÊS OLIVEIRA C. ALMEIDA substituição KAROLINE MARINHO LIMA (LICENÇA
GESTANTE)

Jornada Semanal: 40h

Turma: AGII D

DISTRIBUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA SEMANAL

HORÁRIO 2ª FEIRA 3ª FEIRA 4ª FEIRA 5ª FEIRA 6ª FEIRA

TRABALHO
COM A TURMA

7h-17:30h 7h-17:30h 7h-17:30h 7h-17:30h 7h-17:30h

HORA DO
ALMOÇO

11h – 13h 11h – 13h 11h – 13h 11h – 13h 11h – 13h

1.7.3 - Quadro de horário da equipe gestora.

Equipe gestora

Nome completo Cargo/ Função HORÁRIO HABILITAÇÃO

PRISCILA ROMANO
SANTANA

Diretora 7H ÀS 17H pedagogia

KELLY CRISTINA
FERNANDES NUNES

Vice-Diretora 9H ÀS 18H pedagogia

THALITA DE SOUZA MATOS Orientadora Pedagógica 7H ÀS 16:30H pedagogia

1.7.4 - Quadro de horário de funcionários.

Equipe de apoio administrativo

NOME COMPLETO CARGO/FUNÇÃO HORÁRIO HABILITAÇÃO
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JOCELICE VALDERRAMA
KAIZER

AUX.
ADMINISTRATIVO

8:30H ÀS 17:30H ENSINO MÉDIO

FLÁVIA APARECIDA ROCHA
AUX.
ADMINISTRATIVO I

8H ÀS 17H ENSINO MÉDIO

Equipe de apoio operacional

NOME COMPLETO CARGO/FUNÇÃO HORÁRIO

ODETE DE LOURDES A. BARRETO SERVENTE
8H ÀS 18H
(2H ALMOÇO)

SOLANGE EUZÉBIO SERVENTE
7:30H ÀS 17:30H
(2H DE ALMOÇO)

LUCIMAR MARIA SILVA DE FARIA SERVENTE
7H ÀS 17H
(2H DE ALMOÇO)

MARIA XAVIER FARIAS SERVENTE 7:30H ÀS 16:30H

JOSE ROBERTO RISSO
SERVIÇOS
GERAIS

8H ÀS 17H

JOSE PONTES PORTEIRO 9H ÀS 18H
ROSILEI DOS SANTOS GOMES COZINHEIRA 7H ÀS 16H
DEUSDILENE CATARINA R. DA MATA AUX. COZINHA 8H ÀS 17H
EDNEIA VERTANO DA SILVA AUX. COZINHA 8H ÀS 17H
MARIA JOSÉ FERREIRA VILAS BOAS COZINHEIRA 7H ÀS 16H

1.8 - Composição dos colegiados da Unidade Educacional

Estabelecido pela Lei municipal nº 6662 de 10/10/1991, o colegiado de caráter deliberativo é um dos mecanismos
para um planejamento conjunto entre equipe pedagógica, funcionários e os pais no sentido de todos na unidade
planejarem ações, acompanhá-las e gerir os recursos financeiros, de modo objetivar a qualidade do trabalho
oferecido; como também, assumir o compromisso público de contribuir na construção da cidadania de nossas
crianças considerando-as nas múltiplas manifestações, que busca a ampliação do repertório cultural, além de
propiciar e garantir condições básicas de educação para todos.

Podemos pensar na educação como o principal pilar em que se apoia o grau de desenvolvimento social de uma nação. Não se
pode negar que a gestão democrático-participativa é altamente necessária para que a escola tenha condições mínimas de
responder aos anseios da sociedade, na formação do indivíduo para o trabalho e para a vida. Uma das instâncias de vivência
democrática na escola e na comunidade onde esta se insere é o Conselho Escolar.

Esta instância é formada pelos diversos segmentos da comunidade escolar: professores, funcionários da escola, pais... Enfim,
os membros que, direta ou indiretamente, estão ligados ao processo educacional. Ele é responsável pelo estudo e
planejamento, debate e deliberação, acompanhamento, controle e avaliação das ações do dia-a-dia da escola tanto no campo
pedagógico, articulando as ações, acompanhando os alunos que estão nos programas desenvolvidos no ambiente interno da
escola, em relação ao seu rendimento escolar.

Com base na boa articulação entre os membros dos Conselhos Escolares em cada escola e comunidade, é possível construir
uma identidade da escola, gerar uma funcionalidade enquanto instituição social que atenda às expectativas de seu público e da
comunidade da qual faz parte e, principalmente, se mostrar como um órgão de natureza democrática, onde a comunidade a
qual ela serve, cria a sua própria história.
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É de suma importância que o Conselho Escolar exerça constantemente a tarefa de avaliar a escola como um todo e faça da
autoavaliação um dos momentos mais importantes em sua atuação, que deve ser transparente e mais próxima da comunidade.

Deve haver o aprofundamento das questões levantadas, bem como a mobilização da comunidade como um todo no tocante ao
processo de envolvimento diário com o cotidiano da escola. Dessa forma, a democracia é fortalecida.

A revitalização do Conselho Escolar é um desafio para a nossa gestão, pois estimular a participação da Comunidade Escolar é
uma tarefa árdua e que encontramos grande necessidade na nossa Unidade Educacional, pois somente quando todos se
conscientizarem que é através da participação efetiva que este processo atingirá seu objetivo de construção da cidadania é
que atingiremos nosso objetivo.

Caberá ao Conselho de Escola do CEI Bem Querer Senador João de Medeiros Calmon zelar pela manutenção da escola e
participar da gestão pedagógica, contribuindo com as ações da equipe gestora para a implementação do Projeto Pedagógico, a
fim de assegurar a qualidade de ensino no CEI.

A composição do Conselho de Escola obedecerá à seguinte proporcionalidade, conforme orienta a Lei:

15% (quinze por cento) de docentes e/ou especialistas;1.
35% (trinta e cinco por cento) dos demais funcionários;2.
50% (cinquenta por cento) de pais de alunos.3.

O número de Conselheiros vinculados à unidade educacional será determinado pelo número de classes ou turmas existentes
na mesma:

Até 10 classes ou turmas: 9 Conselheiros

De 11 a 20 classes ou turmas: 19 Conselheiros

O CEI deverá eleger o Conselho de Escola anualmente nos primeiros 30 (trinta) dias do ano letivo.

Os Conselheiros serão eleitos entre seus pares, com exceção do diretor educacional, que é membro nato.

Cada segmento representado no Conselho de Escola elegerá, sempre, concomitantemente com os Conselheiros efetivos, igual
número de suplentes, que substituirão os primeiros, automaticamente, em suas ausências e impedimentos.

O funcionamento do Conselho de Escola estará em consonância com a legislação pertinente em vigor.

Os Conselheiros terão funções deliberativas, consultivas, e mobilizadoras, garantindo a gestão democrática no CEI.

A Instituição, tão logo constitua o Conselho de Escola, deverá notificar sua composição à Assessoria de Educação e Cidadania
da SME.

Acentuamos de forma positiva a presença do Conselho de Escola, o qual tem muito a contribuir para aprimorar a gestão
democrática como espaço de decisão e deliberação das questões pedagógicas, administrativas, financeiras e políticas da
escola.

Dessa forma, o Conselho de Escola se torna um aliado na luta pelo fortalecimento da unidade escolar e na democratização as
relações de ensino. A democratização da gestão por meio do fortalecimento dos mecanismos de participação na escola, em
especial do Conselho Escolar, pode-se apresentar como uma alternativa criativa para envolver os diferentes segmentos das
comunidades locais e escolares nas questões e problemas vivenciados pela escola.

Esse processo, certamente, possibilitará um aprendizado coletivo, cujo resultado poderá ser o fortalecimento da Gestão
Democrática na escola e a consolidação desse processo por meio deste coletivo.

O Plano de Trabalho do Conselho de Escola tem comoobjetivo de estreitar os vínculos com a comunidade escolar
fortalecendo uma gestão democrática, o plano de trabalho do grupo de conselheiros do Conselho de Escola 2017
apresenta-se da seguinte forma: reuniões ordinárias e extraordinárias que busquem prioritariamente não só a
aprovação dos gastos realizados com as verbas recebidas através das festas, mas a discussão e levantamento de

http://pponlinesme.campinas.sp.gov.br


Prefeitura Municipal de Campinas
Secretaria Municipal de Educação

 

http://pponlinesme.campinas.sp.gov.br
Pág.: 46/243

16/05/2017 às 19:01:21

resoluções ou propostas que possam auxiliar a gestão a conduzir o CEI com a contribuição de todos. Asdecisões
são tomadas coletivamente o que tem fortalecido os vínculos com a comunidade e auxiliado a gestão na tomada de
decisões.

Na CEI JOÃO CALMON o Conselho de Escola é composto em conformidade à lei e as pessoas que formam o
Conselho é o centro permanente de debates e articulação de todas as questões que envolvem a Escola e que
discussões sobre a gestão dos recursos obtidos através das festas, que repassam recursos à Instituição.

Baseado neste processo no dia 03/03/2017 deu-se a eleição do Conselho de Escola para a vigência do letivo ano. Segue a
composição do mesmo para nossa Unidade Educacional:

Identificação dos Conselheiros:

MEMBRO NATO (Diretor):

Nome: PRISCILA ROMANO SANTANA

SEGMENTO ESPECIALISTA:

TITULAR:

Nome: KELLY CRISTINA FERNANDES NUNES

SUPLENTE:

Nome: THALITA DE SOUZA MATOS

SEGMENTO DOCENTE:

TITULAR:

Nome: AMANDA GODOY N. SILVA
Nome: SANDRA CAVALINI V. DE OLIVEIRA

SUPLENTE:

Nome: LETICIA GOMES DA SILVA ARAÚJO
Nome: ANA CAROLINE LOPES DE PAULA

SEGMENTO FUNCIONÁRIO:

TITULARES:

Nome: JULIANA SILVA SAMPAIO
Nome: KAMILA RAMON BOAVENTURA
Nome: ARIELLEN DOS SANTOS PEREIRA BÍSCARO

Nome: CRISTIANE PATRICIA DEODATO TERTO

Nome: LUCIMAR MARIA SILVA DE FARIAS
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Nome: DEOSDILENE CATARINA RAMONA DA MATA

SUPLENTES:

Nome: EDELINE RIBEIRO SOUZA MOREIRA
Nome: JULIANA RAFAEL PESTANA
Nome: CAUISA FERNANDA EVARISTO
Nome: VALÉRIA OLIVEIRA BAZANELA
Nome: ODETE DE L. A. BARRETO
Nome: MARIA JOSÉ FERREIRA VILAS BOAS

SEGMENTO PAI DE ALUNO:

TITULARES:

Nome: LAUDICÉIA DE OLIVEIRA SILVA
Nome: PÂMELA DE MORAES
Nome: MICHELLY PAULA RIBEIRO NOGUEIRA
Nome: RANIELE LEANDRO DOS SANTOS
Nome: GRAZIELLI ESCHIEZARO
Nome: PRISCILA OLIVEIRA DA SILVA
Nome: MARCOS JOSÉ DOS SANTOS
Nome: MATHEUS HENRIQUE BARBOSA
Nome: BETHÂNIA A. DE CRUZ

SUPLENTES:

Nome: MARGARETE JESUS SANTOS
Nome: ELIANA FERNANDES DA SILVA
Nome: SILVANA PEREIRA DA SILVA
Nome: GRACIELE ANDRADE MOREIRA
Nome: MONIQUE ELLEN DA S. F. PEREIRA
Nome: ELAINE AP. CUNHA VILELA
Nome: BRUNA CASARIN DA SILVA
Nome: RAQUEL AP. PEREIRA
Nome: ADRIANA DA SILVA FERREIRA CRUZ

O conselheiro titular será convocado para as reuniões e em sua ausência justificada o seu suplente poderá
comparecer em seu lugar. As datas estabelecidas para as reuniões ordinárias do Conselho de Escola são todas
agendadas no início do ano no Planejamento Pedagógico e estão inseridas no Calendário Escolar da Unidade. São
propostas anualmente quatro reuniões ordinárias obrigatórias, sendo que o Conselho pode ser solicitado a se reunir
em reuniões extraordinárias sempre que necessário diante de decisões de natureza pedagógica ou que envolvam
recebimento e utilização de verbas ou outros assuntos que se apresentarem como importantes para a comunidade
escolar.
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CRONOGRAMA DE REUNIÕES:

03/03/2017 – Eleição do Conselho de Escola

16/03/2017 – Primeira Reuniãodo Conselho de Escola

Importância do conselho atuante na escola

Calendário escolar 2017

Projeto Pedagógico 2017 – Avaliação Indicadores de Qualidade da Educação Infantil

18/05/2017 – Segunda Reunião do Conselho de Escola

Discussão sobre devolutiva do Projeto Pedagógico 2017

Planejamento da Festa na Roça

Abordar os aspectos das aprendizagens e conhecimentos das crianças

17/08/2017 – Terceira Reunião do Conselho de Escola

Planejamento Festa da Família

Discussão sobre:

A organização do cotidiano envolvendo as atividades de cuidado e educação;

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

17/11/2017 – Quarta Reunião do Conselho de Escola

Avaliação do Projeto Pedagógico desenvolvido no ano nos aspectos da:

Cumprimentos das metas da U.E;

Avaliação Indicadores de Qualidade.

2 - Avaliação institucional participativa

2.1 - Auto avaliação dos colegiados da escola e da equipe educacional.

As Reuniões de Avaliação Institucional têm o papel de desenvolver e implantar um sistema avaliativo participativo que permite
obter dados confiáveis sobre o desempenho do Projeto Pedagógico da Unidade Educacional, com o objetivo de qualificar as
suas ações de planejamento. Participar deste processo significa favorecer uma interlocução entre os profissionais nas
diferentes instâncias do sistema, de modo que o desenvolvimento do aluno não repouse exclusivamente sobre a ação
individual de cada professor e, portanto, cada um de nós, nas diferentes instâncias do sistema público da educação municipal,
revisite a responsabilidade que assumimos ao aderirmos profissionalmente ao contrato social que instituiu a escola como o
local onde se dá a aquisição de conhecimentos e saberes e de atitudes em prol do bem comum.
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A avaliação interna é um processo contínuo por meio do qual uma instituição constrói conhecimento sobre sua própria
realidade, buscando compreender os significados do conjunto de suas atividades para melhorar a qualidade educativa e
alcançar maior relevância social. Para tanto, sistematiza informações, analisa coletivamente os significados de suas
realizações, desvenda formas de organização, administração e ação, identifica pontos fracos, bem como pontos fortes e
potencialidades, estabelece estratégias de superação de problemas, de análise, interpretação e síntese das dimensões que
definem a Unidade Educacional.

RPAI – Reunião Pedagógica de Avaliação Institucional

Em 2009, o NAED Sudoeste (Supervisores e Coordenadores Pedagógicos) promoveram vários debates com Diretores e
Orientadores Pedagógicos com vistas a formular um documento inicial para desencadear a Avaliação Institucional nas
Unidades Educacionais.

O documento base para isso foi o Indicadores da Qualidade na Educação Infantil (MEC, 2009). Este documento amplia os
indicadores (ou diretrizes/objetivos) de aprendizagem das Unidades Educacionais.

Nessas reuniões, o documento supracitado passou por adequações, a partir das intervenções dos Supervisores/ Diretores/
Coordenadores/ Orientadores Pedagógicos. A versão final foi disponibilizada para as UEs do NAED-Sudoeste, que utilizam, em
três dias de RPAI (início do ano), a planilha para apurar a opinião dos vários segmentos (professores, monitores, funcionários e
pais).

Em 2011, não houve mais o atendimento à planilha, pois as unidades entenderam que, embora o documento fosse
extremamente importante para o entendimento de dimensões e indicadores, esses indicadores poderiam variar de unidade
para unidade.

Assim, as unidades decidiram continuar com a AI numa perspectiva em que o próprio grupo formulasse questões para a
avaliação da prática. As dimensões do documento, porém, continuaram. Essas dimensões são as que se seguem:

1. DIMENSÃO DE PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL

2. DIMENSÃO DE MULTIPLICIDADE DE EXPERIÊNCIAS E LINGUAGENS

3. DIMENSÃO DE INTERAÇÕES

4. DIMENSÃO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE

5. DIMENSÃO ESPAÇOS, MATERIAIS E MOBILIÁRIOS

6. DIMENSÃO FORMAÇÃO E CONDIÇÕES DE TRABALHO DAS PROFESSORAS/ES E DEMAIS PROFISSIONAIS

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

As Reuniões de Avaliação Institucional (RPAI) tem o papel de desenvolver e implantar um sistema avaliativo participativo que
permite obter dados confiáveis sobre o desempenho do Projeto Pedagógico da Unidade Educacional, com o objetivo de
qualificar as suas ações de planejamento.

Participar deste processo significa favorecer uma interlocução entre os profissionais nas diferentes instâncias do sistema, de
modo que o desenvolvimento do aluno não repouse exclusivamente sobre a ação individual de cada professor e, portanto,
cada um de nós, nas diferentes instâncias do sistema público da educação municipal, revisite a responsabilidade que
assumimos ao aderirmos profissionalmente ao contrato social que instituiu a escola como o local onde se dá a aquisição de
conhecimentos e saberes e de atitudes em prol do bem comum.

A avaliação interna é um processo contínuo por meio do qual uma instituição constrói conhecimento sobre sua própria
realidade, buscando compreender os significados do conjunto de suas atividades para melhorar a qualidade educativa e
alcançar maior relevância social. Para tanto, sistematiza informações, analisa coletivamente os significados de suas
realizações, desvenda formas de organização, administração e ação, identifica pontos fracos, bem como pontos fortes e
potencialidades, e estabelece estratégias de superação de problemas, de análise, interpretação e síntese das dimensões que
definem a unidade educacional.
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O seu caráter formativo deve permitir o aperfeiçoamento, tanto pessoal (docentes, discentes e corpo técnico-administrativo)
quanto institucional, pelo fato de colocar todos os atores em um processo de reflexão e autoconsciência institucional. Sendo
assim, ela buscará fornecer uma visão global sob uma dupla perspectiva:

a) O objeto de análise: o conjunto de dimensões, estruturas, relações, atividades, funções e finalidades da unidade
educacional, centrado em suas atividades de ensino, projetos e formação continuada.

b)Os sujeitos da avaliação: os conjuntos de gestores, professores, estudantes, funcionários, técnico-administrativos e membros
da comunidade externa, especialmente os pais.

Estas reuniões serão programadas segundo as Diretrizes para a organização do Calendário Escolar da Rede Municipal de
Ensino de Campinas que são reuniões trimestrais, com a participação do coletivo da escola e da comunidade escolar.

A Unidade Educacional, ao construir sua Proposta Pedagógica, elabora e apresenta um Plano de Ação, resultado dos
problemas identificados na Avaliação Institucional (pontos fortes e fracos), na perspectiva de supera-los ou fortalecê-los.

O Plano de Ação, portanto, é mais amplo que os indicadores (ou objetivos) de aprendizagem. Mais amplo no sentido de que
revela/trabalha os aspectos institucionais da unidade educacional, tais como as relações com a comunidade, a cultura
organizacional, as condições infraestruturais etc.

Reunimos a equipe de trabalho da Unidade Educacional e seguimos os passos abaixo descritos para a realização da nossa
primeira RPAI do ano:

1º Momento:

1ª - conhecimento ao grupo dos indicadores de qualidade do MEC/Campinas,

2ª - análise – estabelecimento de relação entre:

a) os indicadores da avaliação institucional MEC-Campinas,

b) o Plano de Ação da unidade educacional

c) os da aprendizagem, observando o que diz respeito mais ao pedagógico e o que é da parte institucional (global) da unidade
educacional, embora as fronteiras entre elas são tênues.

3ª - seleção dos indicadores da avaliação que a UE considera pertinente à sua realidade.

2º Momento:

O grupo, passo-a-passo, indicador por indicador, aqueles selecionados os mais relevantes à sua realidade sejam os gerais ou
os específicos de aprendizagem, descritos no Projeto Pedagógico avaliando, o que já se avançou no semestre, o que é preciso
avançar pensando nos caminhos, objetivos, estratégias e recursos.

As duas partes podem ser feitas simultaneamente ou uma de cada vez, em momentos separados.

Ao desenvolver a avaliação, deverá ser feita a ata, ou seja, o registro tudo para, posteriormente servir de parâmetros para as
próximas avaliações e depois compor o próximo Projeto Pedagógico.

Conselho de Escola

Na avaliação a ser empreendida pelo Conselho Escolar, há de se considerar, além do “produto” expresso nas notas/menções
dos estudantes, o “processo” no qual se deu essa aprendizagem, revelado nas condições da escola e na ação do professor,
entre outros.

Tendo esse panorama global do processo educativo, o Conselho Escolar pode auxiliar a escola na efetivação de seu
compromisso de propiciar o desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e atitudes, que são indispensáveis para a
formação de cidadãos conscientes, críticos, participativos e preparados para viverem plenamente na sociedade.
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Dessa forma, todo o processo educativo passa a ter a maior relevância, como meio para a efetivação da aprendizagem, e o
produto desse processo – a aprendizagem efetivamente alcançada – é o resultado de todo o esforço realizado pelos
estudantes, docentes, gestores e todos os demais segmentos escolares. Nessa ótica, torna-se importante destacar que o
sucesso ou fracasso na aprendizagem é coletivo, ou seja, da escola como um todo.

Para avaliar algum objeto é fundamental que sejam estabelecidos critérios. Caso contrário, não se saberá o que olhar, o que
observar e, nem mesmo, o que perguntar. Assim, no acompanhamento corresponsável do desenvolvimento do processo
educativo, cabe ao Conselho Escolar identificar os aspectos a serem avaliados e quais os que podem ser considerados
adequados ao trabalho desenvolvido.

Equipe Educacional

A Avaliação do Projeto Pedagógico é uma ferramenta fundamental que servirá como parâmetro para nortear o trabalho entre
as fases de elaboração, execução e conclusão do instrumento pedagógico e a equipe que o desenvolveu.

O projeto será elaborado com a participação de toda a equipe pedagógica onde são estabelecidas as ações prioritárias para
melhorar o atendimento as crianças e tornar possíveis as ações que permeiam a execução do Projeto Pedagógico.

Ao finalizar cada trimestre, na reuniões pedagógicas semanais, cada projeto concluído passará por uma avaliação reflexiva
coletivo entre os pares objetivando analisar os pontos forte e fracos detectados na execução da proposta. Dessa forma,
teremos ao término do ano letivo embasamento através dos registros e observações feitas, quais as metas, objetivos atendidos
e quais ações deverão ser replanejadas visando à melhoria da prática educacional, levando-se em conta a criança enquanto
sujeito da ação.

O Projeto Pedagógico planejado no início do ano letivo, e que norteará todo o trabalho pedagógico da Unidade Escolar, será
trimestralmente avaliado pelo Núcleo de Ação Educativa Descentralizada (NAED) na pessoa do supervisor da Unidade
Educacional. Esta avaliação se dá através da analise de um relatório onde as informações do trimestre como
Acompanhamento do Trabalho Pedagógico, Recursos Humanos, Proposta de atendimento de acordo com o Planejamento
para o ano, Matrícula e frequência, Matrícula ativas ao final de cada mês, Matrículas por Ordem Judicial ao final de cada mês
entre outras, são relatados pela equipe gestora da Unidade Educacional por meio de um relatório e encaminhados à
supervisão que emitirá seu parecer, encaminhando o mesmo para Coordenadoria de Educação Básica e Coordenadoria de
Convênios.

No final do ano letivo, a Unidade Educacional elaborará um Plano de Trabalho constando relatório de todo o Projeto
Pedagógico desenvolvido no decorrer do ano. Este Plano de Trabalho é elaborado pela equipe gestora juntamente dom a
equipe pedagógica da Unidade Educacional.

O Plano de Trabalho finalizado será encaminhado à Coordenadoria Básica de Educação e à Coordenadoria de Convênios para
que seja avaliado e dado os pareceres em relação ao mesmo e a aplicação financeira feita pela instituição no decorrer do
projeto.

2.2 - Relatório de avaliação institucional abordando os seguintes aspectos:

2.2.1 - Processos de ensino e aprendizagem.

A aprendizagem é um processo contínuo que ocorre durante toda a vida do indivíduo, desde a mais tenra infância
até a mais avançada velhice. Normalmente uma criança deve aprender a andar e a falar; depois a ler e escrever,
aprendizagens básicas para atingir a cidadania e a participação ativa na sociedade. Nosso trabalho se baseia nas
Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil (Brasil, 2009) e as “Diretrizes Curriculares da Educação
Básica para a Educação Infantil: um processo contínuo de reflexão e ação”. ( Campinas, 2016) . Tais diretrizes
buscam se consolidar parâmetros teóricos e práticos que subsidiem o planejamento de uma rotina voltada
intencionalmente à ampliação do universo de experiências deste momento da vida.

Cada criança é um ser único com características necessidades, habilidades, e interesses próprios. O Educador deve
conhecer cada criança, respeitando o nível de desenvolvimento em toda situação de aprendizagem, desenvolvendo
na criança um sentimento de confiança em suas capacidades para enfrentar novos desafios.
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Assim, a avaliação na Educação Infantil é considerada intrínseca ao processo educativo. Logo, essa avaliação
realizada com cada criança individualmente é durante todo o ano letivo permitindo ser contínua e processual,
através de observação, fotos, registros, diário de campo e de classe, painéis, portfólios, sem objetivo de seleção,
promoção ou classificação (MEC,2009). As docentes também tem como base para avaliação dos registros escolares
na Educação Infantil, a resolução CME nº 01/16, devendo garantir experiências com as crianças que envolvam:

I - relações sociais e culturais da criança com a vida e com o mundo, que incluem diferentes gêneros textuais e
formas de expressão - corporal, gestual, verbal, plástica, dramática e musical;

II - vivências narrativas de apreciação e interação, individual e coletivamente, com a linguagem oral e escrita, em
meio a diferentes suportes e gêneros textuais orais e escritos, no contexto das práticas sociais;

III - relações quantitativas, medidas, formas e orientações espaço temporais a partir de contextos significativos
que recriam as práticas sociais da vida da criança, da família, dos educadores e da comunidade;

IV - relações com variadas formas de expressões artísticas: música, artes plásticas e gráficas, cinema, fotografia,
teatro, literatura e dança;

V - vivências éticas e estéticas com outras crianças e grupos, dialogando com a diversidade humana, social e
cultural;

VI - promoção de vivências com o conhecimento e a cultura, que explorem e estimulem a socialização entre
sujeitos e grupos, por meio de uma educação integradora e inclusiva que responda às necessidades educacionais
de todas as crianças de diferentes condições físicas, sensoriais, intelectuais e emocionais, classes sociais, crenças,
etnias, gêneros, origens e contextos socioculturais e espaciais, que se entrelaçam na vida social;

VII - interações que permitam a autonomia da criança no pensar e fazer com o outro, no cuidado pessoal, na auto-
organização, na saúde, nutrição e bem-estar;

VIII - relação com o mundo físico e social, considerando o conhecimento da biodiversidade e a necessidade de sua
preservação para a vida, no cuidado consegue, com o outro e com a natureza;

IX - interações com as manifestações e tradições culturais, especialmente as brasileiras e

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

Sob esse âmbito de avaliação e registro do cotidiano, é realizado um relatório individual de cada criança, na qual
apresentamos às famílias trimestralmente numa RFE (Reunião de Família e Educadores), chamado de relatório de
desenvolvimento.

Esse relatório de desenvolvimento abrange todas as áreas:

1. Aprender a ser(desenvolvimento de competências pessoais):Competência pessoal que inclui desenvolver:
Identidade; autoestima; autoconceito; autoconfiança; querer ser; plenitude humana.

2.Aprender a conviver(desenvolvimento de competências sociais):Conviver é relacionar-se; aprender a
comunicar-se; aprender a interagir; aprender a se cuidar; aprender a cuidar do lugar de onde viemos; aprender a
valorizar o saber social.

3. Aprender a fazer(desenvolvimento de competências produtivas):São competências produtivas: Capacidade de
planejar, trabalhar e decidir coletivamente; interpretar dados; capacidade de descrever, analisar e interpretar dados,
fatos e situações.Nesseitem, as ressignificações do planejamento inicialmente acontecem, revertendo em
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transformações nas ações educacionais.

4.Aprender a conhecer(desenvolvimento de competências cognitivas):São competências cognitivas: Aprender a
aprender; ensinar o ensinar; conhecer o conhecer.

Tais áreas são marcadas por intencionalidades pedagógicas firmados nos (re) planejamentos articulados individual
e coletivamente, assumidos assim como orientadoras das ações dos educadores (professores e monitores) com as
crianças. A intencionalidade pedagógica expressa no planejamento educacional, anual e ou trimestral, e assim
indica os replanejamentos das ações educacionais desenvolvidas cotidianamente, no movimento e transformações
capturados pelo educador na relação da criança com o outro. (outras crianças, educadores e família), com o
conhecimento e cultura.

A elaboração dos Relatórios de Desenvolvimento, também em caráter formativo, na medida em que promova a
discussão e a reflexão dos profissionais no (re) planejamento das ações educacionais, possibilite um diálogo com as
famílias, numa relação extrapola a sua simples apresentação; compreende os processos avaliativos realizados em
nossa Unidade Escolar.

Seguem um exemplar de registros do desenvolvimento das crianças elaborados em cada agrupamento:
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2.2.2 - Cumprimento das metas da Unidade Educacional.

AVALIAÇÃO CUMPRIMENTO DAS METAS 2016

O Plano de ação foi elaborado em conjunto com a equipe de profissionais envolvidos no processo de ensino e
aprendizado das crianças, buscando identificar os problemas e limitações no trabalho realizado na Unidade e assim
de maneira efetiva buscar melhorias de trabalho tanto aos profissionais, mas principalmente com as crianças, foco
do trabalho com excelência. Segue abaixo algumas ações realizadas para que melhorias aconteçam em nossa
Unidade Escolar.

PROPOSTA PEDAGÓGICA
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A Instituição tem uma Proposta Pedagógica em forma de documento, conhecida por todos?

Ações realizadas

Durante o ano letivo foi apresentado a Proposta Pedagógica a toda equipe e comunidade, através de reuniões como
RPAI, TDC e Reuniões Conselho de Escola, melhorando a apresentação da Proposta Pedagógica a toda equipe e
comunidade, aprimorando o acesso a toda equipe e comunidade.

A Proposta Pedagógica foi elaborada e é periodicamente atualizada com a participação das professoras,
demais profissionais e famílias, considerando o interesse das crianças?

Ações realizadas

Através de reuniões como RPAI, TDC e Reuniões Conselho de Escola, foi levado o Projeto Pedagógico para
discussão e elaboração em conjunto com mais clareza e com a participação dos funcionários e familiares.

PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO.

Na prática de planejamento e avaliação, criam-se condições para que as crianças também possam manifestar
suas opiniões?

Ações realizadas

A equipe docente proporciona momentos de interação das crianças, utilizando a roda da conversa, brincadeiras,
contação de histórias e entre outros, para assim fazer um levantamento de dados, realizando avaliações individuais
e em grupo com as crianças podendo auxiliar na elaboração da Proposta Pedagógico sendo identificadas as
necessidades através da interação com as crianças.

CRIANÇAS RELACIONANDO-SE COM O AMBIENTE NATURAL E SOCIAL

A instituição leva as crianças a conhecer e a explorar de forma planejada os diferentes espaços naturais,
culturais e de lazer da sua localidade?

Ações realizadas

Planejar estudos do meio com as crianças Agrupamento II e III, baseado no Projeto Pedagógico. Para o ano de
2016 foi discutido com a equipe e planejamos dois estudos do meio para o ano de 2017 inicialmente com
agrupamento III que tem mais autonomia e futuramente para o agrupamento II.

CRIANÇA TENDO EXPERIÊNCIAS AGRADÁVES, VARIADAS E ESTIMULANTE COM UMA
LINGUAGEM ORAL E ESCRITA.

As crianças são incentivadas a “produzir texto” mesmo sem saber ler e escrever?

Ações em processo de realização

Planejar momentos que priorize o contato das crianças com a escrita. Criar oportunidades em vários espaços
internos e externos em que a criança tenha contato com a escrita. Incentivando a reescrita de histórias, músicas,
cantigas, trava línguas, entre outros, pelas crianças por meio de estratégias diversificadas.
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MATERIAIS VARIÁVEIS E ACESSIVEIS AS CRIANÇAS

Há brinquedos que respondam ao interesse das crianças em quantidade suficiente e para diversos usos (de
faz de conta, para espaço externo, materiais não estruturados, de encaixe, de abrir e fechar, de andar e de
empurrar)?

Ações realizadas

Realizamos no final do ano de 2016 a compra de alguns brinquedos pedagógicos para a creche, com a autorização
prévia do Conselho de Escola.

FORMAÇÃO CONTINUADA

A formação continuada atualiza conhecimentos, promovendo a leitura e discussão de pesquisas e estudos
sobre a infância e sobre as práticas de Educação Infantil.

Ações realizadas

Durante as reuniões de TDC, atualmente com duas horas de formação com a equipe docente, a orientadora
pedagógica realiza dividindo a reunião em dois momentos: no primeiro acontece a formação, onde é apresentado a
equipe alguns textos atuais e interessantes sobre a infância e suas práticas, sempre verificando a necessidade da
equipe para que em conjunto possam analisar e discutir sobre o assunto, no segundo momento são realizadas
orientações diversas.

A instituição conhece e implementa procedimentos quem visam prevenir problemas de saúde das
professoras e demais profissionais?

Ações em processo de realização

Melhorar como Instituição o cuidado com a saúde dos profissionais. Orientar os profissionais a realizar o trabalho
de acordo com cada função, mantendo boa saúde, bem estar e utilizando equipamentos de segurança, para que o
trabalho seja realizado de maneira eficaz e consciente. Pesquisar sobre o assunto e divulgar para os funcionários em
forma de cartazes e informativos. Realizamos na Unidade Escolar em Janeiro de 2017 palestra com SAMU sobre
primeiros socorros o que propicia segurança tanto nos cuidados com as crianças como na dos colaboradores dessa
Unidade Escolar.

2.2.3 - Projetos desenvolvidos.

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE ANO LETIVO 2.016

Este relatório nos mostra todo o trabalho pedagógico realizado durante esse ano letivo. Cada projeto foi realizado
com a criança, contribuindo para o seu aprendizado e desenvolvimento em todos os aspectos, social, afetivo, e
cognitivo.

AGRUPAMENTO I

Contamos com três salas e um total de 105 crianças com idades entre quatro meses á dois anos de idade e uma
equipe totalizando doze monitoras nas três salas em período integral e uma professora para cada sala no período da
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manhã.

ADAPTAÇÃO E ACOLHIMENTO

Consideramos muito importante a parceria e a interação família/escola para que haja a construção de laços
saudáveis favoráveis à troca de vivências e ao pleno desenvolvimento da criança, sendo ela o principal sujeito da
adaptação. É um período flexível e de transição entre a saída de casa e a entrada na escola, nesse período a criança
e a família experimentam uma série de sentimentos: Expectativa, medo, esperança, alegria, etc. Além da adaptação
nesse ambiente novo é necessário se adaptar a outros fatores como sono, alimentação, higiene e vários tipos de
estimulação. E no decorrer desse processo a confiança, respeito, carinho e parceria são fundamentais entre a família
os educadores e a direção em todo processo educativo.

ACOLHIMENTO: A nossa rotina diária começa com a entrada e acolhida das crianças, depois o café, logo após
damos início a roda da conversa (com música de “Bom Dia”, e diversas músicas, histórias) momento de grande
interação entre criança e educador. Depois é feita a higienização, atividades de estimulação, almoço e soninho.

Nesse processo de adaptação procuramos oferecer um ambiente seguro e uma rotina diária flexível, respeitando que
cada criança vivencia a adaptação de maneira única, sendo que algumas demoram mais tempo para se sentirem
acolhidas e seguras do que outras.

É fundamental respeitar a individualidade de cada criança e ficar atenta aos sinais que a criança demonstra nesse
período para seguir desenvolvendo a prática pedagógica. Durante esse período foi observado que alguns alunos
apresentam aspectos importantes que indicam avanços em sua adaptação, alguns já abrem os braços para a
educadora, despedem-se dos pais, engatinham, andam ou correm pra dentro da sala. E nesse período foram
desenvolvidas atividades de estimulação como: Percepção motora, sensações corporais, imaginação, etc.

Devido á todos esses aspectos o ingresso da criança na escola não depende apenas em adaptar-se ao novo ambiente,
mas na forma em que a criança é acolhida, a qualidade desse acolhimento garante uma boa adaptação e favorece o
estabelecimento de vínculos e também a relação entre família, criança e escola.

ROTINA

A rotina diária começa com o acolhimento na entrada das crianças, a roda do bom dia através de músicas que a
maioria das vezes é realizada na sala de aula, mas nada que impeça de acontecer no pátio, no quiosque ou entre
outros espaços da creche.

HIGIENE

O banho e a escovação é diário na creche, é um momento de relaxamento, reconhecendo o próprio corpo,
proporcionando o conforto, trocas de afetividade, carinho e diálogo com as crianças.

REFEIÇÃO

Utilizamos o espaço do Lactário para a alimentação como: hora do café, almoço, jantar e assim compartilhamos a
afetividade com as crianças.

SONINHO
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Durante soninho procuramos proporcionar um ambiente acolhedor, tranquilo e confortável com colchões
disponíveis para cada criança e lençol que a família encaminha. É neste momento que a criança fica mais calma,
além disso, desempenha um papel fundamental no desenvolvimento físico e emocional de cada um renovando suas
energias.

MOMENTO LÚDICO

Utilizamos todos os espaços da unidade como: pátio, sala, solário, casinha da boneca, onde as crianças podem
brincar livremente explorando os espaços e brinquedos como: escorregador e cavalinhos. A hora do brincar é muito
importante para o desenvolvimento psicomotricidade, coordenação motora da criança, faz parte da rotina da sala
para estimular o convívio e interação com outras crianças respeitando-as sempre. O nosso trabalho pedagógico foi
em ensinar a criança da melhor forma de conhecer, experimentar, estimular habilidades motoras básicas aliadas
com o lúdico proporcionando independência da criança. Observamos que durante este ano letivo, as crianças
criaram uma autonomia muito grande para seu desenvolvimento.

“Brincar com crianças não é perder tempo, é ganhá-lo; se é triste

ver meninos sem escola, mais triste ainda é vê-los sentados

enfileirados em salas sem ar, com exercícios estéreis, sem valor

para a formação do homem."

Carlos Drummond de Andrade.

AGRUPAMENTO II

Contamos com seis salas e um total de 210 crianças com idades entre dois anos a três anos de idade e uma equipe
totalizando quatorze monitoras nas seis salas em período integral e uma professora para cada sala no período da
manhã.

Sempre iniciamos nossas atividades pedagógicas na roda da conversa, onde trabalho a rotina diária, calendário,
chamadinha com cantigas infantis, e através do nome deles para que se conheçam e socializem uns com os outros.

No momento das refeições algumas crianças ainda necessitam da ajuda das educadoras para se alimentar
dependendo o cardápio do dia, embora já sejam capazes de segurar certos objetos.

ADAPTAÇÃO E ACOLHIMENTO

Trabalhamos nesse momento com diversas atividades, tecidos coloridos e fantoches para cotação de história, e
cantigas infantis que as crianças mais gostam.

Realizamos um trabalho com atividades que envolvem o lúdico, ou seja, as brincadeiras que são importantes para o
crescimento e aprendizado das crianças desde pequenas; essas brincadeiras estimulam as crianças, na sala brincam
com “bolinhas de sabão” e atividades utilizando pintura com as mãos.

Alguns já assimilam as cores por meio da linguagem simbólica, são realizados os cantinhos com jogos de montar,
para poder desenvolver a coordenação motora das crianças, tamanho, e formas; além de observar como eles se
comportam no relacionamento uns com os outros em atividades em grupo.
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Um momento que gostam muito é a hora de cantar, gostam dos gestos, das histórias que as músicas contam, dos
sons, etc. Participam muito bem! E é através da música que iniciamos nossa roda, “Bom dia amiguinho...”. Essa
música os ajudou a decorar o nome dos coleguinhas.

Trabalhamos também com as regrinhas e combinados através de imagens e assim manter uma boa convivência
entre as crianças, expondo na sala um painel com as regras e combinados.

Durante as atividades dirigidas a turma é separada em dois ou três grupos nos cantinhos para poder acompanhá-los
melhor, sempre sobre a observação do professor e das monitoras.

MOMENTO DA RODA DA CONVERSA

Na roda, o professor recebe as crianças, proporcionando sensações como acolhimento, segurança e de pertencer
aquele grupo, aos pequenos que vão chegando. Para tal, pode utilizamos de jogos de mimica, músicas e mesmo
brincadeiras tradicionais, como Adoletá e corre-cotia, promovendo um verdadeiro ritual de chegada.

Após a chegada, o educador organiza a roda de conversa, onde as crianças podem trocar ideias e falar sobre suas
vivências. Então todas as crianças tiveram um momento para falar, é importante que todos estejam sentados de
forma que possam ver-se uns aos outros, além de fomentar as conversas, estimulando as crianças a falarem, e
promovendo o respeito pela fala de cada um.

Através das falas, pode conhecer cada uma das crianças, e observar quais são os temas e assuntos de interesse
destas. Na roda, desenvolvemos atividades que estimulam a construção do conhecimento acerca de diversos
códigos de linguagens, como, por exemplo, marcação do dia no calendário, brincadeiras com crachás contendo os
nomes das crianças, jogos dos mais diversos tipos e outras.

Depois de recebidas em sala no momento de roda cantávamos musicas infantis de roda e apresentado a rotina
falando de tudo que seria trabalhado durante o dia com as crianças das salas, o ambiente a onde nós iriamos, as
regras da sala, os combinados em roda, após está apresentação, organizamos as crianças para o momento das
refeições sempre com higienização das mãos.

MOMENTO DA HISTÓRIA.

As crianças adoram ouvir histórias, e os adultos podem descobrir o enorme prazer de conta-las. Na Educação
Infantil, enquanto a criança ainda não seja capaz de ler sozinha podemos ler para elas mostrando as figuras sempre
de uma maneira lúdica e divertida.

No momento da história é um momento, bem trabalhado com as nossas crianças um momento em que todas
voltaram a sua atenção para a dramatização e a forma que é contada.

Também durante estes momentos do final da aula utilizamos dos fantoches para a cotação de história e o próprio
livro para contarmos as historia a nossas crianças.

ALIMENTAÇÃO E HEGIENE PESSOAL

Quando estamos nos preparando para o momento da alimentação todas as crianças são chamadas uma por uma
pelas educadoras para higienização das mãos.

Durante o trajeto vamos cantando músicas de roda com as crianças passando pelos corredores, quando chegamos
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ao refeitório é colocada cada agrupamento para sentar conforme a ordem de chegada, quando todos os
agrupamentos estão no refeitório é cantada a música da refeição com todas as professoras e monitoras e uma
educadora fica na mesa a onde as outras começam a servir cada criança.

Após a refeição é oferecida as frutas para as crianças, onde com a orientação da professora e educadoras todos
aprende a pegar a fruta e come-las, então quando todos terminam retornamos para a sala onde já foram colocados
os colchoes para que todos possam dormir.

ESCOVAÇÃO E HORA DO SONO

Nos momentos de escovação todas as crianças participavam desse momento á qual cada criança vai ao banheiro
com o auxilio da professora e educadoras para realizar escovação, para ir ao banheiro os separados grupos de cinco
crianças, onde cada uma levava a sua escova e com a orientação da professora e educadoras aprendiam a escovar os
seus dentes.

Após esse momento íamos para a sala organizar o ambiente para que todos pudessem descansar. Durante estes
momentos ensinamos durante o ano as crianças a organizarem os sapatos e a colocá-los e tira-los, cada criança foi
aprendendo conforme o seu tempo, foi apresentados para todas as crianças alternativas para que todos viessem á
aprender a forma de organizar seus pertences. No momento da soneca todos dormiam tranquilamente com a
observação das educadoras e professora.

AGRUPAMENTO III

Contamos com quatro salas no período da manhã das 7:00 h as 11:00 h e quatro salas no período da tarde das 13:00
h as 17:00 h, com um total de 244 crianças com idades entre três anos a cinco anos e doze meses de idade, todas as
salas com uma professora.

ADAPTAÇÃO E ACOLHIMENTO

Este período é muito importante para criarmos vínculos afetivos com as crianças e também entre os familiares. Pois
é neste momento que a criança deixa a companhia dos pais ou responsáveis para passar a pertencer a outro grupo,
onde encontrarão novos amigos e professora, que irão acompanhá-los por um longo período. É onde precisamos ter
cuidado e responsabilidade, pois queremos crianças seguras e felizes no ambiente escolar sendo este fator
fundamental no desenvolvimento social da criança.

Neste período realizamos varias atividades, recreação, reconhecimento do ambiente escolar, das salas ambientes,
para que a criança comece a socializar com a creche, funcionários, outras crianças e professoras, rodas da conversa
para que possamos conhecer um ao outro.

“Cada pequeno detalhe do processo de entrada em um espaço social por

excelência, certamente, é uma experiência constitutiva do processo de

formação do sujeito. Trata-se de uma espécie de transmissão que está posta

em questão, a transmissão do que há de humano, de cultural e social

disponível no mundo ao qual a criança acaba de adentrar.”
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(Manzano e Pinto, 2006, p.9)

As estratégias utilizadas no dia-a-dia com as crianças favorecem um melhor desenvolvimento das crianças no
ambiente escolar, respeitando a cada nova etapa que possa surgir em suas vidas.

Neste período de adaptação, realizamos várias atividades onde trabalhamos com regras, limites e afetividade, onde
as mesmas foram realizadas em salas ambientes (linguagem, raciocínio e artes), realizamos brincadeiras
recreativas, tradicionais e lúdicas, a fim de socializar a criança com o ambiente e pessoas, fazendo que elas se
sintam verdadeiramente acolhidas no âmbito escolar, deixando não só a criança satisfeita e feliz como também toda
família.

“Estabelecer algumas relações entre o meio ambiente e as formas de vida que ali se estabelecem, valorizando sua
importância para a preservação das espécies e para a qualidade da vida humana”. (RCNEI, Brasil, 1998, p.175)

Organização do trabalho pedagógico nos agrupamentos III integrando os espaços e os tempos.

O trabalho pedagógico das turmas dos Agrupamentos III a partir de 2016, foi realizado em salas ambientes
organizadas pelos Eixos da Educação Infantil, contido em nosso Projeto Pedagógico:

Espaço Identidade, Autonomia e Linguagem – Realizamos atividades, a fim de que as crianças pudessem
experimentar e utilizar recursos para expressarem seus desejos, sentimentos e ideias. Dessa forma, dá-se
oportunidade as crianças de ampliarem sua autoestima, de valorizarem ações de cooperação e solidariedade, de
adquirirem hábitos de autocuidado e de aprenderem a respeitar regras básicas de convívio social, familiarização
com a imagem do próprio corpo, exploração de gestos, posturas e ritmos para expressar-se e comunicar-se na
relação com a brincadeira, com o jogo e com o outro.

Espaço Cultural – local proposto para o desenvolvimento da capacidade de ouvir, perceber e discriminar
diferentes gêneros, estilos e ritmos musicais, cuidando para que as músicas não se limitem ao repertório infantil. A
criança brinca, percebe e expressa sensações sentimentos e pensamentos em relação ao que a música comunica.
Propiciar às crianças a oportunidade de utilizarem instrumentos e materiais diversos para explorarem suas
características, propriedades e as possibilidades de manuseio que eles oferecem; criarem desenhos, pinturas,
colagens e modelagens, usando seu repertorio; explorarem espaços bidimensionais e tridimensionais em suas
produções artísticas; e valorizarem suas produções, bem como as de outras crianças e da Arte em geral.

Natureza e Sociedade - Proporcionar às crianças, através deste espaço, a ampliação de suas experiências,
favorecendo a construção do conhecimento sobre o mundo social e natural, formular perguntas, confrontar ideias,
buscar soluções para que, posteriormente e gradativamente, possam compará-las com aquelas que a ciência propõe
e, ainda possam explorar e estabelecer relações com o ambiente e as diferentes formas de vida.

APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS DESENVOLVIDOS DURANTE O ANO

AGRUPAMENTO I TURMA A

O Projeto Anual que trabalhamos foi o Projeto “Quanto Tempo o Tempo Tem?” Embasado no livro de Socorro
Miranda que objetivou desenvolver atividades relacionadas ao tempo, a fim de permitir ás crianças maior contato
com as questões temporais. Com os principais objetivos: Conhecer o relógio, suas funções. Perceber a diferença
entre dia e noite atribuindo objetos que simbolizem essas diferenças. Tendo como norteador o tema tempo
desenvolvemos o projetos em trimestres da seguinte forma:
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1º Trimestre: Linha do tempo de cada criança. Onde trabalhamos a importância de valorizar a convivência e as
relações familiares, reconhecimento da própria imagem e a dos colegas, construindo uma imagem positiva de si
conquistando a autoconfiança considerando aspectos como afetividade, autocuidado, iniciativa, autonomia.
Oportunizamos as crianças na construção da identidade possibilitando o reconhecimento de si mesmas,
identificando suas características e potencialidades, limites, e estimulando atitudes e cuidados. Trabalhamos com os
nomes valorizando a diversidade (alto/baixo; cabelo curto/comprido/liso/de cachinhos/loiro/castanho/preto/ruivo;
cor dos olhos; com ou sem óculos; tipo de roupa; tipo de sapato). As origens, brincadeiras, jogos, faz de conta.
Atividades lúdicas mostrando ás crianças as mudanças que ocorrem na vida com o passar do tempo, com fotos e
confecção de cartazes, pintura coletiva.

As estações do ano Verão e Outono tendo em vista a importância do entendimento da criança sobre a sequência do
tempo, as mudanças e fenômenos naturais e do senso de preservação da natureza, possibilitamos o entendimento
das crianças sobre as quatro estações do ano, suas características, ordem, vestuário e alimentação propícios a cada
uma delas. Além de promovermos a compreensão das estações e dos ciclos da natureza, o projeto possibilita ainda
o desenvolvimento do senso de preservação da natureza por meio de atividades que mesclam temas atuais à
necessidade de uso sustentável dos recursos naturais.

As Olímpiadas com o objetivo de conhecer e praticar as diversas modalidades esportivas, através de jogos e
brincadeiras. Realizamos um circuito de mini-olimpíadas na área externa com bolas (chutes a gol) motocas
(corrida) e bambolê (movimentos corporais) e atividades de registro.

No 2° Trimestre trabalhamos com plantas, germinação, cultivo, colheita e manipulação onde tivemos a
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oportunidade de trabalhar com sementes, trabalho coletivo, boas atitudes e ações.

A estação do ano o inverno onde trabalhamos a importância de se agasalhar, cuidados com a pele, a solidariedade
com os demais e o vestuário adequado para a estação, alimentos consumidos nessa estação.

No 3°Trimestre trabalhamos a estação do ano a Primavera conscientizando as crianças sobre a importância das
plantas da natureza mesmo no ambiente urbano, valores e atitudes de respeito, identificarmos como a estação as
flores através de atividades lúdicas e em grupo.

Psicomotricidade onde trabalhamos ritmos corporais utilizando as músicas da Bia Bedron “relógio da Vovó e
Vinicius de Morais “TicTac”, explorando as possibilidades de gestos e ritmos para expressarem-se nas brincadeiras
e nas demais situações de interação.

Animais e sua evolução onde trabalhamos a metamorfose do sapo, escolhemos esse animal por ser o tema e
mascote da sala.

Profissões diurnas e noturnas onde apresentamos as crianças diversas profissões e a importância social de cada uma
delas, objetivando o conhecimento das diversas áreas profissionais, assim como reconhecimento, respeito e
cooperação em relação às pessoas em suas diferentes funções, Além de identificarmos as profissões existentes em
seu ambiente escolar e familiar; Conhecermos e valorizarmos as diferentes profissões; despertando a curiosidade
pela profissão dos pais.

Além do projeto foram inseridas as semanas educativas abrangendo temas de conscientização Como: Semana da
Alimentação com o objetivo de promover o consumo de alimentos saudáveis para que as crianças possam degustar
diversos tipos de frutas e legumes, incentivando as crianças a terem bons hábitos alimentares. Trabalhamos com o
livro “Verdura? Não!” Caixa surpresa com verduras e legumes e vídeos ilustrativos como “Bolacha de Água e Sal”
da Palavra Cantada.
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A ideia inicial para a realização da Semana Educativa Monteiro Lobato partiu da necessidade em resgatar Monteiro
Lobato o maior escritor infantil brasileiro de todos os tempos e que infelizmente não é lido nas escolas, como
deveria. As crianças o conhecem pouco, quem sabe por causa dos textos longos e estão perdendo muito. A ideia
inicial que prioriza o lúdico, a fantasia, a brincadeira, o faz-de-conta, as especificidades e peculiaridades da
infância. Trabalhar Monteiro Lobato, é vivenciar dentro da Literatura Infantil um mundo rico em cultura, em um
mundo mágico de personagens que encantam as crianças, os jovens e os adultos. “Através da Emília, que diz tudo o
que pensa do Visconde de Sabugosa que é um sábio”. Dona Benta que é a contadora de história e aceita a
imaginação criadora das crianças, Tia Nastácia que é o folclore em pessoa, Narizinho e Pedrinho representando as
crianças de ontem e de hoje, sempre abertas a tudo e querendo ser felizes.

Realizamos atividades que desenvolvessem a imaginação, a coordenação motora fina, e a linguagem oral através
das músicas do sitio. Brincadeiras ao ar livre resgatando brincadeiras já esquecidas, a professora se caracterizou de
Emília junto com as crianças, foram feitas lembrancinhas (fantoches da Emília) e cartaz coletivo pra exposição com
a ajuda das crianças. Foi uma semana prazerosa e bem divertida.

Fantoches da Emília (Lembrancinhas das crianças)

 

Cartaz coletivo para exposição, feito com ajuda de todas as crianças.
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Tudo vem dos sonhos.

Primeiro sonhamos depois fazemos.

(Monteiro Lobato)

Semana Educativa do Meio Ambiente e Coleta Seletiva trabalhamos com a valorização, preservação e cuidados
com o meio ambiente, e a reciclagem.

Semana Educativa da Pipa sem Cerol com o objetivo de conhecer a brincadeira, meios de confecção, importância
quanto ao uso da brincadeira, cuidados necessários e locais apropriados para essa prática. Fizemos capuchetas com
revistas e depois soltamos ao ar livre.
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Semana Educativa da Família com o principal objetivo de reconhecer e valorizar os membros da família, conhecer
sua história e a dos colegas. Trabalhamos com brincadeiras de casinha, Cartaz com as fotos das crianças com sua
família, cineminha com o vídeo “Um Amor de Família”. E finalizamos com a festa da família realizada na escola
com a participação de todos e apresentação de todas as crianças de todos os agrupamentos.

A família possui papel primordial na construção dos valores que serão incorporados pela criança. Trazer a família à
escola amplia os conceitos formulados pela criança. O envolvimento e a participação da família no ambiente
escolar nos dias atuais são considerados componentes importantes para o desempenho ideal das instituições de
ensino. O ambiente escolar tem sem dúvida, uma função importantíssima. Por isso se faz necessário que a família
procure acompanhar o desenvolvimento da criança em todo o seu processo de aprendizagem, tanto no lar quanto na
sua atividade na escola.

 

Com ênfase nessas perspectivas foi realizado no dia nove de agosto a festa da família que foi desenvolvida
juntamente com o projeto anual Quanto Tempo O Tempo Tem? Com objetivo de resgatarmos os valores: Respeito,
diálogo, amizade, cooperação, paciência, sinceridade, generosidade entre outros. Nesse evento todas as famílias
tiveram a oportunidade de assistir as apresentações dos seus filhos e se divertirem com eles, essa foi uma forma de
aproximar as famílias da escola, nesta festa tivemos diversos espaços para a comunidade como: Oficinas "Era uma
vez", jogos, baby kids, e na área externa recreação. Muitas famílias puderam prestigiar esse grande evento, todos os
agrupamentos cantaram e dançaram uma música em especial.
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Apresentando a música “É Tão Lindo” (Roberto Carlos e Simony). Fizemos cartazes para exposição e trabalhamos
com roda da conversa com livros abordando o tema “Família” e vídeos ilustrativos. (Confecçaõ do cartaz e
atividade de reconhecimento da sua foto com a família).

Livros aboradando o tema “Família”

 

Semana Educativa do Teatro onde o foco principal foi analisar através da peça teatral a dificuldade em auto
expressão, dando a oportunidades á criança de evoluir vencendo seus medos, por meio do teatro, imaginação e
criatividade.

Semana Educativa do Livro com o objetivo de estimular a interação com as histórias relacionando-as com os
valores éticos e morais como o respeito, solidariedade, compaixão, amizade e outros. Utilizamos o livro “A Galinha
Ruiva” onde propicia atividades que desenvolvem a percepção das boas atitudes e ações que devemos ter que
contribuirão para a melhoria das relações interpessoais.
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Semana Educativa do Idoso com o objetivo de mostrar á criança à importância de amar e respeitar os idosos,
descobrindo o quanto é possível aprender e saber em cada fase da vida.
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Sexta em Cena tem como objetivo a interação e socialização das crianças através de apresentações teatrais e
musicais com apresentações realizadas as sextas. Finalmente, é imprescindível lembrar-se de transformar cada
jornada de trabalho em algo prazeroso e cheio de descobertas. Onde o lúdico esteja sempre presente, e cada dia
represente uma nova aventura cheia de desafios.

Nesse caso a avaliação deve ser contínua, levando em consideração os processos vivenciados pelas crianças, a
interação social e o aprendizado na exploração do ambiente. Todo este trabalho deve ser feito através de
observação e registros.

AGRUPAMENTO I TURMA B

O projeto desenvolvido durante o ano foi com o tema: ”Quanto Tempo o Tempo tem”, com o foco voltado á rotina
da sala, com relação à higiene, tempo de alimentação, hora do soninho e descanso do dia, tempo de brincar e
conviver com os amigos, hora da roda de conversa, hora de cantar músicas, contar histórias.

Ao longo do desenvolvimento do projeto, foi perceptível o progresso da turma. As crianças já chegam, sentam no
tatame esperando os amigos, aguardam o café, participam das músicas, participam com facilidade das atividades de
registro de forma espontânea, brincam e participam das atividades em grupo.

Juntamente com o projeto, foi trabalhado Semanas Educativas que foram as seguintes:

Semana educativa da alimentação: Onde trabalhamos a importância de uma alimentação saudável para as
crianças, com a possibilidade de experimentar novas texturas e novos sabores. Além do incentivo de poder
experimentar novos alimentos.
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Semana Educativa Monteiro Lobato: foi trabalhado histórias do contos infantis desse autor, sobretudo as
baseadas no Sítio do Picapau Amarelo, com músicas contação de histórias que englobam esse ambiente e
videos. As crianças participaram com muito entusiasmo. Também foi desenvolvida atividades de registo
com tinta guache formando animais, exposição de cartaz no pátio da escola.
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Semana do Meio Ambiente e Coleta Seletiva: Ajudar às crianças a aprender através de situações lúdicas,
conhecendo o meio em que vivemos. As atividades foram desenvolvida por meio de historias contadas
usando livro infantil "O recicladinho uma viagem pelas lendas”, filme “ Os sem florestas”, musicas sempre
falando sobre a importância da conscientização do meio ambiente e sua preservação.
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Semana Educativa pipa sem cerol: Teve por objetivo conscientizar as crianças quanto ao risco do cerol
nas linhas de pipas e o quanto a brincadeira de soltar pipa pode ser prazerosa, sem oferecer riscos aos amigos
e a si mesmo. Fomos até o gramado da escola e lá todos se divertiram com a pipa.
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Mês da família: Trabalhamos a identificação dos membros da família através de histórias infantil contadas
utilizando fantoches, confecção álbum de fotos das famílias e Nesse projeto, tivemos a Festa da Família com
musicas ensaios, e apresentação para as famílias das crianças promovendo a socialização e a interação entre
ela. Na Festa da Família, além de exposição e apresentação das crianças, tivemos oficinas de contação de
histórias, ,construção de brinquedos com materiais recicláveis, confecção de pipas, massinha, recreação com
vários brinquedos infláveis.

Semana Educativa do Teatro: Nessa semana foi trabalhado a história dos três porquinhos, fazendo com
que as crianças se interagirem e participaram da história. Foi estimulada a importância do teatro, o incentivo
a leitura de forma lúdica e prazerosa, despertando a imaginação o faz de conta. Também confeccionamos as
lembrancinhas, fantoche que foi o dedoche do porquinho para brincar de fantoche.
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Semana educativa do Livro – Nessa semana, foi incentivada a leitura de forma lúdica e prazerosa,
desenvolvendo a linguagem oral e expressão corporal. Foi trabalhado com ilustrações de figuras de revistas e
dentro dos proprios livros infantis, estimulando a criatividade e o faz de conta através da leitura. Foi feita a
confeccção de cartaz com tinta guache e cartolina, além das atividades de registro com giz de cera em folha
tamanho A3.

 

Semana da criança: Houve muita interação entre as crianças com circuito de brincadeiras nas salas,
pinturas de rosto, bandinhas, dança, piquenique, desfile com fantasia. Além de brincadeiras no pátio com
brinquedos infláveis, sempre proporcionando as crianças momentos de descontração socialização.
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Semana educativa do Idoso: Foi trabalhada a história infantil com o “baú secreto da vovó” enfatizanto as
experiências vividas por eles, alémd e músicas infantis, valorizando a figura do idoso e o vínculo afetivo
junto com a família. As crianças confeccionaram cartaz ilustrando a figura do idoso, conscientizando o valor
da contribuição dos ensinamentos oferecidos por eles junto à família.
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AGRUPAMENTO I TURMA C

Durante o ano foi elaborado e realizado diversas brincadeiras e atividades que pudessem atrair as crianças, para que
elas aprendessem e se desenvolvessem de acordo com seu ritmo.

Iniciamos com o período de adaptação, onde o objetivo foi acolher as crianças com carinho respeitando a nova
etapa da sua vida, promovendo a socialização entre a professora e as outras crianças.

Todos os dias iniciamos nossa manhã com uma roda onde cantamos diversas músicas infantis e conversamos, e
apresentamos a rotina e atividades a serem realizadas no dia. Em um primeiro momentos todas as crianças
brincavam juntas, esse momento é muito importante para que a criança pudesse manter um relacionamento com os
colegas.

Durante o projeto “Quanto tempo o tempo tem?” Realizamos atividades com o objetivo de despertar na criança o
interesse em conhecer sua rotina e desenvolver a noção de tempo através de brincadeiras e músicas como e hora de
lanchar... eu vou, eu vou almoçar agora eu vou... e os momentos de guardar brinquedos e sentar na roda para
história. Realizamos atividades para conhecer o relógio e perceber a diferença entre o dia e a noite. Buscamos
atividades e brincadeiras que pudesse propor o conhecimento das estações do ano , levando-as a perceber que o
tempo passa para todos.

Na Semana da Alimentação foi possivel adquirir uma maior percepção do mundo que nos cercam. Consideramos
importante iniciar este trabalho com as crianças pequenas para que no futuro as mesmas adotem habitos alimentares
saudaveis. Este trabalho teve como objetivos:

Incentivar aos bons hábitos alimentares;
Reconhecer os alimentos que faz bem á nossa saúde;
Identificar cores, texturas e os diferentes sabores;

A turminha do Ag I C confeccionaram o cartazes um com o tema alimentação, sobre a importancia das frutas para
nossa saúde. Ouviram a História das frutinhas e dos alimentos saudável de uma forma bem divertida e interativa.
Assistimos o clipe da música Bolacha de água e sal do grupo Palavra Cantada e degustamos a bolacha no lanchinho
da manhã. Também realizamos uma vivendia muito divertida e gostora no quiosque. Com o objetivo de conheces
algumas frutas momeando e observando suas caracteristicas.
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Na Semana Educativa do Teatro, foi proporcionado ás crianças atividades e brincadeiras para desenvolver a
capacidade do faz de conta que é uma das características mais relevantes da educação infantil. Falar sobre teatro
sem vivencia-la não é possível então através da historia dos três porquinhos foi possível desenvolver a criatividade,
imaginação, habito de ouvir com atenção e depois fazer o reconto da historia.

As crianças primeiramente assistiram o teatro dos três porquinhos encenado pela professora da sala e depois quatro
crianças recontaram a historia para os amigos. Nossa turma retratou em um cartaz a casa do porquinho que não
queria se esforçar e construiu a casa de palha. Também fizemos o registro na folha A3 dos materiais usados pelos
porquinhos para construir suas casas e de lembrancinha da semana confeccionamos o fantoche de dedo do
porquinho.

Na Semana Educativa do Livro, o mosmo foi o principal personagem. Em nossa sala exploramos diversos livros de
histórias e a sua estrutura como: capa, nome do autor, ilustração e conteudo. Foi realizada a confecção do cartaz
onde a turminha reprotuziu a capa do livro com mãozinhas e diversos desenhos ilustrando a linda historia da turma.
Também foi confeccionada a lembrancinha, um livrinho com giz de cera para cada criança poder desenvolver sua
criatividade e sua propria história.

Conversamos com a turminha sobre a importancia de cuidar do livro. Foi possivel desenvolver um novo
conhecimento na vida das crianças através de uma linguagem apropriadas para sua faixa etária o que consiste numa
experiência única para as crianças.

Na Semana Educativa do Idoso, foi possivel adquirir uma postura de respeito e amor. Consideramos importante
iniciar este trabalho com as crianças pequenas para que no futuro as mesmas adotem atitudes e postura adequada
com os idosos.

A turminha do Ag I C confeccionou um cartaz com tema vovôs e vovós precisam de Amor e Respeito. Ouviram a
História as três velhinhas de uma forma bem divertida e interativa. A turminha também brincou na casinha fazendo
de conta que era a casa da vovó nomeando objetos e fazendo um bolo. Confeccionamos as lembrancinhas.

Durante a semana da criança tivemos diversas atividades, pintura de rosto, bandinhas, baladinha e fantasia com
desfile o que foi muito divertido, tanto as crianças quanto os professores estavam fantasiados de diversos
personagens infantis, para encerrar tivemos brinquedos, pula-pula, cama elástica e bolinha.

Ao termino dos projetos desenvolvidos durante o ano realizamos a escola aberta, na sala tivemos a exposição de
todos os trabalhos realizados pelas crianças, as famílias puderam ver as atividades dos seus filhos.
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AGRUPAMENTO II TURMA A

Este relatório tem como objetivo expor os trabalhos realizados durante o ano de 2016. Trabalhamos o livro “Quanto
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tempo o tempo tem”.

Trabalhamos o ano todo com atividades de roda, sendo elas com musicas, historias brincadeiras dirigidas,
proporcionando experiências e contato com diversificado papeis, tintas, giz de cera permitindo que as crianças
desenvolvam sua criatividade.

Tivemos durante o ano letivo apresentações de teatro e dança com a sexta em cena, onde as crianças apreciaram
muito e podemos contribuir para a ampliação da imaginação das mesmas.

Já em relação aos cuidados com a criança, incentivamos as mesmas a adquirirem autonomia, como tirar a própria
roupa, alimentar-se sozinha, ir ao banheiro e ter a higiene assídua como lavar as mãos sempre com a supervisão da
monitora. Os desfralde ocorreram de maneira bem tranquila tanto para a escola como para a família.

De forma geral a linguagem verbal das crianças foi evidente, todos se desenvolveram gradativamente, o repertorio
com as palavras tem crescido e já produzem frases completas, expressando opiniões e emoções.

Brincadeiras em grupos foram de muita importância, para que hoje consigam brincar e respeitar o espaço do outro
sem agressões utilizando as palavrinhas mágicas. A socialização foi trabalhada em todas as atividades oferecidas.
Contação de história, fantoches, jogos educativos, brincadeiras no pátio, massinha. Todas foram feitas no período
escolar, permitindo a diversidade de ambiente e exploração a exploração do diferente.

Trabalhamos também com as semanas educativas, todas foram realizadas com a participação das crianças em
cartazes que foram expostos no pátio da escola e realizamos também as atividades de registro para fixar o assunto
desenvolvido em roda.

Como professora da sala me sinto realizada em conseguir ver o desenvolvimento de cada criança dentro das suas
capacidades e limitações. As monitoras tiveram total participação no crescimento cognitivo, motor e social de casa
um deles, através do cuidado, amor e dedicação a nossa turma.

SEMANA EDUCATIVA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL

Realizamos a primeira Semana Educativa com o tema “Alimentação Saudável”, com o objetivo de estimular nas
crianças o gosto pelos diversos tipos de alimentos, focando também evitar desperdícios em nosso refeitório e em
casa.

Começamos na roda de conversa na sala, apresentando os diversos tipos de alimentos que foram trazidos da
Cozinha da Creche, para as crianças pudessem tocar, sentir o cheiro, apreciar tamanhos e também conhecerem
como são antes de serem preparados.

Confeccionamos um cartaz, para exposição, com diversos tipos de alimentos, ensinando-os a diferenciar frutas,
verduras e legumes, uma atividade de registro que foi a pintura de uma beterraba, pintado com pedaços do próprio
legume e uma lembrancinha da Semana Educativa que foi parte de uma melancia.

Para as crianças, foi de suma importância, pois estávamos no começo do ano letivo, e assim conseguimos resolver
as dificuldades daqueles que por estarem em adaptação, tinham certa resistência em se alimentar.
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SEMANA EDUCATIVA MONTEIRO LOBATO

Durante a Semana Educativa Monteiro Lobato, focamos as obras de Monteiro Lobato, o Sitio do Pica Pau Amarelo
e os personagens. Procuramos mostrar quem foi o escritor e destacar todos os personagens e sua estória.

Também com objetivo de despertar a imaginação, realizamos diversas atividades, foi montado um painel pelo
agrupamento II, onde cada sala contribuiu com um personagem, a nossa turma fez a boneca Emília, para lembrança
confeccionamos um fantoche com do Visconde de Sabugosa e como atividade de registro, confeccionamos o rosto
da Boneca Emília, sendo assim possível trabalhar também cores e em especial o vermelho e amarelo.

No decorrer da semana, as crianças puderam assistir na sala de Linguagem do agrupamento III um episódio do
Sitio do Pica Pau Amarelo, tudo aconteceu de forma muito prazerosa, pois houve por parte das crianças uma
excelente assimilação do tema abordado.

SEMANA EDUCATIVA DO MEIO AMBIENTE E COLETA SELETIVA

Com o objetivo de valorizar o meio ambiente, trabalhar o respeito com a natureza, levar a criança a conhecer a
reciclagem e os seus inúmeros benefícios, realizamos a Semana Educativa do Meio Ambiente e Coleta Seletiva.

Fizemos em sala a plantio de feijão em garrafa pet, para que as crianças possam acompanhar o crescimento, que
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está sendo muito esperado por todos e também focamos o uso do material reciclável.

Para maior assimilação do assunto durante a roda de conversa, procuramos cantar musicas sobre os animais, flores,
rio, floresta, mostrando que tudo isso faz parte do meio ambiente.

Como atividade de registro e lembrança da semana, as crianças confeccionaram uma árvore, onde puderam
conhecer as partes da árvore e quanto é importante para a natureza.

 

SEMANA EDUCATIVA “FAMÌLIA”

Trabalhar a família é sempre prazeroso e desafiador. Conhecer um pouco da vida da criança e levar a ela valores
que devem ser valorizados dentro de cada lar.

Foram momentos de muita descoberta e participação das crianças em todos os momentos lúdicos que foram
propostos. Tivemos momentos de cotação de historia, para compreendermos as formas diferentes de famílias.
Enfatizamos o respeito, amor e dedicação a quem nos transmite cuidado e amor.

Como atividade de registro fizemos a nossa família representada por palito de sorvete. Ali as crianças pintaram e
identificaram seus familiares. Confeccionamos um cartaz com cartão e foto da família

Tivemos também a nossa festa com apresentação e participação dos familiares.

Neste momento foi proporcionado oficinas onde os pais puderam confeccionar pipas, brinquedos de material
reciclado, participar da contação de história, massinha entre outras. Momentos especiais de comunhão para crianças
e família.

Como objetivo principal, podemos concluir que foram momentos de afetividade e felicidade para cada um.

SEMANA EDUCATIVA “TEATRO”

Considero bastante importante incentivar as crianças a criar gosto pelo teatro, representações, cultura no geral.
Como objetivo principal incentivar a cultura e permitir que eles vivenciem momentos de muita alegria e diversão
ludicamente.

Esse momento passa a ser de muita fantasia e criatividade. Despertando o interesse e descobrir talentos entre os
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próprios educando. Foi muito divertido trabalhar com eles. Contamos e recontamos historias. Usamos fantasias
onde as crianças criavam os personagens para o grupo, nesse momento foi trabalhado o medo que as crianças têm
de fantasias e fantoches.

Trabalhamos a historia do Pinóquio, confeccionamos um painel coletivo onde cada sala pode confeccionar um ou
mais personagens. Momentos de muita participação e cooperação das crianças em equipe.

Como atividade de registro um Pinóquio com a marca da mãozinha deles de guache e pintura com giz de cera. A
lembrancinha foi um chapéu confeccionado em E.V.A.

As professoras dos agrupamentos II se reuniram para representar um teatro personalizado do Chapeuzinho
Vermelho para os pequenos. Eles se divertiram muito e comentam muito em sala de aula sobre o teatro.

Muito bom trabalhar em equipe. As crianças sempre são beneficiadas com isso. Elas são a nossa prioridade!

AGRUPAMENTO II TURMA B

Chegamos ao final do ano e no decorrer dele vivemos e aprendemos muitas coisas: brincamos, nos divertimos,
conhecemos coisas novas e fizemos novas amizades. Como passou rápido. Crescemos e aprendemos muitas coisas
juntos agora iniciaremos novas etapas.

Ao longo do ano trabalhou com tema do projeto anual, ‘Quanto tempo o tempo tem?”, e teve como objetivo
trabalhar o tempo com as crianças, a paciência e que temos que ter tempo e horário para tudo na vida.

Este ano trabalhamos com as semanas educativas com os seguintes temas Monteiro Lobato, semana do livro,
semana do teatro, Pipa sem cerol, semana do idoso e o mês da família, nessas semanas trabalhamos com recortes,
pintura, desenhos, teatro, palestras, histórias entre outros.

Tivemos também as apresentações do “sexta em cena”, participamos como apresentadores e telespectadores, nesse
dia apresentamos um musical com tema “O amor de Deus é colorido”, escolhi essa música pensando nas crianças,
pois elas gostavam muito então decidimos apresenta-la.

Durante o ano tivemos atividades coletivas e individuais que contribuíram muito para o desenvolvimento e
aprendizado das nossas crianças, além da autonomia de cada criança e os desfraldes, melhorias no apetite das
crianças, uma série de coisas boas que aconteceram com muito sucesso ao longo do ano.

O mês da família foi um período muito signicativo para toda a escola, todos se envolveram bem no tema “Família,
é tempo de amar, nesse período trabalhamos muito com cartazes, histórias, desenhos e a participação das famílias,
todos inclusive a comunidade contribuíram para a grande festa que tivemos na unidade. No dia da festa todos os
agrupamentos fizeram apresentações em homenagens as suas famílias. O AGII-B, surpreendeu muito com a
quantidade de crianças que participou, um ou outro que chorou, mas o restante dançou muito bem na hora da festa.
Ficamos muito satisfeitos com o resultado da festa.

Tivemos três reuniões de pais durante o ano, e a maioria dos responsáveis esteve presentes para tratar do
comportamento, desenvolvimento e aprendizado de seus filhos, e em momento algum reclamaram de nossa forma
de trabalho, pelo contrário, elogiaram bastante.

Encerramos nossas atividades pedagógicas, demos início as atividades lúdicas e recreação, e essas atividades
deixaram as crianças um pouco mais calmas e tranquilas e nos alegra sabendo que tivemos um ano de muitas
conquistas e aprendizado com nossas crianças.
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SEMANA EDUCATIVA MONTEIRO LOBATO

A semana educativa Monteiro Lobato foi uma semana muito enriquecedora para as nossas crianças, onde pudemos
expor a vida e trabalhos do autor, trabalhamos a mais famosa delas que foi “O sítio do Pica-pau Amarelo”, um
trabalho famoso e conhecido por várias gerações, inclusive pelas nossas crianças que são tão novinhas e já conhece
a obra e seus personagens.

Nestas semanas educativas trabalhamos com cartazes, filme, mine palestra em salas, ministrada pelo professor,
historias, teatro com fantoches e atividades de registro. As crianças se divertiram e aprenderam muito sobre o autor.
E para o fechamento desse trabalho juntamente com as crianças confeccionamos lembrancinha que foi um fantoche
de papel “Visconde”, elas gostaram desse mimo.

Através desse trabalho pensamos em incentivar as nossas crianças a se interessarem pela leitura aproveitando que
elas são apaixonadas por histórias.

SEMANA EDUCATIVA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL

A semana educativa teve como objetivo abordar e discutir assuntos relacionados à alimentação saudáveis,
ampliando o conhecimento das crianças sobre o tema, através de conversa, história, imagens, trabalhos de recorte e
até mesmo o contato direto das crianças com os alimentos.

Com este trabalho foi possível perceber que algumas crianças não conheciam a fruta inteira, pois tudo que é dado a
eles vai pronto pra comer, sem que elas ao menos toquem no alimento inteiro.

A semana foi muito produtiva pois as crianças além de tiverem a oportunidade de conhecer diversos tipos de
alimentos saudáveis aprenderam o quanto uma alimentação balanceada é importante para a vida de cada ser
humano. Ressaltamos sempre que devemos dar preferência a uma alimentação de boa qualidade.

SEMANA EDUCATIVA MEIO AMBIENTE E COLETA SELETIVA

Com esta semana educativa encontramos meios para sensibilizar as crianças a auxiliarem no cuidado com o meio
ambiente, incentivando-os a não jogarem lixo no chão, nas ruas, em locais públicos, ou privados. Nosso Incentivo
começou em sala, a prática de atitudes conscientes quanto à limpeza da sala, assim sendo fazer com que eles levem
essas informações para suas casas refletir sobre nossas atitudes no cotidiano. Informamos as nossas crianças que a
coleta seletiva é muito importante, para o meio ambiente e para as pessoas que fazem da reciclagem uma fonte de
vida, que é de onde retiram seu sustento, e além de estarmos limpando nosso habitat estamos contribuindo para um
mundo mais limpo e cheio de vida, longe de qualquer perigo, jogando o lixo cada um em seu devido lugar. Esse
trabalho foi feito através de cartazes, histórias, conversas, recorte em revista e na prática dentro da nossa escola
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deixando-a sempre limpinha e pra finalizar confeccionamos uma árvore utilizando material reciclado.

.

AGRUPAMENTO II TURMA C

Demos inicio ao nosso projeto anual nesse primeiro trimestre desenvolvendo a semana da alimentação, para
incentivar os bons hábitos alimentares; poder identificar as preferências alimentar das crianças, conscientizar sobre
a importância e os motivos pelos quais nos alimentamos; reconhecer os alimentos que faz bem à nossa saúde;
identificar cores, textura e os diferentes sabores dos alimentos; identificação das frutas, legumes, raízes e a
importância destes para a saúde. Nosso cartaz foi realizado com alimentos crus como: arroz, feijão e milho e essa
experiência com certeza pode fixar todo o aprendizado lúdico abordado. Também realizamos um painel coletivo
com colagem de figuras dos alimentos saudáveis e não saudáveis, fizemos de lembrancinha uma banana divertida;
como registros fizeram carimbos com os pés e as mãos que transformou em uma cenoura, e experimentamos frutas
como banana, caqui, abacaxi, tomate e maracujá, assim concretizando essa semana com várias crianças
descobrindo que tomate é uma fruta e aprendemos uma nova música com a turminha da tia Thaline do AG III na
sexta em cena.

Em Maio trabalhamos a semana do Meio Ambiente e Coleta Seletiva e conseguimos 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. Aprendemos a separar o lixo corretamente e confeccionamos um lindo cartaz
representando “a mãozinha” que devemos dar ao nosso planeta e toda a natureza ao seu redor. Para mostrar o
cuidado que devemos ter com nossas atitudes. Registramos essa semana montando uma linda árvore (recorte do
modelo de nossas mãozinhas). Finalizamos a semana ajudando o meio ambiente utilizando rolinhos de papel
higiênico para montar uma linda árvore e assim conscientizamos todas as famílias.

Trabalhamos o projeto desenvolvemos a Semana Educativa Pipa sem Cerol realizamos na roda da conversa o
desenvolvimento da conscientização das crianças á não utilizar a pipa sem cerol, mostrando as crianças como é
prazeroso e divertido pode soltar pipa que não tem cerol na linha.

Orientamos as crianças o quanto o cerol é perigoso, e utilizamos a recreação e movimento corporal, assim fomos
até o parque, e soltamos pipa de vários modelos e cores, com muita alegria e aprendizado.

Tivemos um mês completo, bem produtivo, com o tema Família, ensinando as crianças como é importante o amor e
o respeito que a família nos transmite, recortando fotos, fazendo teatros de fantoche, proporcionando a criança à
reflexão de sua estrutura familiar e o relacionamento entre as pessoas de sua família.

Resgatamos os valores que a família deve ter, assim para encerrarmos esse aprendizado foi aprendida uma linda
canção sobre o tema, e tivemos uma linda festa para todas as famílias, houve participação e colaboração de todos,
com oficinas de pipa, sala de historias, massinhas e recreação na área externa ,e a turma apresentou para as famílias
uma linda dança com a canção para finalizarmos nosso aprendizado.

Uma semana especial e totalmente dedicada às crianças, tivemos gincanas, salas com atividades como, baladinha,
onde aconteceu muita dança e diversão, brincamos de estátua e dança da cadeira, sala com contação de historias e
um dia inteiro com as crianças fantasiadas, onde realizamos um lindo desfile, todas as salas participaram do desfile
e houve uma grande interação de todos. Fizemos pic-nic no pátio, foi um momento especial, todos admiraram
comer em um local diferente com os amiguinhos e alimentos diferente do seu dia a dia. Para finalizar nossa semana
tivemos brinquedos infláveis e cama elástica, um delicioso algodão doce ,todos levaram uma linda lembrancinha.

Trabalhamos durante duas semanas o livro, esse tema amplo, iniciamos com a confecção da história “O Gato e
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árvore” feita com fantoches e uma linda caixa de papelão enfeitada pelas crianças. Fizemos um livro desta história,
com pintura de guache e colagem de imagens, confeccionamos junto com as crianças um pequeno livro de EVA
,onde foi enfeitado pelas crianças e foi levado de lembrancinha no enfeito no lápis de cor. A interação das crianças
com a leitura foi muito dinâmica e proveitosa para a cultura de cada um, o incentivo foi estimulante para cada
descoberta das crianças .No final dessa semana recebi um relato pelo caderno de uma mãe, onde ela nos contou que
a criança pediu para ela comprar um gibi e uma historinha, foi muito gratificante essa interação e incentivo entre
escola e família.

Na semana educativa do Idoso, relatamos para as crianças a importância do respeito e a importância de se cuidar
bem dos avôs, em roda da conversa houve varias historias do que a vovó ou o vovô tinha feito de especial.

Montamos um painel coletivo a partir desses relatos, e ai surgiu a historia do chá da vovó quando a gente fica
doente, recortamos de revistas várias imagens de idosos, pintamos uma linda xícara gigante e fizemos um lindo
cartaz para exposição. Foi interessante quando expliquei sobre o uso dos óculos, a maioria das crianças não sabia
que se usava devido não enxergar bem, uma descoberta interessante para os pequenos. Para finalizarmos,
realizamos um desenho com giz de cera colamos algodão na cabeça do vovô e da vovó e assim terminamos um
lindo presente para eles.

Concluímos o nosso projeto com uma linda exposição para toda a comunidade prestigiar todo o trabalho de todo o
projeto, assim conquistamos o aprendizado de cada criança que participou do projeto.

SEMANA EDUCATIVA PIPA SEM CEROL

Durante a Semana Educativa Pipa sem Cerol realizamos na roda da conversa o desenvolvimento da conscientização
das crianças á não utilizar a pipa sem cerol, mostrando as crianças como é prazeroso e divertido pode soltar pipa
que não tem cerol na linha.

Orientamos as crianças o quanto o cerol é perigoso, e utilizamos a recreação e movimento corporal, assim fomos
até o parque, e soltamos pipa de vários modelos e cores, com muita alegria e aprendizado.

SEMANA EDUCATIVA FAMILIA

Tivemos um mês completo, bem produtivo, com o tema Família, ensinando as crianças como é importante o amor e
o respeito que a família nos transmite, recortando fotos, fazendo teatros de fantoche, proporcionando a criança à
reflexão de sua estrutura familiar e o relacionamento entre as pessoas de sua família.

Resgatamos os valores que a família deve ter, assim para encerrarmos esse aprendizado foi aprendida uma linda
canção sobre o tema, e tivemos uma linda festa para todas as famílias, houve participação e colaboração de todos,
com oficinas de pipa, sala de historias, massinhas e recreação na área externa ,e a turma apresentou para as famílias
uma linda dança com a canção para finalizarmos nosso aprendizado.

SEMANA EDUCATIVA DO TEATRO

Desenvolvemos nessa semana a atenção observação, imaginação e a criatividade de cada um, conhecendo diversas
modalidades de linguagem utilizando o teatro como fonte de valores, hábitos e atitudes saudáveis.

Na sala confeccionamos o Pinóquio com caixas de leite e caixas de sapatos. Pintamos flores e o peixinho para a
construção do painel com todos os personagens da história do Pinóquio. Tivemos desfiles de princesas e príncipes
(as crianças fez um passeio pela escola com fantasias), e depois brincamos com fantoches feitos de caixas de leite.
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Para finalizar a semana as professoras realizaram uma linda peça teatral da chapeuzinho vermelho e foi bem alegre
e divertido para todos,as crianças ganharam o chapéu e o nariz do Pinóquio.

SEMANA EDUCATIVA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL

Demos inicio as nossas semanas educativas no mês de março e desenvolvemos a semana da alimentação, para
incentivar os bons hábitos alimentares; poder identificar as preferências alimentar das crianças, conscientizar sobre
a importância e os motivos pelos quais nos alimentamos; reconhecer os alimentos que faz bem à nossa saúde;
identificar cores, textura e os diferentes sabores dos alimentos; identificação das frutas, legumes, raízes e a
importância destes para a saúde. Nosso cartaz foi realizado com alimentos crus como: arroz, feijão e milho e essa
experiência com certeza pode fixar todo o aprendizado lúdico abordado. Também realizamos um painel coletivo
com colagem de figuras dos alimentos saudáveis e não saudáveis, fizemos de lembrancinha uma banana divertida;
como registros fizemos carimbos com os pés e as mãos que transformou em uma cenoura, e experimentamos frutas
como banana, caqui, abacaxi, tomate e maracujá, assim concretizando essa semana com várias crianças
descobrindo que tomate é uma fruta e aprendemos uma nova música com a turminha do AG III na sexta em cena.

SEMANA EDUCATIVA MONTEIRO LOBATO

No mês de Abril apresentamos as nossas crianças a semana do Monteiro Lobato, e assim podemos oportunizar o
contato com livros de Monteiro Lobato e sua repercussão como destaque na literatura infantil brasileira,
objetivando incentivar a leitura de diferentes obras e ampliar conhecimentos a respeito do autor, através de vídeos
do sitio do pica pau amarelo, teatros com a boneca Emília e outros personagens do sitio como o Pedrinho e a dona
Benta. As crianças pintaram máscaras de todos os personagens, demos destaque na hora da brincadeira para a cuca,
que foi a personagem escolhida para trabalharmos o cartaz e confeccionarmos uma cuca gigante foi uma festa; e
podemos aprender com as travessuras da cuca que devemos ter bons princípios e usar as palavrinhas mágicas por
exemplo) fizemos colagens de papel e pintura com guache. Nossa atividade de registro foi realizando uma linda
pintura da Emília e enfeitamos com lã no cabelo e cola colorida para a fazer a boquinha, para a lembrancinha
confeccionamos um fantoche do Visconde de Sabugosa, terminamos nossa semana com um lindo teatro do AG III,
encenando um brilhante teatro com músicas muito divertidas.

AGRUPAMENTO II TURMA D

Para a construção do relatório anual de 2016, vou utilizar como referência as semanas Educativas com os temas;

-Semana da família (festa da Família);

-Semana do teatro;

-Semana do livro;

-semana do Idoso;

-semana da criança.

Para finalizar o relatório mencionarei o projeto anual “Quanto tempo o tempo tem” e as apresentações do “sexta em
cena”.

Durante o ano letivo de 2016 nossa escola trabalhou com as semanas educativas descritas acima, na semana
educativa da família nosso objetivo era de resgatar com as crianças a importância da família.
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Vivemos num mundo em que as mudanças acontecem de forma acelerada. Estamos sempre correndo, preocupados
com o tempo que se tornou curto, em relação à quantidade de tarefas que temos à realizar; e com isso, acabamos
esquecendo de coisas importantes. Não paramos para refletir se tudo o que fazemos é realmente necessário. É neste
contexto que se encontra a nossa família. Será que estamos nos dedicando à ela?

Neste período fizemos colagem com figuras retiradas de revistas, As crianças puderam falar sobre o membros de
sua família trouxeram fotos para montarmos cartaz e finalizamos com uma linda festa, na qual toda família foi
convidada para vir a escola prestigiar nosso trabalho, passar um tempo com os filhos e assistir uma linda
apresentação dos pequenos.

SEMANA EDUCATIVA DO TEATRO

O teatro é uma atividade de enorme importância na educação infantil. No teatro, os alunos e o professor podem
brincar de serem pessoas e personagens diferentes. Podem fazer coisas que, normalmente, não fariam na vida real.
Essa é a essência destaarte. Mas, o mais importante é que o teatro promove a socialização, desinibição, trabalho em
grupo, melhoria da capacidade de se expressar e de fazer e ouvir críticas construtivas. As crianças desenvolvem
amemoria, melhoram a pronúncia das palavras, sem contar que há um intenso estímulo ao senso artístico.
Aproveitamos para contar historias, nosso tema “especial” foi a historia do Pinóquio, usamos fantoches, e as
professoras encenaram a peça do chapeuzinho vermelho. Foi um tempo precioso e motivador para todos. Também
preparamos um cartaz coletivo com todos os personagens da historia do Pinóquio, e foi divertido passar pelo
corredor onde o cartaz ficou exposto e perceber a reação das crianças.

Os pequenos passam a infância toda representando: "No jogo do faz de conta, a criança passa por várias etapas do
teatro: é o personagem que ela quer, no cenário que ela escolhe, com o figurino que improvisa ou imagina. Por esse
motivo acredito que essas semanas acrescentaram muito na vida das nossas crianças.
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SEMANA EDUCATIVA DO LIVRO

Nosso objetivo nessa semana foi o de apresentar diversas formas de contar historias e trazer para os pequenos a
paixão pela leitura, acreditamos que eles conseguiram assimilar essa ideia. A leitura frequente ajuda a criar
familiaridade com o mundo da escrita. A proximidade com o mundo da escrita, por sua vez, facilita a alfabetização
e ajuda em todas as disciplinas, já que o principal suporte para aprender.
Quem é acostumado à leitura desde bebezinho se torna muito mais preparado para os estudos, para o trabalho e
para a vida.

SEMANA EDUCATIVA DO IDOSO

Trabalhar a semana do idoso foi muito gostoso e alegre todos queriam compartilhar sobre seus “vovôs e vovós.”

O projeto foi baseado na importância da figura dos avós na vida das crianças com o intuito não apenas de
homenageá-los, mas de mostrar aos pequeninos de forma pratica e divertida o valor que os avós tem dentro da
família.

Além de passarmos todos esses valores também trouxemos uma vovó até a creche que passou a manhã conosco e
ensinou as crianças a fazerem um delicioso bolo de banana.
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PROJETO ANUAL “QUANTO TEMPO O TEMPO TEM?”

Horas, minutos, segundos, estações do ano, caprichos do clima... Afinal, “Quanto tempo o tempo tem?” esse
projeto tem como objetivo responder essas questões, uma verdadeira viagem pelo passado, presente e futuro para
que os pequenos aprendam não só as primeiras noções sobre o tempo, mas também desenvolvam múltiplas áreas do
conhecimento por meio de atividades criativas, exploratórias, divertidas e motivadoras.

Dentro do nosso contexto pudemos usar exemplos como:

Como está o tempo hoje?, Quais são as estações do ano. Porque devemos guardar os brinquedos. Quanto tempo
falta para os pais virem busca-lo. Quantos dias faltam para o fim de semana. Quanto tempo ainda podem brincar no
pátio.

O problema adquire um sentido importante quando as crianças buscam soluções e discutem-nas com as outras
crianças. Não se trata de situações que permitam “aplicar” o que já se sabe, mas sim daquelas que possibilitam
produzir novos conhecimentos a partir dos que já tem e em interação com novos desafios. Neste processo,
professor deve reconhecer as diferentes soluções, socializando os resultados encontrados. (BRASIL, 1998, p.33)

A noção do tempo foi explorada nos seus diversos aspectos: ordem, sucessão, duração, simultaneidade e etc. Por
exemplo: a sucessão dos dias (ontem, hoje, amanha); através de músicas que expressavam essa sequencias, duração
das atividades (mostrando que existem diferentes tempos de acordo com o ritmo de cada pessoa). Como as crianças
tem poucas experiências, elas não sentem o tempo como o adulto e para que aprendam o conceito de tempo,
devemos sempre frisar palavras a elas quando estabelecemos compromissos e rotinas.

Tempo das atividades
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Tempo de ouvir e contar estórias

Tempo de esperar para brincar

AGRUPAMENTO II TURMA E

PROJETO QUANTO TEMPO O TEMPO TEM?

Este relatório tem como objetivo expor os trabalhos realizados ao longo do ano letivo com o projeto “Quanto tempo
o tempo tem?”.

Embasado no livro “Quanto tempo o tempo tem?” de Socorro Miranda, surgiu a nossa justificativa enquanto
educadores da educação infantil em se trabalhar a noção temporal como eixo temático central. Sendo eles: horários
determinados para atividades no espaço escolar, ordem, sucessão, dias da semana, estações do ano, previsão do
tempo, dia e noite, etc. O objetivo geral do projeto era o de permitir às crianças maior contato com as questões
temporais, possibilitando-lhes a compreensão da influência deste marcador em suas vidas, e como este orienta a
organização social bem como a sua própria rotina dentro da escola.

Iniciamos o projeto no começo do ano letivo com a adaptação e os combinados da turma, que teríamos horário para
todas atividades na escola, sendo eles, roda de conversa, refeições, higienização, parques, jogos, atividades, entre
outros. Teríamos horário pra tudo! Em seguida, tivemos que escolher o nome da turma, também incentivei a ser
algo relacionado ao tempo, arco-íris foi o eleito pela sala.

No primeiro trimestre, fora trabalhado a idade e tamanho (altura), com o objetivo de trabalhar a linha do tempo de
cada criança. Todos fizeram comparações com bebês, crianças, adultos e idosos. Falamos sobre alimentação de
cada faixa etária, seus hábitos, características corporais, distinções sobre passado e presente, entre outros.
Confeccionamos o “Livro das estações”, onde iniciamos falando do outono e suas características em maio, em
junho o inverno, setembro chegou a primavera e dezembro chegará o verão. Foi muito gratificante ver que quase
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cem por cento da turma aprendeu a diferenciar as características de cada estação, claro que foram trabalhados de
maio á dezembro!

Ainda no primeiro trimestre, recebemos o livro que inspirou o projeto, trabalhamos na sala ao longo do ano
também, abordamos a questão do tempo para todas as coisas, diferença entre rápido e devagar, sequência numérica,
o nascer e o pôr do sol, atividades cotidianas da criança e do idoso, etc... Vale destacar que, o livro também foi
trabalhado semanalmente, cada semana fora trabalhado algum subtema.

No segundo semestre, trabalhamos a diferença do dia e noite, o tempo (frio/calo, chuvoso/nublado), como o arco-
íris aparece no céu, olimpíadas e paraolimpíadas. Trabalhamos com cambalhotas no colchão, estátua, circuito de
obstáculos, ginástica... O mês de agosto trabalhamos “a família”, algumas histórias com famílias. Falamos sobre
tipos de moradias: casa ou apartamento; sobre diferenças de famílias: algumas famílias tem apenas um filho, outras
não tem pai, algumas tem animais, outras não; os animais também tem família; responsabilidades de cada membro
da família, etc... Cada criança trouxe foto da sua família para exposição, para o dia da festa. Trabalhamos valores
(respeito, responsabilidades, amor), a família precisa cuidar bem de todos, como é o cuidado com um bebê e com
uma criança grande.

E no terceiro e último semestre, dei continuidade à diversos temas trabalhados desde o início do ano para fixar
melhor o aprendizado com as crianças, trabalhamos a primavera, plantamos algumas sementes de Girassol em
garrafas pet, mas por força maior não conseguimos ver as plantinhas florescendo. E por fim, falei bastante sobre o
verão que virá apenas dia 21 de dezembro. Devido à grande quantidade de semanas educativas nesse período eu
optei por enfatizar, os dias da semana, sequência numérica (em diferentes situações), estacoes do ano, tempo para
todas as coisas, autonomia.

O meu olhar como educadora sobre o projeto é positivo, as crianças puderam aprender e compreender diversas
situações do seu cotidiano, por exemplo: -Hoje é segunda-feira, que dia foi ontem? Domingo! Falaram sobre o final
de semana, os dias seguintes.... Terça-feira, quarta-feira e assim por diante... A rotina escolar e domiciliar, o dia e
noite, frio e calor, e tantos outros assuntos. Foi um projeto palpável, se posso dizer... risos.

ANEXOS
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SEMANA EDUCATIVA DO TEATRO

A prática do teatro na infância é algo magnifico, com ele podemos desenvolver a oralidade e capacidade de
comunicação. Nas duas semanas trabalhadas percebi que atingi parte dos meus objetivos, trabalhei de maneira
lúdica e com diferentes histórias e maneiras de abordar o teatro. As crianças ouviram alguns clássicos com a
maneira tradicional de contar história, assistiram fantoches, encenaram e assistiram teatro das educadoras dos
agrupamentos II. Meu objetivo foi desenvolver a autoestima, abordar bons valores, desenvolver a oralidade e
capacidade de expressão.

Na primeira semana fora desenvolvido um projeto com o clássico Pinóquio, fora abordado a mentira e
desobediência. As crianças pintaram os personagens Gepeto e Baleia Monstro para exposição, montaram o
Pinóquio com palitos de fosforo para o portfólio e no encerramento levaram a máscara e chapéu do Pinóquio.

ANEXOS

 

SEMANA EDUCATIVA MEIO AMBIENTE

Nossa semana educativa foi muito legal e produtiva, iniciou-se com o cartaz coletivo, onde o objetivo foi
demonstrar que todos juntos com pequenas ações podemos fazer mais pelo nosso planeta.

Conversamos sobre a importância da água, as plantinhas, alimentos, os animais, sobre o lixo e coleta seletiva.
Como lembrancinhas da semana confeccionaram uma árvore com rolo de papel higiênico, onde todas as famílias da
turma se mobilizaram e contribuíram para a realização da atividade. Com essa atividade, trabalhamos a
coordenação dos pequenos, onde todos fizeram bolinhas com papel crepom e colaram na copa da árvore.

Nossa atividade de registro fora para fixar o assunto, onde cada criança deveria procurar alguma figura relacionada
ao meio ambiente.

Para finalizar nossa semana apresentamos o “sexta em cena” foi realizado com a peça “Chapeuzinho Vermelho”
adaptada, onde a personagem principal se perdeu pela floresta devido a grande sujeira em que o lobo deixara no
local com papel jogado, latas, garrafas pet, resto de comida e pneus.

ANEXOS
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SEMANA EDUCATIVA MONTEIRO LOBATO

Muitas crianças já conhecem a famosa obra “Sitio do Pica Pau Amarelo” e por isso foi mais atrativo aos olhos
deles. Nossa exposição foi conjunta com todos agrupamentos 2, nossa turma foi responsável pelo Saci, todos
participaram pintando pequeno malandrinho. Tivemos a presença da boneca Emília durante toda semana na nossa
sala. Assistimos alguns vídeos do Sitio, ouvimos várias histórias contadas e com fantoches.

Nossa lembrancinha foi um fantoche do Visconde de Sabugosa, ficou lindo! E nosso registro as crianças fizeram a
Emilia, colando os cabelos amarelos e vermelhos na boneca. A turminha participou bastante, cantaram e contaram
algumas histórias já ouvidas.

ANEXOS
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SEMANA EDUCATIVA PIPA SEM CEROL

Esse projeto é um tema importantíssimo, pois a pipa além de ser uma brincadeira saudável também é prazerosa e
tradicional. Apenas uma pequena parte das crianças desta turma disse e demonstrou ter o hábito da prática desta
brincadeira. Todas as crianças que brincam com pipa disseram conhecer o cerol e outros cortantes também.
Baseado nisso conversamos bastante sobre os prazeres da brincadeira, mas também alertamos sobre a importância
de não se aproximarem do cerol, sobre os perigos que os cortantes trazem.

A turminha foi bastante participativa e gostaram muito do tema, principalmente porque soltamos pipas por uns três
dias na área externa da escola, foi muito legal!

Como atividade de registro as crianças confeccionaram um pipa com palito de sorvete e pintaram com guache.
Fizemos uma exposição com um céu cheio de pipas e rabiolas.

PROJETO FAMILIA

Esse projeto é um tema muito rico, é um tema gostoso de trabalhar porque as crianças vivenciam isso, afinal, todos
amam as suas famílias. É um tema muito rico, é onde tudo se inicia a vida, os exemplos, valores, etc... É um tema
muito significativo porque é real na vida de cada criança, diferente de alguns temas que por enquanto são
figurativos.

Falamos sobre vários tipos de famílias, trabalhamos algumas histórias com famílias. Falamos sobre tipos de
moradias: casa ou apartamento; sobre diferenças de famílias: têm famílias que tem só um filho, outras não têm pai,
algumas têm animais, outras não; os animais também tem família; responsabilidades de cada membro da família,
etc...

Cada criança trouxe foto da sua família para exposição, tudo foi trabalhado com muito carinho. Trabalhamos
valores também, que a família precisa cuidar bem de todos, como é o cuidado com um bebê e com uma criança
grande... Abordamos o respeito, o amor, confiança, as responsabilidades.

Na festa da família compareceram cerca de 25 crianças da turma, apresentamos a música Amiguinho do Carrossel.
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ANEXOS

 

SEMANA EDUCATIVA ALIMENTAÇÃO

Iniciamos com fantoches de frutas falando sobre alimentação saudável. As crianças gostam muito de fantoches e
por isso, sentiram-se seguras para conversarem com os bonecos. Tivemos a participação das famílias para a
confecção do nosso painel, pedimos diversos rótulos de alimentos. Então em roda, conversando selecionamos
alimentos saudáveis e não saudáveis. As crianças participaram livremente, conversaram sobre seus hábitos
alimentares e preferencias.

Como registro, utilizamos um pedaço de beterraba para pintar livremente o sulfite, algumas crianças provaram a
beterraba crua. Também foi proposto que procurassem imagem de alguma hortaliça, frutas ou legumes.

A lembrancinha foi uma melancia onde cada criança carimbou seu dedinho representando as sementes da fruta.

ANEXOS
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AGRUPAMENTO II TURMA F

Este relatório tem como objetivo expor os trabalhos realizados durante o ano de 2016. Trabalhamos o livro “Quanto
tempo o tempo tem”.

Trabalhamos o ano todo com atividades de roda, sendo elas com musicas, historias brincadeiras dirigidas,
proporcionando experiências e contato com diversificado papeis, tintas, giz de cera permitindo que as crianças
desenvolvam sua criatividade.

Tivemos durante o ano letivo apresentações de teatro e dança com a sexta em cena, onde as crianças apreciaram
muito e podemos contribuir para a ampliação da imaginação das mesmas.

Já em relação aos cuidados com a criança, incentivamos as mesmas a adquirirem autonomia, como tirar a própria
roupa, alimentar-se sozinha, ir ao banheiro e ter a higiene assídua como lavar as mãos sempre com a supervisão da
monitora. Os desfralde ocorreram de maneira bem tranquila tanto para a escola como para a família.

De forma geral a linguagem verbal das crianças foi evidente, todos se desenvolveram gradativamente, o repertorio
com as palavras tem crescido e já produzem frases completas, expressando opiniões e emoções.

Brincadeiras em grupos foram de muita importância, para que hoje consigam brincar e respeitar o espaço do outro
sem agressões utilizando as palavrinhas mágicas. A socialização foi trabalhada em todas as atividades oferecidas.
Contação de história, fantoches, jogos educativos, brincadeiras no pátio, massinha. Todas foram feitas no período
escolar, permitindo a diversidade de ambiente e exploração a exploração do diferente.

Trabalhamos também com as semanas educativas, todas foram realizadas com a participação das crianças em
cartazes que foram expostos no pátio da escola e realizamos também as atividades de registro para fixar o assunto
desenvolvido em roda.

Como professora da sala me sente realizada em conseguir ver o desenvolvimento de cada criança dentro das suas
capacidades e limitações. As monitoras tiveram total participação no crescimento cognitivo, motor e social de casa
um deles, através do cuidado, amor e dedicação a nossa turma.

SEMANA EDUCATIVA “PIPA SEM CEROL”.

A semana educativa “Pipa sem cerol” foi um momento lúdico para abordar o tema, envolvendo toda a escola no
mesmo projeto. O mesmo teve como objetivo conscientizar a brincadeira de pipa de forma lúdica e explicativa.
Levar a informação pra dentro de casa foi um desafio, mas tivemos vários retornos dos pais, que os educandos
comentaram em casa sobre o assunto.

O assunto teve uma boa aceitação entre as crianças que foram muito participativas nas atividades propostas. Como
forma de registro confeccionamos uma pipa preenchida com palito se sorvete e pintura de cola colorida.

Houve uma exposição entre todos os agrupamentos no pátio da escola.

Tivemos como objetivo principal permitir que as crianças compreendam a importância da brincadeira saudável sem
riscos ao outros e a elas mesmas.

SEMANA EDUCATIVA “FAMÌLIA”.

Trabalhar a família é sempre prazeroso e desafiador. Conhecer um pouco da vida da criança e levar a ela valores
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que devem ser valorizados dentro de cada lar.

Foram momentos de muita descoberta e participação das crianças em todos os momentos lúdicos que foram
propostos. Tivemos momentos de contação de historia, para compreendermos as formas diferentes de famílias.
Enfatizamos o respeito, amor e dedicação a quem nos transmite cuidado e amor.

Como atividade de registro fez a nossa família representada por palito de sorvete. Ali as crianças pintaram e
identificaram seus familiares. Confeccionamos um cartaz com cartão e foto da família

Tivemos também a nossa festa com apresentação e participação dos familiares.

Neste momento foi proporcionado oficinas onde os pais puderam confeccionar pipas, brinquedos de material
reciclado, participar da contação de história, massinha entre outras. Momentos especiais de comunhão para crianças
e família. Como objetivo principal, podemos concluir que foram momentos de afetividade e felicidade para cada
um.

SEMANA EDUCATIVA “TEATRO”.

Considero bastante importante incentivar as crianças a criar gosto pelo teatro, representações, cultura no geral. Esse
momento passa a ser de muita fantasia e criatividade.

Despertar o interesse e descobrir talentos entre os próprios educando. Foi muito divertido trabalhar com eles.
Contamos e recontamos historias.

Usamos fantasias onde as crianças criavam os personagens para o grupo. Usei este momento para trabalhar o medo
que as crianças têm de fantasias e fantoches.

Trabalhamos a historia do Pinóquio, confeccionamos um painel coletivo onde cada sala pode confeccionar um ou
mais personagens.

Momentos de muita participação e cooperação das crianças e equipe.

Como atividade de registro um Pinóquio com a marca da mãozinha deles de guache e pintura com giz de cera. A
lembrancinha foi um chapéu confeccionado em E.V.A.

As professoras dos agrupamento II se reuniram para representar um teatro personalizado do Chapeuzinho
Vermelho para os pequenos.

Eles se divertiram muito e comentam muito em sala de aula sobre o teatrinho.

Como objetivo principal incentivar a cultura e permitir que eles vivenciem momentos de muita alegria e diversão
ludicamente.

Muito bom trabalhar em equipe. As crianças sempre são beneficiadas com isso .

Elas são a nossa prioridade.!

AGRUPAMENTO III TURMA A manhã – E tarde

RELATÓRIO DO PROJETO ANUAL - “QUANTO TEMPO O TEMPO TEM?”

http://pponlinesme.campinas.sp.gov.br


Prefeitura Municipal de Campinas
Secretaria Municipal de Educação

 

http://pponlinesme.campinas.sp.gov.br
Pág.: 102/243

16/05/2017 às 19:01:21

Durante o ano de 2016, trabalhamos com afinco nosso Projeto e conseguimos excelentes resultados. As atividades
foram pautadas no projeto elaborado pela equipe escolar, sendo este: Projeto Quanto tempo o tempo tem? Onde
trabalhamos os diversos temas tais como: Linha do tempo de cada criança, Estações do Ano (suas influências e
hábitos), Olimpíadas e Paralímpiadas; Plantas – Germinação, cultivo, colheita e manipulação, Sustentabilidade –
Água seu ciclo no passado, no presente e no futuro: Psicomotricidade através da música; animais – criação e sua
evolução; profissões diurnas e noturnas, tendo como objetivos criar e desenvolver a noção temporal, conhecer o
relógio e sua função, perceber a diferença entre o dia e sol, destacar as estações do ano e suas características em
relação ao tempo, clima e natureza, fazer distinção do ontem, hoje e amanhã e o passado, presente e futuro, fazer
conhecer as profissões tanto diurnas como noturnas.

Todas as atividades foram realizadas por meio de rodas de conversas, cantinhos, músicas, histórias, pinturas,
desenhos, filmes, brincadeiras, danças e trabalhos coletivos para o mural e registradas em portfólios e
planejamentos semanais, todo trabalho foi pautado em desenvolver na criança autonomia e liberdade de se
expressar, se conhecer e se identificar como ser pensante no universo e reconhecer os outros atores sociais a sua
volta, diferenciar datas através de festas de aniversário, se reconhecer no tempo, a cultura onde está inserida e
também o ensino valores como amizade, respeito, amor, regras de convivência em sociedade, levando-a a perceber
que não esta só no mundo.

Realizamos o Projeto Sexta em Cena, que aconteceu todas as sextas-feiras, com o objetivo de oportunizar a criança
a convivência com os demais agrupamentos da Unidade, através de teatros e apresentações realizadas pelos
agrupamentos com o auxilio de professoras e monitoras, ajudando a criança como conviver em harmonia, respeitar
o próximo, aprender a trabalhar coletivamente, ter uma linguagem ainda mais desenvolvida, constituir uma leitura
de mundo de forma inteligente e que abra novas perspectivas, ser perceptivo aos fatores críticos dentre outros.

Durante todo ano foi comemorado na última sexta feira de cada mês, o “Aniversariantes do mês”, ajudando a
criança a se identificar no tempo através da sua idade, no mês de setembro, realizamos a Festa da Família, com o
tema “Família, tempo de amar”, onde toda comunidade foi convidada e compareceu de forma positiva a Unidade,
cada turma fez uma apresentação, com coreografia e figurino próprio para a festa. No mês de outubro realizamos a
semana da criança, com um dia especial, onde houve vários brinquedos infláveis, algodão doce, piscina de bolinha
e brincadeiras diversificadas, oportunizando ás crianças interação com as turmas do agrupamento III e um tempo de
diversão na Creche.

Realizamos também ao longo do ano, conforme determinação da Secretária Municipal de Ensino, as Semanas
Educativas, como os seguintes temas: Alimentação Saudável, Monteiro Lobato, Meio Ambiente e Coleta Seletiva,
Pipa Sem Cerol, Semana do Teatro, Semana do Idoso, Semana do Livro, com o objetivo de ajudar a criança a se
apropriar dos diversos saberes, além do conhecimento que será adquirido no desenvolver do projeto anual.

Por ser um tema presente na vivencia diária das crianças, podemos perceber de forma positiva o progresso no
aprendizado das crianças de forma rápida, grande interesse em aprender e ampliação do saber, conseguimos assim
atingir os objetivos propostos para este projeto.

Ao término do Projeto, podemos perceber a evolução das crianças, inclusive em relação ao crescimento de cada
um, pois realizamos a medição no começo do ano e agora no fechamento do projeto, também em relação a si
mesmo e ao outro, trazendo assim uma mudança no comportamento, onde podemos perceber que de fato ocorreu o
aprendizado.

No processo de aprendizagem, focamos como o mais importante incentivar nas crianças o gosto pelas descobertas.
É essencial que a criança aprenda a conhecer, a fazer, a ser e a viver. Ao mesmo tempo estimulamos a construir
relações e se socializar. Por intermédio de jogos, brincadeiras e atividades lúdicas, desenvolvemos os conceitos
básicos presentes em seu dia-a-dia. Foi um ano de muito crescimento e aprendizado.
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SEMANA EDUCATIVA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL

Realizamos a primeira semana Educativa de 2016, com o tema “Alimentação Saudável”, com objetivo de
incentivar os bons hábitos alimentares, ensinar a distinção de alimentos, reconhecerem como os alimentos são
importantes á nossa saúde e evitar os desperdícios.

Trabalhamos com frutas, verduras e legumes feitos em Eva e também alguns trazidos da própria cozinha da Creche,
confeccionamos um cartaz para exposição focando o subtema ”Comida no lixo não!”, uma atividade de registro e
uma lembrancinha que foi uma cenoura, podendo desenvolver não a alimentação como também a identificação de
cores, tamanho e diferença dos alimentos.

A semana foi extremamente importância, pois começamos no Agrupamento III, autoservimento na hora do lanche,
almoço e jantar para o período da tarde com isto focaram o desperdício e também a criança ter a noção da
quantidade suficiente para servir-se e alimentar-se bem.

â€‹ 
â€‹

SEMANA EDUCATIVA “DO TEATRO”
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Nesta semana, trabalhamos de forma ampliar a visão de mundo das crianças, trazendo o assunto sobre o teatro,
ressaltamos a presença do teatro em nossa vivencia quando realizamos o Sexta em Cena, que acontece todas as
sextas-feiras em nossa escola.

Foram ensinados alguns termos técnicos usados no teatro como: figurino, peça, dramatização, roteiro, cenário,
palco, plateia, ator e atriz e apresentado que existem locais que são teatros em nossa cidade.

As crianças conheceram e fizeram a representação teatral da estória Cachinhos Dourados, onde usamos os figurinos
e cenário que foram confeccionamos para exposição, para lembrança receberam a mascara de urso, que fazem
alusão á estória, tornando-os assim protagonistas.

SEMANA EDUCATIVA MONTEIRO LOBATO

Através da Semana Educativa Monteiro Lobato, as crianças conheceram quem foi o escritor Monteiro Lobato e
também sua principal obra que foi o Sitio do Pica Pau Amarelo. Com figuras ilustrativas foi discorrido a biografia
todos os personagens do Sitio, resgatando em cada criança a imaginação e a fantasia.

Como atividade de exposição confeccionamos uma maquete de todo o Sitio do Pica Pau Amarelo, com a casa, os
personagens, as arvores, a cerca, ficou muito lindo e as crianças se realizaram ao desenvolver esta atividade, o
registro e lembrança da Semana, confeccionamos um fantoche do Visconde de Sabugosa.

A Semana Educativa Monteiro Lobato, foi muito importante para nossa Turma, pois realizamos um teatro,
caracterizando as crianças e representando os personagens, procurando assim despertar neles o desejo de conhecer
mais sobre as estórias escritas foi Monteiro Lobato.
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SEMANA EDUCATIVA “PIPA SEM CEROL”
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Durante a Semana Educativa Pipa Sem Cerol, procuramos resgatar a brincadeira de pipa, que é realizado desde
antigamente e orientamos as crianças sobre o uso de cerol e perigo que o mesmo representa.

Confeccionamos para exposição uma pipa para cada sala, com objetivo de ampliar a criatividade e ensinar as
diversas formas geométricas, que podem ser usadas para confecção de pipas, na turma A foi pipa de listra e na
turma E um de bolas.

Fizemos uma atividade de registro em sala representando o voo da pipa, houve também um cineminha da Turma da
Monica, sobre a conscientização de soltar pipa sem cerol e as crianças receberam um chaveirinho de lembrancinha.

Este assunto foi de muito proveito, favorável nesta época do ano onde podem vivenciar muitas pessoas soltando
pipas e as crianças gostaram e participaram bastante.
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SEMANA EDUCATIVA “DO IDOSO”

Na Semana Educativa do Idoso, trabalhamos o respeito, cuidado, saúde, atenção, carinho e os demais valores, que
as crianças devem aprender em relação ao idoso.

Focamos a família, onde o idoso pôde ser reconhecido como o vovô, a vovó, e onde a família começa,
incentivamos a observação dos direitos dos idosos nos ônibus, supermercados, estacionamentos para uma melhor
acomodação do assunto abordado.

Confeccionamos um cartaz para exposição, que foram, a importância dos chás para a saúde para turma da manhã, e
os valores morais para a turma da tarde.

Confeccionamos a lembrança que foi uma xícara em eva decoradas por eles, para ser presenteado a um idoso e
também fizemos a atividade de registro que foi uma xícara, trabalhada em mosaico, afim de desenvolver a
coordenação motora e compreensão limites a borda do desenho.

A semana foi muito proveitosa, principalmente no quesito do assunto referente a valores e a saúde.

MÊS DA FAMILIA – AGOSTO/2016

De volta das férias de Julho, trabalhamos o mês da Família, iniciamos apresentando as músicas que foram
reservadas para Festa da Família que foi realizada em 09/09/2016.

Dentre os muitos objetivos que foram apresentados, destacamos a importância de resgatar os momentos vividos em
família, a importância do respeito e afetividade entre os membros, demonstrar a composição e valorização da
família, também confeccionamos em sala cartaz para exposição, a turma A foi uma árvore genealógica e turma E
uma casa decorada com moedas de ouro, demonstrando ser a família um grande tesouro, realizamos a atividade de
registro que foi um desenho da família.

Durante a festa, foi proporcionado um momento para a família estarem com seus filhos na escola, com oficinas de
confecção de pipas, contação de estórias, sala de esculturas com massinhas e brinquedos recicláveis, foram
convidados através de convites e lembretes e compareceram de forma significativa, participaram também de

http://pponlinesme.campinas.sp.gov.br


Prefeitura Municipal de Campinas
Secretaria Municipal de Educação

 

http://pponlinesme.campinas.sp.gov.br
Pág.: 109/243

16/05/2017 às 19:01:21

maneira efetiva, enviando á Unidade escolar um desenho da família confeccionado em casa, que foi usado como
item de decoração da festa.

Tivemos apresentação das turmas, que foi o ápice da festa para os pais presentes, houve choro e grande comoção,
onde foi possível mostrar aos pais a necessidade de participar da vida escolar dos filhos.

Trabalhar a família na Educação Infantil é plantar em solo fértil, uma semente que sempre vai florescer.
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AGRUPAMENTO III TURMA B manhã – F tarde

Chegamos ao final de mais um ano letivo, com a sensação de dever cumprido. Elaborarei o meu planejamento
buscando destacar minha função principal que é o cuidar, educar e brincar, solidificando desta forma, meu papel
social possibilitando para as crianças o sucesso educacional, preservando o seu bem-estar físico e estimulando os
seus aspectos cognitivos, emocional e social. Permitindo assim, acompanhar minhas crianças em seu
desenvolvimento, considerando suas particularidades e ao mesmo tempo oferecendo-as suporte afetivo e educativo,
proporcionando as crianças situações prazerosas de descobertas e aprendizagem, com atenção ao seu
desenvolvimento integral, através de brincadeiras.

Através das brincadeiras contemplei o cuidado, compreendendo-o como parte integrante da educação, ou seja,
cuidar de uma criança em um contexto educativo demanda a integração de vários campos de conhecimentos, estar
comprometido com o outro, com sua singularidade, ser solidário com suas necessidades, confiando em suas
capacidades, criando um vínculo entre quem cuida e quem é cuidado, e quem cuida precisa deixar florescer o amor
através de seu trabalho, condizente com as palavras de Paulo Freire (2001), que não se pode falar de educação sem
o amor.

As estratégias utilizadas no dia-a-dia com as crianças favoreceram um melhor desenvolvimento no ambiente
escolar, respeitando a cada nova etapa que surgiram.

Procurei refletir sobre minhas ações, comprometendo-me a desenvolver meus planejamentos e seminários dentro
das necessidades de minhas crianças, respeitando suas limitações e a realidade de cada uma. Desenvolvi um
trabalho com qualidade, comprometida com as crianças, mediando entre criança e conhecimento, permitindo que
elas se integrassem entre elas. Trabalhei levando em consideração o que a criança já conhecia, e á partir desde
conhecimento prévio, planejei e mediei com o objetivo de atingir uma ampla visão de mundo e aprendizagem.
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No decorrer dos dias fez parte de nossa rotina a roda da conversa, onde os alunos expressaram sobre seu cotidiano,
com perguntas e respostas, sempre trabalhando com o saber ouvir e o esperar a hora de falar (limites e regras),
sabendo respeitar o outro.

Desenvolvi diversas atividades com contação de histórias, variando os gêneros textuais para que as crianças
tomassem gosto pela leitura. Explorei os ambientes da creche, realizando atividades diversificadas utilizando
musicas, bolas e materiais recicláveis.

Participamos de teatro de fantoches, peças teatrais. Assistimos filmes educativos e confeccionamos brinquedos com
recicláveis e brinquedos alternativos.

Adotamos a sexta-feira como o dia do brinquedo de casa, onde as crianças puderam trazer de casa um brinquedo e
socializarem, aprendendo a compartilhar e cuidar do que é seu e do amigo.

Nossa prática de ensino foi desenvolvida através de projetos realizados ao decorrer do ano letivo, de modo que as
crianças desenvolveram suas capacidades e expressaram seus conhecimentos prévios.

Organizamos nosso trabalho através de salas ambientes: Sala de linguagem, Raciocínio e Arte, onde
desenvolvemos inúmeras atividades relacionadas ao projeto, organizamos e desenvolvemos nossos ambientes com
cantinhos (atividade de registro, jogos, massinha, faz de conta).

O projeto anual que desenvolvemos neste ano letivo foi: “Quanto Tempo o Tempo Tem”, que teve por objetivo,
criar e desenvolver a noção temporal, através de diferentes situações de aprendizagens, onde as crianças
conheceram o relógio e sua função, desenvolveram a noção de horas e sua necessidade, perceberam a diferença
entre dia e noite, conheceram as estações do ano e perceberam que elas também iniciam e terminam em
determinado tempo. Nosso projeto foi dividido por trimestre: Primeiro Trimestre: Linha do tempo de cada criança;
Estações do ano verão e outono, suas influencias e hábitos; Olimpíadas e paralimpìadas Rio 2016. Segundo
Trimestre: Plantas – germinação, cultivo, colheita e manipulação; Estações do ano - outono e inverno, suas
influências e hábitos; Sustentabilidade Água - seu ciclo no passado, presente e futuro. Terceiro Trimestre: Estações
do ano – primavera; Psicomotrocidade: Através de musicas: Animais: Criação e sua evolução desde os dinossauros;
Profissões diurnas e noturnas.

Trabalhamos também com projeto semanal “Sexta em cena”, visando alcançar uma formação consciente,
organizada e uma atitude reflexiva nas crianças atendidas pela unidade educacional, as professoras e orientação
pedagógica desenvolveram um projeto envolvendo as crianças nesta proposta de forma gradual. As apresentações
foram realizadas semanalmente, as sextas-feiras e seus temas sempre adaptados às realidades e dificuldades
apresentadas em sala de aula pelas crianças e ligados ao desenvolvimento trimestral dos conteúdos do projeto
anual, respeitando a faixa etária e o nível de entendimento das mesmas.

Além dos projetos que foram trabalhados por trimestres, também trabalhamos com as semanas educativas, onde
realizamos junto com as crianças, os seguintes temas: Alimentação, onde conscientizamos nossas crianças sobre
alimentação saudáveis e desperdício. Monteiro Lobato, que tivemos como objetivo trabalhar sua historia de vida,
livros de sua autoria e seu amor pela leitura infantil. Meio Ambiente e Coleta seletiva: conscientizando as crianças
pela importância de cuidar do meio ambiente, sobre o desperdício de água, poluição, queimadas e desmatamentos.
Pipa sem cerol: conscientizando as crianças sobre o brincar com segurança sem o uso de cerol. Semana da família:
trabalhamos com as crianças a importância da família, o amor e respeito que devemos ter com os nossos familiares.
Carlos Gomes ou teatro: Trabalhamos sobre sua vida e suas obras; Semana das Crianças: Preparamos uma semana
especial para nossas crianças com muitas surpresas e emoções; Semana do idoso: transmitimos as crianças o
carinho e respeito que devemos ter com os nossos idosos, mostram sua importância para com a sociedade e lição de
vida. Semana do livro: Conscientizamos nossas crianças sobre a importância da leitura.

Trabalhamos a cada final de semestre com a comemoração dos aniversariantes, mostrando as crianças, a
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importância da vida.

Fez parte do nosso trabalho o autoservimento no café, almoço e jantar, trabalhando autonomia e o desperdício de
alimentos. Trabalhamos com as crianças com os alimentos crus, apresentando a elas e deixando com que as
manuseiam e conheçam sobre os benefícios do alimento.

O conhecimento de uma criança é constituído em movimentos de idas e vindas, portanto, são fundamentais que os
professores assumam o seu papel de mediadores na ação educativa, mediadores que realizem intervenções
pedagógicas no acompanhamento da ação e do pensamento individualizado infantil.

Seguindo este pensamento, minha avaliação foi contínua, através de observação diária do desenvolvimento das
crianças, interesse e participação. Foram feitos registros sobre essas avaliações no semanário, pois registrar se torna
inevitável, assim pude aperfeiçoar cada vez mais meu trabalho e as práticas educativas.

Além das avaliações contínuas registrei meu trabalho através de fotos, relatórios, relatos das crianças e reuniões de
pais.

  

 

SEMANA EDUCATIVA ALIMENTAÇÃO

Realizamos a Semana Educativa Alimentação com o objetivo de promover uma reeducação alimentar com o
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consumo de alimentos saudáveis, mantendo bons hábitos de higiene e a conscientizar de sua contribuição para a
promoção da saúde de uma forma atraente, lúdica e educativa. Valorizando e aproximando as crianças dos
alimentos com menor aceitação e evitando os desperdícios dos alimentos

Trabalhamos em roda de conversa sobre a importância da ingestão de frutas, legumes, verduras para a saúde, sobre
a necessidade de higienizarmos os alimentos, sobre a existência de alimentos saudáveis e não saudáveis.

Desenvolvemos atividades relacionadas ao tema como: confecção de cartaz – Pirâmide Alimentar, utilizando
recortes de alimentos e como lembrancinhas trabalhamos com a cenoura através de pintura e colagem.

SEMANA EDUCATIVA DO IDOSO

Nesta semana trabalhamos com Semana Educativa do Idoso, incentivando e conscientizando a importância de
respeitar os idosos, informando seus direitos. Ouvimos relatos das crianças em relação aos idosos da família.
Explicamos que os idosos são referencia as pessoas da terceira idade.

Trabalhamos com contaçao de história, confecção de cartazes e lembrancinhas, registro em folha, pesquisa em
jornais e revistas de figuras de idosos, releitura da história “Quando tempo o tempo tem”, brincadeiras e musicas do
tempo dos avos.
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SEMANA EDUCATIVA - MEIO AMBIENTE E COLETA SELETIVA

Esta semana realizamos atividades para conscientizar as crianças sobre a importância do meio ambiente,
despertando nelas valores e ideias de preservação a natureza e senso de responsabilidade, sobre o desperdício de
água, poluição, queimadas e desmatamentos. Sensibilizando-as de forma lúdica sobre o uso sustentável dos
recursos naturais. Trabalhamos no decorrer da semana com plantio e cultivo de mudas de flores, onde as crianças
realizaram o plantio em garrafas pets, e assim acompanham seu desenvolvimento com os cuidados diários
necessários.

Realizamos atividades de registro e lembrancinhas utilizando materiais reciclados. Trabalhamos também com
coleta seletiva, conscientizando nossas crianças pela importância de separar nossos lixos.

SEMANA EDUCATIVA DO LIVRO

Nesta semana trabalhamos incentivando e conscientizando a importância da leitura para com nossas crianças,
fazendo com que elas manuseassem livros de diversos autores e gêneros, apresentando os autores, poesias, fabulas
e rimas. Estimulamos o desenvolvimento pela leitura através de fantoches.

Através desde trabalho mostramos que o livro faz toda diferença no desenvolvimento educacional da criança.

Desenvolvemos atividades através de contaçao de historias, dramatização com fantoches, vídeo da historia: Menina
Bonita do Laço de Fita, apresentação de receitas da turma do Sitio do Pica Pau Amarelo, atividade de registro
através do poema “Borboletas” de Vinicius de Morais e confecção de lembrancinhas relacionadas a semana
educativa.
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AGRUPAMENTO III TURMA C manhã – G tarde

A rotina diária se realizava com o acolhimento das crianças na sala referência diversificando a maneira de entrada,
como por exemplo, um dia recebi com livros, outro massinha de modelar, músicas, roda, brinquedos pedagógicos,
fantoches, e outros sempre em grupos ou em duplas. Na ida para o refeitório cantávamos músicas infantis fazendo
gestos e muito mais, sempre perto um dos outros. Ao voltar do refeitório realizamos a roda da conversa, tendo
como objetivo promover a socialização entre as crianças e professora, fazer os combinados, investigar o
conhecimento prévio e as características das crianças.

Informas e trocar ideias sobre diversos assuntos como: o que as crianças fizeram final de semana, chamadas, regras,
musicas, assuntos que surgiam durante a roda e outros.

No refeitório estávamos orientando as crianças a boa alimentação, que seria desde o comportamento quanto ao não
desperdiçar, e que nas salas antes de sairmos para o refeitório era feito um pequeno relato do espaço que iríamos
frequentar, e que quando chegássemos lá nos acomodaríamos nos banquinhos aguardando toda turma daquele
horário programado, depois cantaríamos uma música e em seguida a oração, e todos recebiam os alimentos nas
mesas e se serviriam.
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Sendo assim acontecia à integração entre as turmas, também nas festas de aniversariantes, sempre desenvolvíamos
brincadeiras e trocas de experiências, vivências desenvolvidas.

Dando continuidade, desenvolvemos durante o ano atividades nas salas ambientes com a referência das Artes,
Raciocínio lógico e Linguagem, onde as crianças juntamente com a professora fizeram rodízio de tempo em tempo
determinado. Os espaços foram organizados com cantinhos de material disponíveis na sala e antes, os mesmos
foram organizados nos armários. E antes de serem oferecidos nos cantinhos sempre realizamos uma roda para
relembrarmos o combinado em roda da conversa, o que iríamos manusear e aprender com este tipo de atividade e
mesmo depois da atividade realizávamos uma roda novamente para saber das crianças o que foi que deu certo e o
que não deu, até mesmo para enriquecermos o nosso trabalho.

 

O projeto norteador deste ano teve como nome “Quanto tempo o tempo tem?”, tendo como base vários objetivos
sendo eles: que sempre há um tempo para cada coisa a se realizar e respeitando cada um deles...
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Durante o ano contamos uma historio do livro “Quanto tempo o tempo tem” e realizamos várias atividades dentro
deste tema.

Desenvolvemos também semanas educativas algumas já foram realizadas como “Adaptação”, “Alimentação
saudável” “Monteiro Lobato”, “Meio Ambiente e Coleta seletiva”, “Pipa sem cerol”, “Família”, “Semana do
teatro”, “Semana do Idoso”, “Semana da criança” e “Semana Educativa do Livro”“. E todas sextas feiras foram
realizadas o Projeto Sexta em cena, com a participação das crianças, professores e monitores ondetodas as crianças
de toda a crechese encontravam para participar da apresentação, foi uma integração significante para todos, eles
adoravam e sempre pediam para repetir as apresentações.

Houve a festa da família onde a creche ficou aberta para a comunidade, onde as mesmas participaram com os seus
familiares de atividades direcionadas e diversificadas, nas salas com atividades de oficinas, pinturas, musica
contação de históriae outras.

SEMANA EDUCATIVA – “MONTEIRO LOBATO”

Nosso objetivo nesta semana foi mostrar para as crianças a importância da literatura infantil brasileira; conhecer um
pouco da vida de Monteiro Lobato; estimular a fantasia e a imaginação; apresentar os personagens do Sítio do pica
pau amarelo através de pequenas biografias; desenvolver a linguagem oral a partir das musicas do sitio; despertar a
curiosidade e um ambiente prazeroso; contar e recontar histórias do sitio do pica pau amarelo com a participação
das crianças.

Durante esta semana procuramos fazer com que as atividades que relacionava com obras de Monteiro Lobato,
fossem feita de forma lúdica e divertida. Então na roda da conversa falamos com as crianças um pouco sobre a vida
de Monteiro Lobato e uma de suas obras a mais conhecida sendo o “Sitio do pica pau amarelo”, falamos dos
personagens, em seguida contei um pouco da historia como era lá no Sítio do Pica pau amarelo ilustrando na lousa,
as crianças adoraram.

Confeccionamos dois personagens para a exposição e também tirarmos foto sendo a Emília e o Visconde de
Sabugosa .
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Durante esta semana também desenvolvemos com as crianças uma lembrancinha (fantoche do Visconde), para as
crianças levarem pra casa. Contei história ( de que eu tinha achado uma bolsa no sitio, e conforme eu ia tirando
objetos da bolsa ia lembrava com as crianças de quem era ou parecia ser aquele objeto lembrando dos personagens
do sitio...)

Foi muito bom Elas adoraram, tiveram muita participação nas atividades... Finalizamos a semana educativa, com a
apresentação de um teatro que as professoras fizeram, “passando um dia no sítio”.

SEMANA EDUCATIVA – “MEIO AMBIENTE E COLETA SELETIVA”

Nesta semana tivemos como objetivo desenvolver com as crianças ações e posturas responsáveis diante de
problema ambiental; como desperdício de água e poluição; sensibilizar sobre a importância da prevenção do meio
ambiente identificando às situações que causam danos a ecologia; demonstrar que a reciclagem pode trazer
inúmeros benefícios; trabalhar o respeito à natureza e consigo mesmo; conhecer as partes de uma arvore e cuidado
que devemos ter com elas.

No primeiro momento conversamos com as crianças na roda sobre o que elas sabiam e poderia contribuir com o
meio ambiente, falamos da coleta seletiva para que servia as cores marrom, azul, verde, vermelho e amarelo foi um
momento de muitas descobertas e reflexão.

Tivemos a visita de uma equipe de Agentes do posto de saúde com a atividade de um breve teatro sobre como
devemos fazer para cuidar do nosso ambiente. As crianças adoraram.

Realizamos com as crianças também com material reciclável um brinquedo (binóculo) para as crianças levarem de
lembrancinha no final da semana educativa.

Para atividade de registro antes de inicia lá conversei com as crianças sobre as partes de uma arvore sendo tronco,
copa, raízes e ate frutos e flores em seguida desenvolveram uma atividade com colagem do tronco de uma arvore e
que em seguida as crianças iriam continuar o desenho de como seria a sua arvore.

Foi um momento de mais entretenimento com as crianças e percebi que elas desenvolviam com muita atenção e
participação.

Em parceria com o Posto de Saúde Santo Antonio a equipe do Posto realizaram uma palestra sobre a Dengue,
apresentando as crianças do agrupamento III, os sintomas da doença e as maneiras de prevenção no combate ao
mosquito transmissor dessa doença, entregaram folhetos informativos sobre o tema.
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AGRUPAMENTO III TURMA D manhã – H tarde

SEMANA EDUCATIVA ALIMENTAÇÃO

Realizamos a Semana Educativa Alimentação com o objetivo de promover uma reeducação alimentar com o
consumo de alimentos saudáveis, mantendo bons hábitos de higiene e a conscientizar de sua contribuição para a
promoção da saúde de uma forma atraente, lúdica e educativa. Valorizando e aproximando as crianças dos
alimentos com menor aceitação e evitando os desperdícios dos alimentos.

Desenvolvemos em roda de conversa sobre a importância da ingestão de frutas, legumes, verduras para a saúde,
sobre a necessidade de higienizarmos os alimentos, sobre a existência de alimentos prejudiciais a saúde quando
ingerido em excesso, etc.

Durante a semana tivemos ensaios e apresentação do tema com a música “Verde que te Quero” com participação de
todos, confecção de cartaz com materiais recicláveis e lembrancinha “cenoura,” atividade de registro entre outras
foi bem divertida e prazerosa nossa semana.

A escola é um espaço privilegiado para a promoção da saúde e desempenha papel fundamental na formação de
valores, hábitos e estilos de vida, entre eles o da alimentação.
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SEMANA EDUCATIVA MONTEIRO LOBATO

Realizamos a Semana Educativa Monteiro Lobato com o objetivo de promover apresentações teatrais de alguns dos
personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo, desenvolvendo a linguagem oral a partir das músicas do sítio,
estimulando a memória e a percepção visual, sensibilizando as crianças quanto à valorização e a importância da
nossa literatura, estimulando a fantasia e a imaginação através de diversas atividades.

Conhecendo a importância de Monteiro Lobato na literatura e na história do Brasil, em roda de conversa ouvindo e
dramatizando histórias, trabalhando personagens do sítio do Pica-Pau Amarelo, através de pequenas biografias de
cada um.

Depois de contar a história dos personagens as turmas, realizaram a confecção de lembrancinhas “Visconde de
Sabugosa em fantoche”, estimulando a fantasia e a imaginação. Finalizamos a Semana Educativa com exposições
de suas obras. A turma AG III D confeccionou, captura de saci pererê na garrafa pet para a exposição e a turma AG
III H produções coletivas de fantoches feitos com meias dos personagens do Sítio do Pica Pau Amarelo.

Trabalhar Monteiro Lobato, é vivenciar dentro da literatura infantil um mundo rico em cultura, em um mundo
mágico de personagens que encantam a todos!
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SEMANA EDUCATIVA MEIO AMBIENTE

Realizamos a Semana Educativa Meio Ambiente com o objetivo de Conscientizar as crianças sobre o meio
ambiente, despertando valores e ideias de preservação da natureza e senso de responsabilidade. Sensibilizando
todos de forma lúdica e educativa sobre o uso sustentável dos recursos naturais.

As turmas desenvolveram no decorrer da semana a confecção de lembrancinha um lindo binóculo feito com rolinho
de papal higiênico com pintura de guache e tivemos a construção de cartaz sobre cuidados com o lixo coleta
seletiva, jogo de raciocínio lógico através de matérias recicláveis caixa de ovo e tampinha de garrafa pet as mesmas
foram colocadas na exposição no pátio da creche.Teve visita especial da equipe de saúde realizando um teatro
sobre a dengue.Nossa atividade de registro foi uma árvore, conhecendo sua historia e importância em nosso
Planeta.
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“todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial á sadia
qualidade de vida, impondo-se ao poder público e á coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as
presentes e futuras gerações.” Constituição Federal de 1988, art.225.

CONSTRUÇÃO DO JOGO CORRIDA DO COELHO
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SEMANA EDUCATIVA PIPA SEM CEROL

A Semana Educativa Pipa Sem Cerol teve como objetivo de despertar na criança o interesse por brinquedos e
brincadeiras de antigamente como forma de resgatar o soltar pipa, sendo consciente e ter noção da responsabilidade
em locais apropriados, orientando as crianças do perigo do cerol e conscientizando sobre os acidentes que
envolvem o cerol.

Realizamos atividades apresentando o aspecto lúdico da matemática presente na construção das pipas em
companhia das crianças. Desenvolvemos durante a semana a confecção de cartazes Pipa Sem Cerol com
participação das crianças, registro em folha: representar o voo da pipa em forma de desenho.

Finalizamos a semana com apresentação de filme educativo sobre soltar pipa sem cerol e exposições de cartazes.

 

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

A Formação Continuada é fundamental na carreira profissional de cada um. Por meio de uma formação continuada
é possível aprofundar conceitos, refletir sobre as práticas e fundamentar o trabalho.

Com relação aos saberes do movimento, o processo de formação continuada tem o objetivo de subsidiar a ação dos
professores e outros profissionais que atuam na Educação Infantil para um trabalho educativo que o contemple
como uma linguagem da criança. O desafio é fazer com que a formação continuada seja um espaço que favoreça a
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formação de profissionaisque reconhecem e assumem o seu papel central na implantação das políticas educativas.
Um espaço de produção e troca de diferentes saberes por meio de um processo permanente de reflexão sobre a
prática docente.

FORMAÇÃO COM DOCENTES

São momentos onde conhecimentos são adquiridos, experiências compartilhadas. Nesta Unidade Escolar em 2016
foramrealizadas reuniões Pedagógicas de TDC (Trabalho Docente Coletivo) que aconteceramtodas as quartas-
feiras e quintas-feiras das 11h às 12h, com a presença das docentes, incluindo a de Educação Especial, coordenada
e acompanhada pela Orientadora Pedagógica, em momentos específicos outros integrantes da equipe gestora. No
decorrer do ano letivo muitos momentos são vivenciados no grupo, a visão é que em toda reunião de TDC há
necessidade de se trazer algo que vai acrescentar no trabalho diário de cada docente. Há momentos com
especialistas de áreas diferentes (Guarda Municipal, PROIN) para que se fale e se aprenda, podendo assim
acrescentar mais o trabalho realizado. Algumas professoras tiveram a oportunidade de participar de cursos
oferecidos pela SME.

As pautas são elaboradas pela Orientadora Pedagógica a partir de observações do cotidiano escolar e divididas em
informação, formação e planejamento sobre o trabalho docente. Para iniciar as reuniões de quartas-feira é escolhida
uma docente para fazer a leitura cultural, a mesma escolhe o texto e compartilha com as demais. Durante as
reuniões faz-se uma devolutiva do que foi apontado na reunião anterior. Toda pauta da reunião é registrada num
livro Ata pelas docentes. Os assuntos que foram discutidos em TDC são levados as reuniões com a Equipe Gestora
para serem resolvidos da melhor forma.

O horário de TDC em 2016dividido em dois tempos de 1h pelo fato de termos professoras que cumprem a carga
horária de dois turnos de 22h, conforme preconiza a convenção do Sinpro (Sindicato dos Professores de
Campinas),a Unidade Escolar respeita o horário previsto de almoço das mesmas, visando também o horário de
atendimento das crianças do período da tarde, sem se perder a ideia e necessidade da integração da equipe num
todo buscando um trabalho coletivo de qualidade.

FORMAÇÃO COM MONITORES

Os grupos de Estudos são organizados de maneira que as monitoras recebam orientações sobre a rotina de trabalho
e também através de diferentes recursos possam conhecer a Prática Pedagógica que a cercam. São compartilhados
textos sobre a Educação, função do Monitor, Princípios na Educação Infantil, textos e vídeos reflexivos, cursos
oferecidos por entidades parceiras, práticas sobre brincadeiras em sala de aula.

Como a Unidade Educacional trabalha com as monitoras com a carga horária de 40h/semanais, o horário da
formação foi realizado durante todo o ano com 1h de formação por semana respeita o horário previsto de almoço
das mesmas, visando também o horário de atendimento das crianças, sem se perder a ideia e necessidade da
integração da equipe num todo buscando um trabalho coletivo de qualidade, para tentar suprir essa dificuldade sem
que haja defasagem na qualidade do trabalho oferecido às crianças desta Unidade Escolar.

Segue cronograma das formações realizadas no ano de 2016:

DOCENTE
TEMA FORMAÇÃO
PROJETOS

PROFISSIONAIS
ENVOLVIDOS

TEMPO LOCAL METODOLOGIA OBJETIVOS

A casa que Educa –
Rubem Alves. Revista
Educação –Agosto
/2011

Coordenador
pedagógico

1 dia UNIDADE

Leitura e, Dinâmicas
de grupo, Registro
escritos e
fotográficos.

Levar o professor a ter
um olhar respeitando a
individualidade e o
ritmo de cada criança.
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Excesso de Estímulos-
Augusto Cury , em
“Ansiedade : Como
Enfrentar o Mal do
Século. Saraiva Editora.
2013

Coordenador
Pedagógico

1 dia UNIDADE

Leitura e, Dinâmicas
de grupo, Registro
escritos e
fotográficos.

Levar o professor a
repensar sua prática e
proporcionar a suas
crianças a oportunidade
de sentirem de serem
protagonistas dos seus
saberes, respeitando o
tempo de cada criança.

Projetos pedagógicos na
Educação Infantil.
Maria Carmen Silveira
Barbosa e Maria da
Graca de Souza Horn.
Editora Grupo A. 2008

Coordenador
Pedagógico

2 meses UNIDADE
Leitura e, Dinâmicas
de grupo, Registro
escritos e fotográficos

Levar o professor a
repensar sua prática e
organizar um currículo
significativo para as
crianças e para docente,
abrindo possibilidades
de aprender através de
múltiplas linguagens e
ao mesmo tempo a
reconstrução do que já
foi aprendido.

Educação Infantil:
direito, controle e
práticas libertárias.
Estela Scheinvar, Késia
D’Almeida. Mnemosine
Vol.8, nº2. P.203-224
(224). UERJ

Coordenador
Pedagógico

1 mês UNIDADE

Leitura e, Dinâmicas
de grupo, Registro
escritos e
fotográficos.

Levar o professor a
repensar sobre as
definições de infância,
educação e direitos,
propondo a Educação
Infantil como uma
construção.

Socializações de textos
semanais trazidos pelos
professores

Professoras
Durante
o ano
Letivo.

UNIDADE
Leitura e, Dinâmicas
de grupo , Registro
escritos e fotográficos

Incentivar o professor a
dividir e socializar seus
conhecimentos com o
coletivo.

Reflexão do :Os Quatro
Pilares da Educação -

Coordenador
Pedagógico

1 dia UNIDADE multimídia

Levar o professor a
repensar sua prática e a
fundamentar alguns
valores da educação (
ser, aprender, fazer e
conviver)

Vídeo : “Caramba,
carambola, o brincar tá
na escola”

Coordenador
Pedagógico

1 dia UNIDADE Multimídia

Dar ao professor a
oportunidade de
promover a brincadeira
na escola, através de
discussões de questões
de forma lúdica na
perspectiva de quem
está dentro da escola

Vídeo: Conhecendo
Reggio Emilia, 2001

Coordenador
pedagógico

1 dia UNIDADE Multimídia

Ampliar o
conhecimento da
educação e do brincar
da criança.
Socializações de textos
semanais trazidos pelos
professores
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Texto: Educação
infantil, igualdade racial
e diversidade: aspectos
políticos, jurídicos,
Conceituais.Maria
Aparecida Silva Bento.
Centro de Estudos das
Relações de Trabalho e
Desigualdades -
CEERT, 2012.

Coordenador
Pedagógico

2 dias UNIDADE
Leitura e, Dinâmicas
de grupo , Registro
escritos e fotográficos

Levar o professor a
repensar sua prática e a
discutir e reconhecer as
questões etno-raciais
baseados em
preconceitos e que
desqualificam
estereótipos
depreciativos, palavras
ou atitudes.

Vídeo: Perigo de Uma
História Única, de
Chimamanda
Adichie,2012

Coordenador
Pedagógico

1 dia UNIDADE Multimídia

Levar o professor a
repensar sua prática e a
discutir e reconhecer as
questões etno-raciais
baseados em
preconceitos e que
desqualificam
estereótipos
depreciativos, palavras
ou atitudes, com a
continuação do texto
abordando o mesmo
tema.

Artigo A influência da
Linguagem Musical na
Educação Infantil,
Denise Luzia de
Amorim Ferreira ,
Revista HistedBR, 2014

Coordenador
Pedagógico

2 dias UNIDADE
Leitura, Discussão
em grupos, Registros
escritos,

Ampliar o
conhecimento da
linguagem da criança
através da musica, e
levar o professor a
repensar sua prática.

MONITOR
TEMA
FORMAÇÃO
PROJETOS

PROFISSIONAIS
ENVOLVIDOS

TEMPO LOCAL METODOLOGIA OBJETIVOS

Texto: O Bebê
enquanto sujeito:
uma visão de várias
dimensões. , Gisele
Ortiz, 2012

Coordenador
pedagógico

2 dias UNIDADE

Leitura e, Dinâmicas
de grupo, Registro
escritos e
fotográficos.

Capacitar as profissionais
a a conhecer o universo
da criança dessa faixa
etária permitindo
conhecer-lhes as
necessidades, os
interesses, os repertórios e
os potenciais de cada
uma.

Palestra: Técnicas
de Relaxamento
para Bebês

Fisioterapeuta 1 dia UNIDADE Multimídia

Levar o agente
educacional entender a
importância do toque para
o desenvolvimento global
do bebê.

http://pponlinesme.campinas.sp.gov.br


Prefeitura Municipal de Campinas
Secretaria Municipal de Educação

 

http://pponlinesme.campinas.sp.gov.br
Pág.: 127/243

16/05/2017 às 19:01:21

Socializações de
textos semanais
trazidos pelos
monitores

Monitoras
Durante o
ano
Letivo.

UNIDADE
Leitura e Dinâmicas
de grupo

Incentivar a agente
educacional a dividir e
socializar seus
conhecimentos com o
coletivo.

Vídeo : Conhecendo
Reggio Emilia, 2001

Coordenador
pedagógico

1 dia UNIDADE Multimídia

Ampliar o conhecimento
da educação e do brincar
da criança. Socializações
de textos semanais
trazidos pelos professores

Artigo A influência
da Linguagem
Musical na
Educação Infantil,
Denise Luzia de
Amorim Ferreira ,
Revista HistedBR,
2014

Coordenador
Pedagógico

2 dias UNIDADE
Leitura, Discussão em
grupos, Registros
escritos,

Ampliar o conhecimento
da linguagem da criança
através da musica, e levar
o professor a repensar sua
prática.

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

As mudanças ocorridas na sociedade têm trazido para a escola momentos de grande instabilidade e desafios. Diante dessa
realidade, onde tem-se na escola alunos que não vêm sendo assistidos, satisfatoriamente, pela sua família e cuja escola não
comporta sozinha tamanha tarefa, vê-se a necessidade de reunir família e escola, num movimento de colaboração, a reverem
seus papéis, refletindo na e para ação, a fim de que, família-educando-escola, principais interessados no processo ensino-
aprendizagem, possam suscitar as maiores e melhores mudanças na educação.

O termo “Integração”, na acepção da palavra, significa “tornar inteiro”, “completar” (LUFT, 2000), e é esse o sentido desta
busca, aproximando família e escola, que a educação de uma venha a completar a educação da outra, e que, juntas possam
fortalecer-se enquanto instituições formadoras.

Família e escola estão vivendo a chamada “crise existencial”, a ineficácia de ambas é tema de livros, artigos, discursos, onde
permeiam expressões de mudança como reinventar, reconceituar, rever, resgatar, transformar, ao lado de outras expressões
indicativas de mudança, como cooperação, coletivo, humano, diversidade, comunidade, interação, afetividade, resiliência,
flexibilização, abertura, participação, parcerias e tantas outras; de modo que, a união, como um meio de minimizar esse quadro
de crise, traz consigo a síntese dessas expressões. Muitos desses termos, implícita ou explicitamente estão presentes na fala
Libâneo (2001, p.131-132) ao fazer referência à gestão democrática:

"A gestão democrática participativa valoriza a participação da comunidade escolar no processo de tomada de decisão, concebe
a docência como trabalho interativo, aposta na construção coletiva de objetivos e das práticas escolares, no diálogo e na busca
do consenso".

Os princípios da gestão democrática que será exercida em nossa Unidade Escolar, apontam para ações pensadas e decididas
no coletivo, dessa forma, as atividades programadas em nosso calendário escolar contemplam essa interação da Escola com a
Familia.

Que constam em nosso Projeto Pedagógico, são amplamente discutidas e desenvolvidas junto com órgão de colegiados da
Unidade Educacional, Conselho de Escola, aprovado e executado par e passo durante o ano letivo.

No ano de 2016 realizamos reunões do Conselho de Escola, Festa da Familia e a Escola Aberta que contribuiu para
o fortalecimento desse vinculo da Comunidade com a escola.

No dia 09 de setembro realizamos nossa III FESTA DA FAMILIA com TEMA: “FAMILIA TEMPO DE AMAR”
promovendo integração entre crianças, famílias e escola, desenvolvendo vínculos afetivos e resgatando valores.
Foram apresentadas: danças, exposições de cartazes, oficinas de contação de histórias, oficina de pipa, oficina de
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brinquedos recicláveis e oficina de massinha de modelar. Ainda tivemos brinquedos infláveis como: pula-pula,
cama elástica, piscina de bolinhas e barracas de alimentação. Foi uma linda e divertida festa para todas as famílias.

No mês de Dezembrotivemos em nossa Unidade a Escola Aberta. No decorrer do ano letivo as professoras
trabalharam com as crianças de todos os Agrupamentos atividades pedagógicas de acordo com os Projetos e as
Semanas Educativas desenvolvidas. No período da manhã a escola foi aberta para que as famílias e a comunidade
apreciem as atividades das crianças. É um dia muito alegre para a Unidade, pois vemos pais, crianças e professoras
envolvidos e compartilhando as experiências de nossas crianças.
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3 - Compromissos da Unidade Educacional.

3.1 - Apresentação dos propósitos da Unidade Educacional

A definição da Proposta Pedagógico conforme a Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil diz:

"Proposta Pedagógica é o plano orientador das ações da Instituição e define metas que se pretende para a
aprendizagem e o desenvolvimento das crianças que nela são educados e cuidados. É elaborado num processo
coletivo, com a participação da direção, dos professores e da comunidade escolar."

Considerando a definição acima citada e pensando nobem estar das crianças é necessário proporcionarprocessosde
apropriação, renovar e articulação de conhecimentos e aprendizagem de diferentes linguagens, assim como o direito à
proteção, à saúde, à liberdade, à confiança, ao ao respeito, à dignidade, à brincadeira, à convivênvia e a interação com outras
crianças.

O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, considera as especificidades afetivas, emocionais, sociais e
cognitivas das crianças de zero a seis anos e a qualidade das experiências oferecidas que podem contribuir para o exercício da
cidadania e devem estar embasadas nos seguintes princípios educacionais:

o respeito à dignidade e aos direitos das crianças, consideradas nas suas diferençasindividuais, sociais, econômicas,
culturais, étnicas, religiosas, etc.;
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o direito das crianças a brincar, como forma particular de expressão, pensamento,interação e comunicação infantil;

o acesso das crianças aos bens socioculturais disponíveis, ampliando o desenvolvimentodas capacidades relativas à
expressão, à comunicação, aos afetos, à interação social, ao pensamento, à ética e à estética;

a socialização das crianças por meio de sua participação e inserção nas mais diversificadas práticas sociais, sem
discriminação de espécie alguma;

o atendimento aos cuidados essenciais associados à sobrevivência e ao desenvolvimentode sua identidade.

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

"...as crianças aprendem e se socializam apartir das ações, das relações e interações que estabelecem com as
pessoas, adultos ou crianças, e com o mundo que as envolvem". (Práticas Cotidianas na Educação Infantil. pág. 80).

A educação é uma construção contínua da pessoa humana, dos seus saberes, aptidões e da sua capacidade de discernir e
agir.

Existe hoje um significativo desenvolvimento da informação disponível para os cidadãos, a tecnologia avançou muito e a
quantidade de informações a serem elaboradas pelo cérebro humano, exige uma nova percepção de quem é o aluno que
chega às nossas escolas.

Desde o nascimento a criança recebe a influência externa. Ela é um ser histórico e social que faz parte de uma família,
pertence a uma sociedade e está inserida em uma determinada cultura. Há uma forte relação com o meio social, ela tanto
recebe influência como influencia o mesmo.

Importante é entender que a criança sente e pensa o mundo de maneira única, própria dela. Esforça-se para compreender
esse mundo através das interações que estabelecem com o meio e com as pessoas com quem convivem.

A criança na atualidade traz consigo a imagem de um mundo que ultrapassa muito os limites da família e da comunidade onde
está inserida. São mensagens lúdicas, informativas, publicitárias, etc., transmitidas pelos meios de comunicação.

Hoje, escola e professores devem oferecer um espaço atraente para os alunos e propiciar-lhes um entendimento das
mudanças que vêm se desenvolvendo e para a sociedade da era atual: da informação e do conhecimento.

A escola tem que ser vista como um lugar onde a aprendizagem acontece efetivamente ao invés de um espaço onde o
professor limita-se a transmitir o conhecimento ao aluno. Deve tornar-se o local por excelência onde atitudes e valores são
desenvolvidos e as competências e habilidades são adquiridas.

O Conceito de Educação deve ser visto como um processo de aprendizagem ao longo de toda uma existência, onde cada
indivíduo tenha a capacidade de conduzir sua própria vida em um mundo onde a rapidez das mudanças é um fato, onde a
globalização não tem volta, onde a competitividade ocupa um lugar considerável exigindo assim uma disposição para aprender
e reaprender continuamente.

Toda educação visa levar o indivíduo ao progresso, ao acesso a conhecimentos variados, ao pleno desenvolvimento de suas
capacidades inatas e adquiridas de forma constante e dialética.

A escola exerce um papel fundamental em todo o processo de formação de cidadãos aptos para viverem na atual sociedade.
Deve oferecer meios para os alunos dominarem o excesso de informações, selecionando com espírito crítico, sabendo
discernir o que é verdadeiro, o que é falso, o que é efêmero, o que é instantâneo, o que é contraditório.

Os professores têm um papel determinante na formação de atitudes positivas e negativas. Devem ensinar as crianças tendo
como base os pilares da educação, ou seja, aprender a ser (competência pessoal), aprender a conviver (competência social),
aprender a fazer (competência produtiva) e aprender a aprender (competência cognitiva).

A expansão da Educação Infantil (0 a 6 anos) no Brasil e no mundo, mostra uma sociedade mais consciente da importância da
primeira infância. De acordo com o referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, o educar e o cuidar não podem e
não devem estar desvinculados. Acrescenta-se ainda o brincar, pois, educar, cuidar e brincar são funções fundamentais e
indispensáveis para o desenvolvimento agradável e saudável da criança.
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"É no brincar que a criança conhece os diferentes vínculos entre as características do papel assumido, suas competências e as
relações que possuem com outros papéis, tomando conciência disto e generalizando para outras situações". RCNEI, 2001, P.
28.

A ação educativa tem ainda, que estar comprometida com a cidadania e com a formação e manutenção de uma sociedade
democrática. Devem ser inseridas as questões culturais e regionais e ainda, o conhecimento familiar.

A tarefa educacional pressupõe em princípio, amor, desprendimento, doçura, firmeza, paciência e decisão.

Enfim, educação é um apontar de possibilidades, de distinções, de relações e de humanidade. É abrir, é levantar, é questionar,
é duvidar e ensinar a duvidar, é ensinar a ser curioso, é saber ajudar.

"A Educação da criança pequena envolve simutaneamente dois processos complementares e indissociáveis: Educar e Cuidar".

(BUJES, 2001, p. 16)

Educar é cuidar, é ajudar, é ser cúmplice do aprender e de escolher entres infinitas possibilidades oferecidas. É um gesto, um
olhar, uma palavra a qualquer momento e em qualquer momento.

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

PLANO DE AÇÃO

INDICADOR
PROBLEMAS
IDENTIFICADOS

PRIORIDADES
ESTABELECIDAS

METAS
DEFINIDAS

AÇÕES RESPONSÁVEIS
CRONOGRAMA
DAS AÇÕES

FORMAÇÃO
CONTINUADA

As recentes
legislações que
estabelecem
princípios e normas
para a avaliação, o
acompanhamento de
frequência e a
expedição de
documentação na
Educação Infantil
faz com que a
Unidade realize
reflexão coletiva
entre os educadores,
pois esta
diretamente ligado
ao ensino e
aprendizagem das
crianças.

Oferecer formação
contínua aos
educadores durante
tempos pedagógicos
disponíveis.

Ampliar o
conhecimento da
resolução CME nº
01/16 e resolução
SME nº 10/16,
proporcionando
maior articulação
com as práticas
pedagógicas do
CEI.

Realizar formação
continuada no TDC
sobre a temática
das legislações;
articulando os
planos de ensino
com as
experiências
definidas pelas
legislações.

Equipe Gestora
Durante todo ano
letivo.

CRIANÇAS
RELACIONANDO-SE
COM O AMBIENTE
NATURAL E SOCIAL

As professoras
possibilitam contato
de brincadeiras das
crianças com
animais e elementos
da natureza, como
água, areia, terra,
pedras, argilas,
plantas, folhas e
sementes?

A equipe pedagógica
será orientada a
planejar atividades
pedagógicas que
contemple esses
elementos naturais.

Propiciar
momento fora da
sala de aula onde
as crianças
tenham contato
com o meio
ambiente.

Realizações de
projetos
pedagógicos pela
equipe docente.

Orientadora Pedagógica e
todas as Professoras.

Durante todo ano
letivo.

A instituição leva as
crianças a conhecer
e a explorar de
forma planejada os
diferentes espaços
naturais, culturais e
de lazer da sua
localidade?

Planejar estudos do
meio com as crianças
Agrupamento II e III,
baseado no Projeto
Pedagógico.

Discutir com as
crianças,
professoras e
monitoras, para
definição dos
passeios.

Definir lugares e
datas para os
estudos do meio.

Orientadora Pedagógica e
Direção e todas as
Professoras.

Segundo Semestre.
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SEGURANÇA

As tomadas elétricas
estão colocadas no
alto das paredes e
possuem tampas
protetoras seguras?

Comprar protetores
para as tomadas

Compra dos
protetores para as
tomadas

Providenciar a
compra de
protetores para as
mesmas.

Equipe
Gestora/Mantenedora

Segundo Semestre.

A instituição tem
procedimentos,
preestabelecidos e
conhecidos por
todos, que devem
ser tomados em
casos de acidentes.

Programar palestras e
treinamentos com
equipe especializada
para as devidas
orientações a toda
equipe de trabalho.

Durante reuniões
de RPAI, GEN e
TDC, realizar
palestras e
treinamentos para
esse fim.

Promover cursos e
treinamentos na
área de prevenção
para a equipe de
trabalho.

Equipe Gestora Segundo Semestre.

ESPAÇOS E
MOBILIÁRIOS QUE
FAVORECEM AS
EXPERIÊNCIAS DAS
CRIANÇAS

Há mobiliários e
equipamentos
acessíveis para
crianças com
deficiência?

O CAE realizou o
inicio da instalação
balanço adaptado para
crianças com
necessidades especiais,
se encontra em
andamento.

Reforçar o pedido
ao CAE e solicitar
mais
equipamentos
adaptados para
atender as
crianças com
necessidades
especiais.

Realizar e
acompanhar os
pedidos ao CAE.

Diretora e CAE Aguardando CAE.

5.1.7. A instituição
prevê móveis firmes
para que os bebês e
crianças pequenas
possam se apoiar e
tentar ficar em pé
sozinhos.

Solicitar ao CAE
pedido de materiais
adequados para auxiliar
as crianças pequenas e
estimular a ficarem em
pé.

Na unidade temos
alguns brinquedos
almofadados que
contemplam esses
objetivos.
Reforçar o pedido
ao CAE.

Realizar e
acompanhar os
pedidos ao CAE.

Diretora e CAE Segundo Semestre.

MATERIAIS VARIÁVEIS
E ACESSIVEIS AS
CRIANÇAS

Há brinquedos,
móbiles, livros,
materiais
pedagógicos e áudio
visuais que
incentivam o
conhecimento e o
respeito as
diferenças entre
brancos, negros,
indígenas e pessoas
com deficiências?

Adquirir materiais que
envolva temas sobre a
diversidade cultural.
Através da CEB e
através de materiais
construído pela equipe.

Planejar
momentos para
que a equipe
docente possa
confeccionar
materiais para
esse fim em TDC.

Solicitar a compra
e a entrega de mais
materiais à CEB
(Coordenadoria de
Educação Básica) e
construção pela
equipe de docentes
dentro do seu
planejamento.

Equipe Gestora
CEB/SME

Outubro

Há livros e outros
materiais de leitura,
brinquedos,
materiais
pedagógicos e
audiovisuais
adequados às
necessidades das
crianças com
deficiência?

Melhorar nosso
estoque de materiais
realizando o pedido de
materiais à CEB
(Coordenadoria de
Educação Básica)

Reforçar o pedido
ao CEB.
Planejar
momentos para
que a equipe
docente possa
confeccionar
materiais para
esse fim em TDC.

Solicitar a compra
e a entrega de mais
materiais à CEB
(Coordenadoria de
Educação Básica)

Equipe Gestora
CEB/SME

Segundo Semestre.

ESPAÇOS, MATERIAIS E
MOBILIÁRIO PARA
RESPONDER AOS
INTERESSES E
NECESSIDADES DOS
ADULTOS

Há espaços que
permite o descanso
e o trabalho
individual ou
coletivo da equipe
que seja confortável,
silencioso, com
mobiliário adequado
para adultos e
separado dos
espaços das crianças
(para reuniões,
estudos, momento
de formação e
planejamento)?

A unidade não mantêm
de espaço livre para
esse fim.
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RESPEITO E
ACOLHIMENTO

As professoras e
demais profissionais
sentem-se
respeitadas/os pelos
familiares?

Melhorar a
conscientização das
famílias quanto a
importância e valioso
trabalho de todos os
profissionais da
Unidade.

Incluir nas pautas
das RFE e
Conselho de
Escola o respeito
que se deve ter
com todos,
visando o pessoal
e o profissional.

Programar reunião
de conscientização
das famílias em
relação ao respeito
aos funcionários da
unidade escolar e
estender este
conceito às
crianças através de
projeto
pedagógico.

Equipe Gestora
No decorrer do ano
letivo.

Reuniões e
entrevistas com
familiares são
realizadas em
horários adequados
à participação das
famílias?

As reuniões acontecem
durante o período de
atendimento, pois de
acordo com SME não é
possível o pagamento
de hora extra para
atendimento aos
sábados, ou período
noturno.

Reuniões
realizadas com as
famílias no
período de
atendimento da
professora.

Equipe docente
Durante todo ano
letivo.

Há critérios para
matricula das
crianças
amplamente
discutidos com a
comunidade?

O critério de matriculas
das crianças é a lista de
demanda estabelecidas
pela SME.
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Relato de atividades a serem realizadas durante o ano letivo 2017, articulado com PLANO DE AÇÃO.

JANEIRO

Atendimento aos pais e familiares para cadastro e matrículas;

Durante as férias das crianças realização da manutenção predial pintura interna e externa e pequenos reparos.

Palestra realizada com tema: Primeiros Socorros com a Equipe do SAMU;

Primeira Reunião de Família e Educadores;

Planejamento Docente;

30/01 – Início das atividades com as crianças.

FEVEREIRO

Durante todo o mês foi feito o trabalho de acolhimento das crianças para a devida adaptação das mesmas,
com o Projeto Adaptação realizado pelas docentes.

Atividade de interação com os agrupamentos;

MARÇO

Assembleia de Pais e primeira Reunião para a composição do Conselho de Escola para atuação em 2017;

Formação Continuada / Palestra com Professora de Educação Especial com tema: “Autismo e Sensorial”
realizado com os docentes da Unidade;

Projeto Identidade - Trabalhar atividades voltadas à questão da identidade da criança;

Formação Continuada / Palestra com Assistente Social com tema: “Direito da criança e do adolescente e
nossa responsabilidade enquanto educador.” realizado com os docentes da Unidade.

ABRIL

Atividades com as crianças relacionadas à Páscoa;

Semana Educativa “Feira das profissões” com exposição das atividades e palestra de dois profissionais:
policial e bombeiro falando sobre suas profissões.

MAIO

Semana Educativa “Coleta seletiva: Preservando o meio ambiente” com exposição das atividades;

Formação Continuada / Oficina de “Confecção de brinquedos adaptados com Professoras, Monitoras e
demais funcionárias”;

Palestra para as mães com Terapeuta FamiliarHumberto de Carvalho Oliveira.
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JUNHO

09/06 – Festa na roça com Escola Aberta (exposição das atividades do 1º Trimestre);

20/06 – Estudo do meio: Bosque Dos Jequitibás – AG III.

JULHO

FÉRIAS DOCENTE

AGOSTO

Semana Educativa Família com exposição na Festa da Família 08/09;

Formação Continuada / Oficina: Jogos, Criação Musical usando a voz, o corpo e o movimento com
Professoras, Monitoras e demais funcionárias”.

SETEMBRO

08/09 – Festa da Família TEMA: “Minha família: a verdadeira obra de arte”

Formação Continuada equipe gestora / Palestra com master Coach tema: Liderança.

OUTUBRO

Semana da criança com atividades diversas;

13/10 – Estudo do meio – Parque Dom Bosco com Piquenique;

Semana Educativa Alimentação Saudável com exposição das atividades.

Formação Continuada / Palestra: Saúde Emocional do Professor: Estresse e Síndrome de Burnout com
Professoras, Monitoras e demais funcionárias”.

NOVEMBRO

Semana Educativa Do Livro / Teatro;

Visita a Escola de Ensino Fundamental – AG III que vão para 1º ano em 2018.

DEZEMBRO

15/12 – Escola Aberta (Período da manhã) / Despedida Ag III “crianças que vão para o 1º ano em 2018”
(período da tarde).

Ações identificadas pelo Conselho de Escola e Equipe escolar segundo as Dimensões da Avaliação Institucional,
incluindo o problema identificado, metas e ações para 2017.
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PROBLEMA
IDENTIFICADO

METAS DEFINIDAS
AÇÃO
ESTABELECIDA

CRONOGRAMA

A instituição tem
procedimentos,
preestabelecidos e
conhecidos por todos, que
devem ser tomados em
casos de acidentes?

Promover cursos e
treinamentos na área de
prevenção para a equipe
de trabalho.

Palestra realizada com
tema: Primeiros Socorros
com a Equipe do SAMU;

JANEIRO

Há mobiliários e
equipamentos acessíveis
para crianças com
deficiência?

Confeccionar mobiliário
acessível para crianças
com deficiência.

Professora de Educação
Especial confeccionou
assentos adaptados com
materiais recicláveis para
as crianças de inclusão,
para uso durante
atividades em sala de aula
e durante alimentação no
refeitório.

MARÇO

As professoras
possibilitam contato de
brincadeiras das crianças
com animais e elementos
da natureza, como água,
areia, terra, pedras,
argilas, plantas, folhas e
sementes?

Propiciar momento fora
da sala de aula onde as
crianças tenham contato
com o meio ambiente.

Semana Educativa
“Coleta seletiva:
Preservando o meio
ambiente” com exposição
das atividades.

MAIO

Há livros e outros
materiais de leitura,
brinquedos, materiais
pedagógicos e
audiovisuais adequados às
necessidades das crianças
com deficiência?

Planejar momentos para
que a equipe docente
possa confeccionar
materiais.

Formação Continuada /
Oficina de “Confecção de
brinquedos adaptados
com Professoras,
Monitoras e demais
funcionárias”.

MAIO

A instituição leva as
crianças a conhecer e a
explorar de forma
planejada os diferentes
espaços naturais, culturais
e de lazer da sua
localidade?

Realizar um Estudo do
Meio para explorar
espaços naturais, culturais
e de lazer.

Estudo do meio: Bosque
Dos Jequitibás – AG III.

JUNHO

As tomadas elétricas estão
colocadas no alto das
paredes e possuem tampas
protetoras seguras?

Instalar tampas protetoras
nas tomadas que ficam
acessíveis às crianças.

Comprar dos protetores
para as tomadas.

JULHO

Falta de aparelho de
DVDs para atividades
com as crianças.

Aparelhos DVDs.
Comprar de 5 DVDs para
as salas de aula.

SETEMBRO

Reposição de brinquedos
pedagógicos para
atividades com as crianças
em sala de aula.

Brinquedos pedagógicos
para atividade com as
salas de aulas.

Comprar de brinquedos
pedagógicos para as salas
de aulas.

NOVEMBRO
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3.3 - Plano financeiro: previsão de investimentos para aquisições, manutenção e formação
dos profissionais.

Ações identificadas pelo Conselho de Escola e Equipe escolar segundo as Dimensões da Avaliação Institucional
articulado ao Plano Financeiro, com a previsão de gastos.

Meta 1

Formação Continuada / Oficina de “Confecção de brinquedos adaptados com Professoras, Monitoras e demais
funcionárias”.

Gastos previstos (3.3 - Material pedagógico) – R$ 100,00

Meta 2

Realizar um Estudo do Meio para explorar espaços naturais, culturais e de lazer. Bosque Dos Jequitibás – AG III.

Todo investimento será mantido pela SME (ônibus e alimentação).

Meta 3

Instalar tampas protetoras nas tomadas que ficam acessíveis às crianças.

Gastos previstos (6.8 - Manutenção equipamento segurança): R$ 20,00

Meta 4

Adquirir cinco DVDs para as salas de aula, visando o melhor atendimento das crianças, com filmes educativos e
músicas para o apoio no desenvolvimento pedagógico.

Gastos previstos (5.3 - bens duráveis – eletroeletrônico): R$ 850,00

Meta 5

Adquirir brinquedos pedagógicos para as salas de aulas, auxiliando no trabalho pedagógico das docentes.

Gastos previstos (5.4 - bens duráveis – brinquedos): R$ 2.000,00

O Plano Financeiro de 2014 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
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cumprimento da Proposta Pedagógica e o diagnóstico levantado pelas avaliações dos colegiados ocorridas durante
o ano.
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4 - Organização pedagógica da Unidade Educacional.

4.1 - Objetivos.

A prática da educação infantil, se organiza dentro dos objetivos da Educação Infantil, baseado no Referencial Curricular Nacional.

A educação tem por função criar condições para o desenvolvimento integral de todas as crianças, considerando, também, as possibilidades de
aprendizagem que apresentam nas diferentes faixas etárias. Para que isso ocorra faz-se necessário uma atuação que proicia o
desenvolvimento de capacidades envolvendo aquelas de ordem fisica, afetiva, cognitiva, ética, estética, de relação interpessoal e inserção
social.

Objetivos para a Educação Infantil no trabalho com crianças de zero a três anos:

Experimentar e utilizar os recursos de que dispõem para a satisfação de suas necessidades essenciais, expressando seus desejos,
sentimentos, vontades e desagrados, e agindo com progressiva autonomia;

Familiarizar-se com a imagem do próprio corpo, conhecendo progressivamente seus limites, sua unidade e as sensações que ele
produz;

Interessar-se progressivamente pelo cuidado com o próprio corpo, executando ações simples relacionadas à saúde e higiene;

brincar;

Relacionar-se progressivamente com mais crianças, com seus professores e com os demais profissionais da instituição,
demonstrando suas necessidades e interesses.

Familiarizar-se com a imagem do próprio corpo;

Explorar as possibilidades de gestos e ritmos corporais para expressar-se nas brincadeiras e nas demais situações de interação;

Deslocar-se com destreza progressiva no espaço ao andar, correr, pular, etc., desenvolvendo atitude de confiança nas próprias
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capacidades motoras;

Explorar e utilizar os movimentos de compreensão, encaixe, lançamento, etc, para o uso de objetos diversos;

Ouvir, perceber e discriminar eventos sonoros diversos, fontes sonoras e produções musicais.

Brincar com a música, imitar, inventar e reproduzir criações musicais.

Ampliar o conhecimento de mundo que possuem, manipulando diferentes objetos e materiais, explorando suas características,
propriedades e possibilidades de manuseio e entrando em contato com formas diversas de expressão artística.

Utilizar diversos materiais gráficos e plásticos sobre diferentes superfícies para ampliar suas possibilidades de expressão e
comunicação.

Participar de variadas situações de comunicação oral, oara interagir e expressar desejos, necessidades, e sentimentos por meio da
linguagem oral, contando suas vivencias;

Interessar-se pela leitura de histórias;

Familiarizar-se aos poucos com a escrita por meio da participação em situações nas quais ela se faz necessária e do contato cotidiano
com livros, revistas, histórias em quadrinhos, etc.

Explorar o ambiente, para que possa se relacionar com pessoas, estabelecer contato com pequenos animais, com plantas e com
objetos diversos, manifestando curiosidade e interesse;

estabelecer aproximações a algumas noções matemáticas presentes no seu cotidiano, como contagem, relações espaciais etc.

Objetivos para a Educação Infantil no trabalho com crianças de quatro a seis anos:

ter uma imagem positiva de si, ampliando sua autoconfiança, identificando cada vez mais suas limitações e possibilidades, e agindo
de acordo com elas;

identificar e enfrentar situações de conflitos, utilizando seus recursos pessoais, respeitando as outras crianças e adultos e exigindo
reciprocidade;

valorizar ações de cooperação e solidariedade, desenvolvendo atitudes de ajuda e colaboração e compartilhando suas vivencias;

brincar;

adotar hábitos de autocuidado, valorizando as atitudes relacionadas com a higiene, alimentação, conforto, segurança, proteção do
corpo e cuidados com a aparência;

identificar e compreender a sua pertinência aos diversos grupos dos quais participam respeitando suas regras basicas de convivio
social e adversidades que os compõe.

Ampliar as necessidades expressivas do próprio movimento , utilizando gestos diversos e o ritmo corporal nas suas brincadeiras,
danças, jogos e demais situações de interação;

Explorar diferentes qualidades e dinâmica do movimento , como força, velocidade, resistência e flexibilidade, conhecendo
gradativamente os limites e as potencialidades de seu corpo;

Controlar gradualmente o próprio movimento, aperfeiçoando seus recursos de deslocamento e ajustando suas habilidades motoras
para utilização em jogos, brincadeiras, danças e demais situações

Utilizar os movimentos de preensão, encaixe e lançamento, etc, para ampliar suas possibilidades de manuseio dos diferentes
materiais e objetos;

Apropriar-se progressivamente da imagem global de seu corpo, conhecendo e identificando seus segmentos e elementos e
desenvolvendo cada mais uma atitude de interesse e cuidado com o próprio corpo.

Explorar e identificar elementos da música para se expressar, interagir com os outros, e ampliar seu conhecimento do mundo;

Perceber e expressar sensações, sentimentos e pensamentos, por meio de improvisações, composições e interpretações musicais.

Interessar-se pelas próprias produções , pelas de outras crianças e pelas diversas obras artísticas ( regionais, nacionais ou
internacionais) com as quais entrem em contato, ampliando seu conhecimento do mundo e da cultura;

Produzir trabalhos de arte, utilizando a linguagem do desenho, da pintura, da modelagem, da colagem, da construção, desenvolvendo
o gosto, o cuidado e o respeito pelo processo de produção e criação.

Ampliar gradativamente suas possibilidades de comunicação e expressão , interessando se por conhecer vários gêneros orais e
escritos e participando de diversas situações de intercâmbio social nas quais possa contar suas vivências , ouvir as de outras pessoas,
elaborar e responder perguntas;

Familiarizar-se com a escrita por meio de manuseio de livros, revistas e outros portadores de textos e da vivência de diversas
situações nas quais seu uso se faça necessário;

Escutar textos lidos , apreciando a leitura feita pelo professor;

Interessar-se por escrever palavras e textos ainda que não de forma convencional;

Reconhecer seu nome escrito, sabendo identifica-lo nas diversas situações do cotidiano;

Escolher os livros para ler e apreciar;
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Interessar-se e demonstrar curiosidade pelo mundo social e natural, formulando perguntas, imaginando soluções para compreendê-lo,
manifestando opiniões próprias sobre os acontecimentos, buscando informações e confrontando idéias;

estabelecer algumas relações entre o modo de vida característico de seu grupo social e de outros grupos;

estabelecer algumas relações entre o meio ambiente e as formas de vida que ali se estabelecem, valorizando sua importância para a
preservação das espécies e para a qualidade da vida humana.

Reconhecer e valorizar os números, as operações numéricas, as contagens orais e as noções espaciais como ferramentas necessárias
no seu cotidiano

comunicar ideias matemáticas, hipóteses, processos utilizados e resultados encontrados em situações-problema relativas a
quantidades, espaço físico e medida, utilizando a linguagem oral e a linguagem matemática

ter confiança em suas próprias estratégias e na sua capacidade para lidar com situações matemáticas novas, utilizando seus
conhecimentos prévios.

4.2 - Formas e critérios de enturmação nos agrupamentos.

O CEI Bem Querer Senador João de Medeiros Calmon segue a a Resolução SME nº 11/2016 de 02/09/2016, para fins de
organização das demandas das unidades de educação infantil, as crianças serão divididas em três agrupamentos
multietários:

Agrupamento I: nascidos entre 01/07/2015 a 31/12/2017

Agrupamento II: nascidos entre 01/11/2013 a 30/06/2015

Agrupamento III: nascidos entre 01/04/2011 a 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.

A partir de 2014, adotamos um único critério, não colocar irmãos gêmeos na mesma sala de aula, pois entendemos que ao
separar os irmãos gêmeos em turmas diferentes, preservamos a identidade de cada um e partindo também do princípio que a
semelhança física não é sinônimo de comportamento idêntico. Eles têm maior propensão a ter afinidades, mas possuem
personalidade, temperamento e anseios distintos. Apesar dos gêmeos quase sempre terem muitas afinidades e partilharem os
mesmos interesses, fatos que os tornam mais unidos ainda, cada um deles tem uma personalidade própria, um temperamento
diferente e anseios distintos. Em virtude desses aspectos, podem ocorrer várias situações que se tornam evidentes no
transcorrer do ano letivo:

A concorrência excessiva entre os irmãos;1.
O condicionamento por parte da criança de personalidade mais fortesobre aquela que é mais passiva;2.
A superproteção ou a dependência de um pelo outro.3.

Eles se desenvolvem em "ritmos" desiguais, de tal maneira que algumas noções já estão estabelecidas em um deles, enquanto
que, no outro, ainda se encontram em fase de desenvolvimento. Portanto, a melhor forma de lidar com gêmeos ainda é a
individual, em respeito às diferenças e necessidades de cada um.

Pesquisadores holandeses de uma universidade de Amsterdã revelaram, no final de 2009, que separar gêmeos na escola não
interfere no aprendizado. Durante o estudo, eles acompanharam 2.003 pares de gêmeos nascidos entre 1986 e 1993 até eles
completarem 12 anos. O grupo era formado por 839 gêmeos idênticos e 1.164 não idênticos. Até os 12 anos, 72% deles
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estudaram na mesma turma, 19% em turmas separadas e 9% estudaram juntos em algum momento da vida escolar. Ao
completarem 12 anos, todos eles foram submetidos a um teste de nivelamento para medir conhecimentos, que incluíram, entre
outras disciplinas, gramática e matemática. Na análise dos resultados, os pesquisadores não encontraram nenhuma diferença
substancial entre os três grupos de irmãos e, então, concluindo que separá-los durante a vida escolar não interfere no
aprendizado.

Segue a distribuição das crianças por turma de Agrupamento com matricula ativa existente na unidade escolar até o momento:

AGRUPAMENTO CRIANÇAS NASCIDAS ENTRE Nº DE CRIANÇAS

I A

01/07/2015a 01/01/2016 11
02/01/2016a 01/07/2016 12
02/07/2016a 01/01/2017 04
02/01/2017a 01/07/2017 0
02/07/2017 a 31/12/2017 0

TOTAL 27

AGRUPAMENTO CRIANÇAS NASCIDAS ENTRE Nº DE CRIANÇAS

I B

01/07/2015a 01/01/2016 13
02/01/2016a 01/07/2016 15
02/07/2016a 01/01/2017 0
02/01/2017a 01/07/2017 0
02/07/2017 a 31/12/2017 0

TOTAL 28

AGRUPAMENTO CRIANÇAS NASCIDAS ENTRE Nº DE CRIANÇAS

I/II A
01/11/2013a 01/05/2014 00
02/05/2014 a 01/11/2014 10
02/11/2014 a 31/08/2015 20

TOTAL 30

AGRUPAMENTO CRIANÇAS NASCIDAS ENTRE Nº DE CRIANÇAS

I/II B
01/11/2013a 01/05/2014 00
02/05/2014 a 01/11/2014 09
02/11/2014 a 31/06/2015 19

TOTAL 28

AGRUPAMENTO CRIANÇAS NASCIDAS ENTRE Nº DE CRIANÇAS

I/II C
01/11/2013a 01/05/2014 01
02/05/2014 a 01/11/2014 07
02/11/2014 a 31/06/2015 19

TOTAL 27

AGRUPAMENTO CRIANÇAS NASCIDAS ENTRE Nº DE CRIANÇAS

II A
01/11/2013 a 01/05/2014 17
02/05/2014 a 01/11/2015 13
02/11/2015 a 31/06/2015 00

TOTAL 30

AGRUPAMENTO CRIANÇAS NASCIDAS ENTRE Nº DE CRIANÇAS

II B
01/11/2013 a 01/05/2014 14
02/05/2014 a 01/11/2015 11
02/11/2015 a 31/06/2015 03

TOTAL 28

http://pponlinesme.campinas.sp.gov.br


Prefeitura Municipal de Campinas
Secretaria Municipal de Educação

 

http://pponlinesme.campinas.sp.gov.br
Pág.: 148/243

16/05/2017 às 19:01:21

AGRUPAMENTO CRIANÇAS NASCIDAS ENTRE Nº DE CRIANÇAS

II C
01/11/2013 a 01/05/2014 12
02/05/2014 a 01/11/2015 08
02/11/2015 a 31/06/2015 09

TOTAL 29
AGRUPAMENTO CRIANÇAS NASCIDAS ENTRE Nº DE CRIANÇAS

II D
01/11/2013 a 01/05/2014 09
02/05/2014 a 01/11/2015 14
02/11/2015 a 31/06/2015 05

TOTAL 28
AGRUPAMENTO CRIANÇAS NASCIDAS ENTRE Nº DE CRIANÇAS

III A
01/04/2011a 01/04/2012 05
02/04/2012a 01/04/2013 14
02/04/2013a 31/10/2013 10

TOTAL 29
AGRUPAMENTO CRIANÇAS NASCIDAS ENTRE Nº DE CRIANÇAS

III B
01/04/2011a 01/04/2012 11
02/04/2012a 01/04/2013 09
02/04/2013a 31/10/2013 07

TOTAL 27
AGRUPAMENTO CRIANÇAS NASCIDAS ENTRE Nº DE CRIANÇAS

III C
01/04/2011a 01/04/2012 05
02/04/2012a 01/04/2013 06
02/04/2013a 31/10/2013 15

TOTAL 26
AGRUPAMENTO CRIANÇAS NASCIDAS ENTRE Nº DE CRIANÇAS

III D
01/04/2011a 01/04/2012 13
02/04/2012a 01/04/2013 10
02/04/2013a 31/10/2013 05

TOTAL 28
AGRUPAMENTO CRIANÇAS NASCIDAS ENTRE Nº DE CRIANÇAS

III E
01/04/2011a 01/04/2012 10
02/04/2012a 01/04/2013 12
02/04/2013a 31/10/2013 07

TOTAL 29
AGRUPAMENTO CRIANÇAS NASCIDAS ENTRE Nº DE CRIANÇAS

III F
01/04/2011a 01/04/2012 09
02/04/2012a 01/04/2013 11
02/04/2013a 31/10/2013 8

TOTAL 28
AGRUPAMENTO CRIANÇAS NASCIDAS ENTRE Nº DE CRIANÇAS

III G
01/04/2011a 01/04/2012 10
02/04/2012a 01/04/2013 13
02/04/2013a 31/10/2013 06

TOTAL 29
AGRUPAMENTO CRIANÇAS NASCIDAS ENTRE Nº DE CRIANÇAS
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III H
01/04/2011a 01/04/2012 13
02/04/2012a 01/04/2013 12
02/04/2013a 31/10/2013 05

TOTAL 30

4.3 - 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.

Sabendo-se que a Educação Infantil é a etapa da Educação Básica destinada ao atendimento de crianças da faixa etária de 0
a 5 anos e 11 meses, é coerente pensarmos nas características desta área da educação: idades específicas trazem demandas
especificas.

No caso da Educação Infantil, estudos bastante atuais dizem respeito à necessidade de estruturarmos uma proposta de
educação e cuidado no trabalho com as crianças pequenas. O trabalho deve ser conduzido de forma que criemos
oportunidades sólidas para que estas crianças possam interagir com o mundo e com outras pessoas, num espaço
especificamente estruturado para suas ações, utilizando-se de todas as suas linguagens/formas de expressão tendo como
ação principal o brincar e a partir desde eixo condutor, abrir caminhos para a manifestação livre de toda cultura produzida no
grupo.

A formação continuada de educadores pressupõe um processo político pedagógico e implica na transformação de saberes já
construído. Remete-nos a Paulo Freire para alertar sobre os desafios de uma pedagogia transformadora e a pedagogia de
práxis, por natureza requer a transformação do sujeito nela envolvidos, por isso gera medo.

"Ninguém nasce educador ou marcado para ser educador. A gente se faz educador, a gente se forma, como
educador, permanentemente, na prática e na reflexão da prática". (FREIRE, 1991: 58).

De acordo com o Termo de Referência Tecnica 2016 no item 6. DA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS - Os
profissionais docentes e de apoio, que trabalham diretamente com as crianças, têm garantido em sua jornada de trabalho, o
tempo pedagógico para trabalho entre os pares – 02 (duas) horas semanais. A Equipe Gestora deve organizar o horário de
trabalho dos profissionais, de modo a possibilitar que os professores e/ou AEI reúnam-se, semanalmente, durante 02 horas
consecutivas, no início ou final do período letivo, para discussão das práticas pedagógicas tendo a luz da legislação
educacional como pano de fundo e coordenação do Orientadora Pedagógicada Instituição.

REUNIÃO COM DOCENTES

O trabalho docente coletivo precisa a todo o momento ser refletido e repensado tanto dentro da sala de aula como fora dela.
Partindo-se desse princípio, entende-se a importância do professor estar sempre se capacitando, discutindo, refletindo suas
práticas pedagógicas.

Nossa proposta dará ênfase para a articulação do Projeto Político Pedagógico par e passo com o Plano de Ensino das
docentes.

Nos horários de formação semanal será desenvolvido o plano de trabalhode temas mencionada no item abaixo deste
documento.

A metodologia será feita em discussão em grupos ou estudo teórico a qual consiste em dar voz as experiências práticas e
consequentemente, as demandas formativas dos profissionais combinando tais relatos com conceitos relacionados à educação
infantil em geral. Também envolve a construção e uma postura de educador pesquisador de sua própria prática em busca da
melhoria em termos de qualidade de suas ações cotidianas, tornando-se consciente de sua prática pedagógica.

As Reuniões Pedagógicas de TDC (Trabalho Docente Coletivo) acontecem todas as quintas-feiras das 11h às 13h, com a
presença das docentes de todos os agrupamentos, incluindo a professora deEducação Especial, coordenada e acompanhada
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pela Orientadora Pedagógica, em momentos específicos outros integrantes da equipe gestora.

As pautas são elaboradas pela Orientadora Pedagógica a partir de observações do cotidiano escolar e divididas em
informação, formação e planejamento sobre o trabalho docente. Durante as reuniões faz-se uma devolutiva do que foi
apontado na reunião anterior. Toda pauta da reunião é registrada num livro Ata pelas docentes. Os assuntos que foram
discutidos em TDC são levados as reuniões com a Equipe Gestora para serem resolvidos da melhor forma.

DOCENTE

TEMA FORMAÇÃO DE
PROJETOS

PROFISSIONAIS
ENVOLVIDOS

TEMPO LOCAL METODOLOGIA OBJETIVOS AVALIAÇÃO

Oficina: memórias da Infância,
Concepção de Infância.

Orientadora Pedagógica 1 dia
CEI Bem
Querer João
Calmon

Leitura, Dinâmica
de grupo, Registro
escritos e
fotográficos.

Levar o professor a ter
um novo olhar sobre a
concepção da infância

A avaliação será dada através da
observação do conteúdo, a
aprofundamento do tema

Texto: Introdução do Livro
Interações: Onde está a arte na
infância. Blucher, 2012

Orientadora Pedagógica 2 dias
CEI Bem
Querer João
Calmon

Leitura, Dinâmica
de grupo, Registro
escritos e
fotográficos.

Levar o professor a
repensar sua prática e
ações sob um novo olhar
através da arte e
educação

A avaliação será dada através de
observação de conteúdo com
aprofundamento do tema; a
aproximação com a prática social
relacionada ao produto final,
observando semanários , relatos e
cotidiano.

Oficina: concepção do Autismo e a
importância da Estimulação Sensorial

Professor de Educação
Especial

1 dia
CEI Bem
Querer João
Calmon

Leitura, Dinâmica
de grupo, Registro.

Levar o professor a
repensar sua prática e
ações sob um novo olhar
da Inclusão.

A avaliação será dada através de
observação de conteúdo com
aprofundamento do tema juntamente
com o profissional em Educação
Especial.

Texto: Critérios para um Atendimento
em Creches que Respeite os Direitos
Fundamentais das Crianças- 2ª
edição. Brasília:
MEC/SEB/DCOCEB/COEDI, 2009

Orientadora Pedagógica 3 dias
CEI Bem
Querer João
Calmon

Leitura, Dinâmica
de grupo, Registro
escritos e
fotográficos

Levar o professor a
repensar suas definições
e a elaboração de um
currículo significativo
que contemple os direitos
da Criança.

A avaliação será dada através de
observação de conteúdo com
aprofundamento do tema; a
aproximação com a prática social
relacionada ao produto final,
observando semanários , relatos e
cotidiano.

Palestra: Direito da Criança e
Adolescente e nossa
Responsabilidade enquanto educador

Assistente Social 1 dia
CEI Bem
Querer João
Calmon

Dinâmica de Grupo

Levar o professor a
repensar suas definições
e a elaboração de um
currículo significativo
que contemple os direitos
da Criança.

A avaliação será dada através de
observação de conteúdo com
aprofundamento do tema; a
aproximação com a prática social
relacionada ao produto final,
observando semanários, relatos e
cotidiano com as equipes em sala.

Discussão Texto Comunicado
SME/DEPE no 110/2016 com
enfoque em Concepção de Currículo
e Considerações para Avaliação na
Educação Infantil.
Discussão e reflexão sobre Resolução
CME nº 01/16 e Resolução SME nº
10/16.

Orientadora Pedagógica 4 dias
CEI Bem
Querer João
Calmon

Leitura, Dinâmica
de grupo, Registro
escritos e
fotográficos

Levar o professor a
repensar suas definições
e a elaboração de um
currículo significativo
que reflita sobre os
processos avaliativos na
Educação Infantil.

A avaliação será dada através de
observação de conteúdo com
aprofundamento do tema; a
aproximação com a prática social
relacionada ao produto final,
observando semanários, relatórios e
elaboração de projetos.

Palestra: Gramáticas e Produção de
Textos para Professores com enfoque
em Elaboração de Relatórios.

Professor de Português
convidado

1 dia
CEI Bem
Querer João
Calmon

Leitura, Dinâmica
de grupo, Registro
escritos e
fotográficos

Levar o professor a
repensar suas definições
e a elaboração de um
currículo significativo e
que entenda que o bom
uso da língua portuguesa
faz-se necessário dentro
de uma prática
pedagógica.

A avaliação será dada através de
observação de conteúdo com
aprofundamento do tema; a
aproximação com a prática social
relacionada ao produto final,
observando semanários , relatórios e
elaboração de projetos.

Discussão do Texto: “Criatividade,
ética e Educação”. Sátiro. Angélica:
em Brincar de Pensar. Atica, 2013

Orientadora Pedagógica 1 dia
CEI Bem
Querer João
Calmon

Leitura, Dinâmica
de grupo, Registro
escritos e
fotográficos

Levar o professor a
repensar sua prática e
ações sob um novo olhar
através da arte e
educação, e a
estimulação da
criatividade dentro da
educação.

A avaliação será dada através de
observação de conteúdo com
aprofundamento do tema; a
aproximação com a prática social
relacionada ao produto final,
observando semanários , relatos e
cotidiano.

Oficina: Jogos, Criação Musical
usando a voz, o corpo e o movimento.

Orientadora Pedagógica e
professor de música
convidado

1 dia
CEI Bem
Querer João
Calmon

Dinâmica de grupo,
Registros e
discussões .

Levar o professor a
repensar sua prática e
ações sob um novo olhar
através da arte e
educação e música, como
novas possibilidades da
construção de um
projeto.

A avaliação será dada através de
observação de conteúdo com
aprofundamento do tema; a
aproximação com a prática social
relacionada ao produto final,
observando semanários , relatos e
cotidiano.
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Oficina: Arte e Educação. Discussão
da Obra de Picasso: “As Meninas (
1952). Releitura da arte com reflexão
pedagógica

Orientadora Pedagógica 1 dia
CEI Bem
Querer João
Calmon

Dinâmica de grupo,
Registros e
discussões
Multimídia

Levar o professor a ter
um novo olhar sobre a
concepção da infância,
concepção de arte na
educação, e a
possibilidade de novas
práticas.

A avaliação será dada através de
observação de conteúdo com
aprofundamento do tema; a
aproximação com a prática social
relacionada ao produto final,
observando semanários , relatos e
cotidiano.

Discussão do Texto: Perceber, falar;
pensar arte. Do Livro: Interações:
Onde está a arte na infância. Blucher,
2012

Orientadora Pedagógica
convidado

3 dia
CEI Bem
Querer João
Calmon

Leitura, Dinâmica
de grupo, Registro
escritos e
fotográficos

Levar o professor a
repensar sua prática e
ações sob um novo olhar
através da arte e
educação, e a
estimulação da
criatividade dentro da
educação.

A avaliação será dada através de
observação de conteúdo com
aprofundamento do tema; a
aproximação com a prática social
relacionada ao produto final,
observando semanários , relatos e
cotidiano.

Palestra: Saúde Emocional do
Professor: Estresse e Síndrome de
Burnout

Psicólogo Convidado 1 dia
CEI Bem
Querer João
Calmon

multimídia

Levar o professor a
repensar sua prática
enquanto profissional e a
importância da sua saúde
emocional.

A avaliação será dada através da
prática social relacionada ao produto
final, observando relatos e cotidiano..

Discussão do Texto: (Re) Criando
Espaços e Tempos. Do Caderno
Curricular Temático Educação
Básica: Ações Educacionais em
Movimento.

Orientadora Pedagógica 3 dias
CEI Bem
Querer João
Calmon

Leitura, Dinâmica
de grupo, Registro
escritos e
fotográficos

Levar o professor a
repensar sua prática e
ações sob um novo olhar
através da educação, e a
estimulação da
criatividade dentro da
educação.

A avaliação será dada através de
observação de conteúdo com
aprofundamento do tema; a
aproximação com a prática social
relacionada ao produto final,
observando semanários , relatos e
cotidiano.

Palestra: Elaboração de Plano de Aula
Orientadora Pedagógica
convidada

1 dia
CEI Bem
Querer João
Calmon

multimídia

Levar o professor a
repensar sua prática e
ações sob um novo olhar
na construção de um
plano de aula como
novas possibilidades da
construção de um
projeto.

A avaliação será dada através de
observação de conteúdo com
aprofundamento do tema; a
aproximação com a prática social
relacionada ao produto final,
observando semanários, relatórios e
elaboração de projeto e plano de aula.

Palestra: Desenvolvimento da
Personalidade da criança

Psicólogo Convidado 3 dia
CEI Bem
Querer João
Calmon

multimídia

Levar o professor a
repensar suas definições
e a elaboração de um
currículo significativo
que contemple o
desenvolvimento da
criança.

A avaliação será dada através de
observação de conteúdo com
aprofundamento do tema; a
aproximação com a prática social
relacionada ao produto final,
observando semanários, relatos e
cotidiano.

Discussão do Texto: Onde está a
Arte? No Espaço. Do Livro:
Interações: Onde está a arte na
infância. Blucher, 2012

Orientadora Pedagógica
convidada

1 dia
CEI Bem
Querer João
Calmon

Leitura, Dinâmica
de grupo, Registro
escritos e
fotográficos.

Levar o professor a
repensar sua prática e
ações sob um novo olhar
através da arte e
educação, e a exploração
de novos espaços dentro
da educação.

A avaliação será dada através de
observação de conteúdo com
aprofundamento do tema; a
aproximação com a prática social
relacionada ao produto final,
observando semanários, relatos e
cotidiano.

Leitura e Discussão sobre as
Diretrizes Curriculares Nacionais
para a Educação Infantil

Orientadora Pedagógica 1 dia
CEI Bem
Querer João
Calmon

Leitura, discussão
(dois ou três para
cada subgrupo) do
documento
Diretrizes
Curriculares
Nacionais para a
Educação Infantil
(2010)

Levar o professor a
repensar sua prática e
ações sob a visão de que
o docente sempre precisa
repensar e re-buscar
conhecimento e
documentação de suas
propostas e práticas
pedagógicas.

A avaliação será dada através de
observação de conteúdo com
aprofundamento do tema; a
aproximação com a prática social
relacionada ao produto final,
observando semanários, relatos e
cotidiano.

Oficina de Brinquedos Adaptados
para Crianças com Necessidades
Especiais

Professor em Educação
Especial

1 dia
CEI Bem
Querer João
Calmon

Dinâmica de grupo,
oficina com registro
fotográfico

Dar ao professor a
oportunidade de
promover a brincadeira
sua prática e aumentar
seu leque de opções de
trabalho junto a inclusão

A avaliação será dada através de
observação de conteúdo com
aprofundamento do tema; a
aproximação com a prática social
relacionada ao produto final,
observando semanários , relatos e
cotidiano.

Elaboração do Plano de Trabalho
Coletivo

Todos os professores 1 dia
CEI Bem
Querer João
Calmon

Leitura, Registros
escritos

Elaborar coletivamente
por agrupamentos o
plano de trabalho a ser
desenvolvido em 2017.

A avaliação será dada através de
observação de conteúdo com
aprofundamento do tema; a
aproximação com a prática social
relacionada ao produto final,
observando semanários, relatos e
cotidiano.

Discussão, planejamento e
apresentação dos Projetos Anuais.

Coordenador Pedagógico 1 dia
CEI Bem
Querer João
Calmon

Leitura, Dinâmica
de grupo, Registro
escritos e
fotográficos.

Levar o professor e a
repensar sua prática e
organizar seu currículo
conforme o projeto
apresentado.

A avaliação será dada através de
observação de conteúdo com
aprofundamento do tema; a
aproximação com a prática social
relacionada ao produto final,
observando semanários, relatos e
cotidiano, e relatórios trimestrais.
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Elaboração de Relatórios dos Projetos
desenvolvidos.

Todos os professores 1 dia
CEI Bem
Querer João
Calmon

Leitura, Registros
escritos

Incentivar o professor a
elaboração de um
relatório focando na
Avaliação do trabalho
pedagógico realizado ao
longo do ano .

A avaliação será dada através de
observação de conteúdo com
aprofundamento do tema,
aproximação com a prática e leitura
desses relatórios sob enfoque
avaliativo.,

Discussão das etapas para elaboração
do Plano de Trabalho individual

Todos os professores 2 dias
CEI Bem
Querer João
Calmon

Leitura, Registros
escritos

Elaborar coletivamente
por agrupamentos o
plano de trabalho a ser
desenvolvido em 2018.

A avaliação será dada através de
observação de conteúdo com
aprofundamento do tema; a
aproximação com a prática social
relacionada ao produto final,
observando semanários, relatos e
cotidiano.

REUNIÃO COM MONITORAS

De acordo com o Edital de Chamamento Público nº 03/2015, o monitor deve ter 40h/semanais de atendimento com as crianças
e 02 horas de trabalho pedagógico entre os pares, visando uma maior qualidade de atendimento educativo, a qualificação e
capacitação dos nossos profissionais. Como a Unidade Educacional atualmente esta trabalhando com as monitoras com a
carga horária de 40h/semanais, até a presente datanão foi possivel realizar essa formação. No momento a alternativa foi reunir
as monitoras em grupos de estudos de 1h para formação, para tentar suprir essa dificuldade sem que haja defasagem na
qualidade do trabalho oferecido às crianças desta Unidade Escolar e sim podendo atender ao Edital de Chamamento Público
nº 03/2015 publicado no D.O. do dia 26/11/2015 que determina o número de crianças por adulto:

a)01 (um) monitor para cada grupo de 8 (oito) crianças de até um ano e quatro meses de idade;

b)01 (um) monitor para cada grupo de 12 (doze) crianças de um ano e cinco meses a dois anos de idade;

c)01 (um) monitor para cada grupo de 16(dezesseis) crianças de dois a tres anos.

>

MONITOR
TEMA FORMAÇÃO DE
PROJETOS

PROFISSIONAIS
ENVOLVIDOS

TEMPO LOCAL METODOLOGIA OBJETIVOS AVALIAÇÃO

Leitura de normas internas com
discussão

Coordenador
Pedagógico

1 dia
CEI Bem
Querer João
Calmon

Leitura, Dinâmica de
grupo, Registro
escritos e fotográficos.

Incentivar o
Agente Educacional a repensar suas
práticas e socializar seus
conhecimentos com o coletivo.

A avaliação será contínua,
verificando a participação e as
mudanças de atitude na
importância dessas mudanças
nas crianças.

Oficina: O que é criança? O que é
infância? Concepções de Infância
no Presente e no Passado

Coordenador
Pedagógico

4 dias
CEI Bem
Querer João
Calmon

Leitura, Dinâmica de
grupo, Registro
escritos e fotográficos.

Ampliar o conhecimento da
Educação, a concepção de infância,
criança e levar o profissional a
repensar suas práticas sob essa
ampliação de conhecimento.

A avaliação será dada através
da observação do conteúdo, a
aprofundamento do tema.

Apresentação do filme: A
INVENÇÃO DA INFÂNCIA, de
Liliana Sulzbach (Brasil, 2000)_

Coordenador
Pedagógico

1 dia
CEI Bem
Querer João
Calmon

Multimídia, com
discussão coletiva,
destacando as
necessidades de ordem
física, moral e
emocional.

Incentivar o
Agente Educacional a repensar suas
práticas e socializar seus
conhecimentos com o coletivo.

A avaliação será dada através
da observação do conteúdo, a
aprofundamento do tema.

Texto: Refletindo sobre as
necessidades essenciais
na primeira infância sobre o que é
ser criança em nossa cultura

Coordenador
Pedagógico

3 dias
CEI Bem
Querer João
Calmon

Trabalho em grupos e
plenária sobre as
crianças de zero a três
anos hoje em dia:
necessidades
essenciais, cuidados e
processos de
aprendizagem de
grupo, Registro em
cartazes e fotográficos.

Incentivar o
Agente Educacional a repensar suas
práticas e socializar seus
conhecimentos com o coletivo,
através de discussões em grupos com
os temas: “O cuidado e as
necessidades essenciais da criança”,
Cuidar de crianças, Brincadeira:
Como as crianças aprendem,
“Conversando sobre os direitos da
criança”

A avaliação será dada através
da observação do conteúdo, a
aprofundamento do tema.

Oficina: Vivenciando o Cuidar de
Si mesmo e preparando-se para o
trabalho do dia.

Coordenador
Pedagógico

1 dia
CEI Bem
Querer João
Calmon

Dinâmica, com
técnicas de
Relaxamento e
trabalho em grupo
sobre a importância do
auto cuidado .

Incentivar o Agente Educacional da a
importância de cuidar de si mesmo,
fortalecendo sua capacidade de cuidar
do outro.

A avaliação será dada através
da observação do conteúdo, a
aprofundamento do tema
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Filme: UM AMBIENTE PARA A
INFÂNCIA, realizado pelo Centro
de Investigação sobre o
Desenvolvimento e Educação
(Cindedi), Creche
Carochinha/Universidade de São
Paulo
(Brasil, 2012)

Coordenador
Pedagógico

1 dia
CEI Bem
Querer João
Calmon

Multimídia

Incentivar o Agente Educacional a
repensar sobre a organização de
espaços que possibilitem
desenvolvimento da aprendizagem
das crianças através de questões como
Como deve ser o espaço para as
crianças? O que ele deve conter e
como deve ser organizado? Como
deve ser o dia a dia da criança
pequena? Qual é o papel do adulto

A avaliação será dada através
da observação do conteúdo, a
aprofundamento do tema

Filme: ADAPTAÇÕES NA
EDUCAÇÃO INFANTIL,
realizado pelo Centro de
Investigação sobre
o Desenvolvimento e Educação
(Cindedi), Creche
Carochinha/Universidade de São
Paulo
(Brasil, 2013)

Coordenador
Pedagógico

1 dia
CEI Bem
Querer João
Calmon

Multimídia

Incentivar o Agente Educacional a
repensar suas práticas e socializar
seus conhecimento nos períodos de e
Acolhimento Adaptação das crianças
á creche. Através de questões como
“Que sentimentos afloram nas
pessoas envolvidas? Que ações são
propostas nesse período? Como as
interações foram organizadas de
forma a favorecer a criação de
vínculos entre a criança e pais recém-
chegados à creche e às novas pessoas
e ambientes?

A avaliação será contínua,
verificando a participação e as
mudanças de atitude na
importância dessas mudanças
nas crianças

Leitura do Texto: Situando
Historicamente o Atendimento á
Criança de Zero a Três anos no
Brasil: da Assistência à Educação.

Coordenador
Pedagógico

1 dia
CEI Bem
Querer João
Calmon

Leitura, Dinâmica de
grupo, Registro
escritos e fotográficos.

Incentivar o
Agente Educacional a repensar suas
práticas e socializar seus
conhecimentos com o coletivo,

A avaliação será dada através
da observação do conteúdo, a
aprofundamento do tema.

Oficina: Desafios da Creche ao
Cuidar e Educar as crianças de até
Três Anos

Coordenador
Pedagógico

1 dia
CEI Bem
Querer João
Calmon

Dinâmica de Grupo
com Análise de
situações-problema
extraídas de pesquisas
sobre práticas
educativas em creches

Incentivar o
Agente Educacional a repensar suas
práticas e socializar seus
conhecimentos com o coletivo

A avaliação será dada através
da observação do conteúdo, a
aprofundamento do tema.

Leitura do Poema:. “O homem da
orelha verde”. I, G RODARIn:
TONUCCI, F. Frato – 40 anos
com
olhos de criança, São Paulo:
Artmed, 2008.

Coordenador
Pedagógico

1 dia
CEI Bem
Querer João
Calmon

Leitura reflexão sobre
o papel do educador
como mediador da
aprendizagem das
crianças.

Incentivar o agente de Educação
Indantil para a necessidade de um
olhar e uma escuta atentos para as
crianças.

A avaliação será dada através
da observação do conteúdo, a
aprofundamento do tema.

Oficina: Vivenciando como as
crianças aprendem

Coordenador
Pedagógico

1 dia
CEI Bem
Querer João
Calmon

Dinâmica de Grupo
com troca de
experiências e
exploração de
materiais e procurando
apreender o máximo
que puderem deles, por
meio da visão (forma,
cor), tato (textura,
peso, forma), audição
(sons possíveis de se
provocar com eles)

Repensar a pratica do Agente de
Educação Infantil lembrando que as
crianças pequenas aprendem pela
experiência sensório-motora,
manipulando e explorando os objetos
que as cercam.

A avaliação será dada através
da observação do conteúdo, a
aprofundamento do tema.

Filme: MOVERSE EN
LIBERTAD, de Anna Tardos e
Ágnes Szántó (Hungria, 1995)

Coordenador
Pedagógico

1 dia
CEI Bem
Querer João
Calmon

Multimídia e

Incentivar o Agente Educacional a
verificar o papel do adulto e o que e
como as crianças pequenas aprendem
pela motricidade livre.

A avaliação será dada através
da observação do conteúdo, a
aprofundamento do tema.

* Para as equipes de apoio (Cozinheira, Aux. Cozinha, Serventes, Porteiro, Administrativo) serão promovidos cursos no
decorrer do ano de acordo com as necessidades específicas de cada área, podendo assim promover mais conhecimento e
aperfeiçoamento para cada profissional.

>

4.4 - Metodologia e registro dos processos avaliativos.

A avaliação na Educação Infantil tem por finalidade verificar o desenvolvimento da criança face aos objetivos
propostos, levando-se em consideração as características da faixa etária. A avaliação é uma atitude constante em
todo trabalho planejado. É a constatação da correspondência entre a proposta de trabalho e sua consecução.Logo, o
planejamento engloba a intencionalidade das ações e formas de registro e avaliação.
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De acordo com a resolução CME nº01/2016, aavaliação na Educação Infantil:

I - é concebida na perspectiva de educação integral;

II – é prevista como um movimento de acompanhamento da trajetória individual da criança das ações
educacionais, envolvendo o seu pensar e fazer com o outro, com o conhecimento e cultura, sem objetivo de
seleção, promoção ou classificação;

III - tem como finalidade documentar a trajetória da criança e compor material que subsidie a reflexão, o
planejamento e o replanejamento das ações educacionais para a permanente qualificação da Educação
Infantil, e

IV – será realizada pelos educadores, por meio de crítica, reflexiva e criativa no acompanhamento das
brincadeiras, da relação da criança com o outro, com o conhecimento e a cultura.

As crianças são avaliadas durante as atividades na escola, através de registros diários, fotos, filmagens, portfólios,
gravações. Também será levado em consideração a especificidade, individualidade e conhecimento prévio de cada
criança, a fim de acompanhar o seu desenvolvimento e principais características individuais. Entendemos que para
avaliar o grau de aprendizagem da criança é preciso ouvi-la e observá-la com atenção, bem como verificar o seu
desempenho durante as atividades. É importante acompanhar o processo da criança diante do seu progresso e
progresso do grupo. Através desta observação o professor poderá reorientar sua prática e reelaborar seu
planejamento. A avaliação deverá ser contínua e sistemática ao longo de todo processo de aprendizagem. As
aprendizagens são periodicamente, compartilhadas com os responsáveis pela criança através de fichas descritivas e
relatórios de observações.

“ A educação da criança pequena envolve simultaneamente dois processos complementares e indissociáveis:
Educar e Cuidar”. (BUJES, 2001, p.16)

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

A avaliação é de caráter formativo, que ocorre ao longo do ano através de acompanhamento ao lado da criança no
decorrer de suas atitudes, de caráter mediador, que media o contato da criança com a realidade, vivências e
impressões que ela tem de mundo, as percepções do educador em relação á criança e ao papel da escola,
possibilitando a criança construir seu conhecimento, respeitando e valorizando suas ideias, propondo assim, uma
ação reflexiva da aprendizagem.

Cada criança é um ser único com características necessidades, habilidades, e interesses próprios. O Educador deve
conhecer cada criança, respeitando o nível de desenvolvimento em toda situação de aprendizagem,
desenvolvendona criança um sentimento de confiança em suas capacidades para enfrentar novos desafios.

Vale destacar três aspectos importantes na avaliação da Educação Infantil: protagonismo dos bebês e das crianças
pequenas ao se manifestarem seus movimentos conhecidos, seus processos sensíveis, seus prazeres e suas emoções;
a documentação pedagógica que favorece a continuidade do que as crianças elaboram, sistematizam, criam e
inventam; e a ação compartilhada com as famílias, que contribui para a compreensão dos rumos e a importância da
Educação Infantil.

Conforme o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (doravante RCNEI),

[...] a observação e o registro se constituem nos principais instrumentos de que o professor dispõe para apoiar sua

http://pponlinesme.campinas.sp.gov.br


Prefeitura Municipal de Campinas
Secretaria Municipal de Educação

 

http://pponlinesme.campinas.sp.gov.br
Pág.: 155/243

16/05/2017 às 19:01:21

prática. Por meio deles, o professor pode registrar contextualmente, os processos de aprendizagens das crianças; a
qualidade das interações estabelecidas com outras crianças, funcionários e com o professor e acompanhar os
processos de desenvolvimento obtendo informações sobre as experiências das crianças na instituição. Essa
observação e seu registro fornecem aos professores uma visão integral das crianças ao mesmo tempo em que
revelam suas particularidades (Brasil, 1998, p. 58-59).

Logo, a observação não é um instrumento descritivo, mas um recurso de investigação e planejamento. É
indispensável que o educador que acompanha o desenvolvimento da criança valorize o momento onde ela durante
sua manifestação espontânea ou não, pode revelar ou desvelar saberes, desejos e intenções sobre si mesma e sobre
o mundo. Quanto ao registro, é considerado uma das formas mais eficazes, de se efetivar um mapeamento na
Educação Infantil, pois nos registros que o professor pode revisar sua prática, refletir sobre o significado de suas
ações, compartilhando da prática, sociabilidade e envolvimento das atividades propostas, e principalmente, como
melhor atender as dificuldades individuais de cada aluno.

Os Projetos/Temas são avaliados durante o seu desenvolvimento, observando as atitudes e interesse das crianças
nas atividades propostas, seus comentários e comprometimento com as atividades. O envolvimento das famílias
também está dentro desse processo. O registro é feito através de fotos, filmagens, gravações e coleta de materiais,
painéis, portfólios, registro escrito e relato das crianças e adultos envolvidos nos projetos.

Trimestralmente realizamos uma RFE (Reunião de Família Educadores) onde toda essa observação feita da criança
é apresentada através de um relatório feito pelos professores com o auxilio dos monitores e das pessoas envolvidas
no processo de desenvolvimento da criança que ocorre dentro do ambiente escolar e entregue aos pais. Esse
relatório de desenvolvimento abrange todas as áreas:

1. Aprender a ser(desenvolvimento de competências pessoais):Competência pessoal que inclui desenvolver:
Identidade; autoestima; autoconceito; autoconfiança; querer ser; plenitude humana.

2.Aprender a conviver(desenvolvimento de competências sociais):Conviver é relacionar-se; aprender a
comunicar-se; aprender a interagir; aprender a se cuidar; aprender a cuidar do lugar de onde viemos; aprender a
valorizar o saber social.

3. Aprender a fazer(desenvolvimento de competências produtivas):São competências produtivas: Capacidade de
planejar, trabalhar e decidir em grupo; interpretar dados; capacidade de descrever, analisar e interpretar dados, fatos
e situações.

4.Aprender a conhecer(desenvolvimento de competências cognitivas):São competências cognitivas: Aprender a
aprender; ensinar o ensinar; conhecer o conhecer.

Tais áreas, são marcadas por intencionalidades pedagógicas firmados nos ( re) planejamentos articulados individual
e coletivamente, assumidos assim orientadoras das ações dos educadores (professores e monitores) com as crianças.
A intencionalidade pedagógica expressa no planejamento educacional, anual e ou trimestral, e assim indica os
replanejamentos das ações educacionais desenvolvidas cotidianamente, no movimento e transformações capturados
pelo educador na relação da criança com o outro. ( outras crianças, educadores e família), com o conhecimento e
cultura.

A elaboração dos Relatórios de Desenvolvimento, também um caráter formativo, na medida em que promova a
discussão e a reflexão dos profissionais no (re)planejamento das ações educacionais, possibilite um diálogo com as
famílias, numa relação extrapola a sua simples apresentação; compreende os processos avaliativos realizados em
nossa Unidade Escolar. A resolução CME nº 01/16 também nos respalda sobre o meio de avaliação dos registros
escolares na Educação Infantil, devendo garantir experiências que envolvam:

I - relações sociais e culturais da criança com a vida e com o mundo, que incluem diferentes gêneros textuais e
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formas de expressão - corporal, gestual, verbal, plástica, dramática e musical;

II - vivências narrativas de apreciação e interação, individual e coletivamente, com a linguagem oral e escrita, em
meio a diferentes suportes e gêneros textuais orais e escritos, no contexto das práticas sociais;

III - relações quantitativas, medidas, formas e orientações espaço temporais a partir de contextos significativos
que recriam as práticas sociais da vida da criança, da família, dos educadores e da comunidade;

IV - relações com variadas formas de expressões artísticas: música, artes plásticas e gráficas, cinema, fotografia,
teatro, literatura e dança;

V - vivências éticas e estéticas com outras crianças e grupos, dialogando com a diversidade humana, social e
cultural;

VI - promoção de vivências com o conhecimento e a cultura, que explorem e estimulem a socialização entre
sujeitos e grupos, por meio de uma educação integradora e inclusiva que responda às necessidades educacionais
de todas as crianças de diferentes condições físicas, sensoriais, intelectuais e emocionais, classes sociais, crenças,
etnias, gêneros, origens e contextos socioculturais e espaciais, que se entrelaçam na vida social;

VII - interações que permitam a autonomia da criança no pensar e fazer com o outro, no cuidado pessoal, na auto-
organização, na saúde, nutrição e bem-estar;

VIII - relação com o mundo físico e social, considerando o conhecimento da biodiversidade e a necessidade de sua
preservação para a vida, no cuidado consegue, com o outro e com a natureza;

IX - interações com as manifestações e tradições culturais, especialmente as brasileiras e

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

Ressalta-se que os profissionais, na intencionalidade da sua ação educativa junto às crianças, planejam,
documentam, avaliam, refletem e coletivizam os processos pedagógicos, organizando tempos e espaços criativos e
instigantes, estabelecendo diálogos diversificados entre e com as crianças.

4.5 - Matriz Curricular.

NÃO SE APLICA

4.6 - Eixos temáticos e sua articulação com os Planos de Ensino.

As crianças como sujeito histórico e de direitos que são, durante suas interações, relações e praticas cotidianas é que se
constrói sua identidade pessoal e coletiva, brincando, imaginando, fantasiando, desejando, aprendendo, observando,
experimentando, narrando, questionando e construindo seus sentidos sobre a natureza e a sociedade.

Para uma aprendizagem eficaz, os eixos temáticos devem ser trabalhados de forma entrelaçada. São eles:

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.A realidade do mundo social da criança, acontece através do desenho,
pintura, modelagem, imaginação, fantasia, teatro, contação e reprodução de histórias, explorando suas capacidades
de assimilação, através de desenhos livres e dirigidos, expressarão seus sentimentos através de diversas obras
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artísticas (regionais, nacionais e internacionais\) atuais e da –época, ampliando seu conhecimento do mundo e da
cultura, Interessando- se pelas próprias produções e pelos dos outros colegas, usando a expressão artísticas, através
de pinturas com guaches, lápis de cor, brochas, a dedo e com as mãos, carimbo de frutas, confecção de massinhas e
argilas, recortes e picotagem de papeis, revistas e jornais, juntar objetos de estrutura grossa e fina e pedir para que
os alunos separem; criar com caixas domino de figuras variadas, onde o aluno deverá encontrar a figura igual,
confecção de brinquedos, jogos, instrumentos e objetos,reconhecer diferentes cores.

LINGUAGEM CORPORAL 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
como ferramentas a exploração, a observação e a investigação, descobrindo novos desafios.

LÓGICA E MATEMÁTICA

Conceituar questões numéricas, sejam elas de quantidade, superioridade, relatividade, ordem (crescente ou decrescente),
igualdade ou desigualdade, entre outras, utilizando a experiência diária da criança na escola ou até mesmo fora dela.

Organização do trabalho pedagógico nos agrupamentos III integrando os espaços e os tempos.

Considerando que o planejamento do espaço ou ambiente deve promover segurança, confiança e provocar as
diversas formas de expressão: plástica, motora, musical, entre outras, assim como possibilitar o trabalho com as
diferentes linguagens, é fundamental que o espaço promova o desenvolvimento e a interação criança/criança;
criança/adulto e criança/objeto, assim como os contatos sociais, a privacidade para o crescimento e por fim a
promoção da identidade pessoal. Enfim, os espaços precisam encontrar-se organizados para uma pedagogia da
educação infantil, onde as ações de cuidar e educar sejam indissociáveis, complementando as ações da família. Para
garantir tudo isto, organização e rotina são necessárias, entretanto, é possível flexibilizar a organização dos
diferentes espaços, criando diversos ambientes desafiadores e criativos para as crianças utilizarem com mediação,
intervenção e participação do profissional da Educação Infantil.

O trabalho pedagógico das turmas dos Agrupamentos III é realizado em salas ambientes organizadas pelos Eixos
Temáticos da Educação Infantil.

LINGUAGEM CORPORAL E ESCRITA

Serão propostas atividades, a fim de que as crianças possam experimentar e utilizar recursos para expressarem seus
desejos, sentimentos e ideias. Dessa forma, dá-se oportunidade as crianças de ampliarem sua autoestima, de
valorizarem ações de cooperação e solidariedade, de adquirirem hábitos de auto cuidado e de aprenderem a
respeitar regras básicas de convívio social, familiarização com a imagem do próprio corpo, exploração de gestos,
posturas e ritmos para expressar-se e comunicar-se na relação com a brincadeira, com o jogo e com o outro.

Considerando a faixa etária e a oportunidade de ampliar a capacidade de comunicação, neste espaço será realizado
o trabalho com a oralidade, com a leitura e com a escrita, pois ocorre de forma integrada e complementar,
potencializando-se os diferentes aspectos que cada uma dessas linguagens exige das crianças. Trabalhar com textos
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que se sabe de cor (cantigas de roda, parlendas, quadrinhas, poesias, músicas etc.) O trabalho com a oralidade,
leitura e escrita ocorre de forma integrada e complementar, potencializando os diferentes aspectos que cada uma
dessas linguagens.

LÓGICA E MATEMÁTICA

Local proposto para o desenvolvimento da capacidade de ouvir, perceber e discriminar diferentes gêneros, estilos e
ritmos musicais, cuidando para que as músicas não se limitem ao repertório infantil. A criança brinca, percebe e
expressa sensações sentimentos e pensamentos em relação ao que a música comunica.
Propiciar às crianças a oportunidade de utilizarem instrumentos e materiais diversos para explorarem suas
características, propriedades e as possibilidades de manuseio que eles oferecem; criarem desenhos, pinturas,
colagens e modelagens, usando seu repertório; explorarem espaços bidimensionais e tridimensionais em suas
produções artísticas; e valorizarem suas produções, bem como as de outras crianças e da Arte em geral.

NATUREZA E SOCIEDADE

Proporcionar às crianças, através deste espaço, a ampliação de suas experiências, favorecendo a construção do
conhecimento sobre o mundo social e natural, formular perguntas, confrontar ideias, buscar soluções para que,
posteriormente e gradativamente, possam compará-las com aquelas que a ciência propõe e, ainda possam explorar e
estabelecer relações com o ambiente e as diferentes formas de vida.

4.7 - Calendário Escolar.

O Calendário Escolar do CEI Bem Querer Senador João de Medeiros Calmon foi elaborado de acordo com a RESOLUÇÃO
SME Nº 02/2017que dispõe sobre as diretrizes para a organização do calendário escolar das Unidades Educacionais das
Entidades Conveniadas e os CEIs Naves Mãe de Educação Infantil no ano de 2017publicada em Diário Oficial do município.

Após finalizado pela gestão da Unidade Educacional, foi encaminhado para análise e parecer da supervisão.

Validado em16/02/2017pelo supervisor.

Homologado em 21/03/2017 por MARCUS VINICIUS DE BRITO COELHO
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4.8 - Plano de trabalho da Equipe Gestora considerando as metas da Unidade Educacional.

Gestão é uma soma de esforços e uma constante atualização/estudos, procurando associar a teoria e a prática na
busca da compreensão dos processos, através de uma leitura da realidade, buscando indicadores para implementar
ações, permitindo a reflexão sistemática da prática, à discussão dos encaminhamentos e das referências que
constituem o processo de gestão.

Neste sentido devemos pensar a gestão, segundo Paro (2001):
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“Gestão é uma prática social e política, e, por isso contraditória e parcial, podendo gerar formas autoritárias ou
participativas. No sentido restrito da administração, seu caráter contraditório é reforçado pelo confronto dos
interesses de classe no interior dos processos de trabalho coletivo. O que vai definir o perfil de uma
administração, se autoritária ou democrática, se reiterativa e conservadora ou criativa e progressista, será a
qualificação de seus fins e a escolha dos processos utilizados”.

Pensar na Gestão Escolar para as escolas de educação infantil é uma tarefa que merece ser vista e vivenciada por
todos aqueles que têm compromisso na formação do cidadão numa sociedade onde ainda prevalece a exclusão e a
falta de cidadania. E é na confrontação com os desafios postos, que pedem uma radical mudança nos conceitos do
dirigir a instituição, ou melhor, administrar a escola para atingir os objetivos propostos num mundo de mudanças.

A Equipe Gestora é formada pela Diretora Educacional, Vice-Diretora e Orientadora Pedagógica, todas com
Licenciatura Plena em Pedagogia. Esta equipe tem a responsabilidade pela gestão do projeto, desde sua elaboração,
implementação e incluem as atividades de organização, planejamento, orientação, supervisão e direção de maneira
a garantir que os objetivos traçados sejam
alcançados, tem por objetivo acompanhar e ter conhecimento de todos os assuntos pertinentes à Unidade
Educacional. Esses assuntos, de cunho pedagógico e/ou administrativos, são colocados em pauta e discutidos em
Reuniões semanais, às Terças-Feiras das 14:00 horas, nas dependências da direção para discussões pertinentes do
cotidiano escolar e dificuldades e problemáticas requerentes de soluções e necessárias ao funcionamento da
unidade e questões que envolvam o desenvolvimento e andamento do Projeto Pedagógico. Participarão destas
reuniões a direção, vice direção e orientadora pedagógica e convidados que sejam relevantes para a discussão e
tomada de decisões. Sempre que necessário a equipe gestora se reunirá com os demais integrantes que compõe a
unidade escolar para dar orientações e receber sugestões quanto ao trabalho em andamento e tais encontros serão
registrados em impresso próprio. Nessas reuniões, são discutidas também atividades previstas no Calendário
Escolar, dificuldades e/ou situações apresentadas pelas professoras nas reuniões de TDC.

A Equipe Gestora está sempre presente e disposta a participar e ajudar a resolver as dificuldades e a partilhar das
ideias apresentadas.

PLANO DE TRABLAHO DA EQUIPE GESTORA

METAS AÇÕES

Garantia da qualidade do bom funcionamento da
Unidade Escolar.

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

Elaboração coletiva da Proposta Pedagógica.

Discussão, planejamento e reelaboração das propostas
apresentadas, avaliando as ações propostas com toda a
comunidade escolar e seu entorno. Promover a integração e a
participação de todos os envolvidos no processo educacional.

Organizar e presidir o Conselho de Escola.

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

Participação e acompanhamento das atividades
pedagógicas nos diferentes espaços realizados na
Unidade.

Coordenar a equipe na condução do processo educacional.
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Garantir a participação dos pais e familiares na escola.
Desenvolver um trabalho de conscientização quanto é
importante à participação da família da vida escolar das
crianças.

Oferecer as crianças um ambiente agradável e seguro.
Garantir a manutenção do prédio e infraestrutura do mesmo,
a fim de adequá-lo de forma a atender as necessidades da
Proposta Pedagógica.

Orientação as docentes quando ao registro de
documentos referentes à vida escolar da criança.

Orientar e ajudar para que os documentos e registros sejam
realizados de forma correta de acordo com orientações SME.

Promover o trabalho em equipe, valorizando as
potencialidades de cada funcionário.

Ajudar a equipe na realização de ações propostas e estando
atentas para diagnosticar as necessidades identificadas na
Unidade.

Promover momentos de integração família/escola.

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

Estimular a criatividade dos profissionais da unidade,
cultivando uma equipe eficiente.

Avaliação constante do desempenho dos profissionais
envolvidos no processo educacional.

Garantir que todos os envolvidos no processo
educacional na unidade escolar exerçam função
educativa em relação à criança.

Orientações, palestras e cursos para equipe profissional
incentivando a tratar a criança como prioridade através de
atitudes de respeito, amor, carinho e principalmente de
responsabilidade.
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DESCRIÇÃO DA ROTINA DE TRABALHO DA DIRETORA:

Coordenar, planejar e acompanhar, junto com a equipe pedagógica, a execução do ProjetoPolítico Pedagógico, da
Unidade Educativa;

Implantar e implementar o processo de organização do Conselho de Escola,

Participar, junto com a Equipe Pedagógica, do planejamento e execução das reuniões pedagógicas, conselhos de
classe, reuniões de pais, e outras atividades da Unidade Escolar,

Dinamizar o processo ensino aprendizagem, incentivando as experiências da Unidade Educativa,

Zelar pelo cumprimento da função social da escola, organizar e supervisionar o processo de matrícula, o acesso e a
permanência de todos os alunos na Unidade Escolar,

Articular a Unidade Escolar com os demais organismos da comunidade:

Associações de Bairro, Conselho de Escolas, e outros,

Administrar o cotidiano Escolar;

Organizar e acompanhar os trabalhos realizados pelos funcionários da Unidade Escolar em relação à limpeza,
conservação, alimentação e higiene;

Zelar pelo cumprimento da legislação em vigor, dos Procedimentos Gerais, Normas Internas e Descrição de funções;

Acompanhar o processo ensino aprendizagem,

Informar oficialmente a Secretaria Municipal de Educação e ONG, dificuldades no gerenciamento da Unidade Escolar,
bem como solicitar providências no sentido de supri-las;

Contribuir junto com a comunidade educativa, na valorização do espaço escolar, bem como na sua conservação;

Acompanhar o trabalho de todos os funcionários da Unidade Escolar, no sentido de atender às necessidades dos
alunos;

Buscar em conjunto com a Equipe Pedagógica, Professores e Pais, a solução dos problemas referentes à
aprendizagem dos alunos;

Preocupar-se com a documentação escolar, desde sua elaboração, no sentido de manter os dados atualizados,
cumprindo prazos, bem como encaminhar prioridades;

Solucionar problemas administrativos e pedagógicos de forma conjunta com a Secretaria Municipal de Educação;

Coordenar o processo educacional na área administrativa e no encaminhamento pedagógico;

Colaborar nas questões individuais e coletivas, que exijam respostas imediatas nos problemas de disciplinas de alunos,
professores e funcionários;

Buscar soluções alternativas e criativas para os problemas específicos da Unidade Escolar, em relação à convivência
humana, espaço físico, segurança, evasão, etc.;

Gerenciar os recursos financeiros na Unidade Educativa, de forma planejada em conjunto com o departamento
financeiro da ONG, atendendo às necessidades coletivas do Projeto Político Pedagógico;

Estimular, participar de cursos, seminários, encontros, reuniões e outros, buscando a fundamentação, atualização e
redimensionamento de sua função;

Comunicar ao Conselho Tutelar os casos de maus tratos, negligência e abandono de crianças em sua Unidade Escolar;

Administrar os recursos financeiros e patrimônio da Unidade Escolar;

Viabilizar o acesso e a permanência dos alunos em idade escolar, inclusive os portadores de deficiências;

Aplicar normas, procedimentos e medidas administrativas e pedagógicas emanadas da Secretaria Municipal de
Educação. e Conselho Municipal de Educação;

Cumprir e fazer cumprir as determinações legais estabelecidas pelos órgãos competentes, bem como, comunicar as
irregularidades da Unidade Escolar, buscando medidas saneadoras;

Coordenar e manter o fluxo de informações entre a Unidade Escolar e a Secretaria Municipal de Educação;

Desenvolver o trabalho de direção, considerando a ética profissional;

Cumprir a legislação vigente;

Supervisionar o andamento das funções designadas ao vice diretor e na ausência do mesmo desempenhá-las.

DESCRIÇÃO DA ROTINA DE TRABALHO DA VICE DIRETORA:

Exercer atividades designadas pelo diretor da unidade escolar;

Na ausência do (a) diretor(a), é responsável pelas atribuições do mesmo e por toda a unidade escolar e suas decisões;
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Responsável por supervisionar o atendimento e andamento da secretaria escolar junto aos sistemas Integre e Prodesp
atualizados;

Responsável pelas atualizações constantes necessárias no sistema Prodesp;

Supervisionar o trabalho da equipe da cozinha na elaboração das diversas planilhas;

Supervisionar o estoque alimentar fazendo, junto ao Ceasa, as solicitações necessárias e os cancelamentos de
entregas;

Informar a equipe da cozinha sobre todos os comunicados e procedimentos recebidos pelo Ceasa;

Supervisionar e fazer cumprir todas as normas da Vigilância Sanitária e Manual de Boas Práticas e Manipulação;

Supervisionar e fazer cumprir as planilhas POP nos prazos determinados para seu cumprimento;

Manter o ponto eletrônico dos funcionários em dia através de correções necessárias e ou cadastro dos atestados e
justificativas.

Entrega de holerites mensal e recibo de benefícios;

Supervisionar entrada e saída dos alunos, pais e transporte escolar.

DESCRIÇÃO DA ROTINA DE TRABALHO DA ORIENTADORA PEDAGOGICA:

Articular e coordenar a elaboração da Proposta Pedagógica, com foco em competências e habilidades;

Coordenar as atividades de acompanhamento e avaliação da Proposta Pedagógica, Planos Semanais de aula e
Projetos Educacionais;

Elaborar o Calendário escolar junto à direção, dentro da proposta da SME;

Conhecer e aplicar a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (9394/96) referente às questões de educação básica e
especial;

Orientar o trabalho dos professores na elaboração, execução e avaliação dos planos de cursos/aulas, com foco na
adequação à Proposta Pedagógica da escola;

Acompanhar e avaliar os resultados dos alunos com dificuldade de aprendizagem, redefinindo estratégias, junto com os
professores;

Recomendar mudanças na forma de ensinar do professor para fortalecer suas habilidades em sala de aula,
estabelecendo uma relação de ajuda ao professor;

Identificar necessidades de treinamento para o corpo docente e sugerir à Direção a participação em programas de
desenvolvimento profissional;

Orientar o professor a explorar as potencialidades didáticas dos projetos em relação aos objetivos de ensino;

Planejar, coordenar e acompanhar os TDC (Trabalho Docente Coletivo);

Atuar como facilitador nas reuniões de TDC, estimulando a participação, comparando diferentes pontos de vista,
identificando os pressupostos de cada interpretação e analisando a validade dos argumentos utilizados;

Promover no TDC possibilidades de troca de experiências entre os professores, desenvolvimento de atitudes de
cooperação e co-responsabilidade, elaboração de formas de intervenção pessoais/e ou coletivas, avaliação do trabalho
e replanejamento, como também sessões de estudo mediante suporte bibliográfico;

Orientar os professores a adotarem estratégias metodológicas diversificadas de ensino que mobilizem menos a
memória e mais o raciocínio e outras competências cognitivas;

Planejar atividades pedagógicas como palestras, encontros e seminários, projetados para promover o desenvolvimento
intelectual, social e físico da criança e da família;

Ajudar o professor no desenvolvimento da sua auto estima, do auto conceito e da motivação para ensinar como um
processo contínuo;

Estimular o aperfeiçoamento do corpo docente através de estudos sobre novos métodos, procedimentos em sala de
aula, materiais instrucionais e recursos de ensino;

Estimular e orientar o professor na realização do registro diário coletivo e individual e da auto avaliação com seus
alunos;

Incentivar e orientar os docentes na utilização intensiva e adequada dos materiais didáticos e de recursos tecnológicos
disponíveis;

Orientar a seleção e estimular a produção de materiais didático-pedagógicos pelo professor e promover ações para
ampliar esse acervo.
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4.9 - Indicação de demandas de formação continuada dos profissionais da Unidade
Educacional.

Sabendo-se que a Educação Infantil é a etapa da Educação Básica destinada ao atendimento de crianças da faixa
etária de 0 a 5 anos e 11 meses, é coerente pensarmos nas características desta área da educação: idades específicas
trazem demandas especificas.

No caso da Educação Infantil, estudos bastante atuais dizem respeito à necessidade de estruturarmos uma proposta
de educação e cuidado no trabalho com as crianças pequenas. O trabalho deve ser conduzido de forma que criemos
oportunidades sólidas para que estas crianças possam interagir com o mundo e com outras pessoas, num espaço
especificamente estruturado para suas ações, utilizando-se de todas as suas linguagens/formas de expressão tendo
como ação principal o brincar e a partir desde eixo condutor, abrir caminhos para a manifestação livre de toda
cultura produzida no grupo.

A formação continuada de educadores pressupõe um processo político pedagógico e implica na transformação de
saberes já construído. Remete-nos a Paulo Freire para alertar sobre os desafios de uma pedagogia transformadora e
a pedagogia de práxis, por natureza requer a transformação do sujeito nela envolvidos, por isso gera medo.

"Ninguém nasce educador ou marcado para ser educador. A gente se faz educador, a gente se forma, como
educador, permanentemente, na prática e na reflexão da prática". (FREIRE, 1991: 58).

De acordo com o Termo de Referência Tecnica 2016 no item 6. DA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS
PROFISSIONAIS - Os profissionais docentes e de apoio, que trabalham diretamente com as crianças, têm
garantido em sua jornada de trabalho, o tempo pedagógico para trabalho entre os pares – 02 (duas) horas semanais.
A Equipe Gestora deve organizar o horário de trabalho dos profissionais, de modo a possibilitar que os professores
e/ou AEI reúnam-se, semanalmente, durante 02 horas consecutivas, no início ou final do período letivo, para
discussão das práticas pedagógicas tendo a luz da legislação educacional como pano de fundo e coordenação do
Orientadora Pedagógicada Instituição.

O trabalho docente coletivo precisa a todo o momento ser refletido e repensado tanto dentro da sala de aula como
fora dela. Partindo-se desse princípio, entende-se a importância do professor estar sempre se capacitando,
discutindo, refletindo suas práticas pedagógicas.

Nossa proposta dará ênfase para a articulação do Projeto Político Pedagógico par e passo com o Plano de Ensino
das docentes.

Nos horários de formação semanal será desenvolvido o plano de trabalhode temas mencionada no item abaixo deste
documento.

A metodologia será feita em discussão em grupos ou estudo teórico a qual consiste em dar voz as experiências
práticas e consequentemente, as demandas formativas dos profissionais combinando tais relatos com conceitos
relacionados à educação infantil em geral. Também envolve a construção e uma postura de educador pesquisador
de sua própria prática em busca da melhoria em termos de qualidade de suas ações cotidianas, tornando-se
consciente de sua prática pedagógica.

As Reuniões Pedagógicas de TDC (Trabalho Docente Coletivo) acontecem todas as quintas-feiras das 11h às 13h,
com a presença das docentes de todos os agrupamentos, incluindo a professora deEducação Especial, coordenada e
acompanhada pela Orientadora Pedagógica, em momentos específicos outros integrantes da equipe gestora.

As pautas são elaboradas pela Orientadora Pedagógica a partir de observações do cotidiano escolar e divididas em
informação, formação e planejamento sobre o trabalho docente. Durante as reuniões faz-se uma devolutiva do que

http://pponlinesme.campinas.sp.gov.br


Prefeitura Municipal de Campinas
Secretaria Municipal de Educação

 

http://pponlinesme.campinas.sp.gov.br
Pág.: 166/243

16/05/2017 às 19:01:21

foi apontado na reunião anterior. Toda pauta da reunião é registrada num livro Ata pelas docentes. Os assuntos que
foram discutidos em TDC são levados as reuniões com a Equipe Gestora para serem resolvidos da melhor forma.

De acordo com o Edital de Chamamento Público nº 03/2015, o monitor deve ter 40h/semanais de atendimento com
as crianças e 02 horas de trabalho pedagógico entre os pares, visando uma maior qualidade de atendimento
educativo, a qualificação e capacitação dos nossos profissionais. Como a Unidade Educacional atualmente esta
trabalhando com as monitoras com a carga horária de 40h/semanais, até a presente datanão foi possivel realizar
essa formação. No momento a alternativa foi reunir as monitoras em grupos de estudos de 1h para formação, para
tentar suprir essa dificuldade sem que haja defasagem na qualidade do trabalho oferecido às crianças desta Unidade
Escolar e sim podendo atender ao Edital de Chamamento Público nº 03/2015 publicado no D.O. do dia 26/11/2015
que determina o número de crianças por adulto:

a)01 (um) monitor para cada grupo de 8 (oito) crianças de até um ano e quatro meses de idade;

b)01 (um) monitor para cada grupo de 12 (doze) crianças de um ano e cinco meses a dois anos de idade;

c)01 (um) monitor para cada grupo de 16(dezesseis) crianças de dois a tres anos.

* Para as equipes de apoio (Cozinheira, Aux. Cozinha, Serventes, Porteiro, Administrativo) serão promovidos
cursos no decorrer do ano de acordo com as necessidades específicas de cada área, podendo assim promover mais
conhecimento e aperfeiçoamento para cada profissional.

DOCENTE
TEMA FORMAÇÃO DE
PROJETOS

PROFISSIONAIS
ENVOLVIDOS

TEMPO LOCAL METODOLOGIA OBJETIVOS AVALIAÇÃO

Oficina: memórias da
Infância, Concepção de
Infância.

Orientadora
Pedagógica

1 dia

CEI
Bem
Querer
João
Calmon

Leitura, Dinâmica
de grupo, Registro
escritos e
fotográficos.

Levar o
professor a ter
um novo olhar
sobre a
concepção da
infância

A avaliação
será dada
através da
observação do
conteúdo, a
aprofundamento
do tema

Texto: Introdução do Livro
Interações: Onde está a arte
na infância. Blucher, 2012

Orientadora
Pedagógica

2 dias

CEI
Bem
Querer
João
Calmon

Leitura, Dinâmica
de grupo, Registro
escritos e
fotográficos.

Levar o
professor a
repensar sua
prática e ações
sob um novo
olhar através da
arte e educação

A avaliação
será dada
através de
observação de
conteúdo com
aprofundamento
do tema; a
aproximação
com a prática
social
relacionada ao
produto final,
observando
semanários ,
relatos e
cotidiano.
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Oficina: concepção do
Autismo e a importância da
Estimulação Sensorial

Professor de
Educação Especial

1 dia

CEI
Bem
Querer
João
Calmon

Leitura, Dinâmica
de grupo, Registro.

Levar o
professor a
repensar sua
prática e ações
sob um novo
olhar da
Inclusão.

A avaliação
será dada
através de
observação de
conteúdo com
aprofundamento
do tema
juntamente com
o profissional
em Educação
Especial.

Texto: Critérios para um
Atendimento em Creches que
Respeite os Direitos
Fundamentais das Crianças-
2ª edição. Brasília:
MEC/SEB/DCOCEB/COEDI,
2009

Orientadora
Pedagógica

3 dias

CEI
Bem
Querer
João
Calmon

Leitura, Dinâmica
de grupo, Registro
escritos e
fotográficos

Levar o
professor a
repensar suas
definições e a
elaboração de
um currículo
significativo que
contemple os
direitos da
Criança.

A avaliação
será dada
através de
observação de
conteúdo com
aprofundamento
do tema; a
aproximação
com a prática
social
relacionada ao
produto final,
observando
semanários ,
relatos e
cotidiano.

Palestra: Direito da Criança e
Adolescente e nossa
Responsabilidade enquanto
educador

Assistente Social 1 dia

CEI
Bem
Querer
João
Calmon

Dinâmica de Grupo

Levar o
professor a
repensar suas
definições e a
elaboração de
um currículo
significativo que
contemple os
direitos da
Criança.

A avaliação
será dada
através de
observação de
conteúdo com
aprofundamento
do tema; a
aproximação
com a prática
social
relacionada ao
produto final,
observando
semanários,
relatos e
cotidiano com
as equipes em
sala.
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Discussão Texto Comunicado
SME/DEPE no 110/2016 com
enfoque em Concepção de
Currículo e Considerações
para Avaliação na Educação
Infantil.
Discussão e reflexão sobre
Resolução CME nº 01/16 e
Resolução SME nº 10/16.

Orientadora
Pedagógica

4 dias

CEI
Bem
Querer
João
Calmon

Leitura, Dinâmica
de grupo, Registro
escritos e
fotográficos

Levar o
professor a
repensar suas
definições e a
elaboração de
um currículo
significativo que
reflita sobre os
processos
avaliativos na
Educação
Infantil.

A avaliação
será dada
através de
observação de
conteúdo com
aprofundamento
do tema; a
aproximação
com a prática
social
relacionada ao
produto final,
observando
semanários,
relatórios e
elaboração de
projetos.

Palestra: Gramáticas e
Produção de Textos para
Professores com enfoque em
Elaboração de Relatórios.

Professor de
Português
convidado

1 dia

CEI
Bem
Querer
João
Calmon

Leitura, Dinâmica
de grupo, Registro
escritos e
fotográficos

Levar o
professor a
repensar suas
definições e a
elaboração de
um currículo
significativo e
que entenda que
o bom uso da
língua
portuguesa faz-
se necessário
dentro de uma
prática
pedagógica.

A avaliação
será dada
através de
observação de
conteúdo com
aprofundamento
do tema; a
aproximação
com a prática
social
relacionada ao
produto final,
observando
semanários ,
relatórios e
elaboração de
projetos.

Discussão do Texto:
“Criatividade, ética e
Educação”. Sátiro. Angélica:
em Brincar de Pensar. Atica,
2013

Orientadora
Pedagógica

1 dia

CEI
Bem
Querer
João
Calmon

Leitura, Dinâmica
de grupo, Registro
escritos e
fotográficos

Levar o
professor a
repensar sua
prática e ações
sob um novo
olhar através da
arte e educação,
e a estimulação
da criatividade
dentro da
educação.

A avaliação
será dada
através de
observação de
conteúdo com
aprofundamento
do tema; a
aproximação
com a prática
social
relacionada ao
produto final,
observando
semanários ,
relatos e
cotidiano.
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Oficina: Jogos, Criação
Musical usando a voz, o
corpo e o movimento.

Orientadora
Pedagógica e
professor de
música convidado

1 dia

CEI
Bem
Querer
João
Calmon

Dinâmica de
grupo, Registros e
discussões .

Levar o
professor a
repensar sua
prática e ações
sob um novo
olhar através da
arte e educação
e música, como
novas
possibilidades
da construção de
um projeto.

A avaliação
será dada
através de
observação de
conteúdo com
aprofundamento
do tema; a
aproximação
com a prática
social
relacionada ao
produto final,
observando
semanários ,
relatos e
cotidiano.

Oficina: Arte e Educação.
Discussão da Obra de
Picasso: “As Meninas ( 1952).
Releitura da arte com reflexão
pedagógica

Orientadora
Pedagógica

1 dia

CEI
Bem
Querer
João
Calmon

Dinâmica de
grupo, Registros e
discussões
Multimídia

Levar o
professor a ter
um novo olhar
sobre a
concepção da
infância,
concepção de
arte na
educação, e a
possibilidade de
novas práticas.

A avaliação
será dada
através de
observação de
conteúdo com
aprofundamento
do tema; a
aproximação
com a prática
social
relacionada ao
produto final,
observando
semanários ,
relatos e
cotidiano.

Discussão do Texto: Perceber,
falar; pensar arte. Do Livro:
Interações: Onde está a arte
na infância. Blucher, 2012

Orientadora
Pedagógica
convidado

3 dia

CEI
Bem
Querer
João
Calmon

Leitura, Dinâmica
de grupo, Registro
escritos e
fotográficos

Levar o
professor a
repensar sua
prática e ações
sob um novo
olhar através da
arte e educação,
e a estimulação
da criatividade
dentro da
educação.

A avaliação
será dada
através de
observação de
conteúdo com
aprofundamento
do tema; a
aproximação
com a prática
social
relacionada ao
produto final,
observando
semanários ,
relatos e
cotidiano.

Palestra: Saúde Emocional do
Professor: Estresse e
Síndrome de Burnout

Psicólogo
Convidado

1 dia

CEI
Bem
Querer
João
Calmon

multimídia

Levar o
professor a
repensar sua
prática enquanto
profissional e a
importância da
sua saúde
emocional.

A avaliação
será dada
através da
prática social
relacionada ao
produto final,
observando
relatos e
cotidiano..
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Discussão do Texto: (Re)
Criando Espaços e Tempos.
Do Caderno Curricular
Temático Educação Básica:
Ações Educacionais em
Movimento.

Orientadora
Pedagógica

3 dias

CEI
Bem
Querer
João
Calmon

Leitura, Dinâmica
de grupo, Registro
escritos e
fotográficos

Levar o
professor a
repensar sua
prática e ações
sob um novo
olhar através da
educação, e a
estimulação da
criatividade
dentro da
educação.

A avaliação
será dada
através de
observação de
conteúdo com
aprofundamento
do tema; a
aproximação
com a prática
social
relacionada ao
produto final,
observando
semanários ,
relatos e
cotidiano.

Palestra: Elaboração de Plano
de Aula

Orientadora
Pedagógica
convidada

1 dia

CEI
Bem
Querer
João
Calmon

multimídia

Levar o
professor a
repensar sua
prática e ações
sob um novo
olhar na
construção de
um plano de
aula como novas
possibilidades
da construção de
um projeto.

A avaliação
será dada
através de
observação de
conteúdo com
aprofundamento
do tema; a
aproximação
com a prática
social
relacionada ao
produto final,
observando
semanários,
relatórios e
elaboração de
projeto e plano
de aula.

Palestra: Desenvolvimento da
Personalidade da criança

Psicólogo
Convidado

3 dia

CEI
Bem
Querer
João
Calmon

multimídia

Levar o
professor a
repensar suas
definições e a
elaboração de
um currículo
significativo que
contemple o
desenvolvimento
da criança.

A avaliação
será dada
através de
observação de
conteúdo com
aprofundamento
do tema; a
aproximação
com a prática
social
relacionada ao
produto final,
observando
semanários,
relatos e
cotidiano.
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Discussão do Texto: Onde
está a Arte? No Espaço. Do
Livro: Interações: Onde está a
arte na infância. Blucher,
2012

Orientadora
Pedagógica
convidada

1 dia

CEI
Bem
Querer
João
Calmon

Leitura, Dinâmica
de grupo, Registro
escritos e
fotográficos.

Levar o
professor a
repensar sua
prática e ações
sob um novo
olhar através da
arte e educação,
e a exploração
de novos
espaços dentro
da educação.

A avaliação
será dada
através de
observação de
conteúdo com
aprofundamento
do tema; a
aproximação
com a prática
social
relacionada ao
produto final,
observando
semanários,
relatos e
cotidiano.

Leitura e Discussão sobre as
Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação
Infantil

Orientadora
Pedagógica

1 dia

CEI
Bem
Querer
João
Calmon

Leitura, discussão
(dois ou três para
cada subgrupo) do
documento
Diretrizes
Curriculares
Nacionais para a
Educação Infantil
(2010)

Levar o
professor a
repensar sua
prática e ações
sob a visão de
que o docente
sempre precisa
repensar e re-
buscar
conhecimento e
documentação
de suas
propostas e
práticas
pedagógicas.

A avaliação
será dada
através de
observação de
conteúdo com
aprofundamento
do tema; a
aproximação
com a prática
social
relacionada ao
produto final,
observando
semanários,
relatos e
cotidiano.

Oficina de Brinquedos
Adaptados para Crianças com
Necessidades Especiais

Professor em
Educação Especial

1 dia

CEI
Bem
Querer
João
Calmon

Dinâmica de
grupo, oficina com
registro fotográfico

Dar ao professor
a oportunidade
de promover a
brincadeira sua
prática e
aumentar seu
leque de opções
de trabalho junto
a inclusão

A avaliação
será dada
através de
observação de
conteúdo com
aprofundamento
do tema; a
aproximação
com a prática
social
relacionada ao
produto final,
observando
semanários ,
relatos e
cotidiano.
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Elaboração do Plano de
Trabalho Coletivo

Todos os
professores

1 dia

CEI
Bem
Querer
João
Calmon

Leitura, Registros
escritos

Elaborar
coletivamente
por
agrupamentos o
plano de
trabalho a ser
desenvolvido em
2017.

A avaliação
será dada
através de
observação de
conteúdo com
aprofundamento
do tema; a
aproximação
com a prática
social
relacionada ao
produto final,
observando
semanários,
relatos e
cotidiano.

Discussão, planejamento e
apresentação dos Projetos
Anuais.

Coordenador
Pedagógico

1 dia

CEI
Bem
Querer
João
Calmon

Leitura, Dinâmica
de grupo, Registro
escritos e
fotográficos.

Levar o
professor e a
repensar sua
prática e
organizar seu
currículo
conforme o
projeto
apresentado.

A avaliação
será dada
através de
observação de
conteúdo com
aprofundamento
do tema; a
aproximação
com a prática
social
relacionada ao
produto final,
observando
semanários,
relatos e
cotidiano, e
relatórios
trimestrais.

Elaboração de Relatórios dos
Projetos desenvolvidos.

Todos os
professores

1 dia

CEI
Bem
Querer
João
Calmon

Leitura, Registros
escritos

Incentivar o
professor a
elaboração de
um relatório
focando na
Avaliação do
trabalho
pedagógico
realizado ao
longo do ano .

A avaliação
será dada
através de
observação de
conteúdo com
aprofundamento
do tema,
aproximação
com a prática e
leitura desses
relatórios sob
enfoque
avaliativo.,
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Discussão das etapas para
elaboração do Plano de
Trabalho individual

Todos os
professores

2 dias

CEI
Bem
Querer
João
Calmon

Leitura, Registros
escritos

Elaborar
coletivamente
por
agrupamentos o
plano de
trabalho a ser
desenvolvido em
2018.

A avaliação
será dada
através de
observação de
conteúdo com
aprofundamento
do tema; a
aproximação
com a prática
social
relacionada ao
produto final,
observando
semanários,
relatos e
cotidiano.

MONITOR
TEMA FORMAÇÃO
DE PROJETOS

PROFISSIONAIS
ENVOLVIDOS

TEMPO LOCAL METODOLOGIA OBJETIVOS AVALIAÇÃO

Leitura de normas
internas com discussão

Coordenador
Pedagógico

1 dia

CEI
Bem
Querer
João
Calmon

Leitura, Dinâmica
de grupo, Registro
escritos e
fotográficos.

Incentivar o
Agente
Educacional a
repensar suas
práticas e
socializar seus
conhecimentos
com o coletivo.

A avaliação
será contínua,
verificando a
participação e
as mudanças de
atitude na
importância
dessas
mudanças nas
crianças.

Oficina: O que é criança?
O que é infância?
Concepções de Infância
no Presente e no Passado

Coordenador
Pedagógico

4 dias

CEI
Bem
Querer
João
Calmon

Leitura, Dinâmica
de grupo, Registro
escritos e
fotográficos.

Ampliar o
conhecimento da
Educação, a
concepção de
infância, criança
e levar o
profissional a
repensar suas
práticas sob essa
ampliação de
conhecimento.

A avaliação
será dada
através da
observação do
conteúdo, a
aprofundamento
do tema.

Apresentação do filme:
A INVENÇÃO DA
INFÂNCIA, de Liliana
Sulzbach (Brasil, 2000)_

Coordenador
Pedagógico

1 dia

CEI
Bem
Querer
João
Calmon

Multimídia, com
discussão coletiva,
destacando as
necessidades de
ordem física, moral
e emocional.

Incentivar o
Agente
Educacional a
repensar suas
práticas e
socializar seus
conhecimentos
com o coletivo.

A avaliação
será dada
através da
observação do
conteúdo, a
aprofundamento
do tema.
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Texto: Refletindo sobre
as necessidades
essenciais
na primeira infância
sobre o que é ser criança
em nossa cultura

Coordenador
Pedagógico

3 dias

CEI
Bem
Querer
João
Calmon

Trabalho em
grupos e plenária
sobre as crianças
de zero a três anos
hoje em dia:
necessidades
essenciais,
cuidados e
processos de
aprendizagem de
grupo, Registro em
cartazes e
fotográficos.

Incentivar o
Agente
Educacional a
repensar suas
práticas e
socializar seus
conhecimentos
com o coletivo,
através de
discussões em
grupos com os
temas: “O
cuidado e as
necessidades
essenciais da
criança”, Cuidar
de crianças,
Brincadeira:
Como as
crianças
aprendem,
“Conversando
sobre os direitos
da criança”

A avaliação
será dada
através da
observação do
conteúdo, a
aprofundamento
do tema.

Oficina: Vivenciando o
Cuidar de Si mesmo e
preparando-se para o
trabalho do dia.

Coordenador
Pedagógico

1 dia

CEI
Bem
Querer
João
Calmon

Dinâmica, com
técnicas de
Relaxamento e
trabalho em grupo
sobre a importância
do auto cuidado .

Incentivar o
Agente
Educacional da a
importância de
cuidar de si
mesmo,
fortalecendo sua
capacidade de
cuidar do outro.

A avaliação
será dada
através da
observação do
conteúdo, a
aprofundamento
do tema

http://pponlinesme.campinas.sp.gov.br


Prefeitura Municipal de Campinas
Secretaria Municipal de Educação

 

http://pponlinesme.campinas.sp.gov.br
Pág.: 175/243

16/05/2017 às 19:01:21

Filme: UM AMBIENTE
PARA A INFÂNCIA,
realizado pelo Centro de
Investigação sobre o
Desenvolvimento e
Educação (Cindedi),
Creche
Carochinha/Universidade
de São Paulo
(Brasil, 2012)

Coordenador
Pedagógico

1 dia

CEI
Bem
Querer
João
Calmon

Multimídia

Incentivar o
Agente
Educacional a
repensar sobre a
organização de
espaços que
possibilitem
desenvolvimento
da aprendizagem
das crianças
através de
questões como
Como deve ser o
espaço para as
crianças? O que
ele deve conter e
como deve ser
organizado?
Como deve ser o
dia a dia da
criança
pequena? Qual é
o papel do
adulto

A avaliação
será dada
através da
observação do
conteúdo, a
aprofundamento
do tema
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Filme: ADAPTAÇÕES
NA EDUCAÇÃO
INFANTIL, realizado
pelo Centro de
Investigação sobre
o Desenvolvimento e
Educação (Cindedi),
Creche
Carochinha/Universidade
de São Paulo
(Brasil, 2013)

Coordenador
Pedagógico

1 dia

CEI
Bem
Querer
João
Calmon

Multimídia

Incentivar o
Agente
Educacional a
repensar suas
práticas e
socializar seus
conhecimento
nos períodos de
e Acolhimento
Adaptação das
crianças á
creche. Através
de questões
como “Que
sentimentos
afloram nas
pessoas
envolvidas? Que
ações são
propostas nesse
período? Como
as interações
foram
organizadas de
forma a
favorecer a
criação de
vínculos entre a
criança e pais
recém-chegados
à creche e às
novas pessoas e
ambientes?

A avaliação
será contínua,
verificando a
participação e
as mudanças de
atitude na
importância
dessas
mudanças nas
crianças

Leitura do Texto:
Situando Historicamente
o Atendimento á Criança
de Zero a Três anos no
Brasil: da Assistência à
Educação.

Coordenador
Pedagógico

1 dia

CEI
Bem
Querer
João
Calmon

Leitura, Dinâmica
de grupo, Registro
escritos e
fotográficos.

Incentivar o
Agente
Educacional a
repensar suas
práticas e
socializar seus
conhecimentos
com o coletivo,

A avaliação
será dada
através da
observação do
conteúdo, a
aprofundamento
do tema.

Oficina: Desafios da
Creche ao Cuidar e
Educar as crianças de até
Três Anos

Coordenador
Pedagógico

1 dia

CEI
Bem
Querer
João
Calmon

Dinâmica de Grupo
com Análise de
situações-problema
extraídas de
pesquisas sobre
práticas educativas
em creches

Incentivar o
Agente
Educacional a
repensar suas
práticas e
socializar seus
conhecimentos
com o coletivo

A avaliação
será dada
através da
observação do
conteúdo, a
aprofundamento
do tema.
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Leitura do Poema:. “O
homem da orelha verde”.
I, G RODARIn:
TONUCCI, F. Frato – 40
anos com
olhos de criança, São
Paulo: Artmed, 2008.

Coordenador
Pedagógico

1 dia

CEI
Bem
Querer
João
Calmon

Leitura reflexão
sobre o papel do
educador como
mediador da
aprendizagem das
crianças.

Incentivar o
agente de
Educação
Indantil para a
necessidade de
um olhar e uma
escuta atentos
para as crianças.

A avaliação
será dada
através da
observação do
conteúdo, a
aprofundamento
do tema.

Oficina: Vivenciando
como as crianças
aprendem

Coordenador
Pedagógico

1 dia

CEI
Bem
Querer
João
Calmon

Dinâmica de Grupo
com troca de
experiências e
exploração de
materiais e
procurando
apreender o
máximo que
puderem deles, por
meio da visão
(forma, cor), tato
(textura, peso,
forma), audição
(sons possíveis de
se provocar com
eles)

Repensar a
pratica do
Agente de
Educação
Infantil
lembrando que
as crianças
pequenas
aprendem pela
experiência
sensório-motora,
manipulando e
explorando os
objetos que as
cercam.

A avaliação
será dada
através da
observação do
conteúdo, a
aprofundamento
do tema.

Filme: MOVERSE EN
LIBERTAD, de Anna
Tardos e Ágnes Szántó
(Hungria, 1995)

Coordenador
Pedagógico

1 dia

CEI
Bem
Querer
João
Calmon

Multimídia e

Incentivar o
Agente
Educacional a
verificar o papel
do adulto e o
que e como as
crianças
pequenas
aprendem pela
motricidade
livre.

A avaliação
será dada
através da
observação do
conteúdo, a
aprofundamento
do tema.

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

PLANO DE ENSINO INDIVIDUAL

AGRUPAMENTO I A - MARIA HELENA DE OLIVEIRA MOREIRA

O agrupamento I A é constituído de crianças na faixa etária de quatro meses a um ano e nove meses. Uma
professora e 4 (quatro) monitoras irão trabalhar juntas para o desenvolvimento de cada criança, pois cada uma delas
tem suas peculiaridades, não deixando de levar em conta a identidade, tratar como um ser individual é uma marca
de diferença entre as pessoas, como o nome, as suas características físicas, modo de pensar e agir, e fazer com que
a criança conheça seus próprios gestos e preferências dominando suas habilidades e limites, a autonomia que é a
capacidade de se conduzir e tomar suas próprias decisões, sem esquecer das regras e valores, a sociabilidade, a
interação da criança com seu meio e com seus pares, para que ela possa se descobrir e se adaptar às regras e
exigências sociais compatíveis com sua idade, a comunicação o desenvolvimento da capacidade de se expressar
oralmente, segundo o Referencial Curricular a construção da linguagem oral implica na verbalização e na

http://pponlinesme.campinas.sp.gov.br


Prefeitura Municipal de Campinas
Secretaria Municipal de Educação

 

http://pponlinesme.campinas.sp.gov.br
Pág.: 178/243

16/05/2017 às 19:01:21

negociação de sentidos estabelecidos entre pessoas que buscam comunicarâ€ÂÂÂÂ•se. Tais conceitos ampliaram o
conhecimento das crianças de modo prazeroso e significativo.

No agrupamento I A temos, 30 crianças, sendo 22 meninos 07 meninas. As crianças da sala são participativas nas
atividades propostas pela equipe. A criança permanece na unidade em período integral das 7horas ás 18horas. A
escola proporciona às crianças um ambiente agradável, confortável e o mais acolhedor possível, para que elas se
sintam confiantes. Há quatro parques, um quiosque, dois tanques de areia, um pátio com parque móvel, um palco
para apresentações, uma casinha de boneca e dois solários. Na sala do AGI-A temos um banheiro para higienização
e nele são guardados todos os produtos de higiene e pertences das crianças.

As crianças são interessantes porque demonstram atenção, carinho, são observadoras e curiosas. De acordo com o
Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil (Volume 2), precisam estar perto das pessoas para
interagirem, brincarem e aprenderem, de tal forma que, se sintam amadas e valorizadas. As crianças de um modo
geral são singulares, tem o seu próprio jeito de ser e se esforçam em compreender o mundo em que vivem,
construindo assim sua identidade sendo produtora de cultura.

A infância é a fase das brincadeiras, através dela as crianças podem demonstrar seus interesses e necessidades. A
brincadeira é um direito das crianças é elas precisam ter liberdade de escolher ou até o brinquedo com o qual deseja
brincar. Nas brincadeiras a criança tem como formular seu conhecimento e criar autonomia em seu
desenvolvimento, pois o lúdico auxilia na aprendizagem e no seu empenho. A criança tem seu próprio jeito de
encarar as etapas da vida que surgem ao longo do seu caminho. Na concepção de Kramer a infância é social e
historicamente construída a inserção concreta das crianças e os papeis que desempenham variam com as formas de
organização social.

E Fröebel apud Gadotti considera que:

“A infância como uma fase de importância decisiva na formação das pessoas; criador dos jardins de infância,
acreditava em um ensino sem obrigações, pois, para ele, o aprendizado depende dos interesses de cada um e se faz
por meio da prática. Suas ideias hoje são consagradas pela psicologia, da qual foi precursor.” (p. 90)

A Educação infantil é primeira etapa da educação básica, e tem como finalidade, o desenvolvimento integral da
criança até os cinco anos de idade, em seus aspectos físicos, psicológicos, intelectuais e sociais.

A educação infantil tem como objetivo criar condições adequadas que proporcione o bem-estar das crianças,
ampliando suas experiências e estimulando a curiosidade e o interesse por meio do conhecimento e da interação
com o mundo à sua volta. E também estabelecer vínculos afetivos e troca com adultos e crianças fortalecendo sua
autonomia e ampliando gradativamente suas possibilidades de comunicação e interação social. Na educação
infantil, a criança deve receber todo apoio necessário para o seu desenvolvimento, se tornando cada dia mais
independente e confiante em suas ações.

E válido ressaltar que a inclusão nesta fase é necessária pois a Inclusão Educacional (Educação Inclusiva) em nossa
sociedade é importante para a criança. A integração e a inclusão de alunos com necessidades especiais na rede
regular de ensino e na educação infantil, conforme as leis vigentes: Lei 7.853, de 1989, dispõe sobre o apoio às
pessoas com deficiência, sua integração social a Lei Nº 9.394, com base na Lei de Diretrizes e Bases da Educação
(LDB) em vigor tem um capítulo específico para a Educação Especial. Nele, afirma-se que haverá, quando
necessário, serviços de apoio especializado, na escola regular. Os alunos com deficiência de acordo com a
Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência – ONU – Organização das Nações Unidas/ 2006, “as pessoas
com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, intelectual (mental), ou
sensorial (visão e audição) os quais, em interação com diversas barreiras.”

Sendo assim, o plano contempla ações com práticas inclusivas que integrem os alunos com necessidades especiais
em todos os projetos que serão desenvolvidos durante o ano. Assegurando de fato a inclusão dos mesmos em todas

http://pponlinesme.campinas.sp.gov.br


Prefeitura Municipal de Campinas
Secretaria Municipal de Educação

 

http://pponlinesme.campinas.sp.gov.br
Pág.: 179/243

16/05/2017 às 19:01:21

as atividades favorecendo seu pleno desenvolvimento.

As atividades são organizadas de forma lúdica pelo Professor, a rotina e seus horários, como: entrada, café da
manhã, roda da conversa, brincadeiras, parque, almoço, danças, músicas, jogos, fazendo que em todo o momento
haja interação das crianças, e também fazem parte da rotina e do horário a hora do descanso “hora do sono.”

Todas as atividades são elaboradas de acordo com projeto anual que foram definidos por toda a equipe com o tema
norteador "Descobrindo o mundo através das Artes”, que será dividido em três trimestres. O primeiro trimestre com
o tema “Arte e o Meio Ambiente em que vivemos”, com os projetos: “PROJETO ADAPTAÇÃO” com tema dos
aniversariantes do mês “Conviver entre amigos”, “ PROJETO MINHA IDENTIDADE” com os temas dos
aniversariantes do mês “Arte do circo”, “O que eu vou ser quando crescer” e a “A arte de preservar”, no segundo
trimestre com o tema “MINHA FAMÍLIA A VERDADEIRA OBRA DE ARTE” com tema dos aniversariante do
mês “Roça uma arte popular” e “Família arte de amar” e o terceiro trimestre “A ARTE E MINHA
DESCOBERTAS” com o tema da festa da Família “Minha família: a verdadeira obra de arte” e dos aniversariantes
“Descobertas em ser criança” , “ Arte da boa saúde”, “Arte da imaginação” e “O verdadeiro sentido do Natal” e
com os projetos coletivos para os agrupamentos, o “LIVRO VIAJANTE” e “CANTINHOS.”

Ao longo do ano também será trabalhado todas as sextas-feiras o projeto “SEXTA EM CENA” com apresentação
de peças teatrais ou músicas, que são representadas pelas crianças dos agrupamentos e pelos educadores, as
crianças que não se apresentam naquele determinado dia ficam sentadas no pátio juntamente com as educadoras
para assistir à peça teatral, todas assistem com muito entusiasmo o desempenho dos colegas que apresentam
naquele dia. Esse projeto influencia as crianças, favorece para que elas possam estar conhecendo crianças de outros
agrupamentos. Ao final da apresentação as crianças podem cantar e dançar diversas músicas animadas e depois
retornam cada turma para sua sala.

O papel do professor é organizar as estratégias e meios para lidar com diferentes situações envolvendo as crianças,
tratar cada uma conforme sua individualidade, pois cada criança tem sua própria personalidade e o seu próprio jeito
de ser. É necessária a busca contínua por melhorias no conhecimento educacional para compreender cada vez
melhor o mundo infantil, para conquistar a confiança das crianças de formas diferentes, mas com o mesmo cuidado
que todas merecem receber.

De acordo com o ECA no Art. 3º “A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à
pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se lhes, por lei ou por outros
meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral,
espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade. Incentivar as crianças ter autonomia e provocando
nelas a curiosidade de explorar o mundo, como se portar no dia-dia em diversas situações e procurar
compreender melhor o mundo em que vivem são desafios frequentes em nossas vidas como educadores”.

As crianças são organizadas de várias maneiras para a realização das atividades, sempre em grupos para que o
trabalho assim tenha um melhor aproveitamento pelas crianças, enquanto um grupo está realizando uma atividade o
outro grupo realiza outra em espaço diferente, para que o momento seja bem aproveitado pelos pequenos e para
melhor organização das atividades.

Quando se fala do trabalho em grupos “cantinhos” nos referimos ao ambiente e espaço, é importante sabermos que
estes, estão claramente relacionados.

Para Zabalza (1998, p. 232), “o termo espaço, refere-se ao espaço físico, ou seja, aos locais para a atividade
caracterizados pelos objetos, pelos materiais didáticos, pelo mobiliário e pela decoração. Esses espaços são
importantes para que haja a interação e a construção significativa para o desenvolvimento imaginário, cognitivo,
emocional e social da criança”.

Farias (2000) comenta que os ambientes devem ser planejados conforme com os objetivos que se pretende alcançar
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sobre os ambientes:

O ambiente comtemplará processos e produtos que deverão ser planejados pelas (os) professoras (os) e por todos os
profissionais que atuam direta ou indiretamente com as crianças, organizando o espaço e o tempo. (FARIA, 2000,
p.71).

Ao organizar esses ambientes no cotidiano das crianças da Educação Infantil pressupõe pensar que o
estabelecimento de uma sequência básica de atividades diárias, o resultado da leitura que fazemos do nosso grupo
de crianças, a partir, principalmente, de suas necessidades.

Para o acesso a novos conhecimentos os registros são feitos em folhas A3, papel Kraft, cartolina entre outros,
procuramos sempre usar folhas grandes por conta da noção de espaço das crianças. Também faz-se uso de tintas
guache, cola colorida, giz de cera, massinhas artesanais, câmara fotográfica para registro dos momentos vividos
pelas crianças nos momentos diversos.

Nos momentos de conflito entre as crianças, recomenda-se comportar diante delas de maneira calma sem qualquer
expressão de agressividade, e abaixar diante delas até altura de seus olhos, olhando fixamente para elas para que
possam entender que a desobediência não é nada agradável para elas e para o ambiente em que é necessário muito
diálogo, muita atenção, carinho, trabalhando a interação e a socialização, para tornar o ambiente da sala bem
agradável e acolhedor por todos.

As crianças merecem receber carinho, atenção, e todos os cuidados necessários para seu desenvolvimento, cada
criança é única e tem uma forma especial de encarar o mundo a sua volta, as características são diferentes de uma
criança para a outra.

O desenvolvimento global da criança é que todas as dimensões estão intrinsecamente vinculadas a inteligência, a
afetividade, a motricidade e a sociabilidade.

Essas qualidades são inseparáveis. Sendo a afetividades a que constituem a energia para a progressão psíquica,
moral, intelectual e motriz da criança. Portanto, aprender a pensar sobre diferentes assuntos é muito mais
importante do que memorizar fatos e dados a respeito dos assuntos. A própria criança nos aponta o caminho no
momento em que não utiliza suas energias de forma vã.

Do mesmo modo a escola deve educar, de forma inteligente e divertida. O Referencial Curricular Nacional para
Educação Infantil ressalta que o meio de avaliação é entendido, prioritariamente, como um conjunto de ações que
auxiliam o Educador a refletir sobre as condições de aprendizagem oferecidas e ajustar sua prática às necessidades
colocadas pelas crianças. É um elemento indissociável do processo educativo que possibilita ao educador social
definir critérios para planejar as atividades e criar situações que gerem avanços na aprendizagem das crianças.

As estratégias utilizadas para documentar o trabalho do professor são feitas através de fotos, caderno de registro e
portfólios.
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AGRUPAMENTO I B- KARINA MARTORANO CALDEIRA MARINHO

Devemos sempre refletir sobre a importância do brincar na educação infantil para o desenvolvimento da criança. É
uma etapa relevante na medida em que proporciona na criança desenvolver-se integralmente em seus aspectos
físico, psicológico, intelectual e social. Assim a criança fará uma série de acomodações em busca de maior
compreensão do mundo que a rodeia e sua autonomia. Sendo assim, cabe ao educador interagir com as crianças,
orientar sua aprendizagem, bem como atendê-las de forma adequada, respeitando sua forma de ser e agir no mundo.

A atividade da criança torna-se, assim, fundamental na construção do conhecimento e da sua própria inteligência;
a criança “entrega-se a uma experiência física e abstrai a sua descoberta dos próprios objetos...” (PIAGET, 1977,
p. 43).

Prevalece, entre os psicólogos e educadores, o ponto de vista de que a estimulação adequada nos primeiros anos de
vida é um fator indispensável para o desenvolvimento psicológico da criança.

Na proposta da sala, a família tem papel fundamental nesse processo, e que a criança deve ser reconhecida como
um ser de direitos, com capacidade de participação e principalmente respeitada com suas características
individuais.

Para o Referencial Curricular, a criança é um ser que pensa e sente o mundo de um jeito que lhe é peculiar, sendo
capaz de construir o conhecimento na interação com o meio e com as outras pessoas de forma ativa, a partir da
criança de hipóteses sobre o que deseja pesquisar. (BRASIL, 1998, p, 50)

Este mundo peculiar de cada criança pode ser observado através das brincadeiras. Dessa forma, nossa escola é
constituída com 4 parques, 2 tanques de areia, 1 pátio amplo e 1 quiosque. É um espaço estimulante, educativo,
seguro, afetivo e preparada para acompanhar a criança nesse processo intenso de descoberta e de grande
crescimento, propiciando uma base sólida que influenciará todo o desenvolvimento futuro da criança. A parte
docência da creche é constituída com 1 diretora,1 vice-diretora,1 coordenadora e uma secretária. O CEI Bem
Querer Senador Joao Calmon esta localizada em um bairro de periferia na cidade de Campinas.

Trabalhamos com uma sala de Agrupamento I-B, atende 30 crianças heterogêneas, sendo 14 meninas e 16 meninos
na idade de zero a 1 e meio no período integral das 07:00 às 18:00 horas. Temos uma equipe de 1 professora e 4
monitoras, auxiliando as crianças em toda rotina escolar.

O trabalho com o lúdico nas brincadeiras, nos mostra oportunidades para que as crianças possam buscar e
desenvolver seu próprio conhecimento de maneira que todos possam aprender ao mesmo tempo. Na perspectiva de
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Vygotsky, a criança é inserida no mundo social, facilitando a exploração da imaginação, a memória e suas
experiências. Segundo Vygotsky (1984, p.97):

Atribui relevante papel ao ato de brincar 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. A criança, por meio da brincadeira, reproduz o
discurso externo e o internaliza, construindo seu próprio pensamento.

Como professora procuro priorizar na parte pedagógica o lúdico através das brincadeiras apropriadas na idade das
crianças, assim nas minhas observações em sala, vejo que nas brincadeiras as crianças passam a desenvolveram
mais a sua oralidade e movimento. Minhas aulas são planejadas de acordo com o conteúdo proposto, sempre utilizo
atividades direcionadas as brincadeiras no pedagógico.

O professor precisa avivar em si mesmo o compromisso de uma constante busca do conhecimento como alimento
para o seu crescimento pessoal e profissional. Isto poderá gerar-lhe segurança e confiabilidade na realização do
seu trabalho docente. (ANGOTTI, 2010, p.69)

Na sala são realizadas atividades pedagógicas, brincadeiras, rodas de conversa, danças, músicas, jogos, momentos
que proporcione a interação das crianças, é neste ambiente que as crianças tem o seu momento de descanso, a hora
do soninho.

Todas as atividades são elaboradas de acordo com as semanas educativas que serão: Semanas da Feira de
Profissões, Coleta Seletiva, Família, Alimentação Saudável, Livro e Teatro, e os projetos que foram definidos por
toda a equipe, sendo eles Adaptação, Identidade e Artes (Descobrindo o mundo através das artes).

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais para a Educação Básica (1997);

O ser humano que não conhece arte tem uma experiência de aprendizagem limitada, escapa-lhe a dimensão do
sonho, da força comunicativa dos objetivos à sua volta, da sonoridade instigante da poesia, das criações musicais,
das cores e formas, dos gestos e luzes que buscam o sentido.

Evidenciamos ser fundamental ao desenvolvimento infantil o contato com diversas formas de arte e cultura.

Segundo Vygotsky (2009), quando mais veja, ouça e experimente, quando mais aprenda e assimile, quando mais
elementos reais disponham em sua experiência, quanto mais será considerável e produtiva a imaginação infantil.

As atividades são diversificadas, sendo estas estruturadas, espontâneas e livres, interagem com as diversas áreas do
conhecimento, tanto básicos e conhecimentos e valores, e que os professores devem atender as necessidades e
características das crianças.

Uma das maneiras que dão certo na hora das atividades são os cantinhos divididos em grupo, pode ser do
brinquedo, da leitura e faz-de-conta. Pode haver conflitos entre uma criança outra por causa do brinquedo, nesse
momento interfiro nessa situação, converso com ambos no cantinho do pensamento e digo sobre a importância de
emprestar para o amigo.

Em nosso espaço escolar, a organização dos espaços da sala de aula em cantos eÌ• importante, porque afeta tudo
que a criança faz, interfere na percepção que ela tem da realidade, influencia sua capacidade de escolha e
transforma as interações com as outras crianças, com os adultos que estão com ela na creche e com seus próprios
pais.

As salas dos berçários devem estar organizadas em cantinhos com uma diversidade de brinquedos propostos para
aquela faixa etária. Organizando os espaços com vários objetos, materiais ou brinquedos, as crianças podem utilizar
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para desenvolver suas brincadeiras. Atividade na casinha com canto de cozinha, utensílios e moveis são bem
atrativas e lúdicas para as crianças.

De acordo com Oliveira Formosinho (1997), a diversificação de espaços permite aÌ€ criança experimentar o mundo
de diversas perspectivas, fazendo dessas vivencias uma aprendizagem ativa.

As crianças aprendem de formas diferentes e desenvolvem habilidades que são próprias, e cada criança tem seu
lugar e seu momento. A estimulação faz toda a diferença, porém estimular não é impor condições, e sim ajudar a
criança ou qualquer pessoa a desenvolver diferentes habilidades. E se essas diferenças individuais são tão claras
para qualquer criança, imagina para aquelas que possuem alguma deficiência, que precisa desenvolver outras
habilidades das quais ainda não estamos acostumados.

Então é fundamental que haja interações de diferentes crianças, incluindo aquelas com necessidades especiais,
assim como com conhecimentos específicos diferenciados, são fatores de desenvolvimento e aprendizagem quando
se criam situações de ajuda mútua e cooperação. As características de cada criança, seja no âmbito afetivo, seja no
emocional, social ou cognitivo, devem ser levadas em conta quando se organizam situações de trabalho ou jogo em
grupo ou em momentos de brincadeira que ocorrem livremente.

O desenvolvimento da capacidade de se relacionar depende, entre outras coisas, de oportunidades de interação com
crianças da mesma idade ou de idades diferentes em situações diversas. Para que isso ocorra em nossa creche temos
o projeto Sexta em Cena que todos os agrupamentos participam toda sexta-feira.

Fica a critério de cada professora usar sua imaginação e criatividade nas apresentações que pode ser teatro ou
música. Nesse dia reunimos todos os agrupamentos no pátio para assistir a apresentação e sempre ocorre uma
interação entre professor e criança através de animações com musicas.

A avaliação é realizada diariamente, fazendo com que apratica pedagogica seja cada vez mais coerente com as
necessidades das crianças, da escola e da comunidade, proporcionando o desenvolvimento em que todos possam se
beneficiar.
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AGRUPAMENTO I/II A- WANDERVANE PEREIRA

A educação infantil é definida pelo Art.29 da Lei de Diretrizes e Bases - Lei 9394/96 como primeira etapa da
educação básica, e tem como finalidade, o desenvolvimento integral da criança até os seis anos de idade, em seus
aspectos físicos, psicológicos, intelectuais e sociais.

A educação infantil tem como objetivo criar condições adequadas que proporcione o bem estar das crianças,
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ampliando suas experiências e estimulando a curiosidade e o interesse por meio do conhecimento e da interação
com o mundo à sua volta.

A educação infantil representa a educação das crianças de 0 a 5 anos. Neste período são incentivadas a aprenderem
de forma lúdica através de jogos, músicas, história, dentre outras atividades que as estimulem.

O cuidar e o educar são explícitos e imprescindíveis nesta modalidade de ensino, pois as crianças necessitam de
cuidado e carinho para um bom desenvolvimento emocional, social e cognitivo.

Na educação infantil a criança deve receber todo apoio e cuidados necessários para o seu desenvolvimento, se
tornando cada dia mais independente e confiante em suas ações.

“é no brincar, e somente no brincar que o indivíduo, criança ou adulto, pode ser criativo e utilizar sua personalidade
integral: e é somente sendo criativo que o indivíduo descobre o eu” (WINNICOTT, 1975,56).

No agrupamento I/llA, tem 30 crianças frequentes, sendo 13 meninas e 17 meninos, com idade entre 1 ano e 7
meses e 2 ano e 8 meses, a equipe do AGI/llA é composta por 1 professora e 3 monitoras. As crianças permanecem
na unidade em período integral que é das 7 ás 18 horas. A escola proporciona para as crianças um ambiente
agradável, confortável e mais acolhedor possível, para que elas se sintam bem a vontade e confiante. quatro
parques, um quiosque, dois tanques de areia, um pátio com palco, uma casinha de boneca e dois solário.

Na sala são realizadas atividades pedagógicas, brincadeiras, rodas de conversa, danças, músicas, jogos, momentos
que proporcione a interação das crianças, é neste ambiente que as crianças tem o seu momento de descanso, a hora
do soninho.

Todas as atividades são elaboradas de acordo com as semanas educativas que serão: Semanas da Feira de
Profissões, Coleta Seletiva, Família, Alimentação Saudável, Livro e Teatro, e os projetos que foram definidos por
toda a equipe, sendo eles Adaptação, Identidade e Artes (Descobrindo o mundo através das artes).

A infância é a fase das brincadeiras, através dela as crianças podem demonstrar seus interesses e necessidades. A
brincadeira é direito de toda criança, sendo assim elas precisam ter liberdade para escolher a brincadeira ou o
brinquedo com o qual desejam brincar. É através das brincadeiras que a criança tem como formular seu
conhecimento e criar autonomia em seu desenvolvimento, pois o lúdico auxilia aprendizagem e no seu
desempenho. A criança tem seu próprio jeito de encarar as etapas da vida que surgem ao longo do seu caminho.

Além de educador, gestor de aprendizagem, o papel do professor é orientar, motivar e abrir oportunidades para as
crianças a novos caminhos sempre ampliando seu desenvolvimento e conhecimentos.

A educação é muito importante na formação de uma criança, não só na transmissão de conhecimentos e
aprendizagem, mas também, as questões de afetividade, responsabilidades, respeito, ética e valores para ingressar
na sociedade.

“A relação professor e aluno deve ser baseada em atividades e sinceridade, pois: Se um professor assume aulas para
uma classe e crê que ela não aprenderá, então está certo e ela terá imensas dificuldades. Se ao invés disso, ele crê
no desempenho da classe, ele conseguirá uma mudança, porque o cérebro humano é muito sensível a essa
expectativa sobre o desempenho”. (ANTUNES, 1996:56)

Educar significa propiciar situações de cuidado, brincadeiras e aprendizagens orientadas de forma integrada
interpessoal, de ser e estar com os outros em uma atitude básica de aceitação, respeito, confiança e o acesso, pelas
crianças, aos conhecimentos mais amplos da realidade social e cultural. “Cuidar” significa ajudar o outro a se
desenvolver como ser humano e ajuda a desenvolver capacidades. É necessária a busca continua por melhoras no
conhecimento educacional para compreender cada vez melhor o mundo infantil, para conquistar a confiança das
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crianças de formas diferente, mas com o mesmo cuidado que todas merecem receber. Incentivar as crianças a ter
autonomia e provocando nelas a curiosidade de explorar o mundo, como se portar no dia-dia em diversas situações
e procurar compreender melhor o mundo em que vivem, são desafios frequentes em nossas vidas como educadores.

Educar é realizar a mais bela e complexa arte da inteligência. Educar é acreditar na vida e ter esperança no futuro,
mesmo que os jovens nos decepcionem no presente. Educar é semear com sabedoria e colher com paciência. ( Pais
Brilhantes, Professores fascinantes – Augusto Cury).

As atividades são realizadas sempre em grupos para que o trabalho aproveitamento melhor pelas crianças, enquanto
um grupo está realizando uma atividade o outro grupo realiza uma diferente.

Os registros são realizados em folhas A3, papel craft, cartolina entre outros, procura-se sempre usar folhas com
maiores espessuras do por conta da noção de espaço dessas crianças. Também fazer o uso de tintas guache, cola
colorido, giz de cera, cola, massinhas artesanais, câmera fotográfica para registrar os momentos vividos pelas
crianças nos momentos de quaisquer atividades.

O ambiente comtemplará processos e produtos que deverão ser planejados pelas (os) professoras (os) e por todos os
profissionais que atuam direta ou indiretamente com as crianças, organizando o espaço e o tempo. (FARIA,
2000,p.71)

Nos momentos de conflito entre as crianças, é necessário se manter calmo, sem qualquer expressão de
agressividade, me abaixo diante delas até altura de seus olhos, olho fixamente para elas para que possam entender
que a desobediência não é nada agradável pra elas e para o ambiente em que estão, é necessário muito diálogo,
muita atenção, carinho, trabalhando a interação e a socialização, para tornar o ambiente da sala bem agradável e
acolhedor por todos.

[...] produtoras ativas dos seus mundos de crianças, ou seja, como capazes de elaborar uma ordem social infantil
que é uma visão intersubjetiva do mundo e um modo de está no mundo, construídos social e culturalmente nas
interações, relações sociais e dinâmicas de sociabilidade próprias no contexto do jardim de infância. ( FERREIRA,
2004, p.61).

As crianças possuem diferentes personalidades, e as formas de se expressarem são diferentes umas das outras, cada
uma delas precisam de um tempo necessário para se desenvolver umas com mais rapidez outras com mais lentidão,
mas cada uma do seu jeito.

[...] integração escolar, cuja metáfora é o sistema de cascata, é uma forma condicional de inserção em que vai
depender do aluno, e do nível de sua capacidade de adaptação as opções do sistema escolar, a sua integração, seja
em uma sala regular uma sala especial, ou mesmo em instituições especializadas. Trata-se de uma alternativa em
que tudo se mantem, nada questiona do esquema em vigor. ( MANTOAN, 1997, P.8)

“Ao longo do ano todas as sextas-feiras são apresentadas peças teatrais ou musicais, no projeto denominado ‘‘Sexta
em Cena”, as apresentações são representadas pelas crianças dos agrupamentos e pelos educadores, as crianças que
não se apresentam naquele determinado dia ficam sentadas no pátio com os demais agrupamentos para assistir a
peça teatral, todas assistem com muito entusiasmo. Ao final das apresentações todos podem cantar e dançar juntos.

Esse projeto influência na interação das crianças, pois favorece para que elas possam estar conhecendo crianças de
outros agrupamentos. Ao final da apresentação as crianças podem cantar e dançar diversas músicas animadas e
depois retornarem para suas salas.

A avaliação será feita com base no desenvolvimento de cada criança, pois o conhecimento delas é construído
lentamente pela sua própria ação e por suas ideias que se desenvolvem ao longo do tempo, tudo deve ser analisado,
desde o momento de sua chegada até sua partida, como chega, como interagem, suas dificuldades, sua relação com
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a turma, seus avanços e desenvolvimento, por isso a criança deve ser avaliada com muita atenção, para que nada se
perca e que possamos ter em mente a construção de cada criança.

Instrumentos de avaliação são, portanto, registro de diferentes natureza. Ora é o aluno que é levado a fazer os
próprios registros, expressando o seu conhecimento em tarefas, testes, desenhos, trabalhos e outros instrumentos
elaborados pelo professor. Ora é o professor quem registra o que observou do aluno, fazendo anotações e outros
apontamentos. Quanto mais frequente e significativos forem tais registros, nos dois sentidos, melhores serão as
condições do professor de adequar as ações educativas às possibilidades de cada grupo e de cada aluno. (
HOFFMANN, 2005, p. 119).
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A educação é um processo contínuo que possibilita aos indivíduos alcançarem a plenitude de suas potencialidades,
ao longo da vida. A ação educativa tem como princípio básico a formação integral, harmoniosa dos indivíduos, e
como um de seus objetivos o desenvolvimento do espírito reflexivo da criança e do jovem, preparando-os para a
construção da consciência crítica do adulto, para que ele aprenda a ser, a conviver na sociedade como sujeito
consciente, participativo.

Dando ênfase ao processo da Educação Infantil que é a base para o desenvolvimento integral da criança, onde tem a
oportunidade de desenvolver e iniciar suas habilidades e competências para uma vida no seio da família e na
sociedade. Conforme o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil – Introdução é apontando que:

A criança como todo ser humano, é um sujeito social e histórico e faz parte de uma organização familiar que está
inserida em uma sociedade, com uma determinada cultura, em um determinado momento histórico. (RCNEI, p.
21).

Sendo assim, o que deve ser priorizado nesta fase é a formação da identidade com a valorização da história
individual de cada criança. Promover sociabilidade, a linguagem, a interação. Adequar os meios de se comunicar,
se atentando para diálogo que traduza segurança e afetividade. Trabalhar com uma concepção histórica do conceito
de criança significa ver a criança como um sujeito de direitos e deveres, que precisa ser respeitado e valorizado em
cada movimento que realiza na conquista de sua autonomia, no desenvolvimento de seu espírito crítico e criativo
no estímulo à ação cooperativa, responsável e solidária. Com esta visão, podemos entender que a Educação Infantil
assume um papel educacional tão importante quanto o das séries iniciais do Ensino Fundamental como pode
perceber na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) – Lei nº 9394/96, em seu Título V, seção II,
da Educação Infantil (p. 21).

Art. 29º – A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral
da criança até seis anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação
da família e da comunidade.

A CEI Bem Querer João Calmon está localizada em um bairro da periferia de Campinas. No agrupamento AGI/IIB
temos 29 crianças, sendo 13 meninos e 16 meninas, com idades conforme a resolução, 4 dessas crianças vieram do
agrupamento I A no ano passado, e as demais vieram de outros agrupamentos. A maioria das crianças moram nas
proximidades, outras em bairros vizinhos e usam do meio de transporte escolar para chegarem até a escola. A
equipe é composta por 1 professora e 2 monitoras. As crianças permanecem em período integral, a escola tem como
principal objetivo proporcionar para as crianças um ambiente, agradável e acolhedor. O trabalho do educador,
inicialmente, se dá a partir de uma concepção de infância. O professor deve ser um profissional que seja capaz de
incentivar aos alunos a mudar a sua prática social, dessa forma:

O professor, numa pedagogia que pretenda caminhar lado a lado com a transformação social, não é um ausente,
mas uma presença atuante, participante, dirigente, “especialista mais político” (GRAMSCI, 1968:8), que anima,
constrói, organiza. Que o professor participe, dirija, por meio de uma pedagogia diretiva ou não-diretiva, isso é
secundário. (GADOTTI, 2004, p. 75).

O professor tem essa responsabilidade, não apenas de ensinar, mas de educar em um contexto global, ele não
precisa apenas preocupar-se com os conteúdos que vão ser repassados a partir da relação cuidar/educar, porém de
que forma esses chegarão a se transformar em conhecimento pelos educandos. O professor deve ser um profissional
que tenha intrínseco o desejo da mudança, da transformação, do diálogo, sendo que ele só terá uma nova prática se
estiver aberto a essas questões. As práticas do cuidar e do educar exigem aperfeiçoamento, e conforme nos assinala
Freire (1996), uma curiosidade epistemológica.

Desta forma, é necessária uma prática de reflexão, que só a partir dela é que o professor da Educação Infantil será
capaz de iniciar um ciclo de mudança, que não se configura somente no desejo de mudar, é preciso mais do que o
querer, é preciso realizar. Sabemos que para a educação básica ter um ensino de qualidade o professor precisa ser
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coerente com a sua prática, para isso, necessita ser inovador, acolhedor, gostar de estudar e pesquisar para adquirir
subsídios científicos e colocá-los em prática em sua sala de aula. Este professor deve ser um agente socializador,
Nessa perspectiva, a ação do professor implica em demonstrações, explicações, justificativas, abstrações e
questionamentos, promovendo situações que estimulem a curiosidade das crianças e a troca de informações entre os
alunos. Para tanto, é preciso que, no dia-a-dia, o docente determine uma relação dialógica com as crianças,
brincando, cantando e criando situações em que elas possam expressar tudo o que sabem. “Aprendizagem e
desenvolvimento não entram em contato pela primeira vez na idade escolar, portanto, mas estão ligados entre si
desde os primeiros dias de vida da criança” (VYGOTSKY,1991, p. 9).

Com base nesse conceito as atividades pedagógicas são realizadas através de brincadeiras, rodas de conversa,
atividades de registro, danças, músicas, jogos, momentos que proporcionarão a interação das crianças, algumas
atividades serão realizadas na roda da conversa, onde as crianças serão sentadas formando um círculo, serão lidas
histórias, brincadeiras com caixa surpresa, apresentação de paineis, fotos, etc. Nas demais atividades lúdicas o
professor irá conduzir de maneira que ficará com um determinado grupo de criança, ou uma por vez, e as demais
crianças ficarão em cantinhos, com as monitoras.

Com isso cria-se uma sequência de cantos temáticos que serão organizados da seguinte forma: O canto da leitura
com livros de vários gêneros textuais, fantoches. O canto dos blocos de encaixe esses blocos as crianças podem
utilizá-los de várias maneiras, construindo um prédio, uma casa, um carro, possibilitando a elas a construção e a
simulação. Canto da dramatização com pintura de rosto, acessórios, fantasias e espelho. Canto das artes com massa
de modelar (caseira) giz de cera, folhas brancas e coloridas, é importante que o educador esteja sempre atento aos
desenhos das crianças para analisar as formas que elas desenham as cores que utilizam, ou seja, a forma que eles
reagem diante de um papel onde eles se expressam ainda mais quando se trata de desenhos livres.

Oportunizar os cantos temáticos na Educação Infantil faz com que a criança tenha estímulos para o
desenvolvimento da imaginação, faz-de-conta, autonomia, socialização e cognição.

Uma sala de aula de Educação Infantil dever ser, antes de mais nada, um cenário muito estimulante, capaz de
facilitar e sugerir múltiplas possibilidades de ação. Deve conter materiais de todos os tipos e condições, comerciais
e construídos, alguns mais formais e relacionados com atividades acadêmicas e outros provenientes da vida real, de
alta qualidade ou descartáveis, de todas as formas e tamanhos, etc. (ZABALZA, 1998, p. 53)

Podemos analisar um canto temático como um simples espaço do brincar, mas organizar cantos temáticos irá
permitir que a criança tenha opções de escolhas em brincar sozinha ou em pequenos grupos, e, além disso,
permitirá que a criança desenvolva a sua criatividade, possibilitando assim, diferentes formas de linguagens. A
estimulação faz toda a diferença, porém estimular não é impor condições, e sim ajudar a criança a desenvolver
diferentes habilidades. Pensando nisso, é de fundamental importância que haja interações entre diferentes crianças,
incluindo aquelas com necessidades especiais, assim com conhecimentos específicos se criam situações de ajuda
mútua e cooperação.

A Lei de Diretrizes e Bases da educação nacional 9394/96 (LDB) e o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA),
afirma que é incumbência dos docentes zelar pela aprendizagem do aluno com necessidades especiais na
modalidade de educação escolar, oferecida preferencialmente na rede regular de ensino. Partindo do pressuposto de
que educação implica em inclusão social, Andreozzi (2006) analisa a Declaração de Salamanca (1994) e o
Relatório Delors para a Educação no Século XXI (2004). Afirma que o Relatório Delors confirma os ideais da
Revolução Francesa do direito de todos à educação, bem como reconhece as desigualdades produzidas na
sociedade globalizada pelo capitalismo financeiro, introduz a educação como direito de todos e mantém as
propostas de Salamanca em 1994. Com base nisso é através da inclusão que a criança desenvolve a linguagem, o
pensamento, a socialização, a iniciativa e a autoestima, preparando-se para ser um cidadão capaz de enfrentar
desafios e participar na construção de um mundo melhor independente das diferenças. As atividades realizadas
neste tipo de trabalho devem ser abertas e diversificadas, além de flexibilizado para a abordagem em vários níveis
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de compreensão, entendimento, apropriação e desempenho nessas atividades. Nunca se deve evidenciar ou
comparar alunos que possuem habilidades e potencialidades diferenciadas, o ideal é elogiar e incentivar os aspectos
positivos construídos por todos, porém essas atividades podem ser enriquecidas por roda da conversa, registros
escritos e falados, dinâmicas, filmes, músicas e vivências grupais. Os conteúdos deverão ser trabalhados
gradativamente sem cobranças e limitações, a avaliação para este ensino deverá ser processual e um dos aspectos a
ser observado é o processo dos alunos no tratamento das informações e participação na vida social, devem-se evitar
os métodos quantitativos e classificatórios.

O educador não é somente um profissional que está naquele espaço educativo com o intuito de educar mediando à
criança com o mundo sociocultural. Esse educador vai mais além, quando brinca, cuida e ama, dando relevância e
significado a essa relação professor-criança e criança-criança. Além de organizar, o educador tem o papel de
integrante do processo: precisa estar atento quanto ao que as crianças brincam como elas brincam o que apontam de
mais significativo, interagindo, oferecendo novos elementos ao contexto. Outro aspecto que é necessário prever no
momento da organização do trabalho com as crianças são aquelas atividades ligadas às funções orgânicas básicas
(sono, alimentação, higiene, banho, etc.), como trabalhos fundamentais e necessários pelos educadores.

O professor precisa avivar em si mesmo o compromisso de uma constante busca do conhecimento como alimento
para o seu crescimento pessoal e profissional. Isto poderá gerar-lhe segurança e confiabilidade na realização do seu
trabalho docente. (ANGOTTI, 2010,p.69)

Levando em conta que a autonomia das crianças depende muito da forma que o professor conduz suas atividades é
imprescindível o ato de brincar, jogos e brincadeiras sempre fizeram parte do cotidiano de toda criança. A
brincadeira é uma imitação transformada de uma realidade vivenciada anteriormente. Quando brinca, a criança
recria e repensa tudo aquilo que vive, sabendo que está brincando. O uso de jogos e brincadeiras em sala de aula
pode auxiliar as crianças a explorarem o mundo que as cerca, a construir novos conhecimentos e a motivar-se para
sua aprendizagem. É importante lembrar, porém, que esses jogos e brincadeiras devem ser incorporados ao
cotidiano escolar, tratados não como uma forma de relaxamento, recreação, onde simplesmente busca-se gastar as
energias da criança, mas como uma fonte de conhecimentos, de auxílio à aprendizagem de conteúdos, onde as
crianças encontram possibilidades diferenciadas de interpretar e de interagir com as pessoas, objetos, culturas,
conhecimentos, emoções, entre outras questões (KISHIMOTO, 2006).

Para Kishimoto (2006) quando brinca a criança também se sente desafiada, ela vai além do seu comportamento
habitual, busca compreender problemas, tem desafios a serem superados, e interage melhor com sua realidade,
dessa maneira "o lúdico possibilita o encontro de aprendizagens, é uma situação comportamental de forte potencial
simbólico que pode ser fator de aprendizagem" (BROUGÉRE, 1998, apud KISHIMOTO, 2006, p.10).

Segundo a Lei 9394/96 que trata das Diretrizes e Bases da Educação Nacional, no seu artigo 31, afirma que “Na
Educação Infantil a avaliação far-se-á mediante acompanhamento e registro de seu desenvolvimento, sem objetivo
de promoção mesmo para acesso ao Ensino Fundamental”. Diante disso, compreende-se que a avaliação
educacional na Educação Infantil deve acontecer através da observação sistematizada e de respeito por parte do
professor acerca de desenvolvimento do aluno. Essa avaliação no Ensino Infantil, não tem por objetivo promover o
acesso do discente a um nível de ensino superior, apenas se pretende conhecer o que o aluno aprendeu, se aprendeu
e o que precisa aprender. Sendo assim, a avaliação ocorrerá através da observação e registro. No AGI/IIB a
avaliação acontecerá através dos seus avanços diários, atividades de registro, paineis coletivos, etc. falar, etc. As
observações são feitas com requintes de detalhes para que não percamos nenhum momento do seu
desenvolvimento. Levando em consideração se a atividade proposta teve bons resultados, se houve alguma
intervenção que impossibilitou a realização, se houve interação e socialização entre as crianças. Fazendo uma
interligação com as atividades realizadas pelas crianças, faremos uso de algumas estratégias pra documentar o
trabalho feito pelo professor, tais como: fotos, cartazes coletivos que são expostos na sala ou no pátio, ao final de
cada projeto ou semana educativa para que pais e comunidade tenham acesso ao trabalho desenvolvido pelo
professor, atividades de registro em folhas, cada criança tem sua pasta contendo essas atividades, relatórios
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individuais. Todas as atividades são elaboradas de acordo com a organização pedagógica que acontece por meio do
projeto e semanas educativas que foram definidos por toda equipe. O projeto anual é o “Descobrindo o Mundo
Através das Artes”. Com base nesse projeto e visando que a arte é a área do conhecimento que abrange o
desenvolvimento e a prática da linguagem visual, além de oferecer oportunidade de auto expressão. Será trabalhado
por meio do desenvolvimento social, pois através dele ocorrem importantes possibilidades de interações sociais e
trocas de experiências. Desenvolvimento físico, em que se manifesta a capacidade de coordenação visual e motora
da criança, na maneira que controla seu corpo, orienta seu traço e dá expressão a suas aptidões. Desenvolvimento
intelectual, que poderá ser demonstrado de acordo com o conhecimento que está à disposição da criança quando
desenha, é apreciado na compreensão gradativa que a criança tem de si próprio e do seu meio. Desenvolvimento
emocional, neste caso o desenvolvimento está diretamente relacionado à intensidade que a criança tem com sua
obra, que pode variar entre baixo nível de envolvimento, com repetições estereotipadas e alto nível de
envolvimento quando está empenhada em retratar algo realmente importante pra ela. Desenvolvimento estético,
capazes de organizar o pensamento, sensibilidade e a percepção para a expressão de um todo coeso.
Desenvolvimento perceptual, onde a conscientização da variação da cor, das formas, dos contornos e texturas pode
ser progressiva na medida em que o contato com essas e outras experiências perceptuais lhe é apresentado. E
desenvolvimento criador, pois desde os primeiros rabiscos as crianças são capazes de inventar suas próprias formas
e colocar nelas algo de si própria. (LOWENFELD, 1977). A arte está presente no corpo, na imaginação, no espaço,
nos desenhos, no corpo, na natureza, no falar. Outra observação importante é que o ensino da arte não precisa ser
limitado somente dentro de sal, o passeio na escola, nos jardins e nos seus arredores pode ser um bom exercício de
exploração, percepção e imaginação.

Será no decorrer do ano o Projeto Livro Viajante tem como objetivo desenvolver o gosto e estimular a criatividade
das crianças, no AGI/IIB será inserido o mascote tema da sala que com a participação dos pais poderão fazer
registros através de fotos, desenhos, etc. retratando como foi a semana em que o mascote esteve com a criança e
juntamente com os projetos serão inseridas as semanas educativas que são: Semana da Feira das Profissões,
Semana Coleta Seletiva, Semana da Família, Semana Alimentação Saudável, Semana do Livro/Teatro. E ao final
de cada semana educativa tem a exposição dos cartazes referente ao tema e as lembrancinhas que são feitas com a
ajuda das crianças, e no final da semana levam pra casa.

Visando alcançar uma formação consciente, organizada e uma atitude reflexiva nas crianças dos agrupamentos, as
professoras e orientação pedagógica desenvolverão um projeto envolvendo as crianças de forma gradual, com
apresentações como: teatros, danças e músicas, entre outros se darão semanalmente as sextas-feiras. No projeto
denominado ‘‘Sexta em Cena”, seus temas serão sempre adaptados as realidades e dificuldades apresentadas pelas
crianças, respeitando a faixa etária e o nível de entendimento das mesmas. E na última sexta-feira do mês será
comemorado o aniversariante do mês com temas diversificados, momento de interação entre todos.

Como docentes, é preciso se atentar a todos esses assuntos que englobam no dia a dia, ter o respeito pela criança de
hoje e vê-la como o futuro do amanhã, pois hoje estamos nos tornando os formadores de ideias, comportamento e
atitudes. Saber que uma criança precisa viver suas fases, que está buscando um sentido para vida e que seremos
seus norteadores, mais uma vez nos mostra a relevância que temos na sociedade.
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Art. 31, inc. I da Lei de Diretrizes e Bases - Lei 9394/96.

AGRUPAMENTO I/II C- ADRIANA CRISTINA F. DE OLIVEIRA

“A educação infantil, primeira etapa da educação básica tem como finalidade o desenvolvimento integral da
criança até seis anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação

da família e da comunidade”. Conforme LDB de 1996 artigo 29.

Segundo os Referenciais, o papel da educação infantil é o CUIDAR da criança em espaço formal, contemplando a
alimentação, a limpeza e o lazer (brincar). Também é seu papel EDUCAR, sempre respeitando o caráter lúdico das
atividades, com ênfase no desenvolvimento integral da criança e devem ser trabalhados os seguintes eixos com as
crianças: Movimento, Música, Artes Visuais, Linguagem Oral e Escrita, Natureza e Sociedade e Matemática.

O objetivo é o de desenvolver algumas capacidades, como: ampliar relações sociais na interação com outras
crianças e adultos, conhecer seu próprio corpo, brincar e se expressar das mais variadas formas, utilizar diferentes
linguagens para se comunicar, entre outros.

A ênfase da educação infantil é estimular as diferentes áreas de desenvolvimento da criança, aguçar sua
curiosidade, sendo que, para isso, é imprescindível que a criança esteja feliz no espaço escolar. Desta forma, cabe à
educação infantil um entendimento acerca das propostas pedagógicas consistentes no sentido de fomentar a
transformação dos conhecimentos intuitivos em científicos, capazes de promover um trabalho para que as crianças
desenvolvam atividades em caráter interativo e cognitivo. O importante é que na infância, devem ser priorizadas na
educação infantil as interações com os demais sujeitos, gerando experiências, de diversas ordens na relação com os
mundos físicos, sociais, emocionais que são produzidos em diversas realidades socioeducativas.
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Todavia, a grande responsabilidade da educação infantil, de acordo com Almada (2007), é compreender o jeito
especial de cada criança de estar no mundo, respeitando o seu tempo, seu estilo incomum de ser e sua
individualidade. É necessário que seja oferecido um ambiente rico em atividades lúdicas ao passo que proporcione
um desenvolvimento sadio, desenvolve habilidades motoras, aumente a integração, estimule a sensibilidade;
favoreça espaços livres que possibilitem as crianças se lançarem de maneira livre em suas ações criativas.

Além disso, faz-se necessário delinear espaços físicos que atendam o ritmo de "ser criança", sendo que esta precisa
encontrar no espaço educativo um ambiente que prime pela cultura infantil, seus valores e ansiedades. Para que se
realize um trabalho eficaz na educação infantil, precisa-se sensibilizar o olhar para as vivências, ações e reações das
crianças no cotidiano escolar, estabelecendo uma rotina estruturada, percebendo a criança como um sujeito afetivo,
criando vínculo emocional que fortaleça a relação entre adultos e crianças, permitindo espaço para o diálogo e a
reflexão.

A CEI Bem Querer Senador João de Medeiros Calmon, está bem situada e tem condições de atender crianças de
vários bairros, localizados ao redor da unidade, o espaço disponibilizado para os agrupamentos se constitui de
parques, quiosque, tanque de areia, casinha, pátio, com salas amplas, com os mais diversificados materiais
didáticos para as crianças, livros, brinquedos dos mais diversos, tendo a criança livre acesso a todos estes ambientes
e materiais, sendo que, os livros a criança pode manuseá-los, incentivando assim, que estes façam parte integrante
da vivência diária, despertando desde tenra idade o gosto pela leitura e literatura.

A composição da sala do Agrupamento I-II C, é composto por 30 crianças sendo 17 meninos e 13 meninas de 1 ano
e 6 meses vindos do Agrupamento I, durante todo ano letivo poderá ocorrer na sala, remanejamentos de crianças
para o agrupamento II, de acordo com a demanda da Unidade Escolar, uma professora e 2 monitoras, no período
integral das 07 horas ás 18 horas, ficando meio período com a professora em sala e depois com as monitoras, onde
realizam atividades lúdicas na área interna e externa da Unidade. Todas as crianças já dominam bem o andar sendo
de extrema importância o incentivar a exploração do ambiente para que esta se sinta estimulada a se desenvolver
em toda sua plenitude.

Mesmo não havendo crianças com necessidades especiais na sala, de acordo com a Lei Federal nº. 7.853/89 que:

“Dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras de deficiência, sua integração social.”

A educação que propomos, está apta para a inclusão, e é a que tem como prioridade o desenvolvimento pleno das
crianças, respeitando os seus interesses, estimulando a exploração do ambiente e usando a criatividade nas
brincadeiras. Neste sentido Piaget defende:

“Uma educação do pensamento, da razão e da própria lógica, é necessário e é condição primeira da educação da
liberdade”. Não “é suficiente preencher a memória de conhecimentos úteis para se fazer homens livres: é preciso
formar inteligências ativas” (PIAGET, 1998).

Portanto, é dever da escola contribuir para o desenvolvimento e a realização do ser humano. A consideração da
criança no seu desenvolvimento global indica ter uma preocupação em considerá-la em todas as suas dimensões,
tanto nas necessidades físicas como sociais, ou seja, educá-la e cuidá-la, pois na prática pedagógica segundo
autores da educação infantil, o cuidar e o educar são indissociáveis.

Nessa perspectiva, segundo o Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil (BRASIL, 1998, p. 30, v.01):

“O professor é mediador entre as crianças e os objetos de conhecimento, organizando e propiciando espaços e
situações de aprendizagens que articulem os recursos e capacidades afetivas, emocionais, sociais e cognitivas de
cada criança aos seus conhecimentos prévios e aos conteúdos referentes aos diferentes campos de conhecimento
humano. Na instituição de educação infantil o professor constitui-se, portanto, no parceiro mais experiente, por
excelência, cuja função é propiciar e garantir um ambiente rico, prazeroso, saudável e não discriminatório de
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experiências educativas e sociais variadas”.

A presença do professor é de suma importância para o acompanhamento do desenvolvimento infantil na medida em
que a criança pode transformar e produzir novos significados. Nas situações em que a criança é estimulada, é
possível observar que rompe com a relação de subordinação, atribuindo-lhe um novo significado, o que expressa
seu caráter ativo, no curso de seu próprio desenvolvimento. Por isso o educador é a peça fundamental nesse
processo, devendo ser um elemento essencial. Educar não se limita em repassar informações ou mostrar apenas um
caminho, mas ajudar a criança a tomar consciência de si mesmo, e da sociedade. É oferecer várias ferramentas para
que a criança possa escolher caminhos, aquele que for compatível com seus valores, sua visão de mundo e com as
circunstâncias adversas que cada um irá encontrar.

Ao professor cabe apoiar emocionalmente as crianças, compreendendo-as, conhecendo-as. Enfim observando e
respeitando as particularidades de cada criança. O professor deve garantir, em sua sala de aula, um ambiente
acolhedor e seguro a criança, conscientizar-se das emoções e dos sentimentos, facilitando o desenvolvimento
infantil tanto nos aspectos afetivos como nos cognitivos e proporcionar uma atividade libertadora e afetiva, com
preparação, respeito, entrega, troca e amor.

Portanto, o papel do professor abrange mais do que a rotina de sala de aula, mas completa-se pelo cuidado do
professor em relação ao seu aluno. Partindo desta ideia, é possível perceber a necessidade do professor ter um olhar
zeloso sobre a criança, um olhar que o acompanhe dentro e fora da sala, no pátio, no banheiro, no refeitório, nos
parques, nos corredores e principalmente em seu desenvolvimento como um todo. Para tanto, é necessário que haja
envolvimento, afeto, dedicação, pois somente assim formar-se-á cidadãos mais reflexivos que contribuirão para
uma sociedade melhor.·.

Na sala haverá uma diversificação de atividades, que compreenderão em uma rotina flexível e prazerosa, podendo
ser esta seguida de forma a priorizar o bem estar da criança, vindo a ser mudada conforme houver necessidade:
acolhimento e boas vindas e café da manhã, momento da conversa, música e chamada, alongamento, hora da
história, atividade livre, atividade pedagógica, brincadeira em área externa, vídeo, grama e pátio, o almoço. Logo
após o almoço haverá um tempo de higienização (escovação), vindo em seguida um período de descanso (soninho).
Após o tempo de descanso, será servido um lanche e jantar, nos intervalos será oportunizado diversificadas de
recreação até o momento da saída.

As atividades são pautadas nos projetos elaborados pela equipe escolar, tendo como norteador o tema “Descobrindo
o Mundo através das Artes”, que será desenvolvido trimestralmente da seguinte forma: 1º Trimestre – Projeto
Adaptação, Projeto Minha Identidade, Preparação para festa da Roça, Início das Semanas Educativas. 2º Trimestre
– Projeto “Minha Família: A Verdadeira obra de Arte”, Semanas Educativas, Escola Aberta e Festa da Roça. 3º
Trimestre Projeto “A Arte e Minhas Descobertas”, Festa da Família, Semanas Educativas, Escola Aberta.

Desenvolveremos também ao longo do ano em coesão com o tema norteador os seguintes projetos: Projeto Sexta
em Cena, que se realizará todas as sextas feiras, com temas sempre adaptados ás realidade da sala, com o objetivo
de oportunizar a criança a convivência com os demais agrupamentos da Unidade, através de teatros e apresentações
realizados pelos agrupamentos com o auxílio de professoras e monitoras, ajudando as crianças como conviver em
harmonia, respeitar o próximo, aprender a trabalhar coletivamente, ter uma linguagem ainda mais desenvolvida,
constituir uma leitura de mundo de forma inteligente e que abra novas perspectivas, ser perceptivo aos fatores
críticos dentre outros. Projeto Livro Viajante tem como objetivo desenvolver o gosto pela boa leitura e estimular a
criatividade dos alunos. Além da participação e Integração dos pais na vida escolar dos filhos, que participam do
projeto fazendo a leitura do livro em casa, proporcionando assim um momento prazeroso com os filhos. Uma vez
por semana, um aluno levará um livrinho, na parte de dentro da malinha terá a explicação e o pedido para que o
responsável pelo aluno, leia o livro para ele e depois, desenhe a parte que mais gostou da história.Projeto
Cantinhos, propiciar uma alternativa metodológica válida na busca de soluções para a execução do trabalho
pedagógico na Educação Infantil, que tenha como finalidade, a autonomia, cooperação e desenvolvimento de
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habilidades, no projeto, a criança explora, aplica, busca, interpreta informações e tem a oportunidade de
recontextualizar aquilo que aprendeu, estabelecer relações significativas entre os conhecimentos, ampliando o seu
universo de aprendizagem. Projeto Aniversariantes do Mês, para destacar a individualidade das crianças,
acomemoração dos aniversariantes do mês, com decoração, música de parabéns, bolo, para favorecimentoda
interação dos nossos alunos, valorizando e oportunizando aos mesmos, momentos de alegria e descontração. E
conforme determinação da Secretária Municipal de Ensino serão realizadas as Semanas Educativas, como os
seguintes temas: Feiras das Profissões, Coleta Seletiva, Família, Alimentação Saudável e do Livro/Teatro.

As atividades serão organizadas de maneira que venham ampliar sua coordenação motora geral e fina, com
brincadeiras de colocar e tirar objetos de caixas fechadas, futebol, entre outros. Essas brincadeiras serão feitas nos
espaços existentes na instituição educacional que conta, solário, tanques de areia, parques adequados para as
crianças, pátio, quiosque, casinha, tanque de areia, além das atividades feitas em sala de aula.Também serão
oportunizadas brincadeiras com fantoches de mão e dedo livremente, para que a criança participe das histórias que
serão contadas, tinta do tipo guache para que a criança explore papel, azulejos. Terão acesso a músicas diversas de
batucar, marchar, para dormir e dançar, instrumentos musicais industrializados e confeccionados com materiais
recicláveis. Serão também utilizados brinquedos simbolizando utensílios domésticos tais como: panelinhas,
fogõezinhos, colheres, xícaras, roupinhas de boneca, ferramentas plásticas, carriolas de areia, pás, latas, entre
outros. Será também feito atividades de integração com outras classes para que se amplie o universo do educando
com interações diferentes. Todos os momentos serão utilizados para aprendizagem entre aluno e aluno, aluno-
professor, professor-aluno, alunos-monitoras, monitoras-alunos, pois todos os momentos serão propícios para a
aprendizagem. Em sala de aula será oportunizado a hora de história, atividades pedagógicas que necessite de
espaço fechado e as monitoras serão partes integrantes em todas as atividades.

Do ponto de vista moral, a cooperação leva não mais à simples obediência às regras impostas, sejam elas quais
forem, mas a uma ética da solidariedade e da reciprocidade. Essa moral caracteriza-se, quanto à forma, pelo
desabrochar do sentimento de um bem interior independente dos deveres externos, ou seja, por uma progressiva
autonomia da consciência, prevalecendo sobre a heteronomia dos deveres primitivos (PIAGET: p.118).

Em diversos momentos serão oportunizados atividades e brinquedos que valorizem o reaproveitamento de
materiais do próprio cotidiano da criança, conscientizando esta de que o meio ambiente deve ser preservado de
todas as formas possíveis, serão reaproveitados estes materiais para fazer brinquedos de diversas formas e tamanho.

Todas as atividades são realizadas por meio de rodas de conversas, músicas, histórias, pinturas, desenhos, filmes,
brincadeiras, danças e trabalhos coletivos para o mural da escola ou sala e registradas em planejamentos semanais
com observação das atividades que não foram possíveis serem realizadas, com o objetivo levar a criança á
adaptação e mudança de rotina, se conhecer e se identificar como ser pensante no universo, conhecer seu corpo e
respeitá-lo, conhecer suas habilidades, seus limites através do corpo, conhecer seus pertences, conhecer e
reconhecer os outros autores sociais a sua volta, vivenciar datas através de festas de aniversário, potencializar seus
sentidos (visão, tato, palato e olfato), reconhecer a família a que pertence e a cultura onde está inserida através de
música, religiosidade e também resgate de brincadeiras antigas, entre outras, ensinar valores como amizade,
respeito, amor, regras de convivência em sociedade, levando-a a perceber que não esta só no mundo.

De acordo com a lei de Diretrizes e Bases (LDB, 1988, artigo 31), na educação infantil a avaliação deve ser feita
mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento da criança, que deve ser compreendida como parte do
processo pedagógico, sem objetivo de promover ou classificar. O processo de avaliação será feita através do
desenvolvimento da autonomia da criança, sua adaptação, convivência com seus colegas da turma, sua forma de
interação com a professora e com as monitoras, seu desenvolvimento motor, entre outros aspectos. Sendo assim,
avaliação ocorrerá de forma contínua, levando em consideração os processos vivenciados pelas crianças, a
interação social e aprendizado na exploração do ambiente, pautado através da observação e registro.

No processo de aprendizagem, focamos como o mais importante incentivar nas crianças o gosto pelas descobertas.
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É essencial que a criança aprenda a conhecer, a fazer, a ser e a viver. Ao mesmo tempo estimulamos a construir
relações e se socializar. Por intermédio de jogos, brincadeiras e atividades lúdicas, desenvolvemos os conceitos
básicos presentes em seu dia-a-dia.

Sob a luz dessa concepção de que criança constrói seu conhecimento a partir de uma ação pedagógica lúdica,
prazerosa e desafiadora, incentivando o gosto pelas descobertas, investigações e valorizando suas experiências
individuais e coletivas, começamos a procurar desenvolver uma criança, criativa, participativa e dialógica, através
de jogos, brincadeiras e vivências que estimulam o interesse, o ato de pensar e a cooperação e com isso a avaliação
é feita em todo tempo, um processo contínuo na educação infantil.
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AGRUPAMENTO II A- TALITA MOREIRA SBERCI DA ROCHA

É importante salientar que a visão que se tem da criança é algo historicamente construído, por isso, é que se podem
perceber os grandes contrastes em relação ao sentimento de infância no decorrer dos tempos. O que hoje pode
parecer uma aberração, como a indiferença destinada à criança pequena, há séculos atrás era algo absolutamente
normal. Por maior estranheza que se cause a humanidade nem sempre viu a criança como um ser em particular, e
por muito tempo a tratou como um adulto em miniatura. Hoje, a criança é vista como um sujeito de direitos, situado
historicamente e que precisa ter as suas necessidades físicas, cognitivas, psicológicas, emocionais e sociais
supridas, caracterizando um atendimento integral e integrado da criança. Ela deve ter todas as suas dimensões
respeitadas. A escola, assim, tem papel fundamental na construção da identidade e da autonomia de cada aluno,
onde os indivíduos estão mais disponíveis à aprendizagem, ao se identificar com o modelo de ser humano que lhe é
apresentado.

A criança deve ser a protagonista, não no sentido de fazer tudo o que quer, mas deve-se observar também quais são
os interesses dela para que se possa atendê-los. A organização da rotina e dos espaços dentro da sala de aula ajuda a
criança a se localizar no tempo e no espaço. Assim, elas aprendem a lidar com a noção de tempo e isso lhes dá
segurança, pois elas podem antecipar o que está para acontecer. Segundo VYGOTSKY (1989), a aprendizagem tem
um papel fundamental para o desenvolvimento do saber, do conhecimento. Todo e qualquer processo de
aprendizagem é ensino-aprendizagem, incluindo aquele que aprende, aquele que ensina e a relação entre eles.
Educar significa promover o processo de desenvolvimento da capacidade intelectual e moral do ser humano com o
intuito de integrá-lo individual e socialmente no seu ambiente através da compreensão e organização de novas
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informações, construção de um conhecimento e, principalmente, da expressão da potencialidade individual. É um
processo permanente, que acontece durante toda a vida.

A escola é justamente o espaço social e o local onde a criança dará sequência ao processo de socialização e
interação. Comportamentos ambientalmente corretos devem ser aprendidos na prática, no cotidiano da vida escolar,
contribuindo para a formação de cidadãos responsáveis.

Ser professor de Educação Infantil é uma árdua, mas gratificante, tarefa. Há inúmeros fatores que podem se
apresentar em uma sala de aula com crianças de 1 e meio a três anos de idade que representam desafios para o
professor, que precisa empreender sua tarefa de educar. O professor, assim como todos os educadores de ambiente
escolar, deve levar em consideração que as crianças dessa faixa etária estão em uma fase de vida em que dependem
intensamente do adulto para a sua sobrevivência e para sua educação.

A consciência desse fato deve determinar a maneira de entender e agir com as crianças, é importante que os
professores tenham em mente sempre que as crianças de Educação Infantil necessitam: Ser auxiliadas em
atividades que não conseguem realizar sozinhas; ser atendidas em suas necessidades básicas físicas e psicológicas;
ter atenção especial por parte dos adultos em diversos momentos de sua vida. Além disso, é imprescindível sempre
se considerar que as crianças devem ser apoiadas em suas iniciativas espontâneas construtivas. Crianças pequenas,
principalmente, devem ser incentivadas. Temos por finalidade, esclarecer as dúvidas e saciar o desejo de
conhecimentos dos pequenos, sensibilizando as crianças para que respeitem o meio ambiente, sem se esquecer do
lúdico, das brincadeiras e do faz de conta, aspectos estes fundamentais no processo da construção do conhecimento
infantil.

“A construção deste conhecimento também é uma das condições necessárias para que as crianças possam, aos
poucos, desenvolver atitudes de respeito e preservação à vida e ao meio ambiente, como atitudes relacionadas à
saúde” (Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil – Vol 3, 1998).

O agrupamento II A é composto por uma professora e duas monitoras, com trinta crianças de dois a três anos de
idade, algumas ainda usam fraldas, são moradoras dos bairros próximos da escola, dando maior possibilidade para
os responsáveis acompanharem as crianças na escola. No decorrer do ano, será trabalhado com atividades de forma
coletiva e individual, nas mesas ou em cantinhos, explorando todos os espaços da instituição. Este ano o tema
norteador é “ DESCOBRINDO O MUNDO ATRAVÉS DAS ARTES”. Será dividido em trimestre, cada um com
um tema - 1º Trimestre: “A Arte e o Meio Ambiente em que vivemos” , 2º Trimestre: “ MInha Família - A
Verdadeira Obra de Arte ” e o 3º Trimestre: “ A Arte e Minhas Descobertas”. Além dos projetos fixos da creche
como: Sexta em Cena e Livro Viajante.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9394/96) preconiza que a educação infantil, como primeira
etapa da educação básica, deve ser oferecida em creches e pré-escolas às crianças de zero a seis anos. A educação
especial, no entanto, antes mesmo da promulgação da LDB/96, já entendia que o atendimento especializado
oferecido às crianças com necessidades especiais era de competência da área educacional, definindo esse
atendimento como Estimulação Precoce.

A inclusão nos remete às diferenças no meio social em que se vive e com o qual se estabelecem relações. É preciso
conhecer as particularidades do outro para, então, orientá- lo de maneira adequada. Perceber a forma como o
estudante se desenvolve, brinca, aprende, age e reage aos estímulos e ao meio que o cerca traz elementos para
melhor entendê-lo e intervir positivamente. Na escola, o compromisso de educar está aliado à responsabilidade da
família e dos profissionais que o acompanham ao compartilhamento de informações e recursos que beneficiam o
desenvolvimento do estudante e ao fornecimento de um diagnóstico formal a respeito da deficiência e/ou síndrome
que apresenta.

Considerar as diferentes características, interesses, habilidades e necessidades de aprendizagem são de fundamental
importância, sendo, porém, preciso verificar as condições de aprendizagem que a escola pode oferecer. A escola
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prioriza o bem estar das crianças, compreendendo que são únicos e diferentes, mesmo naquilo em que se
assemelham. Em decorrência, estabelece critérios que visam beneficiar a aprendizagem e o desenvolvimento de
todos, bem como colaborar para que ambos ocorram.

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (DCNEI) determinam, desde 2009, que as
instituições que atuam nessa etapa de ensino criem procedimentos para a avaliação do desenvolvimento das
crianças. Esse processo não deve ter como objetivo a seleção, a promoção ou a classificação dos pequenos e precisa
considerar "a observação crítica e criativa das atividades, das brincadeiras e interações das crianças no cotidiano" e
empregar múltiplos registros. Desse modo a avaliação será contínua e processual, através da observação e interesse
das crianças na participação de atividades desenvolvidas em sala, registros no caderno e em fotos.
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AGRUPAMENTO II B- DAYNA PRISCILA FERNANDES PEDRO

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

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

Até o século XVII, a sociedade não dava muita atenção às crianças. Devido às más condições sanitárias, a
mortalidade infantil alcançava níveis alarmantes, por isso a criança era vista como um ser ao qual não se podia
apegar, pois a qualquer momento ela poderia deixar de existir. Muitas não conseguiam ultrapassar a primeira
infância. O índice de natalidade também era alto, o que ocasionava uma espécie de substituição das crianças
mortas. A perda era vista como algo natural e que não merecia ser lamentada por muito tempo, como pode ser
constatado no comentário de Áries “as pessoas não podiam se apegar muito a algo que era considerado uma perda
eventual...” (1978, p. 22).

A concepção de infância dos dias atuais é bem diferente. É importante salientar que a visão que se tem da criança é
algo historicamente construído, por isso é que se podem perceber os grandes contrastes em relação ao sentimento
de infância no decorrer dos tempos. O que hoje pode parecer uma aberração, como a indiferença destinada à
criança pequena há séculos atrás era algo absolutamente normal. Por maior estranheza que se cause a humanidade
nem sempre viu a criança como um ser em particular, e por muito tempo a tratou como um adulto em miniatura.

Hoje, a criança é vista como um sujeito de direitos, situado historicamente e que precisa ter as suas necessidades
físicas, cognitivas, psicológicas, emocionais e sociais supridas, caracterizando um atendimento integral e integrado
da criança. Ela deve ter todas as suas dimensões respeitadas.

Tendo como base que:
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“é no brincar, e somente no brincar que o indivíduo, criança ou o adulto, pode ser criativo e utilizar sua
personalidade integral: e é somente sendo criativo que o indivíduo descobre o eu” (WINNICOTT, 1975, p. 12).

Assim é a infância, não se pode encher a criança de tarefas e assim não permitir a ela a oportunidade de aprender
através da brincadeira, do lúdico, daquilo que lhe dá prazer. A criança não pode ser vista como um adulto em
miniatura, mesmo apresentando vontade e por várias vezes sabendo impor o que lhe agrada, ela tem que se permitir
o que é normal dela fazer sem necessidade de intervenções.

Segundo Cunha, 2004 a Concepção da Educação Tradicional era de que o ensino é um processo mecânico,
repetitivo e fragmentado, o ensinar é transmitir (depositar) conhecimentos objetivos e neutros, o conhecimento é
algo pronto e acabado, verdade absoluta externa ao aluno, a memorização dos conteúdos e a aprendizagem é
automática e mecânica. O aprender é decorar a informação sem significado que é transmitida do professor de
maneira arbitrária, reproduzindo os conteúdos na prova, facilmente descartados depois dela.

Já na Concepção de Educação Progressista o ensino é processo de caráter sistemático, intencional e flexível, é uma
atividade profissional complexa que exige preparo e compromisso do educador. Ensinar é proporcionar
oportunidades didáticas para que a aprendizagem ocorra por compreensão e o conhecimento entendido como
produção humana, provisória e sempre passível de problematização. Sendo assim, a aprendizagem é atividade de
assimilação / compreensão e produção do conhecimento. Este é o objetivo de quem se trabalha com a criança na
Educação Infantil.

O CEI Bem Querer Senador João de Medeiros Calmon está localizado no bairro Parque Vista Alegre na periferia
de Campinas – São Paulo e atende crianças de vários bairros próximos a Unidade Escolar.

A sala do agrupamento II B é composta por 03 educadoras sendo 01 professora (com carga horária de 04h00min
diária em trabalho com as crianças) e 02 monitoras (com carga horária de 08h00min diária em trabalho com as
crianças).

Este agrupamento II B é composto por 28 crianças heterogêneas nascidas entre 2013 a 2015 com faixa etária de 01
ano e 09 meses a 03 anos e 04 meses de idade neste mês de Março, sendo 16 meninos e 12 meninas, todos
moradores dos bairros próximos, sendo atendidas em horário integral das 07h00min as 18h00min. Sendo que 23 já
eram alunos desta Unidade Escolar nos anos anteriores e 05 crianças que estão frequentando a escola pela primeira
vez neste ano de 2017. A montagem da turma foi realizada pela equipe gestora da Unidade Escolar. Nesse
agrupamento 04 crianças fazem uso de fraldas, 07 estão em processo de desfralde e 17 já não utilizam fraldas na
escola.

“Assim se iniciou uma das mais alegres experiências de ensino e aprendizagem que tive na minha vida a Dinéia
queria saber de tudo. Não precisei fazer uso de nenhum artifício de “motivação” para que ela estivesse motivada. O
que a motivava era o fascínio daquilo que eu estava fazendo...” (ALVES, 2004, p. 9).

Assim é a criança! Sua mente ainda não se encontra bloqueada pelos tabus da sociedade, tudo lhe causa interesse e
curiosidade.

A sala de aula deve ser um ambiente prazeroso com atividades lúdicas para que o aluno tenha interesse em ampliar
cada vez mais seu conhecimento. Os pilares da proposta pedagógica diz que nada deve ser imposto ao aluno, tudo
deve acontecer de forma lúdica, espontânea e satisfatória. Assim como na ludicidade não importa somente a ação
mais sim a vivência adquirida.

No período de adaptação foi observado que se trata de uma sala interessada que consequentemente fica tranquila
devido ao seu interesse pelo novo, e a tudo que lhe é apresentado. A rotina é baseada em acolhimento, (sendo
variável o tipo de materiais oferecidos às crianças neste tempo), roda de história e música, café da manhã, banheiro
(higiene pessoal), atividades extraclasse e atividades pedagógicas (podendo ela ser variável de acordo com os
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diferentes dias da semana e planejamento entregue a coordenação), almoço e soninho.

As organizações das crianças nas atividades são feitas das mais diversas maneiras, sempre variando para que seja
permitido a todos, acesso aos diferentes ambientes disponíveis e grupos de colegas, assim podendo vivenciar
diversas experiências em seu cotidiano escolar. A distribuição do tempo educativo faz-se de modo que seja
respeitada a rotina da turma e serve para que todos tenham noção de tempo e se sintam seguros, podendo ser
completamente flexível após roda de conversa e explicação as crianças. A rotina é auxiliada com cartazes
ilustrativos e explicativos, como o que posso e não posso fazer qual a sequência das atividades a serem
desenvolvidas no dia e assim por diante.

A professora juntamente com as educadoras / monitoras envolvidas na sala, tem a missão de estimular a criança
todo o momento, e é no ato de brincar que se possibilita o processo de aprendizagem da criança, pois facilita a
construção da reflexão, da autonomia e da criatividade. Também é criado na sala um clima de confiança, diálogo,
respeito, tolerância, zelo, liberdade, compromisso e responsabilidade. Se algum desses ingredientes vier a faltar, de
nada adiantarão os ensinamentos, como já dizia o saudoso Celestin Freinet.

Deste modo, à criança estará resolvendo conflitos e hipóteses de conhecimento e, ao mesmo tempo, desenvolvendo
a capacidade de compreender pontos de vista diferentes, de fazer-se entender e de demonstrar sua opinião em
relação aos outros.

“A relação professor e aluno deve ser baseada em afetividade e sinceridade, pois: Se um professor assume aulas
para uma classe e crê que ela não aprenderá, então está certo e ela terá imensas dificuldades. Se ao invés disso, ele
crê no desempenho da classe, ele conseguirá uma mudança, porque o cérebro humano é muito sensível a essa
expectativa sobre o desempenho”. (ANTUNES, 1996, p. 56).

Considerando a proposta de educação inclusiva opção brasileira referendada em suas políticas educacionais, pode-
se entender que o movimento de reorganização da escola tem que começar na educação infantil por ser esta,
conforme prescrito na lei, a primeira etapa da educação. Segundo Mendes (2010, p. 47-48),

“Os primeiros anos de vida de uma criança têm sido considerados cada vez mais importantes. Os três primeiros
anos, por exemplo, são críticos para o desenvolvimento da inteligência, da personalidade, da linguagem, da
socialização, etc. A aceleração do desenvolvimento cerebral durante o primeiro ano de vida é mais rápida e mais
extensiva do que qualquer outra etapa da vida, sendo que o tamanho do cérebro praticamente triplica neste
período. Entretanto, o desenvolvimento do cérebro é muito mais vulnerável nessa etapa e pode ser afetado por
fatores nutricionais, pela qualidade da interação, do cuidado e da estimulação proporcionada à criança”.

Sendo assim, lidar com crianças que necessitam de atenção e cuidados especiais deve fazer parte do dia a dia de
qualquer um envolvido com a criança, algo tranquilo e sem sofrimento para ambas as partes, fazendo com que as
crianças possam interagir uns com os outros sem levar em consideração suas diferenças, sejam elas físicas ou
psíquicas.

Os COMBINADOS - regras do agrupamento serão respeitadas a todo o momento e relembrados todos os dias e se
necessário em vários momentos de uma mesma atividade, não pode-se esquecer que as crianças aprendem através
da convivência e interação, aonde vão criando sua identidade. Ao se conhecer, as crianças mais especificamente
aprende a respeitar as opiniões diferentes de seus colegas e a resolução de conflitos se torna algo mais simples, pois
com base nos combinados a criança consegue reconhecer seu erro e assim respeitar o outro.

Para isso as estratégias são bem diversificadas, variando bastante para nada se tornar fácil e nem difícil, mas
surpreendente e encantador para fixar a atenção das crianças e a aprendizagem.

Com a observação do que desperta interesse na criança e as interferências ocorridas o tempo todo pela mídia e
comunidade, as atividades extras classes, (como: parque, quiosque, tanque de areia, pátio, etc) serão proposto às
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crianças para que saciem sua curiosidade e despertem interesse pelos projetos que serão apresentados no decorrer
do ano, sendo interligando as atividades para nada ser imposta a criança e sim interessante e que lhe motive a se
descobrir junto ao meio que vive.

Sendo assim, todas as observações quanto ao progresso individual da criança e do grupo será registrado e utilizado,
para auto avaliação da professora em todas as atividades e maneiras de serem propostas, também ao
desenvolvimento de cada criança. O estímulo neste agrupamento é contínuo, contando com a ajuda dos familiares e
todos envolvidos direta e indiretamente na educação destas crianças. Tudo será registrado por escrito em caderno
de planejamento, ocorrência e através de fotos, vídeos e relatos dos alunos expostos na escola. Podendo a
professora se auto avaliar e direcionar os próximos projetos, conseguindo identificar erros e acertos em todo o
conteúdo trabalhado.

No decorrer do ano letivo de 2017 será trabalhado o tema “Descobrindo o Mundo através das Artes”, e este será
subdividido por trimestre (1º “A arte e o meio em que vivemos”, 2º “Minha família: A verdadeira obra de arte” e 3º
A arte e minhas descobertas) estes subtemas foram gerados para guiar o trabalho desenvolvido, juntamente com
eles teve-se o Projeto Adaptação, e o Identidade que trabalhará atividades voltadas a questão de sua própria
identidade, para que assim a criança possa se reconhecer e consequentemente aprender a respeitar o meio em que
esta inserida e as particularidades de cada um.

Todas as sextas-feiras se têm na Unidade Escolar o Projeto Sexta em Cena que visa alcançar uma formação
consciente, organizada e uma atitude reflexiva nas crianças, sempre adaptadas ás realidades e dificuldades
apresentadas em sala de aula, respeitando a faixa etária e o nível de entendimento das mesmas. Há na última sexta-
feira de cada mês a comemoração dos aniversariantes, onde cada festa terá um tema diferente para gerar sua
decoração sendo ele pertinente ao assunto desenvolvido no mês.

Para estimular e com o objetivo de desenvolver o gosto pela boa leitura e criatividade das crianças o Projeto Livro
Viajante que contará com a participação e integração dos pais na vida escolar de seus filhos. E se é notável na
criança este interesse quando ela folheia um livro, imite sons e faz gestos como se estivessem lendo.
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AGRUPAMENTO II C- RAQUEL APARECIDA FERRARI PAIXÃO

“Professor não é o que ensina, mas o que desperta no aluno a vontade de aprender”.

Jean Piaget

É por meio da LDB (Lei Diretrizes e Bases da Educação da Educação Infantil) que são encontrados osprincípios
gerais da educação, bem como as finalidades, os recursos financeiros, a formação e diretrizes para a carreira dos
profissionais da educação

A primeira etapa da educação básica, a educação infantil, passou a integrar a Educação Básica no ano de 1996 com
a nova Lei de Diretrizes e Bases (Lei 9394/96), segundo o seu artigo 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 deve ser oferecida em creches para crianças de zero a três anos de idade,
e em pré-escolas para as crianças de quatro e cinco anos. A implantação das unidades de educação infantil é de
responsabilidade do município.

Desde 1998 a educação infantil segue como base o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil
(RCNEI), um documento que auxilia o professor na realização de seu trabalho. Os Referenciais apresentam uma
reflexão sobre creches e pré-escolas no Brasil, sobre concepções de criança, de educação, de instituição e do
profissional. Abordam também a formação pessoal e social, os processos de construção da identidade e autonomia
das crianças, experiência e conhecimento de mundo, construção das diferentes linguagens e para as relações que
estabelecem com os objetos de conhecimento: Movimento, Música, Artes Visuais, Linguagem Oral e Escrita,
Natureza e Sociedade e Matemática.

Segundo o Referencial Curricular Nacional (Introdução) os principais objetivos da educação infantil é o de
descobrir e conhecer progressivamente seu corpo, seus limites, desenvolvendo e valorizando hábitos de cuidado
com a própria saúde e bem-estar; Estabelecer vínculos afetivos, fortalecendo a autoestima; Desenvolver uma
imagem positiva de si, tornando-se cada vez mais independente; Observar e explorar o ambiente com curiosidade;
Brincar; Utilizar diferentes as diferentes linguagens como: corporal, musical, plástica, oral e escrita).

O Agrupamento II C, é composto por 27 crianças, nascidas de novembro de 2013 à junho 2015. Sendo 14 meninos
e 14 meninas. É uma sala composta por 3 educadoras, a professora, e 2 educadoras. A rotina e atividades desse
agrupamento é novidade para a maioria das crianças, pois a maioria dessa turma veio do agrupamento I, 5 crianças
usam fraldas, o trabalho diário existe para que logo ocorra o desfralde desses pequenos, respeitando o tempo de
cada criança. Não é realizado o banho diário, exceto em necessidade. Cada criança traz seu kit higiene e toalha de
banho para ser utilizado somente quando necessário, é focado a importância da higiene bucal diariamente em nossa
rotina.
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A montagem da turma foi realizada pela equipe gestora da unidade escolar de forma aleatória. Todas as crianças
deste agrupamento moram nos bairros próximos da creche.

Essas crianças ficam na unidade em período integral, das 7 às 18 horas. A entrada das crianças é das 7h às
7h30min, esse momento de acolhida é muito importante para que as crianças se sintam cada dia mais confiantes e
envolvidas com as atividades e proporcionando um local harmonioso, fazendo-o de forma diversificada. Todos os
dias as crianças são recebidas com músicas infantis, jogos de encaixe, livros e fantoches, é um momento precioso é
o da roda de conversa onde as crianças são ouvidas e assim se fazer conhecidas.

A rotina da sala tem sido preparada de acordo com as necessidades, conversar na roda o assunto que desperta nas
crianças a curiosidade e o aprendizado podendo ouvir cada um e partilhar o que cada um expressa naquele
momento. É nesse momento que os combinados são relembrados. Durante a roda as crianças cantam e ouvem a
rotina do dia, procurando sempre trazer algo novo para que as crianças se sintam motivadas e tenham prazer e
alegria de compartilhar o aprendizado nesse momento.

Os cantinhos em sala fazem parte da rotina das crianças, são montados espaços com opções diversas de
brincadeiras, como: massinha, blocos de encaixe e brinquedos variados.

Segundo o Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil:

O professor é mediador entre as crianças e os objetos de conhecimento, organizando e propiciando espaços e
situações de aprendizagens que articulem os recursos e capacidades afetivas, emocionais, sociais e cognitivas de
cada criança aos seus conhecimentos prévios e aos conteúdos referentes aos diferentes campos de conhecimento
humano. Na instituição de educação infantil o professor constitui-se, portanto, no parceiro mais experiente, por
excelência, cuja função é propiciar e garantir um ambiente rico, prazeroso, saudável e não discriminatório de
experiências educativas e sociais variadas.

Na realização das atividades pedagógicas, os registros são documentados através de cartazes coletivos, folhas de
sulfite, fotos e montagem de portfólios.

Para iniciar o registro da atividade pedagógica são formados pequenos grupos. É proporcionado nesse momento a
interação das crianças. As monitoras são orientadas a ajudar na divisão dos grupos nos cantinhos com brincadeiras
de faz de conta; brinquedos pedagógicos, revistas e livros, circuito, bambolês, bolas e outras atividades, como levar
a turma ao parque ou fazer um passeio pela creche, enquanto um grupo faz a atividade pedagógica.

A sala é organizada de modo que os materiais ficam dispostos em lugares que as crianças possam escolher, sempre
com todo o apoio possível. Em todo tempo os limites e as regras de convívio são trabalhados, através de regras e
combinados, para que assim as crianças possam ser levadas a refletir sobre suas atitudes

[...]No brinquedo, a criança sempre se comporta além do comportamento habitual de sua idade, além do seu
comportamento diário; no brinquedo é como se ela fosse maior do que ela é na realidade. Como no foco de uma
lente de aumento, o brinquedo contém todas as tendências do desenvolvimento sob forma condensada, sendo ele
mesmo uma grande fonte de desenvolvimento. (VIGOTSKI, 2007, p.134).

A criança, sobretudo a criança pequena, ainda está aprendendo a controlar seus sentimentos e seus atos, sendo
por natureza impulsiva. Este controle deve vir da criança. É necessário afastar a criança de alguma atividade se
isto estiver pondo em risco a integridade física de outras crianças, ou atrapalhar tanto que as demais crianças não
estão conseguindo realizar a atividade proposta. Neste caso é necessário firmeza, a criança deverá ficar fora da
atividade e só voltará quando se comprometer a mudar sua atitude. Deixando a criança escolher quando se sente
pronta para voltar, fortalecemos a construção de sua autonomia. Também é interessante que um adulto possa ficar
por perto, para ela se sentir segura, saber que apesar do comportamento inadequado que motivou o isolamento,
ela ainda pode contar com a presença e o amor deste adulto.
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De acordo com o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, a autonomia é “a capacidade de se
conduzir e de tomar decisões por si próprio, levando em conta regras, valores, a perspectiva pessoal, bem como a
perspectiva do outro". Desta forma, há o incentivo com o autocuidado: saber vestir-se, alimentar-se, escovar os
dentes, calçar os sapatos, cuidados com seus pertences, entre outras ações. É na creche que a criança passa maior
parte do seu tempo, é nesse ambiente que ela conquista sua autonomia, adquire a linguagem oral, aprende a andar,
se expressar, forma o pensamento simbólico e se torna um ser sociável.

A interação das crianças com as de outros agrupamentos II é realizada diariamente no refeitório durante as
refeições. E com os demais agrupamento s é realizada toda sexta-feira com o projeto Sexta em Cena, onde podemos
trabalhar a dança, música e teatro com as crianças.

Nesse agrupamento há uma criança com necessidade especial (Hidrocefalia e Nanismo). A criança interage com
todo o meio que a cerca e todos aprendem a lidar com estas novas situações para conseguir acompanhar o
desenvolvimento desejado e certificar-se de que a criança esteja evoluindo em todos os seus aspectos, dentro de
suas possibilidades e limitações, assim podemos contribuir para as suas aprendizagens e também os preparando
para a vida, com conquista e vitória todos os dias.

Não é a consciência do homem que lhe determina o ser, mas, ao contrário, o seu ser social que lhe determina a
consciência.

Karl Marx

Durante o ano será trabalhado o projeto anual com o tema: Descobrindo o Mundo Através da Arte”, nele será
criado e desenvolvido através de diferentes situações de aprendizagem possibilitando a descoberta de que a arte não
é somente música ou teatro, envolve muitas outras coisas como pintores, obras de arte, abrangendo toda a forma de
arte possível para que todos tenham esse conhecimento de forma ampla e divertida para as crianças. Os projetos
que serão desenvolvidos este ano na Unidade será:

“A Arte e o meio ambiente em que vivemos,” Projeto adaptação, Projeto identidade, “Minha família: verdadeira
obra de arte”, “A Arte e minhas descobertas”

Os projetos acima abrangem todo o mundo repleto de símbolos e significados que possibilitam grandes descobertas
nesta fase da infância. Outros projetos a serem realizados são:

Sexta em cena - Apresentações semanais com músicas, danças e teatro no pátio da escola de cada agrupamento,
nesse momento há integração entre todas as crianças da Unidade;

Livro viajante – As crianças dos Agrupamentos levarão um livro paradidático para ler em casa com a família e
fazer um desenho da história em um caderno de registro.

Segundo Piaget:

A principal meta da educação é criar homens que sejam e fazer coisas novas, não simplesmente repetir o que
outras gerações já fizeram. Homens que sejam criadores, inventores, descobridores. A segunda meta da educação
é formar mentes que estejam em condições de criticar, verificar e não aceitar tudo que a elas se propõe.

O aprendizado da criança se inicia com a família muito antes dela ser inserida na escola,mas é ao entrar na escola
que as crianças fazem novas descobertas e tem o desafio de aprender a conviver em grupo, aprender dividir,
partilhar e ajudar o próximo.

Todo esse aprendizado e descobertas das crianças é trabalhado através do lúdico, utilizando materiais à desenvolver
o aprendizado e o pensamento de cada um, utilizando por exemplo: massinha de modelar, bolas, bambolês, nas
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atividades de registro utilizar diferentes recursos, como: papel craft, tinta, beterraba para pintura, sopro, colagem,
trabalhar movimentos de pinça com as crianças utilizando revistas, entre outros.

Será utilizado todos os recursos que a unidade escolar disponibiliza para que o trabalho seja realizado de maneira
eficaz com as crianças, tanto dentro da sala de aula e/ou ambientes externos, como: casinha de boneca, tanque de
areia, parques, pátio, quiosque. Os trajetos para o refeitório, pátio e parques fazemos com músicas infantis, um
próximo do outro, de mãos dadas em duplas.

De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases (LDB), na educação infantil a avaliação deve ser feita mediante
acompanhamento e registro do desenvolvimento do aluno, ela deve ser compreendida como parte do processo
pedagógico, sem o objetivo de promover ou classificar. Sendo assim, as avaliações são realizadas através de
observações e registro.O trabalho é documentado com registros de avaliação semanal, relatórios ao final de cada
projeto e/ou semana educativa, fotos e portfólios das crianças.
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AGRUPAMENTO II D- LETICIA GOMES DA SILVA ARAÚJO

A Educação Infantil é a porta de entrada da criança no universo escolar. Uma fase determinante para que ela adquira o gosto pelo
conhecimento. Ciente dessa importância, a educação infantil tem por base no Referencial Curricular Nacional para a Educação:

“A criança é um ser social que nasce com capacidades afetivas, emocionais e cognitivas”. Tem desejo de estar próxima às pessoas e é capaz
de interagir e aprender com elas de forma que possa compreender e influenciar seu ambiente. Ampliando suas relações sociais, interações e
formas de comunicação, as crianças sentem-se cada vez mais seguras para se expressar.” (p.21)

Com base nas habilidades definidas para esta etapa da Educação Básica. Ressalta-se que as vivências definidas neste documento
fundamentam-se no Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (BRASIL, 1998), e em estudos relacionados ao processo de
aprendizagem nessa área, considerando as crianças no processo de construção do conhecimento.

O trabalho desenvolvido é dialogado com o método Montessoriano, construtivista de Vygotsky e Piaget das fases das crianças, pois mostra
meios de desenvolvimento significativo da criança baseando-se na observação na natureza da criança, a facilidade em aplicação universal.
Revela que a criança pequena pode ser um amante do seu trabalho intelectual, escolhido de forma espontânea, e assim realizado com muita
alegria, e também em uma necessidade vital para a criança que é o aprender fazendo, a formação, o caráter, o diálogo, o brincar, o faz de
conta à curiosidade também em um grande respeito pela personalidade da criança, concedendo-lhe espaço para crescer em uma
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independência biológica, para que permite a criança uma grande margem de liberdade que se constitui de uma disciplina real, explica-se por
se tratar de uma disciplina que tem origem dentro da própria criança e não imposta de fora. Cada criança tem o seu próprio ritmo, não
necessita de desenvolver espírito de competição e a cada momento procurar oferecer a cada criança oportunidades para ajuda mútua o que é
feito com muito prazer e alegria, já que a criança trabalha partindo de livre escolha sem repreensões e sem necessidades de competir para que
os sentimentos de inferioridade e outras experiências capazes de deixar marcas no decorrer de suas vidas. A criança é um ser que tem
capacidades de aprender, explorar, investigar e pesquisar por si. Levar o conhecimento a criança de forma organizada, desenvolver as
atividades em um ambiente organizado de tamanho adequado e materiais de desenvolvimento para a livre utilização da criança e do adulto
preparado.

O agrupamento ll D envolve crianças heterogêneas de um ano e meio a três anos, sendo poucas crianças que já frequentavam a unidade
escolar e outras entraram este ano. A maioria são crianças da redondeza e outras são crianças de bairros vizinhos. As salas foram formadas
pela equipe gestora de acordo com o decreto da SME 18/2015.

A creche é formada por agrupamentos I, I-II,II e III. Tem duas salas de AG I, três salas de AGI-II, quatro salas de AG II e oito turmas de
AGIII sendo quatro no período da manhã e quatro no período da tarde.

Desenvolve-se um período de adaptação para que mesmo as crianças novas e as que já frequentavam pudessem se sentir mais tranquilas e
confiantes nas propostas a serem realizadas. Neste momento estão presentes as diversas formas de organização do trabalho, onde o trabalho
realizado proporciona sensações de acolhimento e segurança às crianças. Essas crianças frequentam a unidade no período integral sendo das
07 ás 18 horas.

O acolhimento das crianças será realizado na sala referência diversificando a maneira de entrada. Na ida para o refeitório cantam músicas
infantis fazendo gestos e muito mais, sempre perto um dos outros. Na volta é feito a roda da conversa onde combina-se o dia, apresenta-se a
rotina do dia, faze-se os combinados, chamadinha, músicas, leitura de histórias, e relatos do que elas fizeram no final de semana, enfim, é a
nossa partida do dia, depois realizamos cantinhos com a participação das monitoras e em duplas ou trio diversificando meninos e meninas, os
cantinhos são organizados com brinquedos pedagógicos, massinhas, brinquedos de encaixe, formação de figuras, conjunto de cores, legos,
boliches, vira latas, e outras, realizamos atividades de registros em folhas e em cartazes, desenvolvemos também atividades internas e
externas da sala referência desenvolvendo psicomotrocidade. No momento de higienização as crianças são acompanhadas pelo adulto, às
vezes em grupos ou em duplas conforme a necessidade.

Segundo Almeida (1998), não é possível conhecer nem educar uma criança, sem o conhecimento de como o ato lúdico acontece e se
processa, sem esquecer-se também, de que o brincar, o brinquedo e a brincadeira são pertencentes à criança, de forma natural, intuitiva e
instintiva. É necessário que haja uma reflexão por parte dos profissionais da educação infantil a respeito do lúdico, no qual se deve repensar e
reavaliar o fazer pedagógico das salas de aula dentro das unidades de educação infantil.

Temos um documento que desenvolvemos a nossa rotina em uma semana anterior em reunião com as demais professoras e orientadora este
documento é o semanário e que atendemos as necessidades e avanços no ritmo e desenvolvimento de cada turma.

Antes de desenvolver uma atividade seja ela de registro em papel ou lúdico, na roda da conversa apresentamos e explicamos o que nós
vamos realizar e como será realizada, neste momento tiramos algumas das dúvidas a reforçamos o nosso aprendizado.

Teremos como referência autora Maria Teresa e Mantoan, pois é uma importante defensora da educação inclusiva no país. Durante o ano
letivo desenvolveremos ações pedagógicas a qual estabelecida com os objetivos e conteúdos baseados no documento Referencial Curricular
Nacional para Educação Infantil. O atendimento educacional, numa ação complementar à educação familiar e comunidade, com isso,
proporcionando o desenvolvimento infantil de forma global e significativa.

“Art. 58. Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a modalidade de educação escolar, oferecida preferencialmente na
rede regular de ensino, para educando portadores de necessidades especiais.”

Teremos o projeto: ”Descobrindo o mundo através da arte”. E os temas:

No primeiro trimestre “A arte e o meio em que vivemos”, segundo trimestre “Minha família; A verdadeira obra de arte” e o terceiro trimestre
“A arte e minhas descobertas”. Desenvolvemos também dois projetos (Adaptação e Identidade). Teremos semanas educativas sendo elas:
Feira das profissões, Coleta seletiva; Preservando o meio ambiente, Família, Alimentação saudável e a semana educativa do Livro/Teatro.

Temos o projeto Sexta em Cena realizado semanalmente, com a participação das crianças, professores e monitores, todas as crianças da
unidade se encontram para participar do teatro/músicas, é uma integração significante para todos, elas adoram e sempre pedem para repetir as
apresentações. Haverá a festa da família com a presença da comunidade, as crianças participam com os seus familiares de atividades
direcionadas e diversificadas de oficinas, pinturas, música, contação de história e outras.

A avaliação na educação infantil consiste no acompanhamento do desenvolvimento infantil e por isso, precisa ser conduzida de modo a

http://pponlinesme.campinas.sp.gov.br


Prefeitura Municipal de Campinas
Secretaria Municipal de Educação

 

http://pponlinesme.campinas.sp.gov.br
Pág.: 206/243

16/05/2017 às 19:01:21

fortalecer a prática docente no sentido de entender que avaliar a aprendizagem e o desenvolvimento infantil implica sintonia com o
planejamento e o processo de ensino. Por isso, a forma, os métodos de avaliar e os instrumentos assumem um papel de extrema importância,
tendo em vista que contribuem para a reflexão necessária por parte dos profissionais acerca do processo de ensino.

Sendo assim nossa avaliação se dará através de observação, de registro diário do desenvolvimento social, afetivo, físico, emocional,
cognitivo e linguístico das crianças, também com fotos, cartazes e, não havendo comparações, sempre observando e respeitado a expressão
da individualidade de cada criança e em consideração do deu ritmo.
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AGRUPAMENTO III A- ANDREA LUCIANA DOS SANTOS

A primeira etapa da educação básica, a educação infantil, passou a integrar a Educação Básica no ano de 1996 com a nova Lei de Diretrizes e
Bases (Lei 9394/96), segundo o seu artigo 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 deve ser oferecida em creches para crianças de zero a três anos de idade, e em pré-escolas para as
crianças de quatro e cinco anos, porém não é obrigatória. A implantação das unidades de educação infantil é de responsabilidade do
município.

Desde 1998 a educação infantil segue como base o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (RCNEI), um documento que
auxilia o professor na realização de seu trabalho. Os RCNEI’s são compostos por três volumes. Os Referenciais apresentam uma reflexão
sobre creches e pré-escolas no Brasil, sobre concepções de criança, de educação, de instituição e do profissional. Abordam também a
formação pessoal e social, os processos de construção da identidade e autonomia das crianças, experiência e conhecimento de mundo,
construção das diferentes linguagens e para as relações que estabelecem com os objetos de conhecimento: Movimento, Música, Artes
Visuais, Matemática,Linguagem Oral e Escrita, Natureza e Sociedade .

Segundo o Referencial Curricular Nacional (Introdução) os principais objetivos da educação infantil é o de descobrir e conhecer
progressivamente seu corpo, seus limites, desenvolvendo e valorizando hábitos de cuidado com a própria saúde e bem-estar; estabelecer
vínculos afetivos, fortalecendo a autoestima; Desenvolver uma imagem positiva de si, tornando-se cada vez mais independente; Observar e
explorar o ambiente com curiosidade; Brincar; Utilizar diferentes linguagens (corporal, musical, plástica, oral e escrita).

O Agrupamento III A é composto por 29 crianças, nascidas de 2011 à 2013. Sendo 14 meninos e 15 meninas. Da totalidade da turma, apenas
4 crianças iniciaram sua rotina escolar em 2017, os demais já frequentavam a unidade no ano anterior. É uma sala composta por 1 uma
professora, e 1 monitora para cuidados específicos a nossa aluna com necessidades especiais, cadeirante, diagnosticada com paralisia
cerebral.

Segundo o material Saberes e práticas da inclusão, 2006
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Numa proposta inclusiva de educação infantil, o currículo e os objetivos gerais são os mesmos para alunos com necessidades educacionais
especiais, não requerendo um currículo especial, mas sim ajustes e modificações, envolvendo alguns objetivos específicos, conteúdos,
procedimentos didáticos e metodológicos que propiciem o avanço no processo de aprendizagem desses alunos.

A montagem da turma foi realizada pela equipe gestora da unidade escolar.Todas as crianças deste agrupamento moram nos bairros
próximos da creche.

Essas crianças ficam na unidade em período parcial, das 7 as 11 horas.

A rotina se inicia após o acolhimento das crianças, seguido do café da manhã . Em seguida, as crianças juntamente com o professor se
reúnem em roda, cantando musicas a escolha delas, dando a oportunidade de cada um se expressar a suas escolhas. Entende-se que esse
processo estimula autonomia, linguagem expressão da criança possibilitando respeitar a escolha do amigo e mesmo assim participar da
atividade. Permite-se também que elas se expressem de forma organizada relatando um pouco da sua convivência familiar. Claro que em
alguns momentos é necessário ser interrompida, devido ao grande lado imaginário nessa faixa etária. Segundo Vygotsky ( apud Bondioli
;Mantovani 1988,p 202) se por um lado, a linguagem constrói conceitos , por outro, condiciona a construção dos próprios conceitos .

Após 3 ou 4 musicas é realizada a chamadinha através de crachás e é conversado sobre os combinados, falando do tempo e contando de
forma lúdica a quantidade de amigos que estão reunidos em sala.É apresentado para a turma o projeto/atividade a ser trabalhado. As crianças
são organizadas de formas diversificadas, por vezes em roda, cantinhos de 4 grupos, dependendo da atividade, brincadeira direcionada pelo
professor.

Acredita-se que enquanto educadores faz responsavel em estimular o desenvolvimento e interesse á descoberta de cada criança. O desafio é
constante pelo crescimento das crianças, respeitando a individualidade e os limites de cada um, proporcionando um ambiente acolhedor,
agradável e propício para que as crianças desenvolvam habilidades e construam conhecimento.

De acordo com Vygotsky, a aprendizagem da criança antecede a entrada dela na escola e que o aprendizado escolar produz inovação no seu
desenvolvimento infantil. Isso evidencia as suas relações interpessoais, ou seja a aprendizagem acontece em todo lugar.

O professor dever ser o mediador das relações existentes entre a criança e os diversos “mundos” sociais no qual ela esta integrada. A
importância dos cuidados pessoais, a afetividade, confiança, elogios, incentivos, limites e desafios colocados possibilitam um ambiente
agradável de aprendizagem.

Segundo o Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil:

O professor é mediador entre as crianças e os objetos de conhecimento, organizando e propiciando espaços e situações de aprendizagens que
articulem os recursos e capacidades afetivas, emocionais, sociais e cognitivas de cada criança aos seus conhecimentos prévios e aos
conteúdos referentes aos diferentes campos de conhecimento humano. Na instituição de educação infantil o professor constitui-se, portanto,
no parceiro mais experiente, por excelência, cuja função é propiciar e garantir um ambiente rico, prazeroso, saudável e não discriminatório
de experiências educativas e sociais variadas.

As atividades pedagógicas são realizadas seguindo o planejamento ora individual ora em grupo. Todas as atividades são propostas de
diferentes formas de linguagem ( musica, pintura, texturas, desenhos livres, histórias, fantoche, brincadeiras lúdicas etc.) Nas atividades em
grupos as crianças são divididas de forma a fortalecer os vínculos e ajuda mutua. O trabalho em grupo tem como beneficio a aprendizagem
coletiva o que molda hábitos e auxilia a construção da autoestima das crianças nesses anos iniciais. Toda atividade é orientada pelo educador.
As atividades individuais são realizada na mesa com uma maior orientação e estimulação no desenvolvimento motor fino e grosso ..

“... aprender tem que ser gostoso... a criança aprende efetivamente quando relaciona o que aprende com seus próprios interesses.” ROSSINI
(2003, p. 11):

As atividades de registros são realizadas por meio de confecção de cartazes, fotos,portfólio, blocos de atividade ou em folhas individuais.

A sala é disposta com 4 mesas contendo 25 lugares de modo a possibilitar as crianças um conforto e uma certa familiarização para a próxima
fase no ensino fundamental.O educando tem a liberdade de escolher onde deseja sentar, mais ele sempre é estimulado a sentar cada dia em
um lugar para que a aja um certo convívio entre todos.Utilizamos o método do pensamento, quando a criança não cumpre algum combinado
que foi lembrado antes de cada atividade.Neste momento ela é advertida e levada a pensar . De acordo com Vygotsky, a sala de aula é, sem
dúvidas, um dos espaços mais oportunos para a construção de ações partilhadas entre os sujeitos. A mediação é, portanto, um elo, que se
realiza numa interação constante no processo de ensino-aprendizagem. Pode-se dizer também que o ato de educar é nutrido pelas relações
estabelecidas entre professor-aluno. Nesse sentido, a construção do conhecimento se dará coletivamente, portanto, sem ignorar a ação
intrapsíquica do sujeito.
As crianças tem muita capacidade para a união e uma habilidade inata para a socialização. Quanto menor é a criança, mais sua capacidade de
percepção, de raciocínio e de aprendizagem depende da sua qualidade da relação que ela estabelece com o ambiente à sua volta. É nos
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primeiros anos que a criança constrói seu próprio sistema de valores e sua autoestima que desenvolve a capacidade de relacionar-se com os
outros de expressar-se , de comunicar-se ,de ouvir, de solucionar conflitos,de reconciliar-se e de perdoar. (COMBES,2003,p23)

A todo o momento as crianças nesta fase são estimuladas a desenvolver a própria autonomia. Quando precisam tirar um agasalho, trocar um
sapato, pegar a escova de dente, guardar o próprio caderno elas mesmo realizam o ato, sempre com a supervisão do professor.

“A autonomia :termo introduzido por Kant para designar a independência em relação a todo sujeito ou objeto de desejo a sua capacidade de
determinar-se em conformidade com uma lei própria, que é a dá razão.”( Revista eletrônica Saberes da Educação)

No entender de Piaget, ser autônomo significa estar apto a cooperativamente construir o sistema de regras morais e operatórias necessárias a
manutenção de relações e respeito mútuos.

“Autonômia como capacidade de coordenação de diferentes perspectivas sociais com o pressuposto do respeito recíproco”( Saberes da
Educação)

Entende-se que este momento também faz parte do aprendizado pois eles são estimulados a desenvolverem a se desenvolverem e cuidar dos
seus próprios objetos.

De acordo com o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, a autonomia é “a capacidade de se conduzir e de tomar decisões
por si próprio, levando em conta regras, valores, a perspectiva pessoal, bem como a perspectiva do outro". Desta forma, pauto meu trabalho
no incentivo com o autocuidado: saber alimentar-se, escovar os dentes, calçar os sapatos, cuidados com seus pertences, entre outras ações.É
nesse ambiente que ela conquista sua autonomia, adquire a linguagem oral, aprende a conviver em grupo,a realizar tarefas como organizar a
sala, ajudar o professor com entrega de materiais, se expressar, formar o pensamento simbólico e se torna um ser sociável.Para Vygotsky

O aprendizado adequadamente organizado resulta em desenvolvimento mental e põe em movimento vários processos de desenvolvimento
que, de outra forma, seriam impossíveis de acontecer.

O professor tem o papel de estimular a todo tempo o ato de brincar e socializar o que possibilita o processo de aprendizagem, estimula o
desenvolvimento motor, cognitivo, autonomia ,a criatividade, o respeito mutuo, responsabilidade entre outros.Esse processo conta com a
interação entre outras turmas do agrupamento III também nos momentos das refeições. No refeitório orienta-se as crianças a boa alimentação
e o não desperdício,. Trabalhamos com o processo de auto servimento, onde o próprio educando se serve conforme a sua necessidade. Todo
processo é supervisionado pelo professor que orienta quando necessário. Estimulando sempre a autonomia e o auto conhecimento , pois a
criança descobre as suas preferências sendo também estimulada a provar alimentos que não fazem parte da sua rotina através do visual .

Sendo assim acontecerá a integração entre as turmas, também nas festas de aniversariantes, onde todas as turmas se reúnem no pátio para
celebrar esse momento com os amigos. Dançam juntos trocam experiências, vivências desenvolvidas nas salas com recebimento de outras
turmas. Temos o momento do Sexta em cena que é realizado as sextas –feira do mês, onde existe um momento lúdico e de estimulo ao novo.

Todo planejamento tem inicio nas reuniões de TDC, onde os planos de aula são elaborados de acordo com os agrupamentos. Visualiza-se as
necessidades de desenvolver um trabalho de acordo com o Projeto e desenvolvem-se semanários. Utiliza-se alguns recursos que me é
disponibilizado na unidade, e outros cria-se com as crianças de acordo com o tema abordado .Utiliza-se também como instrumento de
aprendizado os espaços da escola/creche como parques, quiosque, tanque de areia, parede de azulejo entre outros.

De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases (LDB), na educação infantil a avaliação deve ser feita mediante acompanhamento e registro do
desenvolvimento do aluno, ela deve ser compreendida como parte do processo pedagógico, sem o objetivo de promover ou classificar. Sendo
assim, avaliações são feitas através de observações e registro.Documenta-se seu trabalho com registro de avaliação semanal, relatórios ao
final de cada projeto e/ou semana educativa, fotos e portfólios dos alunos.
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AGRUPAMENTO III B- AMANDA GODOY NUNES DA SILVA

Segundo o Referencial Curricular Nacional, a criança como todo ser humano, é um sujeito social e histórico e faz
parte de uma organização familiar que está inserida em uma sociedade, com uma determinada cultura, em um
determinado momento histórico.As crianças possuem uma natureza singular, que as caracteriza como seres que
sentem e pensam o mundo de um jeito muito próprio.

No processo de construção do conhecimento, as crianças se utilizam das mais diferentes linguagens e exercem a
capacidade que possuem de terem ideias e hipóteses originais sobre aquilo que buscam desvendar. Nessa
perspectiva as crianças constroem o conhecimento a partir das interações que estabelecem com as outras pessoas e
com o meio em que vivem.

Compreender, conhecer e reconhecer o jeito particular das crianças ser e estar no mundo é o grande desafio da
educação infantil e de seus profissionais.

Educar significa, portanto, 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 poderá auxiliar 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.

De acordo com Parâmetros Curriculares de Educação, as crianças encontram-se em uma fase de vida em que
dependem intensamente do adulto para sua sobrevivência. Precisam, portanto, ser cuidadas e educadas, o que
implica:

• ser auxiliadas nas atividades que não puderem realizar sozinhas;

• ser atendidas em suas necessidades básicas físicas e psicológicas;

• ter atenção especial por parte do adulto em momentos peculiares de sua vida.

Além disso, para que sua sobrevivência esteja garantida e seu crescimento e desenvolvimento sejam favorecidos,
para que o cuidar/educar sejam efetivados, é necessário que sejam oferecidas às crianças condições de usufruírem
plenamente suas possibilidades de apropriação e de produção de significados no mundo da natureza e da cultura.
As crianças precisam ser apoiadas em suas iniciativas espontâneas e incentivadas a:

• brincar;

• movimentar-se em espaços amplos e ao ar livre;

• expressar sentimentos e pensamentos;

http://pponlinesme.campinas.sp.gov.br


Prefeitura Municipal de Campinas
Secretaria Municipal de Educação

 

http://pponlinesme.campinas.sp.gov.br
Pág.: 210/243

16/05/2017 às 19:01:21

• desenvolver a imaginação, a curiosidade e a capacidade de expressão;

• ampliar permanentemente conhecimentos a respeito do mundo da natureza; e da cultura apoiadas por estratégias
pedagógicas apropriadas.

Sobre a Unidade Escolar, ela está bem situada e tem condições de atender crianças de vários bairros, localizados ao
redor da unidade, o espaço disponibilizado para os agrupamentos se constituiu de parques, quiosque, tanque de
areia, casinha, pátio, com salas amplas, com os mais diversificados materiais didáticos para as crianças, brinquedos
dos mais diversos, tendo a criança livre acesso a todos estes ambientes e materiais, possuem também livros, onde
podem manuseá-los, incentivando assim, que estes façam parte integrante da vivência diária. A quantidade de
crianças que a unidade comporta foi dividida por agrupamentos que são I, II e III e redistribuídos em salas. No
Agrupamento III, especificamente as crianças farão uso das salas de Linguagem, Artes e Raciocínio Lógico.

Em relação ao agrupamento IIIB, a turma é composta por 28 crianças que tem entre 3 e 5 anos e 11 meses de idade,
onde alguns possuem autonomia e independência para realizar as atividades propostas e outros não, pois vieram do
agrupamento II e estão em fase de adaptação com a nova rotina, mas a autonomia será trabalhada durante todo o
ano letivo, com atividades dentro e fora da sala para estimular o desenvolvimento, também através de brincadeiras,
jogos, atuando de forma lúdica e despertando o desejo por novas experiências.Tendo como direção a autonomia da
criança, será criada uma base onde todos poderão ter a oportunidade de se desenvolver individualmente e crescer
sabendo a importância de valores como: dividir algo com o amigo, ajudar o próximo e respeitar o colega e todos á
sua volta.Será proposto também para a turma atividades para desenvolver a linguagem oral e escrita,o raciocínio
lógico e matemático, expressão corporal, o interesse pela arte e pela música.( seria interessante colocar o horário
que essas crianças vem a escola)

Diante disso, cabe ao professor, o papel de incentivar e resgatar as experiências das crianças, auxiliando-as na
identificação e reflexão dos problemas e na concretização dessas reflexões em ações, principalmente as que gerem
uma intervenção social passíveis de serem viabilizadas. Será através das observações, dos registros e das reflexões
dos mesmos, que os temas serão trabalhados, se utilizando de cada momento do dia para captar o interesse da turma
o que acontece com mais facilidade à medida que se vai conhecendo o grupo.

O educador deve conhecer as características da criança, não lhe impondo assim os seus desejos, reconhecendo que
a educação se efetiva pela expressão livre da criança, o professor deve organizar o ambiente com flexibilidade,
também deve ter sempre em mente que a escola deve priorizar a democratização dos conhecimentos construídos ao
longo da humanidade, para se transmitir um saber universal, assim a escola pratica a construção de valores
diariamente em sala de aula. O educador deve entender que os conteúdos vão além dos fatos, abrangem atitudes,
valores e normas.

“Educar é realizar a mais bela complexa arte de inteligência.Educar é acreditar na vida e ter esperança no futuro,
mesmo que o jovem nos decepcione no presente.Educar é semear sabedoria e colher paciência.” (Augusto Cury).

A rotina será usada como norte e programação, para que haja o máximo de aproveitamento do tempo, podendo ser
esta seguida de forma a priorizar o bem estar da criança, vindo a ser mudada conforme houver necessidade:
acolhimento e boas vindas e café da manhã, momento da conversa, música (em alguns momentos com o violão) e
chamada, hora da história (que poderá ser contada através de livros ou fantoches), atividade livre, atividade
pedagógica, brincadeira em área externa (parque ou quiosque), vídeo, pátio, o almoço. Logo após o almoço há um
tempo de higienização (escovação) vindo em seguida o momento da saída.Durante a rotina também será
incentivada a autonomia,como já citado acima.

A Educação Inclusiva compreende a Educação especial dentro da escola regular e transforma a escola em um
espaço para todos. Ela favorece a diversidade na medida em que considera que todos os alunos podem ter
necessidades especiais em algum momento de sua vida escolar. A Educação Inclusiva também se configura na
diversidade inerente à espécie humana, buscando perceber e atender as necessidades educativas especiais de todos
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os sujeitos-alunos, em salas de aulas comuns, em um sistema regular de ensino, de forma a promover a
aprendizagem e o desenvolvimento pessoal de todos.

A avaliação será diária, contínua, de forma a observar as atitudes das crianças e sua participação nas atividades
propostas, também haverá com frequência registros para melhor avaliação, assim como serão tiradas fotos de
momentos em sala e fora dela e a professora sempre observando o comportamento coletivo da turma e o individual
de cada criança, com o intuíto de estar auxiliando no que for necessário durante a rotina. A avaliação é a reflexão
transformada em ação, não podendo ser estática, nem ter caráter classificatório.

[...] não é possível praticar sem avaliar a prática. Avaliar a prática é analisaro que se faz, comparando os
resultados obtidos com as finalidades queprocuramos alcançar com a prática. A avaliação da prática revela
acertos, erros e imprecisões. A avaliação corrige a prática, melhora a prática, aumenta a nossa eficiência. O
trabalhode avaliar a prática jamais deixa de acompanhá-la”.(HOFMANN).

Tendo como norteador o tema “ Descobrindo o mundo através das Artes”, serão desenvolvidos os projetos dentro
dos trimestres da seguinte forma:

*1º Trimestre – Tema: “A arte e o meio em que vivemos” com os projetos: “Adaptação”, “Minha Identidade” e
“Profissões- O que eu vou ser quando crescer?”, também será dado início ao ensaio para a festa na roça, que
acontecerá no mês de junho.

*2º Trimestre – Tema: “Minha família, a verdadeira Arte” com os projetos: “Roça uma arte popular”,onde
acontecerá a festa na roça com Escola Aberta e exposição das atividades e “Família arte de amar”.

*3º Trimestre – Tema: “A arte e minhas descobertas.” com os projetos: “Minha família a verdadeira arte”-onde
acontecerá a festa da família na escola, “Arte da Boa saúde”, “Arte da imaginação” e “O verdadeiro sentido do
Natal” com “Escola Aberta e festa de despedida das crianças que vão para o 1º ano.

Conforme determinações da Secretária de Ensino serão realizadas as Semanas Educativas com os seguintes temas:
“Feira de profissões”,”Coleta Seletiva: Preservando o meio ambiente”, “Alimentação saudável”, “Semana do
livro/teatro”.

Contamos também com o Projeto Sexta em Cena, com o objetivo de oportunizar a criança a convivência com os
demais agrupamentos da Unidade, através de teatros e apresentações realizados pelos agrupamentos com o auxílio
de professoras e monitoras, ajudando a criança como conviver em harmonia, respeitar o próximo, aprender a
trabalhar coletivamente, ter uma linguagem ainda mais desenvolvida, constituir uma leitura de mundo de forma
inteligente e que abra novas perspectivas, ser perceptivo aos fatores críticos dentre outros.

“Todas as artes contribuem para a maior de todas as artes, a arte de viver”.

Bertolt Brecht
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AGRUPAMENTO III C- ANA CAROLINA ALVES GATIS

A educação infantil tem um papel fundamental no processo de desenvolvimento integral da criança com idade
compreendida de zero a cinco anos. A primeira etapa da educação básica, a educação infantil, passou a integrar a
Educação Básica no ano de 1996 com a nova Lei de Diretrizes e Bases (Lei 9394/96), segundo o seu artigo 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.

A partir de 1998 a educação infantil segue como base o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil
(RCNEI), um documento que auxilia o professor na realização de seu trabalho. Os Referenciais apresentam uma
reflexão sobre creches e pré-escolas no Brasil, sobre concepções de criança, de educação, de instituição e do
profissional. Abordam também a formação pessoal e social, os processos de construção da identidade e autonomia
das crianças, experiência e conhecimento de mundo, construção das diferentes linguagens e para as relações que
estabelecem com os objetos de conhecimento: Movimento, Música, Artes Visuais, Linguagem Oral e Escrita,
Natureza e Sociedade e Matemática.

Segundo o Referencial Curricular Nacional os principais objetivos da educação infantil é o de descobrir e conhecer
progressivamente seu corpo, seus limites, desenvolvendo e valorizando hábitos de cuidado com a própria saúde e
bem-estar; Estabelecer vínculos afetivos, fortalecendo a autoestima; Desenvolver uma imagem positiva de si,
tornando-se cada vez mais independente; Observar e explorar o ambiente com curiosidade; Brincar; Utilizar as
diferentes linguagens (corporal, musical, plástica, oral e escrita).

O Agrupamento III C é composto por 26 crianças heterogêneas, nascidas entre os anos de 2011 à 2013. Sendo 10
meninos e 16 meninas. Da totalidade da turma, 4 crianças iniciaram sua rotina escolar este ano, 1 criança veio por
transferência de outra unidade escolar e os demais já frequentavam a unidade no ano anterior. Todas as crianças
dessa faixa etária possuem controle do esfíncter.

Nesse agrupamento não temos nenhuma criança com necessidade especial. Segundo o material Saberes e práticas
da inclusão, 2006:

Numa proposta inclusiva de educação infantil, o currículo e os objetivos gerais são os mesmos para alunos com
necessidades educacionais especiais, não requerendo um currículo especial, mas sim ajustes e modificações,
envolvendo alguns objetivos específicos, conteúdos, procedimentos didáticos e metodológicos que propiciem o
avanço no processo de aprendizagem desses alunos.

A montagem da turma foi realizada pela equipe gestora da unidade escolar de maneira aleatória. Todas as crianças
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deste agrupamento moram nos bairros próximos da unidade escolar.

O horário de atendimento das crianças do Ag III é as 7h às 11h.

Diariamente fazemos a nossa roda de conversa, onde é realizada a chamada, os combinados e regras, noção
temporal (dia, mês, o tempo), músicas e conversamos sobre as atividades que faremos durante o dia. Vejo o diálogo
na roda de conversa como um processo no qual são possibilitadas a fala e a escuta do outro, a vivência e o respeito
pelas diferentes opiniões. É claro que por se tratar de crianças com ilustres imaginações em alguns momentos é
necessária intervenção do educador para manter o foco no assunto discutido. Para Paulo Freire (1997) não há
processo diferente onde todos aprendem e ensinam, sem que isso signifique serem iguais. Baseia-se seu trabalho
exatamente nessa linha de raciocínio, o interesse como professora é de pleno conhecimento dos seus alunos,
respeitando as particularidades, criando um ambiente acolhedor, agradável e propício para a aprendizagem, com
diferentes estratégias para uma melhor aceitação. Segundo Caiado (2011), a criança tem um jeito próprio de encarar
novas etapas que vão surgindo em sua vida.

De acordo com o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, a autonomia é “a capacidade de se
conduzir e de tomar decisões por si próprio, levando em conta regras, valores, a perspectiva pessoal, bem como a
perspectiva do outro". Desta forma, o trabalho é pautado no incentivo com autonomia e autocuidado: saber vestir-
se, autosservimento, alimentar-se, escovar os dentes, calçar os sapatos, cuidados com seus pertences, saber utilizar
os banheiros para necessidades fisiológicas, entre outras ações.

Segundo o Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil:

O professor é mediador entre as crianças e os objetos de conhecimento, organizando e propiciando espaços e
situações de aprendizagens que articulem os recursos e capacidades afetivas, emocionais, sociais e cognitivas de
cada criança aos seus conhecimentos prévios e aos conteúdos referentes aos diferentes campos de conhecimento
humano. Na instituição de educação infantil o professor constitui-se, portanto, no parceiro mais experiente, por
excelência, cuja função é propiciar e garantir um ambiente rico, prazeroso, saudável e não discriminatório de
experiências educativas e sociais variadas.

As atividades pedagógicas são realizadas de diferentes maneiras. No agrupamento III da Unidade Escolar, não se
trabalha sala fixa, o trabalho é desenvolvido em salas ambientes, sendo, sala de linguagem, sala de raciocínio
logico, sala de artes e os ambientes externos como pátio, quiosque e parques. Utiliza-se a sala de linguagem para
contação de história, faz de conta, roda de conversa. A sala de raciocínio logico é onde se trabalha com lógica
matemática através de jogos. A sala de artes é onde dançam, cantam, e fazemos atividades voltadas para arte. As
atividades de registro serão feitas em todas as salas ambientes, se darão por meio de cartazes, fotos e portfólio.

De acordo com Vygotsky, o desenvolvimento cognitivo do aluno se dá por meio da interaçãosocial, ou seja, de sua
interação com outros indivíduos e com o meio. Por ser uma sala mista (diferentes faixas etárias) procura-se
trabalhar de maneira mesclada, dependendo da intencionalidade para os mais novos aprenderem com os mais
velhos e vice e versa.

A interação das crianças com os alunos de outros agrupamentos III é realizada diariamente no refeitório e nas
trocas de salas ambientes. Já com os demais agrupamentos essa interação é realizada semanalmente às sextas-feiras
com o Sexta em Cena que é um projeto que visa envolver as crianças de toda escola com apresentações teatrais,
danças, entre outros.

O aprendizado se inicia antes da criança ser matriculada na unidade escolar, pois, desde que nasce ela encontra-se
em interação com diferentes sujeitos e situações, o que lhe permite atribuir significados a diferentes ações, diálogos
e vivências. Acredita-se que com a interação com crianças de outros agrupamentos no Sexta em Cena, esse aspecto
é muito mais significativo à aprendizagem.
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O planejamento inicia-se na Reunião semanal do TDC, reunimo-nos todas professoras dos Agrupamentos III e
discutimos quais as necessidades de trabalho de acordo com o projeto em que estamos trabalhando, a partir daí é
realizado o plano de aula semanal. São utilizados diversos recursos para as atividades, seja em roda de conversa,
brincadeiras, histórias, brincadeiras, músicas, mímicas, faz de conta, fantoches, jogos, instrumentos musicais,
massinha de modelar, bolas, parques, pinturas diversas. Realizar-se-á atividades que possam contemplar a
participação de algum aluno com necessidades especiais.

As atividades serão pautadas no projeto anual “Descobrindo o mundo através das artes”. Dentro desse eixo
temático trabalharemos no primeiro trimestre o Subtema “A arte e o meio ambiente em que vivemos”, que
contemplará o projeto adaptação, projeto identidade, semanas educativas: Feira das profissões e Coleta seletiva:
preservando o meio ambiente. Para o segundo trimestre, o Subtema “Minha família: a verdadeira obra de arte”, que
contemplará a festa na roça, estudo do meio e Semana educativa da família. Para o terceiro e último trimestre, o
Subtema “A arte e minhas descobertas”, onde teremos a festa da família, estudo do meio, Semanas educativas
alimentação saudável e do livro/teatro e exposição na escola aberta. As crianças que iniciarão seus estudos no
ensino fundamental em 2018 farão uma visita à uma escola do Ensino Fundamental.

Conforme o planejamento, empenha-se utilizar todos os recursos que a unidade escolar me disponibiliza, desde as
salas ambientes, refeitório, casinha de boneca, tanque de areia, parques, pátio, quiosque, banheiro, parede de
azulejos.Utilizo os diferentes espaços da unidade escolar para um crescimento significativo dos meus alunos, onde
possam experimentar os diferentes ambientes e criar o nosso ambiente e espaço escolar, conforme Caderno
Curricular Temático da Educação Básica da Prefeitura de Campinas, Volume I:

Quando iniciamos o ano letivo, as paredes de nossas unidades educacionais estão nuas e, com o passar dos dias,
vão sendo tomadas por cartazes, fotografias, exposição dos materiais produzidos individual e coletivamente, pelas
crianças, educadores e famílias; brinquedos vão se espalhando, moveis e materiais vão se ressignificando,
compondo novos espaços; narrativas são criadas com, nesses e para esses espaços.

De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases (LDB), na educação infantil a avaliação deve ser feita mediante
acompanhamento e registro de desenvolvimento do aluno, ela deve ser compreendida como parte do processo
pedagógico, sem o objetivo de promover ou classificar. Sendo assim, faço minhas avaliações através de
observações e registro. O trabalho é documentado com registro de avaliação semanal, relatórios ao final de cada
projeto e/ou semana educativa, fotos e portfólios dos alunos.
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AGRUPAMENTO III D- JULIANA RODRIGUES LEITE

Educação Infantil é a fase que envolve crianças de 0 a 6 anos de idade, considerada a primeira etapa da Educação
Básica. Seu objetivo é o desenvolvimento integral das crianças, ou seja, não apenas o cognitivo, mas também o
físico e o socioemocional.

A primeira infância é um período crucial na vida das crianças, é nesta fase que elas adquirem capacidades
fundamentais para o desenvolvimento de habilidades que irão impactar na sua vida adulta, por isso, cuidar da
Educação Infantil é cuidar do futuro das nossas crianças.

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.

“Art. 3ºA criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem
prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se lhes, por lei ou por outros meios, todas as
oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em
condições de liberdade e de dignidade.

Parágrafo único. Os direitos enunciados nesta Lei aplicam-se a todas as crianças e adolescentes, sem
discriminação de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença, deficiência,
condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, ambiente social, região e local de
moradia ou outra condição que diferencie as pessoas, as famílias ou a comunidade em que vivem. (Incluído pela
Lei nº 13.257, de 2016).

Segundo o Referencial Curricular Nacional para a educação infantil as crianças possuem uma natureza singular,
que as caracteriza como seres que sentem e pensam o mundo de um jeito muito próprio. Nas interações que
estabelecem desde cedo com as pessoas que lhe são próximas e com o meio que as circunda, as crianças revelam
seu esforço para compreender o mundo em que vivem, as relações contraditórias que presenciam e, por meio das
brincadeiras, explicitam as condições de vida a que estão submetidas e seus anseios e desejos. No processo de
construção do conhecimento, as crianças se utilizam as mais diferentes linguagens e exercem a capacidade que
possuem de terem ideias e hipóteses originais sobre aquilo que buscam desvendar. Nessa perspectiva as crianças
constroem o conhecimento a partir das interações que estabelecem com as outras pessoas e com o meio.

O brincar faz parte da infância, e através deste possibilita um repertório de desenvolvimentos, seja na esfera
cognitiva, quanto na social, biológico, motor e afetiva. Além de encontrar prazer e satisfação, jogando a criança se
socializa e aprende, além de poder reproduzir sua realidade através da imaginação, expressando assim suas
angústias, dificuldades, que por meio das palavras seria difícil, sabendo disso, é de fundamental importância
priorizar brincadeiras e espaços em que o lúdico dá espaço a imaginação e criatividade das crianças.

Segundo Oliveira (2000) o brincar não significa apenas recrear, é muito mais, caracterizando-se como uma das
formas mais complexas que a criança tem de comunicar-se consigo mesma e com o mundo, ou seja, o
desenvolvimento acontece através de trocas recíprocas que se estabelecem durante toda sua vida. Assim, através do
brincar a criança pode desenvolver capacidades importantes como a atenção, a memória, a imitação, a imaginação,
ainda propiciando à criança o desenvolvimento de áreas da personalidade como afetividade, motricidade,
inteligência, sociabilidade e criatividade.

Vygotsky (1998), um dos representantes mais importantes da psicologia histórico-cultural, partiu do princípio que o
sujeito se constitui nas relações com os outros, por meio de atividades caracteristicamente humanas, que são
mediadas por ferramentas técnicas e semióticas. Nesta perspectiva, a brincadeira infantil assume uma posição
privilegiada para a análise do processo de constituição do sujeito, rompendo com a visão tradicional de que ela é
uma atividade natural de satisfação de instintos infantis. Ainda, o autor refere-se à brincadeira como uma maneira
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de expressão e apropriação do mundo das relações, das atividades e dos papéis dos adultos. A capacidade para
imaginar, fazer planos, apropriar-se de novos conhecimentos surge, nas crianças, através do brincar. A criança por
intermédio da brincadeira, das atividades lúdicas, atua, mesmo que simbolicamente, nas diferentes situações
vividas pelo ser humano, reelaborando sentimentos, conhecimentos, significados e atitudes.

O professor 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.

O Agrupamento III D é composto por 28 crianças com faixa etária de 3 anos a 5 anos de 11 meses de idade, sendo
14 meninos e 14 meninas, todos moradores dos bairros próximos, e são atendidos das 7 horas as 11horas. Desse
total alguns vieram do agrupamento II do ano passado e outros já frequentavam o agrupamento III, atendemos em
nossa sala também uma criança com necessidades especiais ele tem 5 anos e 3 meses e uma cuidadora fica com ele
durante todo o período em que está na escola. A unidade escolar é bem ampla composta por parques, quiosque,
tanque de areia, casinha de bonecas, pátio com salas amplas e diversificados matérias pedagógicas e brinquedos
para as crianças.

Para realizar nossas atividades utilizamos salas ambientes, estas salas são divididas por salas de raciocínio lógico,
sala de artes e sala de linguagem e intercalamos através de um rodízio os períodos em cada sala. Iniciamos o dia
com uma roda de conversa e nesse tempo já fazemos nossos combinados do dia, também é na roda que tratamos da
nossa rotina, cantamos músicas infantis e acertamos nossas regras, trabalhamos com contação de histórias,
estimulando assim, a imaginação e incentivando que as crianças logo cedo passem a se interessar pela leitura.

Para Bruner (1971, apud BOCK et al., 1999, p.119), o aluno deve ser desafiado para poder interagir com a
realidade. Assim, organizará as informações, criará outras ou poderá modificá-las. Além disso, a figura do
professor diante do aluno será um elemento que irá possibilitar o processo de descobertas, pois a interação
possibilitará adquirir informações, transformando-as e transferindo-as para novas situações.

Também fará parte da nossa rotina brincadeiras nos parques, pátio, tanque de areia e casinha, na sexta-feira é o dia
do brinquedo e as crianças trazem de casa seu brinquedo preferido aprendendo a compartilhar e cuidar do seu
brinquedo e do seu amigo.

Conforme o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (1998, p. 68) “A estruturação do espaço, a
forma como os materiais estão organizados, a qualidade e adequação dos mesmos são elementos essenciais de um
projeto educativo.” O espaço organizado da melhor maneira oportuniza diferentes vivências para a criança.

Em nossa prática de ensino trabalhamos com projetos e esse ano nosso tema norteador é: “Descobrindo o mundo
através das artes” e será dividido por trimestre, sendo que no primeiro trimestre trabalharemos o tema ”A arte e o
meio ambiente em que vivemos”; no segundo trimestre, ”Minha família: A verdadeira obra de arte”; e no terceiro
trimestre, “A arte e minhas descobertas.”

Contamos também com o projeto sexta em cena no qual as crianças têm oportunidades de se expressarem através
de apresentações teatrais, músicas, leituras e etc., as apresentações ocorrem no palco da escola para todas as salas e
os temas são sempre de acordo com as necessidades apresentadas em cada sala.

Para esse ano planejamos iniciar um projeto novo chamado livro viajante, buscando incentivar ainda mais a leitura,
faremos um livro que será criado pela família e criança e passará pela casa de cada criança da sala. A proposta para
esse projeto é que todo o livro será escrito e ilustrado pela família e criança.

Temos também as semanas educativas com os seguintes temas, Feira das profissões, Coleta seletiva, família,
alimentação saudável e livro/ teatro.
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Durante o ano teremos duas festas que contam com a participação dos pais e familiares, a Festa na Roça com
comidas e bebidas típicas da roça e apresentação de músicas com as crianças e a festa da família que também
faremos uma apresentação com as crianças.

O termo educação inclusiva supõe a disposição da escola de atender a diversidade total das necessidades dos alunos
nas escolas comuns.

Isto pode ser conseguido por meio de um ambiente de aprendizagem escolar que tenha altas expectativas a respeito
de seus alunos, que seja seguro e acolhedor e que entenda a diferença como um fator positivo.

Por isso, a inclusão pressupõe uma escola que se ajuste a todas as crianças, em vez de esperar que uma determinada
criança com deficiências se ajuste a escola.

Mas, acima de tudo, é necessário que se entenda que a escola tem a tarefa de ensinar aos alunos a compartilharem o
saber, os sentidos das coisas, as emoções; a discutir e a trocar experiências e pontos de vista.

Neste sentido, a escola tem um compromisso primordial e insubstituível: introduzir o aluno no mundo social,
cultural e científico; e isto é direito incondicional de todo o ser humano, independente de padrões de normalidade
estabelecidos pela sociedade ou pré-requisitos impostos pela escola. Nossa escola possui uma professora de
educação especial que respalda todo trabalho pedagógico do professor e cuidador, nossa sala tem um aluno com a
necessidade especial portador de espectro autismo e em nossas estratégias buscamos incluí-lo em tudo o que
fazemos, através das músicas, inclusão nas rodas, filas. Na hora das refeições e em todas as atividades pedagógicas
e lúdicas.

O processo de Avaliação considera o percurso trilhado pelos pequenos, sem julgamentos, notas ou rótulos e fornece
elementos para a equipe repensar as práticas:

“Avaliação pressupõe sempre referências, critérios, objetivos e deve ser orientadora, ou seja, deve visar o
aprimoramento da ação educativa, assim como o acompanhamento e registro do desenvolvimento (integral,
conforme Art. 29 da LDB) da criança deverá tercomo referência objetivos estabelecidos no projeto pedagógico da
instituição e o professor. Isto exige que o profissional da educação infantil desenvolva habilidades de observaçãoe
de registo do desenvolvimento da criança e que reflita permanentemente sobre sua prática, aperfeiçoando – ano
sentido do alcance dos objetivos. ”

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (DCNEI) determinam, desde 2009, que as
instituições que atuam nessa etapa de ensino criem procedimentos para a avaliação do desenvolvimento das
crianças. Esse processo não deve ter como objetivo a seleção, a promoção ou a classificação dos pequenos e precisa
considerar "a observação crítica e criativa das atividades, das brincadeiras e interações das crianças no cotidiano" e
empregar múltiplos registros.
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AGRUPAMENTO III E- DANIELE FERNANDA DE OLIVEIRA RAMOS

A atitude de brincar é tida como essencial para o desenvolvimento do pensamento infantil, social, motor e
cognitivo. Por intermédio das práticas lúdicas, a criança aprende a conhecer, a desenvolver-se socialmente, a fazer
e a conviver, aprendendo sobre as perdas e os ganhos, tentando possibilidades, estimulando sua criatividade,
raciocínio, concentração, dentre outras inúmeras aprendizagens. Entende-se que todas as atividades que
proporcionam realização, satisfação, alegria, prazer e bem-estar àquele que a vivencia, associando à ação realizada,
ao seu pensar e sentir, são consideradas atividades lúdicas.

Neste sentido, atividades musicais, artísticas e corporais, por exemplo, são tidas como lúdicas, uma vez que oferece
contentamento àquele que a realiza.

As atividades lúdicas proporcionam àquele que o vivencia, chances de encontro com os demais e consigo mesmo,
promove a ligação entre o real e o imaginário e a descoberta do mundo, contribuindo assim, para o
desenvolvimento da criança em seus vários aspectos.

As brincadeiras devem ser consideradas pelos adultos como uma dentre as atividades mais sérias da criança. Ao
observar uma criança enquanto brinca, é possível analisar como ela entende o mundo e como ela gostaria que o
mundo fosse, e verificar quais problemas e dificuldades que se fazem presente e aquilo que a satisfaz.

De acordo com Kishimoto (2010), “a opção pelo brincar desde o início da educação infantil é o que garante a
cidadania da criança e ações pedagógicas de maior qualidade”. Sendo assim, é responsabilidade da escola
proteger e favorecer a atividade que esta ligada à infância: o brincar.

O brincar é um fator pedagógico que visa o desenvolvimento e a aprendizagem da criança. E é através da
brincadeira que a criança traz o que vê, escuta, observa e experimenta. Assim revela sua visão do mundo e suas
descobertas através da brincadeira.

Segundo Negrine (1994, p.20):

Em estudos realizados sobre a aprendizagem e o desenvolvimento infantil, afirma que “quando a criança chega à
escola traz consigo toda uma pré-história, construída a partir de suas vivências, grande parte delas da atividade
lúdica”. Dessa forma, as atividades lúdicas devem ser vistas como meio pedagógico e, unidas com outras
atividades, devem auxiliar no enriquecimento da personalidade do indivíduo.

Os jogos também são grandes aliados ao processo de desenvolvimento da criança, pois não contribuem apenas para
o desenvolvimento motor, mas também desenvolve o lado afetivo, social e intelectual.

O jogo deverá ter clareza para que o objetivo proposto seja alcançado e para que não se torne indiferente para a
criança.
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O educador será um mediador e deverá saber o momento certo de interagir, incentivar, desafiar e deixar as crianças
tomarem suas próprias decisões.

Assim como diz: (Gonçalves, 2006 P.137)

Para que os jogos se tornem educativos, devem ser selecionados e aplicadosde acordo com as necessidades, os
interesses básicos da criança e de acordo com as etapas de seu desenvolvimento. É necessário, também, que o
professor tenha discernimento na escolha dos jogos, tendo em vista as necessidades e a maturidade de seus alunos.
Todo professor deveria saber que a melhor motivação para a aprendizagem é quando a atividade é agradável e
prazerosa e quando o jogo proporciona prazer e aprendizado ao mesmo tempo é um excelente meio de preparação
para a vivência em sociedade.[…] Antes de o jogo ser um meio de preparação para o futuro, ele deve ser um
exclente modo de viver o presente, o hoje, o aqui, o agora. Embora o brincar ou jogar seja um direito do ser
humano nas fases adulta, jovem ou adolescente, é principalmente na infância que esse diteito deve ser incentivado.

Exclusivamente no período da educação infantil, podem-se observar as crianças procurando compreender o
universo adulto, usando de objetos e transformando-os de acordo com seus interesses, com o intuito de entender
acontecimentos já experimentados e observados.

Segundo o autor Kishimoto, o brinquedo se difere do jogo ao possuir uma relação intima com a criança, inexistindo
um conjunto de regras que o regula.

Com relação à finalidade do brinquedo, o autor Kishimoto e também Vygotsky (1998), descreve como um pilar da
brincadeira, e complementa dizendo que este possui grande importância no desenvolvimento infantil, uma vez que
com idade inferior a três anos de idade, é impossível que a criança se coloque numa situação imaginária.

Com relação ás brincadeiras, Kishimoto (2005, p.21) relata que:

A brincadeira é a ação que a criança desempenha ao concretizar as regras do jogo, ao mergulhar na ação lúdica.
Pode-se dizer que é o lúdico em ação. Desta forma, brinquedo e brincadeira relacionam-se diretamente com a
criança e não se confundem com o jogo.

São inúmeras as linguagens que podem ser trabalhadas na infância, mas a brincadeira e o brinquedo se destacam
por fazerem parte da comunicação infantil. Pois através deles as crianças se relacionam com a natureza, com a
sociedade e com a cultura na qual estão inseridos, indo de encontro ao mundo.

O brincar é utilizado para gradativamente elaborar e reinventar a realidade segundo a fantasia, para, então adentrar
no mundo dos adultos, já que de acordo com Leontiev (2001) "... a percepção que a criança tem do mundo, dos
objetos humanos, determina o conteúdo de suas brincadeiras". (P.125). Neste sentido podemos afirmar que mesmo
ao brincar voluntariamente, este não é um mero passatempo, visto que a brincadeira foi eleita pela criança a partir
de suas motivações internas.

É essencial para a criatividade desenvolver a imaginação e este se dá, através das experiências, das vivencias e da
observação. Freire (1997, p. 46) relata que:

A criança faz uso da imaginação, vive e encarna um sem número de relações. Saltar um rio largo, atravessar uma
ponte estreita, repartir a comida feita, são atividades que materializam, na prática, a fantasia imaginada, e que
retornarão depois da prática em forma de ação interiorizada, produzindo e modificando conceitos, incorporando-se
às estruturas de pensamento. Ou seja, no brinquedo simbólico a ação vai e vem incessantemente, da ação ao
pensamento, modificando-se em cada trajeto, até que as representações do indivíduo possam se expressar de forma
cada vez mais compreensível no universo social. A prática social não interrompe, contudo, esse jogo de idas e
vindas da ação e da representação, pelo contrário, sofistica cada vez mais as representações que o sujeito faz do
mundo.
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A oferta de atividades planejadas e desafiadoras que envolvam artes, danças, músicas, jogos, brinquedos,
brincadeiras, dentre tantas outras experiências que possibilitem a sensação de bem-estar e satisfação, transformam-
se em ricas e interessantes estratégias a serem utilizadas pelos educadores, com o intuito de transmitir
conhecimentos diversos e desenvolver nas crianças, variadas habilidades, visando o desenvolvimento infantil em
sua totalidade.

A escola CEI BEM QUERER está localizada no bairro Parque Vista Alegre na cidade de Campinas. A escola
funciona das 7 ás 18 horas e atende crianças no período integral, matutino e vespertino.Tem-se atualmente
matriculados na escola em torno de 500 crianças, com idade entre três meses até crianças com cinco anos. Os
agrupamentos são divididos em AGI, AGI/II, AGII e AGIII. A quantidade de alunos por sala é em torno de 30
crianças e o quadro de funcionários da escola é composto por 17 professores formados em nível superior.

A escola atende crianças do bairro e bairros vizinhos, como, DIC IV, DIC V, Jardim Santo Antônio, Eldorado dos
Carajás.

A sala do Agrupamento III E é composta por trinta alunos, destes, dezoito são meninas e doze são meninos; 26,6%
das crianças têm três anos, 46,6% tem quatro anos e 26,6% tem cinco anos, sendo a maioria alunos que já estavam
matriculados no ano anterior. O horário de aula é das 13 horas ás 17 horas.

O trabalho do professor dentro da sala de aula é muito importante na formação integral dos alunos, e esse trabalho
deverá acontecer de forma clara, eficiente e transparente.

É papel do professor, identificar as necessidades e expectativas do aluno, e propor maneiras de atendê-las,
buscando sempre o desenvolvimento intelectual, cultural, físico, social e emocional.

Olhando a concepção da proposta pedagógica de Maria Montessori, na qual, a criança é vista como quem possui
sensibilidade para observar e absorver informações necessárias para o seu dia a dia de forma espontânea e de
vontade própria revelando seu potencial criativo ao conduzir sua maneira de aprender buscando encontrar seu lugar
no mundo observando e absorvendo tudo em seu ambiente. Ainda segundo Montessori, a criança apresenta pré-
disposição para aprender por ser considerada talentosa, curiosa e criativa em relação ao que desperta seu interesse
ou represente suas próprias escolhas o que nos remete a necessidade de propiciar um ambiente rico em descobertas
e favorável a exploração e apropriação de algumas habilidades que deverão ser especialmente observadas e
trabalhadas para que a criança possa incorporar gradativamente os conteúdos apresentados a sua vivência cotidiana.

O professor deverá conhecer a realidade do aluno, da sua família e da comunidade em que a escola e seus alunos
estão inseridos, deverá trabalhar com as diferenças e entender a individualidade de cada aluno, reconhecendo assim
que cada aluno é um ser único, e deverá ter respeito quanto ás particularidade de cada um. O professor deverá ser
participativo nos anseios e sonhos da criança, saber o que é interessante para cada aluno, e assim ser um
mediador, um facilitador do conhecimento, levando o aluno a ser um cidadão crítico. Nunca se esquecendo, que
todos estão em processo de construção, não estamos prontos, então admitir que se possa errar e aprender enquanto
ensina, às vezes com os próprios alunos.

O ato pedagógico acontecerá em todos os momentos do nosso dia, e sempre teremos uma rotina diária a ser
seguida. Nessa rotina teremos o acolhimento, momento da chegada das crianças, em seguida as crianças tem o
horário de lanche da tarde, nesse momento acontece à interação entre os agrupamentos III, todos compartilham esse
momento no refeitório. A roda de conversa acontece todos os dias logo após o lanche, e nela conversamos sempre
sobre os nossos combinados para a sala, e sobre um tema levantado pela professora e pelos alunos. Depois a rotina
continua na sala ambiente, temos a sala de linguagem, sala do raciocínio e sala de artes, alguns dias, tem-se horário
de parque, pátio e quiosque, esses momentos são enriquecedores e sempre dirigidos pela professora. Após esses
momentos acontece o horário de jantar, higienização bucal e encerramento das atividades do dia.

A escola possui quatro parques (interno e externo) e os mesmos estão inseridos na rotina do dia, as brincadeiras que
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acontecem nesses espaços sempre são acompanhados e dirigidos pela professora, à utilização dos espaços acontece
em forma de rodizio entre os agrupamentos.

Na sala de raciocínio trabalhamos com jogos, temos os jogos de encaixes de peças, alinhavo, blocos lógico, rola a
bola, instrumentos musicais. Nesse espaço trabalhamos a coordenação motora, equilíbrio, ritmo das crianças.

Na sala de artes é trabalhado o faz de conta, através de encenação de histórias contada pela professora, cada criança
será estimulada a ouvir o outro, será utilizado guache, massa de modelar, lápis de cor, giz de cera, cola colorida,
balão, que serão utilizado de acordo com a proposta do dia.

Na sala de linguagem trabalharemos a contação de histórias, as danças, músicas, cantiga de roda, brincadeiras
livres, para se trabalhar a oralidade da criança. Nessa sala teremos os cantinhos temáticos, onde cada criança deverá
escolher uma atividade proposta pelo professor, essa sala também dispõe de carrinhos e bonecas que também são
utilizados pelas crianças no momento oportuno.

A interação das crianças acontece á todo momento e de forma gradativa, nos momentos de refeição, no pátio, nas
salas, e nas sexta feiras acontece o “Sexta em cena”, onde todos os alunos assistem e interagem assistindo uma
turma escolhida previamente. Na ultima sexta feira do mês acontece à festa dos aniversariantes do mês, onde todos
se reúnem no pátio da escola, são cantados os parabéns para todos que fizeram aniversário naquele mês.

Tratando-se de Currículo na Educação Inclusiva, que propõem uma organização na prática das adaptações
curriculares nos diz “então a organização perpassa um conjunto de estratégias que precisam de uma atenção
especial a cada detalhe”. (p.69)

Os alunos de inclusão sempre estão inseridos nas atividades, e a professora traz sempre questões voltadas a esse
tema, afim de, haver uma conscientização dos demais alunos, quanto ao abraçar aquele que é diferente do que a
sociedade está acostumada. Livros e histórias serão utilizados para esse fim.

A avaliação acontece forma contínua, através das observações diárias das crianças, através da interação com o
grupo e professora, através da participação e interesse do aluno nas atividades propostas, no desempenho de suas
atividades, e poderá ser registado através das tarefas realizadas, portfólio e fotos.

No decorrer do ano letivo serão trabalhados os seguintes projetos:

Projeto Sexta em cena - onde as crianças realizarão uma apresentação através de música, teatro, danças,
visando uma formação integral de cada aluno;
Projeto Livro Viajante - uma criança levará o livro para casa, onde terá a participação dos pais ou
responsáveis, para a leitura e interação com os filhos, visando desenvolver o gosto pela leitura;
Projeto cantinhos - as crianças poderão escolher o que fazer através de uma série de possibilidades oferecida
pelo professor;
Projeto Adaptação - atividades de interação e adaptação das crianças com a escola, com os colegas, com a
professora, e funcionários;
Projeto minha identidade - trabalhar atividades voltadas à criança conhecer um pouco mais sobre ela, como
altura, o lugar onde mora, meu corpo e outros;

Serão trabalhadas também as semanas educativas que acontecerão nas datas a seguir:

Feira das profissões - teremos palestras com diversos profissionais para as crianças, atividades voltadas para
as diversas profissões desejadas pelos alunos;
Coleta seletiva - conscientizar o aluno sobre a importância em preservar o meio ambiente onde vivemos;
Festa da roça - a escola contará com a participação das famílias na festa com apresentações das crianças;
Estudo do meio - acontecerá uma visita ao Bosque dos Jequitibás e piquenique no Parque Dom Bosco;
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Festa da Família - será a oportunidade de comemorar com as famílias as descobertas que permearam o 2 º
trimestre;
Alimentação saudável - conscientizar as crianças sobre a importância de se ter hábitos saudáveis;
Semana do livro e teatro - incentivas os hábitos de leitura;
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AGRUPAMENTO III F- LEONICE BATISTA DA SILVA LOPES

Introdução

O presente plano é elaborado para atender as crianças do agrupamento III - F, composto inicialmente por 30
crianças com idades de 03 anos e 4 meses à 05 anos e 10 meses, sendo 15 meninas e 15 meninos, podendo ocorrer
alterações por conta da demanda, público este morador desta periferia e suas proximidades. É preciso ressaltar que
para algumas dessas crianças o processo de adaptação ocorrerá de maneira mais cautelosa porque vieram do
agrupamento II e poderão estranhar a rotina que requer um pouco mais de autonomia, contudo a turma apresentou
características distintas, aparentemente são crianças tranqüilas com um número pequeno manifestando dificuldade
nas relações interpessoais, no seguimento de regras e hábitos de higiene, são cheias de curiosidades sobre o que as
cercam e estão conseguindo se entrosar com o grupo.

Conforme consta nas Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil, 2009, que indicam:

As práticas pedagógicas que compõem a proposta curricular da Educação Infantil devem ter como eixos
norteadores as interações e a brincadeira, as quais devem ser observadas, registradas e avaliadas.

Partindo desse pressuposto esta U.E, que por sua vez visa abranger uma aprendizagem significativa com um
repertório de atividades lúdicas favorecendo assim uma programação baseada em jogos e brincadeiras que
propiciarão o desenvolvimento social, afetivo e cognitivo da turma a partir da interação com o outro, considera que
a criança desenvolve as funções psíquicas a partir das apropriações e sendo assim, temos que ter proposta educativa
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em todas as situações sem colocarmos os fatores maturacionais como decisivos, pois todo educador tem o poder da
ferramenta da linguagem para facilitar nesse processo visando a autonomia de modo contínuo.

Tratando-se de Currículo na Educação Inclusiva, que propõem uma organização na prática das adaptações
curriculares:

“Então a organização perpassa um conjunto de estratégias que precisam de uma atenção especial a cada
detalhe”. (p.69)

Assim, é importante salientar que devemos ter um olhar investigativo sobre a identidade dos alunos com
Necessidades Educacionais Especiais, conhecendo suas necessidades e suas particularidades para a partir daí
planejar que tipo de adaptações serão mais adequadas e mais significativa ou não para o grupo. Espera-se com esse
plano de ensino atender a todas as crianças e iniciar a sua aprendizagem, já que não devemos privá-las do contato
com novas experiências e da oportunidade de mostrar suas habilidades entendendo que existem etapas a serem
cumpridas, seguir os objetivos e dar conta do que foi planejado não importando quais meios sejam utilizados e sim
aquilo que o indivíduo traz, que é observado pelo professor e que esta disponível no momento do ensino como
referência para instalar mudanças nas crianças que as leve a se comportar de maneira diferente.

A partir das orientações da equipe gestora, apresenta-se de acordo com as expectativas de aprendizagem desse ano
letivo, como tema determinante para nortear a nossa proposta pedagógica, “DESCOBRINDO O MUNDO
ATRAVÉS DAS ARTES”, tema este que consiste em um processo de ensino aprendizagem voltado ao bom
relacionamento adulto/criança, respeitando as individualidades e conhecendo as necessidades de cada criança,
estabelecendo assim vínculos afetivos entre ambos e vai de encontro ao desenvolvimento integral das crianças a
partir da concepção da proposta pedagógica de Maria Montessori na qual, a criança é vista como quem possui
sensibilidade para observar e absorver informações necessárias para o seu dia a dia de forma espontânea e de
vontade própria revelando seu potencial criativo ao conduzir sua maneira de aprender buscando encontrar seu lugar
no mundo observando e absorvendo tudo em seu ambiente. Ainda segundo Montessori, a criança apresenta pré-
disposição para aprender por ser considerada talentosa, curiosa e criativa em relação ao que desperta seu interesse
ou represente suas próprias escolhas o que nos remete a necessidade de propiciar um ambiente rico em descobertas
e favorável a exploração e apropriação de algumas habilidades que deverão ser especialmente observadas e
trabalhadas para que a criança possa incorporar gradativamente os conteúdos apresentados a sua vivência cotidiana.

Assim sendo, apresentam como plano anual individual, conteúdos que darão suporte a realização de uma série de
atividades englobando o jogo, o brinquedo e a brincadeira como fatores que constituem a infância por serem
facilitadores de investigação e aprendizagens sobre as pessoas e o mundo.

Tem-se como objetivo fundamentar um trabalho com diferentes tarefas envolvendo expressões artísticas que sejam
de relevância para o desenvolvimento do ser humano, e contribuam como formas de representações do real, através
de situações imaginárias. Tanto os jogos, quanto as brincadeiras são conteúdos que podem ser abordados, conforme
a realidade regional e cultural do grupo, tendo como ponto de partida a valorização das manifestações corporais
próprias desse ambiente cultural.

É importante ressaltar que o Brincar tem suas especificidades, ou seja, cada brincadeira tem um propósito e assim
estimula muitos ensinamentos. Contudo, realizaremos um trabalho pedagógico que se dividirá em projetos mensais
com fundamentais considerações aos temas trimestrais: “A ARTE E O MEIO AMBIENTE EM QUE VIVEMOS”,
“MINHA FAMÍLIA: A VERDADEIRA OBRA DE ARTE” e “A ARTE E MINHAS DESCOBERTAS”.

Em FEVEREIRO, será o projeto Adaptação considerando esse período muito importante, é fundamental
desenvolver um trabalho que facilite a transição do ambiente familiar ao escolar, pensando e planejando atividades
de interação entre agrupamentos que garantam uma inserção gradativa, envolvendo todos em um ambiente afetivo e
acolhedor. Fechamos o mês com a comemoração dos aniversariantes festejando o tema: “conviver entre amigos”
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Para o mês de MARÇO, propõe projeto Minha identidade, proporcionando interações e ampliando o conhecimento
das crianças em relação a si mesmas e aos outros que estão ao seu redor, além do respeito as individualidades de
cada um e o reconhecimento das diversidades. Comemoramos os aniversários com muita alegria com o tema “ Arte
do circo”.

Em ABRIL, promover-se-á a reflexão sobre a importância da mudança positiva de cada um para abordarmos a
comemoração da Páscoa com o sentido fundamental da “Vida Nova e Transformação.” A turma se envolverá
também na representação da obra de arte do pintor Van Gogh: “Os Girassóis” como um dos símbolos da Páscoa.
Serão iniciados os trabalhos da semana educativa com o tema: “Feira das profissões”. Para a festa dos
aniversariantes discutiremos o tema: “o que eu vou ser quando crescer”.

MAIO, será a vez de despertar a conscientização sobre os cuidados com a natureza a partir do tema: “coleta
seletiva: Preservando o meio ambiente”. Faremos uma releitura da obra de Tarsila do Amaral: “Cuca”.
Encerraremos o trimestre comemorando “ A arte de preservar”.

JUNHO, buscar-se-á compreender a história das comemorações juninas, bem como seu valor dentro do folclore
brasileiro, destacando alguns aspectos sociais e culturais, relacionados ao tema “minha família: a verdadeira obra
de arte”. Conheceremos a obra de Alfredo Volpi “ Barco com Bandeirinhas e pássaros”, acontecerá, neste mês a
exposição de trabalhos e o tema dos aniversariantes será “Roça uma arte popular”.

Em AGOSTO, é a vez de prestigiar a participação da família em propiciar sua atuação em algumas atividades para
casa, que promovam o fortalecimento dos vínculos e a criatividade propondo que cada família faça uma
representação artística junto com os seus filhos e envie para a escola. O tema dos aniversariantes será, “Família arte
de amar”.

SETEMBRO, será a oportunidade de comemorar com as famílias as descobertas que permearam o 2 º trimestre
durante a realização da festa da família e abordar o tema dos aniversariantes: “descoberta em ser criança”.

Para o mês de OUTUBRO terá diversas atividades que atendam as necessidades de uma vida saudável como a
prática de esporte e a boa alimentação, encerrando com o tema: ” Arte da boa saúde”.

NOVEMBRO, chega com muita imaginação e conhecimento literário, pois abordaremos a semana educativa do
Livro/Teatro, com momentos de contação de historias e muito mais a partir da “Arte da imaginação”.

Enfim, DEZEMBRO, tempo de comemorar o “ Verdadeiro sentido do Natal” e abrir mais uma vez as portas da
escola para apreciação das nossas produções. Alem da comemoração da Despedida das crianças do agrupamento III
que irão para o 1º ano em 2018.

Pretende-se então a partir desses temas elencados acima realizar projetos mensais que desenvolvam a socialização e
interação, autonomia, identidade, coordenação motora e o desenvolvimento cognitivo.

Dentro desse contexto também pretender-se-á desenvolver atividades como: correr, pular, saltar, subir, descer,
equilibrar-se, esticar-se, abaixar-se, traçar, desenhar, pintar, manusear jogos de encaixe com formatos e texturas
diferentes, picar, rasgar, recortar, amassar, além de brincadeiras com musicas e brinquedos diversos.

O atendimento a essas crianças ocorre em período parcial sendo das 13 às 17 horas, por se tratar do agrupamento
III não há auxiliar junto com a professora.

A organização das crianças para o desenvolvimento das atividades propostas ocorre de várias maneiras de modo
que atenda às necessidades de cada criança, do espaço físico e da rotina. As orientações dadas pela professora são
feitas de modo coletivo e reforçado individualmente para facilitar melhor compreensão da distribuição dos grupos e
dos espaços. A divisão é feita em pequenos grupos, meninos somente, às vezes só meninas, outras mesclando
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menino e menina de acordo com o interesse das crianças, ao sair da sala é proposto mãos dadas, com o colega do
sexo oposto, um atrás do outro, intercalando menino/ menina, por ordem de tamanho e algumas vezes por afinidade
do grupo permitindo que façam suas escolhas livremente. A diversificação se dá também agrupando aqueles que
fazem questão de permanecer alheios ao grupo com o intuito de torná-los participantes de todas as atividades
propostas.

Ao chegar à escola as crianças são recebidas na porta pela professora com saudação e logo são estimuladas a
brincar em diferentes cantinhos previamente organizados, até que todos sejam acolhidos. Acontece então o
momento da roda de conversa o qual todos são estimulados pela professora a relatar suas vivências e situações
adversas ao bom andamento do trabalho. É realizado momentos de músicas de roda e de saudação, falamos sobre a
rotina do dia.

Quanto à interação é possível ressaltar que é proporcionado ao grupo desafios que favorecem as relações
interpessoais e ajudam no desenvolvimento global e na autonomia, promovemos momentos coletivos com outras
turmas em situações de apresentações musicais, teatrais e dinâmicas de grupo. Além das exposições de trabalhos
que acontecem no decorrer do ano que favorecem a troca de experiências e apreciações das atividades dos outros
agrupamentos, temos as festividades e os passeios coletivos.

Em relação às estratégias utilizadas, o trabalho ocorrerá de acordo com o eixo norteador “DESCOBRINDO O
MUNDO ATRAVÉS DAS ARTES”, com a realização de atividades que agreguem diferentes conteúdos e
socializações dentro e fora da sala de aula, através de atividades contextualizadas que possibilitem novas
aprendizagens a partir da observação da maneira como as crianças se sensibilizam e se expressam diante de
aspectos relacionados a natureza e a organização do universo que as rodeia.

Além dos espaços disponíveis dentro da sala que podem ser divididos em cantinhos de atividades diversificadas,
terão as salas ambientes de acordo com o cronograma de horários e outros como: o parque no qual as atividades
realizadas proporcionarão a troca de experiências entre as crianças, enriquecendo seu universo de representações
através da construção na areia; o pátio utilizado para atividades de desafios corporais; a biblioteca que proporciona
a boa leitura, escolha e empréstimos de livros; o refeitório que possibilitará a compreensão das atitudes de boas
maneiras, partilha, união, coletividade e a importância de ter uma alimentação saudável.

O processo de avaliação poderá ser escrito ou em rodas de conversa, avaliando como está o interesse, como foi a
participação, tudo será analisado de forma contínua a partir de observações e registro da participação e
envolvimento de cada criança.

O trabalho será documentado por meio de planejamento semanal, fotos, escrita de relatos das falas das crianças,
atividades gráficas realizadas por elas e anexadas ao portfólio. Esse trabalho também será divulgado através de
cartazes, exposições à comunidade e apresentação de fotos no final do ano.

É importante ressaltar que conforme consta no PP desta unidade escolar, temos alguns projetos temáticos definidos
pela equipe pedagógica, sendo estes: Projeto Sexta em Cena, Projeto Livro Viajante e Projeto Cantinhos. Contudo,
o plano anual aqui descrito pretende prestigiar todos esses projetos no decorrer de sua execução abordando de
maneira significativa o tema norteador, “DESCOBRINDO O MUNDO ATRAVÉS DAS ARTES”, contemplando-
os à medida que forem realizadas as atividades propostas nos planos mensais.
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AGRUPAMENTO III G - ANA CAROLINA LOPES DE PAULA

Conforme as Diretrizes Curriculares da Educação Básica para a Educação Infantil. “Conjunto de práticas que
buscam articular as experiências e os saberes das crianças com os conhecimentos que fazem parte do patrimônio
cultural, artístico, ambiental, científico e tecnológico, de modo a promover o desenvolvimento integral de crianças
de 0 a 5 anos de idade. ” A proposta pedagógica das instituições de Educação Infantil deve ter como objetivo
garantir à criança acesso 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 à interação com outras crianças.

A proposta será embasada visando as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação infantil e os Princípios
Norteadores, contidos nela, que priorizaram os princípios éticos da autonomia, da responsabilidade, da
solidariedade e do respeito ao bem comum; os princípios políticos dos direitos e deveres de cidadania, do exercício
da criatividade, da ludicidade e da diversidade de manifestações artísticas e culturais; assim como as práticas de
educação e cuidados, que possibilitam a interação entre os aspectos físicos, emocionais, afetivos,
cognitivo/linguísticos e sócias da criança, entendendo que ela é um ser completo, e total e indivisível.

A criança ao brincar e jogar se envolve tanto com a brincadeira, que coloca na ação seu sentimento e emoção.
Pode-se dizer que a atividade lúdica funciona como um elo integrador entre os aspectos motores, cognitivos,
afetivos e sociais, portanto a partir do brincar, desenvolve-se a facilidade para à aprendizagem, o desenvolvimento
social, cultural e pessoal. 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, que pode ser, inicialmente, a imitação de um adulto observado. Assim, ela traz consigo regras de
comportamento que estão implícitas e são culturalmente constituídas. Num momento posterior, a criança se afasta
da imitação e passa a construir novas combinações e, também, novas regras. Neste sentido, para Cerisara (1998), a
brincadeira assume o papel de uma atividade cultural. Dentre estas habilidades, a experiência social é enfatizada
por Vygotsky (1984), que afirma exercer papel dominante através do processo de imitação. Para ele, quando a
criança imita a forma pela qual o adulto utiliza instrumentos e manipula objetos, ela está dominando o verdadeiro
princípio envolvido numa atividade singular. Nesta perspectiva, a brincadeira de faz-de-conta permite, por
exemplo, que a criança execute uma tarefa mais avançada do que a usual para a sua idade. Quando uma criança põe
a mesa ao brincar de casinha, ela está desenvolvendo uma habilidade que poderá ser útil para a vida adulta

“Para Vygotsky o desenvolvimento humano se dá de fora para dentro, uma vez que é a partir da cultura
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manifestada na imersão do sujeito no mundo humano em volta dele, que a aprendizagem aparece, possibilitando
definir os rumos do desenvolvimento. Para o autor, é a aprendizagem que promove o desenvolvimento. Porque o
sujeito aprende, porque ele realiza ações no mundo que possibilitam o aprendizado, que ele se desenvolve, ou seja,
o fato de aprender é que define como ele se desenvolve. A criança, ao brincar, reproduz imposições de regras do
funcionamento da cultura. É uma mímica do mundo adulto, onde se traz para dentro do mundo da criança as regras
de funcionamento do mundo adulto, envolvendo a aprendizagem e o promovendo o desenvolvimento. Ao se
relacionar com o mundo dos adultos, ele entra em contato com o mundo simbólico, das representações, da língua e
das relações” (NOVAES, 2011).

A unidade CEI BEM QUERER uma instituição da prefeitura, na cidade de campinas, localizada no bairro Vista
Alegre. A instituição atende em período integral nos turnos da manhã e da tarde, o horário de funcionamento é das
7horas às 18 horas.

O agrupamento III G apresenta o seguinte perfil é composto por 31 crianças sendo 14 meninas e 17 meninos com
idades de 3 a 6 anos, a sala é caracterizada temporal, a maioria das crianças já frequentava a unidade escolar, assim
desenvolvemos a interação e a socialização com crianças de idades diferentes com propósito de uma aprendizagem
significativa. No retorno das aulas as crianças exploraram com prazer diferentes matérias, manifestaram confiança
no ambiente da instituição e participaram de todas as atividades propostas com muito amor e alegria. Essas crianças
frequentam a unidade no período da tarde das 13horas ás 17horas. A maioria dos alunos mora nos bairros, Santo
Antônio, Eldorados dos Carajás, e outros em bairros próximos, e muitas também vêm de transporte escolar.

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. Além de ser um educador, atuando como gestor de aprendizagem, o professor tem
influência para orientar e motivar seus alunos avaliando e executando experiências, eventos e projetos para que a
construção da aprendizagem seja completa desde os primeiros anos. 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. Conforme propõe o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil em seu
volume 1:

[...] o professor deve conhecer e considerar as singularidades das crianças de diferentes idades, assim como a
diversidade de hábitos, costumes, valores, crenças, etnias etc. das crianças com as quais trabalha respeitando suas
diferenças e ampliando suas pautas de socialização. Nessa perspectiva, o professor é mediador entre as crianças e
os objetos de conhecimento [...]. Na instituição de educação infantil o professor constitui-se, portanto, no parceiro
mais experiente, por excelência, cuja função é propiciar e garantir um ambiente rico, prazeroso, saudável e não
discriminatório de experiências educativas e sociais variadas. (BRASIL, 1998 a, p.30).

Para isso, ele promove atitudes, estratégias e comportamentos que favorecem a melhor aceitação e
desenvolvimento da criança no ambiente escolar, sempre de maneira carinhosa.

A aprendizagem se dará em todos os momentos de nossa rotina diária desde a hora em que as crianças chegam à
escola até a hora em que vão embora para casa. Mas para melhor aproveitamento das crianças os momentos são
organizados em forma de rotina, onde assim todas as crianças podem desfrutar de todos os espaços existentes na
escola. Dessa forma, podemos dizer que a rotina é uma prática com diferentes ações que ocorrem em nosso
cotidiano. Ela possibilita que a criança se oriente na relação espaço/tempo, reconhecendo seu andamento, dando
sugestões e propondo mudanças. Levando em consideração as necessidades da criança, é fundamental que dentre
os elementos que compõem a rotina façam parte os horários de alimentação, higiene, escovação de dentes,
calendário, chamada, roda de música, oração, momento da novidade, ajudante do dia, hora do conto, repouso,
atividades lúdicas e significativas, jogos diversificados como faz-de-conta, exploração de diversos materiais, ou
seja, atividades que estimulem o desenvolvimento da criança. (MASSENA, 2011).
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Barbosa afirma que:

A rotina é compreendida como uma categoria pedagógica da Educação Infantil que opera como uma estrutura
básica organizadora da vida cotidiana diária em certo tipo de espaço social, creches ou pré-escola. Devem fazer
parte da rotina todas as atividades recorrentes ou reiterativas na vida cotidiana coletiva, mas nem por isso precisam
ser repetitivas. (BARBOSA, 2006, p. 201).

Para começar no momento da entrada as crianças serão acolhidas de uma forma amorosa e carinhosa e orientados a
retirar as agendas da mochila e depois serão encaminhados ao refeitório onde irão tomar café da tarde, tendo assim
interação entre os agrupamentos. Logo após o café da tarde realizaremos a roda de conversa que acontecerá todos
os dias pela tarde onde ás crianças podem expressar livremente e contar para todas as demais o que estão sentindo,
nesse momento da roda que estabeleceremos regras de convívio, os combinados são colocados pelas próprias
crianças coma intervenção da professora. Nessa hora também ocorrerão alguns momentos dirigidos pela professora
que utilizaremos música para trabalhar a linguagem oral e noções de matemática ao solicitar a ajuda das crianças
para contar o número existente de meninas e meninos em cada dia e a contagem dos dias do calendário até chegar
no dia em que estamos, dias da semana e o ajudante do dia.

Será trabalhado diversas atividades com livros e revistas, no qual as crianças possam recortar, trabalhando assim
sua coordenação motora. Os jogos de encaixes de peças, quebra-cabeça, rola a bola, alinhavo, quebra cabeça,
blocos lógicos, carrinhos e bonecas farão parte do cotidiano e estarão disponíveis para que as crianças possam
brincar no momento adequado. Dando continuidade, será desenvolvido durante o ano o projeto das salas ambientes
com a referência das Artes, Raciocínio lógico e Linguagem, onde as crianças juntamente com a professora fazem
rodízio de tempo em tempo determinado. Os espaços são organizados com cantinhos de material disponíveis na
sala e antes, os mesmos são organizados nos armários. E antes de serem oferecidos nos cantinhos é feito uma roda
para relembrarmos o combinado já feito em roda da conversa, o que vamos manusear e aprender com este tipo de
atividade. Para outras atividades como artes, será utilizado vários tipos de materiais como tinta guache, lápis de cor,
cola colorida, giz de cera, no qual as crianças utilizarão cada um conforme o tempo oportuno, sendo no desenho
livre ou dirigido para desenvolver sua criatividade. Os momentos coletivos ocorrerão na hora do café da tarde e da
janta e em algumas brincadeiras dirigidas no pátio da escola e também em outros ambientes como: parque, e pátio
onde acontece toda sexta-feira a “sexta em cena” no qual as crianças assistem as apresentações interagindo
cantando e dançando. Ocorre também todo o último dia do mês a festa dos aniversariantes onde as crianças se
reúnem no pátio para cantar parabéns interagindo uma com as outras.

Será incentivada a higiene pessoal, as crianças serão convidadas a lavar as mãos antes das refeições e realizarão a
escovação dos dentes após o jantar. A utilização do banheiro ocorrerá de forma tranquila, para realizar suas
necessidades. A alimentação ocorrerá no refeitório da escola, as crianças serão incentivadas todo momento a
experimentar novos alimentos e serão sempre orientadas sobre a questão do desperdício de comida. A família e a
comunidade eventualmente serão convidadas para participar dos eventos e festas na escola e sua presença será de
grande importância para as crianças.

A inclusão é um processo complexo que configura diferentes dimensões: ideológica, sociocultural, política e
econômica. Os determinantes relacionais comportam as interações, os sentimentos, significados, as necessidades e
ações práticas; já os determinantes materiais e econômicos viabilizam a reestruturação da escola. Nessa linha de
pensamento, a educação inclusiva deve ter como ponto de partida o cotidiano: o coletivo, a escola e a 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.

Com a premissa lançada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) – Lei 9.394/96 – de que as
crianças deficientes devem ser inseridas nas escolas, preferencialmente na rede regular de ensino, desde a Educação
Infantil, que corresponde à faixa etária até 6 anos de idade, muitos desafios são lançados às instituições que
acolhem essas crianças, sejam creches, pré-escolas ou centros de Educação Infantil
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Cabe ainda ao professor buscar formas de a criança manifestar o que pode aprender e não se preocupar com as
rotulações, organizar práticas educativas que valorize a cooperação, utilizar as experiências de vida do próprio
aluno como fator motivador de aprendizagem, ser flexível nos métodos de avaliação e, sobretudo contribuir para a
construção de uma escola infantil de qualidade para todos

A avaliação é um tema constante no dia-a-dia, na prática escolar, na interação cotidiana, em casa, em nossa
trajetória profissional, durante o lazer. A avaliação sempre se faz presente e inclui um julgamento de valor sobre
nós mesmos, sobre o que estamos fazendo, sobre o resultado de trabalhos. (LUCKESI,1999). Pode-se dizer então
que, a avaliação na educação infantil não é utilizada como instrumento de retenção das crianças, mas deve-se
observar constantemente de maneira crítica o seu envolvimento e desenvolvimento nas atividades promovidas pelo
educador no que diz respeito às brincadeiras e as interações ocorridas no cotidiano, em seu processo de ensino-
aprendizagem. De acordo com o Parecer CNE/CEB nº 20/2009 a avaliação deve acontecer da seguinte forma:

A avaliação é instrumento de reflexão sobre a prática pedagógica na busca de melhores caminhos para orientar as
aprendizagens das crianças. Ela deve incidir sobre todo o contexto de aprendizagem: as atividades propostas e o
modo como foram realizadas, as instruções e os apoios oferecidos às crianças individualmente e ao coletivo de
crianças, a forma como o professor respondeu às manifestações e às interações das crianças, os agrupamentos que
as crianças formaram o material oferecido e o espaço e o tempo garantidos para a realização das atividades. (Brasil,
2009, p. 16- 17).

De acordo com Hoffmann (1996), a avaliação deve ser mediadora, onde “mediação significa um estado de alerta
permanente do professor que acompanha e estuda a história da criança em seu processo de desenvolvimento”

Sendo assim a avaliação será contínua, através das observações diárias das crianças, no desempenho de suas
atividades, no relacionamento com os colegas e a professora, anotações pessoais no caderno da professora e
participação das crianças nas atividades propostas. O registro será realizado através de fotografias dos momentos e
das atividades realizadas.

O eixo Norteador “Descobrindo o mundo através das artes” que terá como objetivo fazer uma interação entre os
conteúdos trabalhados. Onde será desenvolvido as áreas do conhecimento: Linguagem Oral, Raciocínio Lógico,
Corpo e Movimento, Artes Visuais, Natureza e Sociedade, Identidade e Autonomia e Música que serão interligados
aos projetos: Adaptação, identidade, arte em minhas descobertas e a sexta em cena, e também alguns projetos que
surgirão conforme o interesse das crianças. Além dos projetos também serão trabalhados trimestralmente as
semanas educativas: Feira das profissões, Coleta seletiva, Família, Alimentação saudável, Livro/Teatro.

Também serão trabalhados projetos coletivos para os agrupamentos: Projeto Livro viajante, com o objetivo de
desenvolver o gosto pela boa leitura e estimular a criatividade das crianças. Além das participações e interação dos
pais na vida escolar dos filhos, que participam do projeto fazendo a leitura desses livros em casa, proporcionando
assim um momento prazeroso com os filhos. Será trabalhado também o projeto cantinho, onde são diversificadas
atividades com organização do espaço onde as crianças podem escolher o que vão fazer a partir de um leque de
possibilidades oferecidas e organizadas pelo professor em vários cantos da sala.
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AGRUPAMENTO III H- SANDRA CAVALINI V. DE OLIVEIRA

É papel da escola entender o mundo e vivenciar novas experiências de formação de idéias que visem um
aprendizado criativo e prazeroso. A educação infantil por ser a primeira etapa da escolaridade, é de suma
importância o momento de interação da criança com o mundo, com todos que a cercam e com ela mesma, desta
forma, aumentando sua capacidade de exploração e descobertas, a criança vai adquirindo conhecimento, ampliando
seu desenvolvendo e vão se inserindo de modo consciente e participativo como sujeito crítico, pensante e atuante
na sociedade.

É um período de descobertas, onde a criança começa a perceber que é capaz de fazer movimentos, de se comunicar
e de construir pensamentos, por meios das pessoas e dos objetos que ela vivencia. Com base na Lei de diretrizes e
Bases da Educação Nacional, cabe à escola reconhecer a criança como um ser social, sujeito do seu processo de
conhecimento, proporcionando a integração com seus pares e com o ambiente físico, natural e social, garantindo
liberdade de ação para realizar novas experiências.

De acordo com Vigotsky (2004) em seus estudos a aprendizagem se dá através das interações com o outro e com o
meio, sugere que o professor avalie o que o sujeito é capaz de fazer sozinho, e o que ele consegue fazer com a
ajuda do outro, e as diversidades dessas interações determinará o potencial atingido, portanto, o professor e o aluno
passam a ter um papel essencial no processo de ensino e aprendizagem.

Os agrupamentos III H são formados por 30 crianças de 3 a 5 anos sendo 09 meninas e 21 meninos, no período das
13ás 17 horas, a maioria já eram do agrupamento II ou III do ano de 2016.

A proposta de trabalho para o ano de 2017 é diversificar as atividades de acordo com a faixa etária das crianças e
de acordo com os interesses de todas, valorizar o que a criança fala e faz, ampliando suas formas de comunicação e
expressão, sua capacidade de relacionamento com as outras crianças e sua interação com os adultos e o meio que
está inserida, para que se sintam seguras, acolhidas e felizes.

No acolhimento faz-se a roda de conversa com as crianças, onde se canta a música do “Boa tarde” e outras, sendo o
momento para dar oportunidades de cada criança uma falar um pouco do que fizeram em casa, e para a professora
falar sobre a rotina do dia, sobre os combinados com a turma.

A inclusão escolar tem início na educação infantil, uma vez que nessa etapa se constroem as bases tanto para os
conhecimentos quanto para a formação e desenvolvimentos global dos sujeitos. Sendo assim, o atendimento
educacional especializado de zero a três anos “[...] se expressa por meio de serviços de estimulação precoce, que
objetivam aperfeiçoar o processo de desenvolvimento e aprendizagem em interface com os serviços de saúde e
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assistência social.” (Brasil 2008, p.16).

A educação infantil deve tornar acessível a todas as crianças que a freqüentam indiscriminadamente, elementos da
cultura que enriquecem o seu desenvolvimento e inserção social, cumprindo um papel socializador, propiciando o
desenvolvimento da identidade das crianças, por meio de aprendizagens diversificadas, realizadas em situações de
interação.

Pensando nisso, proposta de trabalho para as crianças de inclusão é oferecer sem discriminação condições para a
aprendizagem que ocorram através das brincadeiras ou jogos, advindas de situações pedagógicas intencionais ou
aprendizagens orientadas pela professora, com atividades diferenciadas adaptadas ou não de acordo com a
necessidade de cada um.

No momento das refeições trabalhará o auto servimento desenvolvendo a autonomia de cada criança, onde será
conversado com a turma antes em sala como será este momento, poderá escolher o que gosta de comer e a
quantidade sempre com a professora mediando esse momento.

Um ambiente estimulante facilitará a aprendizagem, pois o espaço da sala de aula contribuirá as experiências com
contatos com gibis, livros, revistas etc. criando possibilidades de interação da criança com o letramento. Os jogos e
as brincadeiras serão utilizados como promotores de aprendizagem e desenvolvimento, pois são importantes aliados
no processo de ensino.

Durante as atividades propostas a turma será agrupada de diversas formas, semelhança de idade, meninos e
meninas, e todo o grupo, com cantinhos diversificados. Essa interação também será feita com toda a comunidade
escolar, oportunizando momentos de interação entre as várias classes do mesmo agrupamento e também com os
outros, esses momentos acontecem diariamente durante as refeições e brincadeiras externas, semanalmente com a
apresentação do “Sexta em Cena” com músicas ou teatro, mensalmente na comemoração dos aniversariantes do
mês onde é servido bolo e sanduíche, e através de gincanas, integrando outros agrupamentos.

No momento de conflitos que acontecem dentro de um contexto em sala de aula na disputa por um brinquedo ou
jogos ou no parque, nos brinquedos do pátio, a professora faz as intervenções através de conversas com as crianças
e também com os combinados na roda da conversa, ou com a leitura de alguma história que tem com o objetivo de
ensinar o respeito, compaixão, solidariedade, amor ao próximo.

Os registros das atividades desenvolvidas com as crianças são feitos através de fotos, portfólio, atividades em
grupos ou individual, com pinturas, painéis com exposições no pátio ao final do projeto.

Por meio das brincadeiras a criança se descobre e descobre o mundo, é brincando que elas expressam e se
interagem e aprende o convívio social. Nos jogos e nas brincadeiras elas aprendem a se comunicar tem seus
primeiros contatos com o mundo de normas e regras, percebe que não é o único. As brincadeiras são fundamentais
para o desenvolvimento onde a criança começa a enxergar o outro. No entanto, o professor é preciso estar atento
para o fato de que nem tudo se aprende e se consolida durante as brincadeiras, é preciso criar situações em que os
alunos possam sistematizar aprendizagem (Kishimoto 2003 p 37/38).

Ao brincar as crianças podem desenvolver capacidades importantes como: a atenção; imitação; memória a
imaginação e a socialização. As brincadeiras livres e dirigidas ajudam na construção e desenvolvimento das
relações sociais, a cooperação e a troca de experiências. O lúdico é muito importante para o desenvolvimento das
crianças e se faz presente no “faz de conta”, nas dramatizações das histórias, nos jogos e brincadeiras, nos sons e
ritmos diferentes. Trabalhará em diversos espaços da escola tais como: há quatro parques com um gramado grande
e bem abertos com brinquedos bem conservados, um pátio amplo onde trabalharemos com a criança a coordenação
motora através de jogo de futebol, andar de bicicleta, bambolês, pular corda e outras. Tanque de areia: usando a
imaginação e o faz de conta fazendo bolinhos de aniversário, castelinhos, comidinhas, brincando em grupos de
casinha, enfim, brincando de faz de conta.No quiosque desenvolveremos muitas brincadeiras como:ovo-choco,
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coelhinho sai da toca, batata quente e outros.

Objetivo é ampliar as possibilidades expressivas do próprio movimento, utilizando gestos diversos e o ritmo
corporal nas brincadeiras, danças, jogos, e outras situações de interação, explorar diferentes qualidades e dinâmicas
do movimento como força, velocidade, resistência e flexibilidade, conhecendo gradativamente os limites e as
potencialidades de seu corpo, vivenciar movimentos corporais e gestuais, onde será trabalhada a coordenação
motora, o equilíbrio, a lateralidade, a concentração, a atenção, apropriando-se progressivamente da imagem global
de seu corpo, conhecendo e identificando seus segmentos e elementos e desenvolvendo atitudes de interesse e
cuidado com o próprio corpo e deslocar-se com destreza no espaço.

Quanto a higiene, é preciso que as crianças sejam orientadas na escola de como cuidar do próprio corpo, de sua
saúde, de seu bem estar, de seu espaço, e de alimentação, pois isso, faz parte do trabalho de desenvolvimento da
construção da identidade e da autonomia, construir hábitos saudáveis de higiene corporal, bucal e de alimentação,
escovar os dentes corretamente, lavar as mãos antes das refeições, tomar banho todos os dias, cuidar da cabeça e do
cabelo, lavar os alimentos antes de comer. Cuidados com o ambiente que freqüentam também serão atitudes e
hábitos a serem construídos com as crianças, vir para a escola com o uniforme limpo, cuidar de seus pertences,
manter o ambiente organizado, ajudar a guardar os brinquedos após brincar, algumas dessas atividades serão
realizadas na sala e no tanque de areia outras no espaço interno e externo da escola, em roda de conversa.

O trabalho pedagógico do agrupamento III será desenvolvido em salas ambientes, com o objetivo de desenvolver as
múltiplas linguagens através de brinquedos, brincadeiras, jogos e outros, ampliando as possibilidades de expressão
e construção dos saberes, oferecendo às crianças o tempo, o espaço e o olhar necessários para a aprendizagem,
desenvolver e valorizar as habilidades de autonomia, observação, análise e experimentação entre outros, portanto,
todas as salas serão organizadas de acordo com o eixo: Linguagem, raciocínio lógico e arte, onde se trabalhará o
lúdico, diversificando os materiais em diversos tempos e espaços em uma relação criativa e inovadora.

Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (2009), “para efetivação de seus objetivos,
as propostas pedagógicas das instituições de Educação Infantil deverão prever condições para o trabalho coletivo e
para a organização de materiais, espaços e tempos (...)” (p.19). Para atender às especificidades dessa etapa da
educação, pressupõe que os profissionais que nela atuam devam reunir uma série de saberes sobre as crianças da
faixa etária de zero a cinco anos.

No primeiro trimestre se trabalhará os projetos: “Descobrindo o mundo através das artes”. Dentro desse eixo
temático trabalharemos no primeiro trimestre o Subtema “A arte e o meio ambiente em que vivemos”, que
contemplará o projeto adaptação, cujos objetivos principais serão o de estimular nas crianças a confiança com o
ambiente escolar, favorecer um ambiente rico de estímulos, oportunizar novas experiências, socializarem-se,
expressarem seus sentimentos, pensamentos e emoções; o projeto Identidade, terá por objetivos fazer com que a
criança de um modo geral conheça a si, seu corpo, seu nome e sua vida em sociedade, ampliando desta maneira
seus conhecimentos a respeito de si e dos outros, a fim de possibilitar a criança à construção plena de sua
identidade.

Além dos projetos trabalharemos algumas semanas educativas:

Coleta seletiva que tem por objetivo envolver os alunos em um projeto que busca não só a conscientização da
importância da preservação do planeta, mas a ação de cada um através do não desperdício, do reaproveitamento de
matéria-prima e da reciclagem do lixo, se o ser humano souber utilizar os recursos que a natureza nos proporciona
teremos um ambiente mais limpo desenvolvido de forma sustentável. Feira das profissões, com o objetivo de
mostrar ás crianças às diversas profissões e sua importância para a sociedade, despertando a curiosidades com
relação ás profissões dos seus pais, através delas valorizarem e respeitarem as demais profissões, favorecendo
assim, a construção da identidade pessoal e familiar construindo uma perspectiva de vida.

Para o segundo trimestre, o subtema “Minha família: a verdadeira obra de arte”, com objetivo principal
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proporcionará a criança a reflexão de sua estrutura familiar, despertando o respeito e o interesse pelos
diferentesgrupos familiares. Neste trimestre ocorrerá a festa na roça no dia, Estudo do Meio e Semana educativa da
família. Para o terceiro e último trimestre, o Subtema “A arte e minhas descobertas”, que terá como objetivo,
despertar nas crianças o gosto pela pintura e pela arte a partir da releitura do artista, por meio da criatividade,
habilidades artísticas. Neste trimestre teremos a festa da família, estudo do meio, Semanas educativas alimentação
saudável e do livro/teatro e exposição na escola aberta. As crianças que iniciarão seus estudos no ensino
fundamental em 2018 farão uma visita a uma escola do Ensino Fundamental para conhecerem outro ambiente
escolar. Também teremos o projeto semanal “Sexta em cena”, visando alcançar uma formação social e plena, sabe-
se que a criança se expressa dentre muitas maneiras através da dramatização, das artes plásticas e da música, as
apresentações acontecerão semanalmente às sextas-feiras e seus temas sempre adaptados e entrelaçados ao projeto
que está sendo desenvolvido no momento, respeitando a faixa etária e o nível de desenvolvimento das mesmas.

Também serão trabalhados projetos coletivos para os agrupamentos:

Projeto “Livro viajante” que ocorrerá durante todo ano letivo. Com o objetivo de despertar e aguçar o interesse pela
leitura nas crianças, e, principalmente proporcionar uma estreita relação familiar e afetiva entre crianças e
familiares.

Outro projeto coletivo “Projeto Cantinhos”. O espaço escolar precisa ser um ambiente rico de estímulos para que as
crianças possam se desenvolver, e uma sala de aula organizada nessa modalidade de espaço podem proporcionar
grandes aprendizagens para as crianças, além de terem autonomia de decisão de escolher a atividade ou
brincadeiras de sua preferência.

A Avaliação será contínua através da observação e do registro, também ocorrerá por meio de relatórios individuais,
atividades de registro, portfólio individual... De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases (LDB 1998, artigo 31), “...
na educação infantil a avaliação deve ser feita mediante acompanhamento e registro de desenvolvimento da
criança, sem o objetivo de promover ou classificação”.
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PLANO DE ENSINO COLETIVO

PLANO COLETIVO DE TRABALHO - AGRUPAMENTO I

Os agrupamentossão constituídos por doisagrupamentos I. Nossa rotina diária começa com a acolhida das crianças,
que são recebidas pelas monitoras e colocada sentadas em colchonetes, enquanto a professora na roda da musica
canta diversas músicas infantis para o desenvolvimento da linguagem coordenação motora e expressão corporal.
Após a acolhida nos ainda em roda nos preparamos para a roda de conversa, onde também acontece a hora do conto
com a finalidade de incentivá-los a ter contato desde pequenos com o mundo da leitura, isso acontece sempre antes
do café da manhã. As histórias e musicalização são partes do planejamento, pois atinge diretamente as crianças
auxiliando em sua fala. Tais momentos de estimulação são importantes para os bebês criarem uma rotina diária.

Esta rotina é importância para a interação, respeito e cooperação com os demais. Nela são incluídas atividades
pedagógicas lúdicas, higiene, alimentação e hora do soninho.

Como vemos Gilda Rizzo (2001) diz o seguinte sobre o lúdico: “… A atividade lúdica pode ser, portanto, um
eficiente recurso aliado do educador, interessado no desenvolvimento da inteligência da criança, quando mobiliza
sua ação intelectual.” (p.40).

Airton Negrine (1997) cita:

“… a palavra “jogo” apresenta significados distintos uma vez que pode ser entendida desde os movimentos que a
criança realiza nos primeiros anos de vida agitando os objetos que estão ao seu alcance, até as atividades mais ou
menos complexas…” (p.44).

Essa adaptação só é possível, a partir do momento em que em que ela própria evolui internamente, transformando
essas atividades lúdicas, que é o concreto da vida dela, em linguagem escrita que é o abstrato.

Este ano iremos trabalhar com diversos projetos para os agrupamentos entre eles: “SEXTA EM CENA”, “LIVRO
VIAJANTE”, “CANTINHOS”. Além dos projetos serão inseridas semanas educativas abrangendo temas de
conscientização que foram divididos em três trimestres tendo como tema norteador “DESCOBRINDO O MUNDO
ATRAVÉS DAS ARTES” O primeiro trimestre com o tema “Arte e o Meio Ambiente em que vivemos”, com os
projetos: “PROJETO ADAPTAÇÃO” com tema dos aniversariante do mês “conviver entre amigos”, “ PROJETO
MINHA IDENTIDADE” com os temas dos aniversariantes do mês “Arte do circo”, “O que eu vou ser quando
crescer” e a “A arte de preservar” no segundo trimestre com o tema “MINHA FAMÍLIA A VERDADEIRA OBRA
DE ARTE” com tema dos aniversariante do mês “Roça uma arte popular” e “Família arte de amar” e o terceiro
trimestre “A ARTE E MINHA DESCOBERTAS” com o tema da festa da Família “Minha família: a verdadeira
obra de artes” e dos aniversariantes “Descobertas em ser criança” , “ Arte da boa saúde”, “Arte da imaginação” e
“O verdadeiro sentido do Natal”.

OBJETIVOS

A Arte na educação infantil tem o poder de desenvolver a criança e serve como instrumento de leitura do mundo e
de si mesma;

Os cantinhos é para as primeiras trocas e descobertas, onde a criança construíram aos poucos sua independência e
formação enquanto cidadã;
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Projeto Sexta em Cena é para a interação e socialização das crianças através de apresentações teatrais e musicais;

Projeto Livro Viajante e para que a criança desenvolva o gosto pela leitura.

AVALIAÇÃO

A avaliação deve ser contínua, levando em consideração os processos vivenciados pelas crianças, a interação social
e o aprendizado na exploração do ambiente. Todo este trabalho deve ser feito através de observação e registro dos
progressos dos pequeninos.

“…a atividade lúdica é o berço obrigatório das atividades intelectuais da criança, sendo, por isso, indispensável à
prática educativa”. (Jean Piaget)

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
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GILDA Rizzo (2001, p.40). A importância do lúdico na aprendizagem, com auxílio dos jogos. Autora: Monalisa
Lisboa.

PLANO COLETIVO DE TRABALHO - AGRUPAMENTO I/II

O agrupamentos I/II são constituídos por trêsturmas. Nossa rotina diária começa com a acolhida das crianças, na
entrada elas são recebidas pelas monitoras e ficam sentadas em roda com a professora e juntos cantam diversas
músicas infantis. Após esse acolhimento com músicas preparam-se para a roda da conversa, é uma rotina diária,
onde também acontece à hora do conto com a finalidade de incentivá-los a ter contato desde pequenos com o
mundo da leitura, isso acontece sempre antes do café da manhã. As histórias e musicalização farão parte do
planejamento, pois atinge diretamente as crianças auxiliando em sua fala e imaginação. Bruner Apud Oliveira
(2001) se refere aos contos, quando diz ser possível estimular a mente narrativa para a compreensão do mundo e de
situações, assim como Bruner, Vygotsky propõe que a mente infantil, ao utilizar o formato narrativo, e capacidade
de desenvolvimento, compreende que a ação mental requer ajuda de mediações, que o funcionamento mental tem
origem social que se relaciona com os processos comunicativos.

A rotina inclui atividades pedagógicas lúdicas, higiene, alimentação e hora do soninho. O espaço escolar precisa ser
construído em um ambiente rico de estímulos para que as crianças interajam entre si. Para que haja essa interação e
para contribuir significantemente para o desenvolvimento imaginário, cognitivo, emocional e social da criança, é
preciso que o professor saiba organizar esse espaço adequadamente, pois se a criança não se sentir estimulada nesse
local, onde fica em período integral, ela não se desenvolverá de maneira satisfatória. Ao brincar a criança entra em
contato com o mundo externo, explora, cria personagens, desenvolve e aprende. Para Brasil (1998, v. 02, p. 22)
“[...] o brincar é uma das atividades fundamentais [...]” para o desenvolvimento da criança, pois possibilita utilizar
a imaginação, o faz-de-conta, a imitação, vivenciando as observações do mundo adulto, passando a concretizar o
aprendizado, respeitando regras e limitações. Pensando em um ambiente propício para o desenvolvimento dessas
habilidades os cantos temáticos ou zonas circunscritas, constituem uma forma de organização do espaço para
garantir que a criança vivencie diferentes situações de aprendizagens.

Os cantos temáticos podem ser chamados também como zonas circunscritas, conforme acima citado, que
representam áreas fechadas, com apenas três ou quatro lados delimitando o espaço. Com isso cria-se uma sequência
de cantos temáticos que serão organizados da seguinte forma: O canto da leitura com livros de vários generos
textuais, fantoches. O canto dos blocos de encaixe esses blocos as crianças podem utilizá-los de várias maneiras,
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construindo um prédio, uma casa, um carro, possibilitando a elas a construção e a simulação. Canto da
dramatização com pintura de rosto, acessórios, fantasias e espelho. Canto das artes com massa de modelar (caseira)
giz de cera, folhas brancas e coloridas, é importante que o educador esteja sempre atento aos desenhos das crianças
para analisar as formas que elas desenham as cores que utilizam, ou seja, a forma que eles reagem diante de um
papel onde eles se expressam ainda mais quando se trata de desenhos livres.

Para Piaget (1973), os jogos e as atividades lúdicas tornaram-se significativas à medida que a criança se
desenvolve, com a livre manipulação de materiais variados, ela passa a reconstituir, reinventar as coisas, o que já
exige uma adaptação mais completa. Essa adaptação só é possível, a partir do momento em que ela própria evolui
internamente, transformando essas atividades lúdicas, que é o concreto da vida dela, emlinguagem escrita que é o
abstrato.

Nas atividades às crianças tem a oportunidade de construir conhecimentos, fazendo manuseio de vários objetos a
fim de proporcionar a exploração de diversos órgãos sensoriais e suas funções como visão, audição, tato, olfato e
paladar, trabalharão em individual e em grupo.

Na hora da alimentação as crianças vão de forma gradativa, pegando os talheres com as próprias mãos, e com isso
permite-se que ela se alimente sozinha, na maioria das vezes com o auxílio, esse processo é fundamental na
construção da autonomia. A hora do soninho é um momento coletivo, em um ambiente acolhedor, com músicas de
ninar, as chupetas e paninhos são oferecidos de forma gradual para as crianças que ainda fazem uso desses objetos.

Este ano será trabalhado com o projeto anual: “Descobrindo o Mundo Através das Artes”. Juntamente com o Sexta
em Cena, O mascote da turma, e o aniversariante do mês. Além do projeto serão inseridas semanas educativas
abrangendo temas de conscientização como: Alimentação Saudável, Livro/Teatro Feira das Profissões, Coleta
Seletiva, Família.

Visando que a arte é a área do conhecimento que abrange o desenvolvimento e a prática da linguagem visual, além
de oferecer oportunidade de auto expressão. Com base nisso o Projeto anual Descobrindo o Mundo Através das
Artes, será trabalhado por meio do desenvolvimento social, pois através dele ocorrem importantes possibilidades de
interações sociais e trocas de experiências Será uma verdadeira viagem pelo passado, presente e futuro para que os
pequenos aprendam não só as primeiras noções sobre o tempo, mas também desenvolvam múltiplas áreas do
conhecimento, ciências, desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento motor por meio de atividades criativas,
exploratórias, divertidas e motivadoras. O Projeto Sexta em Cena tem como objetivo a interação e socialização das
crianças através de apresentações teatrais e musicais.

De acordo com a lei de Diretrizes e Bases (LDB, 1988, artigo 31), na educação infantil a avaliação deve ser feita
mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento do aluno, ela deve ser compreendida como parte do
processo pedagógico, sem o objetivo de promover ou classificar. Sendo assim, a avaliação do agrupamento AGII
ocorrerá de forma contínua, levando em consideração os processos vivenciados pelas crianças, a interação social e
o aprendizado na exploração do ambiente. Todo este trabalho deve ser feito através de observação e registro.

PLANO COLETIVO DE TRABALHO - AGRUPAMENTO II

O trabalho pedagógico do agrupamento II será desenvolvido através da sala referencia e dos espaços educativos da
unidade, com o objetivo de buscar e valorizar a autonomia das crianças, de modo que os ambientes e os materiais
estejam dispostos em lugares em que elas possam escolher, valorizando o desenvolvimento e a curiosidade, mas
com o apoio e o incentivo do professor e monitor. Realizar brincadeiras, de modo que essas ajudam no
conhecimento e desenvolvimento, aprendizados e interação entre as crianças e até mesmo na comunidade, são
atribuições dos educadores. Assim como: Trabalhar os limites e as regras de convívio na sociedade, desenvolver
saberes científico, crítico, ético, solidário e compartilhado, estimulando as crianças a buscar perspectivas melhores
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de vida.

Durante o ano letivo desenvolveremos projeto norteador “Descobrindo o mundo através da arte” que terá por
objetivo: Fazer leitura de imagem, desenvolver oralidade, interação e socialização, aprofundar conhecimentos sobre
cores, linhas e formas, trabalhar coordenação motora fina e ampla, perceber traços da natureza em suas obras,
desenvolver raciocínio lógico matemático por meio de trabalho concreto, desenvolver a imaginação, criatividade,
atenção, concentração, expressão artística, percepção visual, noção espacial, trabalhar conceito de releitura de uma
obra artística de acordo com o entendimento infantil a partir de materiais diversos.

Conforme aresolução n° 04/2009 do CNE, as creches e pré-escolas passaram a prever o atendimento das
especificidades educacionais das crianças com deficiência em seu Projeto Político-Pedagógico, planejando e
desenvolvendo as atividades próprias da educação infantil de forma a favorecer a interação entre as crianças com e
sem deficiência nos diferentes ambientes (berçário, solário, parquinho, sala de recreação, refeitório, entre outros),
proporcionando a plena participação de todos. De acordo com alei n° 13.005/2014, a articulação entre as áreas da
educação infantil e da educação especial é condição indispensável para assegurar o atendimento das especificidades
das crianças com deficiência na creche e na pré-escola.

Com base nessa realidade o AG II trabalhará de maneira que isso seja incluído e atendido.

Também trabalharemos com projeto semanal “Sexta em cena”, visando alcançar uma formação consciente,
organizada e uma atitude reflexiva nas crianças atendidas pela unidade educacional, às professoras e orientação
pedagógica desenvolverão um projeto envolvendo as crianças nesta proposta de forma gradual. As apresentações
serão semanalmente as sextas-feiras e seus temas sempre adaptados às realidades e dificuldades apresentadas
paralelas ao que esta sendo desenvolvido em sala de aula pelas crianças e ligados aos conteúdos do projeto anual,
respeitando a faixa etária e o nível de entendimento das mesmas.

Além do projeto norteador que foi trabalhado sendo um de adaptação e o de Identidade, teremos também as
semanas educativas que são elas:

Feira das profissões;
Coleta seletiva; Preservando o meio ambiente;
Família;
Alimentação saudável;
Livro/Teatro;

A avaliação será mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças respeitando cada uma
conforme o se ritmo e desenvolvimento.

PLANO COLETIVO DE TRABALHO - AGRUPAMENTO III

O trabalho pedagógico do agrupamento III será desenvolvido em salas ambientes, com o objetivo de desenvolver as
múltiplas linguagens através de brinquedos, brincadeiras, jogos e outros, ampliando as possibilidades de expressão
e construção dos saberes, oferecendo às crianças o tempo, o espaço e o olhar necessários para a aprendizagem,
desenvolver e valorizar as habilidades de autonomia, observação, análise e experimentação entre outros, portanto
todas as salas serão organizadas de acordo com o eixo: Linguagem, raciocínio lógico e arte, onde trabalharemos o
lúdico, diversificando os materiais em diversos tempos e espaços em uma relação criativa e inovador.

Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (2009), “para efetivação de seus objetivos,
as propostas pedagógicas das instituições de Educação Infantil deverão prever condições para o trabalho coletivo e
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para a organização de materiais, espaços e tempos (...)” (p.19). Para atender às especificidades dessa etapa da
educação, pressupomos que os profissionais que nela atuam devam reunir uma série de saberes sobre as crianças da
faixa etária de zero a cinco anos e desenvolver práticas específicas que potencializem o desenvolvimento e a
aprendizagem.

Os projetos pedagógicos podem ajudar os professores a criar uma sala de aula de alto desempenho em que juntos
com seus alunos formam um grupo de aprendizagem poderoso focado na realização, no autodomínio e na
contribuição para a comunidade, à aprendizagem é em parte uma atividade social, ela ocorre em um contexto de
cultura, comunidade e experiências anteriores.

Na pedagogia de projetos, a atividade do sujeito aprendiz é determinante na construção de seu saber operatório e
esse sujeito, que nunca está sozinho ou isolado, age em constante interação com o meio ao seu redor. Segundo
Paulo Freire “o trabalho do professor é o trabalho do professor com os alunos e não do professor consigo mesmo”.

Segundo Fernando Hernández ( ano), ao estudá-los, os projetos, as crianças realizam contato com o conhecimento
não como algo pronto e acabado, mas como algo controverso. Um dos aspectos mais importantes, no trabalho com
projetos é que ele permite que o aluno desenvolva uma atitude ativa e reflexiva diante de suas aprendizagens e do
conhecimento, na medida em que percebe o sentido e o significado do conhecimento para a sua vida, para a sua
compreensão do mundo.

As atividades serão pautadas no projeto anual elaborado pela equipe gestora, “Descobrindo o mundo através das
artes”. Dentro desse eixo temático trabalharemos no primeiro trimestre o Subtema “A arte e o meio ambiente em
que vivemos”, que contemplará o projeto adaptação, cujo objetivos principais serão o de estimular nas crianças a
confiança com o ambiente escolar, favorecer um ambiente rico de estímulos, oportunizar novas experiências,
socializarem-se, expressarem seus sentimentos, pensamentos e emoções; o projeto identidade terá por objetivos
fazer com que a criança de um modo geral conheça a si, seu corpo, seu nome e sua vida em sociedade, ampliando
desta maneira seus conhecimentos a respeito de si e dos outros, a fim de possibilitar a criança à construção plena de
sua identidade; semanas educativas Feira das profissões e Coleta seletiva: preservando o meio ambiente.

Para o segundo trimestre, o Subtema “Minha família: a verdadeira obra de arte”, com objetivo principal de
proporcionar à criança a reflexão de sua estrutura familiar e o conhecimento da estruturade outras famílias, e o
relacionamento entre as pessoas de sua família e com as demais pessoas que a rodeiam, despertando o respeito e o
interesse pelos diferentesgrupos familiares. Neste trimestre ocorrerá a festa na roça no dia 08 de junho, estudo do
meio no bosque dos Jequitibás e Semana educativa da família. Para o terceiro e último trimestre, o Subtema “A arte
e minhas descobertas”, que terá como objetivo, despertar nas crianças o gosto pela pintura e pela arte a partir da
releitura do artista, por meio da criatividade, habilidades artísticas, favorecendo o processo criativo de cada criança,
procurando desenvolver os diferentes tipos de linguagem (oral, visual, corporal e artístico). Neste trimestre teremos
a festa da família, estudo do meio para o Parque Dom Bosco, Semanas educativas alimentação saudável e do
livro/teatro e exposição na escola aberta. As crianças que iniciarão seus estudos no ensino fundamental em 2018
farão uma visita à uma escola do Ensino Fundamental.

Também teremos o projeto semanal “Sexta em cena”, visando alcançar uma formação social e plena, sabe-se que a
criança se expressa dentre muitas maneiras através da dramatização, das artes plásticas e da música, as
apresentações acontecerão semanalmente às sextas-feiras e seus temas sempre adaptados e entrelaçados ao projeto
que está sendo desenvolvido no momento respeitando a faixa etária e o nível de desenvolvimento das mesmas.

Também trabalharemos com o projeto coletivo “Livro viajante”, ocorrerá durante todo ano letivo. Com o objetivo
de despertar e aguçar o interesse pela leitura nas crianças, e, principalmente proporcionar uma estreita relação
familiar e afetiva entre crianças e familiares. Por meio da leitura, a criança desenvolve a criatividade, a imaginação,
amplia sua cultura, conhecimento e valores. Cada criança levará para casa uma maleta “viajante”, contendo um
livro e um caderno. Após a leitura do livro o familiar deverá relatar no caderno como foi a experiência, aceitação e
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entendimento da criança pela história e ao final a criança deverá ilustrar.

Outro projeto coletivo para esse ano letivo será o “Projeto Cantinhos”. O espaço escolar precisa ser um ambiente
rico de estímulos para que as crianças possam se desenvolver, e uma sala de aula organizada nessa modalidade de
espaço pode proporcionar grandes aprendizagens para as crianças, além de terem autonomia de decisão de escolher
a atividade ou brincadeiras de sua preferência, pois além delas adquirirem conhecimentos e terem os momentos das
brincadeiras assegurados, elas poderão aprender, desenvolver-se e interagir melhor com os adultos e amigos da
sala. A sala será dividida em alguns cantinhos com atividades diferenciadas, e as crianças poderão decidirem em
qual gostariam de ficar, com a mediação da professora fazendo rodízio de tempo para que todos possam participar
ativamente de todas as atividades propostas.

A avaliação será contínua através da observação e do registro, de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases (LDB
1998, ARTIGO 31), na educação infantil a avaliação deve ser feita mediante acompanhamento e registro de
desenvolvimento da criança, sem o objetivo de promover ou classificar.

Bibliografias:

Pedagogia de projetos: contribuições para uma educação transformadora pág. 3 – Fernando Hernández

FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa.43. Ed., São Paulo: Paz e Terra,
2011.

LDB: Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional-lei n°93/34/96.

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Educação Infantil. Brasília: MEC, SEB, 2010.

4.11 - Plano de trabalho da Educação Especial.

Professora de Educação Especial: Raquel Fernandes de Cara

A Educação Especialnas escolas municipais de Campinas se ocupa do atendimento e da educação de crianças com
necessidades especiais, seguindo a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva.

A Secretaria Municipal de Educação, desde 1989, organiza as suas ações voltadas para a Educação Especial, tendo
em vista os alunos com deficiência como pessoas legítimas e detentoras do direito à educação, procurando garantir
uma educação de qualidade para esses educandos, bem como a sua participação efetiva no cotidiano escolar. Esses
alunos serão acompanhados pela educação especial no agrupamento em que pertencem para não serem marcados
como diferentes, podendo gerar rótulos ou discriminação.

Segundo Romeu Sassaki,

¨(...) Na vida educacional, o que vai mudar daqui para a frente é o paradigma pelo qual deverá ser vista a inserção
escolar de pessoas com deficiência nos níveis pré-escolar, infantil, fundamental, médio e superior. Esse paradigma
é o da inclusão social - as escolas (tanto as comuns como as especiais) precisam ser reestruturadas para acolherem
todo o espectro da diversidade humana representada pelo alunado em potencial, ou seja, pessoas com deficiências
físicas, mentais, sensoriais ou múltiplas e com qualquer grau de severidade dessas deficiências, pessoas sem
deficiência e pessoas com outras características atípicas etc. É o sistema educacional adaptando-se às necessidades
de seus alunos (escolas inclusivas), mais do que os alunos adaptando-se ao sistema educacional (escolas
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integradas).¨

Orientando todos os envolvidos com o aluno em questão, poderemos adaptar princípio da inclusão.

A escola focada em sua função social assume o papel de propiciar ações que favoreçam interações sociais,
definidos em seu projeto pedagógico de práticas heterogêneas e inclusivas.

A Educação Especial parte do pressuposto que todos os alunos tem capacidades e potencial para ter, ser e aprender,
proporcionando sempre que preciso, apoio recursos e estratégias diferenciadas para sua dificuldade, seja ela
transitória ou permanente.

A escola é um ambiente de formação, com diversidade, rico em oportunidades e experiências, que propicia
estímulos sensoriais, afetivos, intelectuais e sociais constantes. Ampliando a possibilidade de desenvolvimento das
potencialidades e capacidades dos alunos. O desenvolvimento é fruto de diferentes tipos de interações significativas
e a escola tem papel fundamental.

Na teoria de Maria Teresa Eglér Mantoan,

(...) "A Política Nacional de Educação Especial de 2008 trouxe novas concepções à atuação da educação especial,
em nossos sistemas de ensino. De substitutiva do ensino comum para alunos com deficiência, a educação especial
se volta atualmente à tarefa de complementar a formação dos alunos que constituem seu público-alvo, por meio do
ensino de conteúdos e utilização de recursos que lhes conferem a possibilidade de acesso, permanência e
participação nas turmas comuns de ensino regular, com autonomia e independência."

Os objetivos da educação especial na perspectiva da educação inclusiva asseguram a inclusão escolar de alunos
com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, orientando os sistemas
de ensino (...)

Assim os objetivos principais na educação especial para estes agrupamentos são:

- Identificar possíveis necessidades especiais observando os alunos das salas juntamente com as professoras
regentes;

- Encaminhar alunos que necessitem de alguma atenção especial para o pediatra do Posto de saúde para avaliação e
possíveis atendimentos nos setores de fonoaudiologia, psicologia, fisioterapia entre outros;

- Colaborar e orientar pais, professores, monitores, cuidadores e gestores diante das necessidades dos alunos;

- Acompanhar o aluno com deficiência na sala de aula e demais espaços educacionais, em conjunto com o
professor regente, estimulando as capacidades cognitivo, físico, emocional e social;

- Orientar o professor regente do aluno com deficiência quanto a sua especificidade (Síndrome, atraso no
desenvolvimento ou outra dificuldade);

- Apontar, sugerir e adaptar materiais quando necessários ao aluno com deficiência;

- Organizar e manter atualizado o prontuário impresso com os dados específicos do aluno;

As crianças público-alvo da educação especial serão acompanhadas na sala de aula do agrupamento a que pertence,
dentro do planejamento feito para o grupo. Diante da especificidade, comportamento e desenvolvimento do aluno
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em questão, serão sugeridos adaptações no planejamento da professora regente. As atividades serão as mesmas
desenvolvidas pelos demais, porém os objetivos a serem alcançados pela criança com deficiência poderão ser
diferentes.

Na unidade educacional encontram-se 5 alunos com o público-alvo na educação especial , sendo eles um menino
do agrupamento III de 5 anos com o diagnóstico de Autismo, uma menina também do agrupamento III de 4 anos
com o diagnóstico de Paralisia Cerebral, três alunos do agrupamento II com diagnóstico de Hidrocefalia, um
menino de 2 anos, uma menina de 3 anos e outra menina de 2 anos diagnosticada também com Nanismo.

Segundo a secretaria de Educação Especial,

¨(...) o Relatório deixa evidente que a presença da deficiência não implica, sempre, em dificuldades de
aprendizagem. De outro lado, inúmeros alunos apresentam distúrbios de aprendizagem sem serem,
necessariamente, portadores de deficiência. Mas, ambos os grupos têm necessidades educacionais especiais,
exigindo recursos que não são utilizados na “via comum” da educação escolar, para alunos das mesmas idades.¨ (
Brasília 2006, p. 22)

A avaliação é contínua, processual e em conjunto com o professor regente da sala do aluno com deficiência; Faz
parte do dia-a-dia e aplica-se a qualquer prática, seja ela educacional ou social.
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Entrevista com Romeu Kazumi Sassaki realizada pela
Secretaria de Educação Especial, do Ministério da Educação e do Desporto, e publicada na Revista Integração (NI
20, Ano 8, pp. 8-10, 1998)

4.12 - Plano de trabalho da Comissão Própria de Avaliação (CPA).

NÃO SE APLICA

4.13 - Programas e Projetos desenvolvidos pela Unidade Educacional, contendo: profissional
envolvido, tempo, local, objetivos, metodologia e indicadores para avaliação.

PROJETO
PROFISSIONAL
ENVOLVIDO

TEMPO LOCAL OBJETIVOS METODOLOGIA
INDICADORES DE
AVALIAÇÃO
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PROJETO
ADAPTAÇÃO

EQUIPE GESTORA
PROFESSORES DOS
AGRUPAMENTOS
MONITORES
EQUIPE DE APOIO

DE 01 A 24 DE
FEVEREIRO

U.E.

DESENVOLVER NAS
CRIANÇAS, FAMÍLIAS E
FUNCIONÁRIOS
SEGURANÇA E ACEITAÇÃO
AO NOVO AMBIENTE DE
CONVIVÊNCIA COLETIVA.

ACOLHIMENTO DAS
CRIANÇAS E FAMILIAS
AO NOVO AMBIENTE
RECEPÇÃO E
DESPEDIDA DE FORMA
AFETIVA
INTERAÇÃO COM
OUTRAS TURMAS E
PROFISSIONAIS
ESTIMULO PARA
ESTABELECER O
VINCULO AFETIVO NA
HORA DA TROCA,
BANHO, REFEIÇÕES E
SONINHO.

ACOMPANHAMENTO,
OBSERVAÇÃO E
REGISTRO DO
EDUCADOR EM
RELAÇÃO AO
DESENVOLVIMENTO
DA ATIVIDADE
PROPOSTA, EXECUÇÃO
E AUTO AVALIAÇÃO
DOS PROFISSIONAIS
ENVOLVIDOS.

PROJETO MINHA
IDENTIDADE

EQUIPE GESTORA
PROFESSORES DOS
AGRUPAMENTOS
MONITORES
EQUIPE DE APOIO

DE 06 A 24 DE
MARÇO

U.E.

POSSIBILITAR AS
CRIANÇAS HABITOS DE
AUTO CUIDADO DO
PRORPIO CORPO,
AMPLIANDO SUA AUTO
ESTIMA.
RECONHECIMENTO DO
PROPRIO CORPO.
FAMILIARIZAÇÃO COM A
IMAGEM DO PROPRIO
CORPO.

INTERAÇÃO ENTRE AS
CRIANÇAS PARA O
RECONHECIMENTO DO
PROPRIO CORPO;
ATIVIDADES QUE
ESTIMULE E AMPLIE O
CONHECIMENTO DO
CORPO

ACOMPANHAMENTO,
OBSERVAÇÃO E
REGISTRO DO
EDUCADOR EM
RELAÇÃO AO
DESENVOLVIMENTO
DA ATIVIDADE
PROPOSTA, EXECUÇÃO
E AUTO AVALIAÇÃO
DOS PROFISSIONAIS
ENVOLVIDOS.

SEMANA
EDUCATIVA
PROFISSÕES

EQUIPE GESTORA
PROFESSORES DOS
AGRUPAMENTOS
MONITORES
EQUIPE DE APOIO

DE 24 A 28 DE ABRIL U.E.

MOSTRAR AS CRIANÇAS
AS DIVERSAS PROFISSÕES
E SUA IMPORTÂNCIA PARA
A SOCIEDADE
RELACIONANDO AS
PROFISSÕES DE SEUS PAIS
E COLEGAS.
VALORIZANDO E
RESPEITANDO AS DEMAIS
PROFISSÕES.

AULAS DINAMICAS
COM OFICINAS, VIDEOS
E JOGOS LUDICOS
PALESTRAS SOBRE AS
PROFISSÕES, PRESENÇA
DE UM PROFISSIONAL.

PARTICIPAÇÃO
COLETIVA E
INDIVIDUAL DE CADA
CRIANÇA ENVOLVIDA
NAS ATIVIDADES.

SEXTA EM CENA

EQUIPE GESTORA
PROFESSORES DOS
AGRUPAMENTOS
MONITORES

SEMANALMENTE
AS SEXTAS FEIRAS

U.E.

DESENVOLVER NO ALUNO
O DESEJO DE REALIZAR
ATIVIDADES TEATRAIS E
LEVA-LOS A SE
RELACIONAR
SOCIALMENTE E
DESENVOLVER A
LINGUAGEM.

CONTAR R RECONTAR
HISTORIAS ATRAVÉS
DE PEÇAS TEATRAIS
FEITAS PELAS
CRIANÇAS.

ACOMPANHAMENTO,
OBSERVAÇÃO E
REGISTRO DO
EDUCADOR EM
RELAÇÃO AO
DESENVOLVIMENTODA
ATIVIDADE PROPOSTA,
EXECUÇÃO E AUTO
AVALIAÇÃO DOS
PROFISSIONAIS
ENVOLVIDOS.

SEMANA
EDUCATIVA
COLETA SELETIVA:
PRESERVANDO O
MEIO AMBIENTE

EQUIPE GESTORA
PROFESSORES DOS
AGRUPAMENTOS
MONITORES

15 A 18 DE MAIO

U.E.
E ESTUDO DO
MEIO NO
BOSQUE DOS
JEQUITIBÁS 20
DE JUNHO

PROMOVER A
CONSCIENTIZAÇÃO E O
ENVOLVIMENTO DOS
ALUNOS COM ATIVIDADES
EM DEFESA DA
SUSTENTABILIDADE
NOSSO PLANETA.

-Conversa informal sobre
meio ambiente, vegetação-
plantas-tipos de animais,
poluição ambiental, coleta
de lixo, reciclagem;
-Fichas ilustradas;
-Confecção do livrinho –
“coleta seletiva de lixo”;
-Murais – meio ambiente,
plantas e suas partes,
animais terrestres -
aquáticos - aéreos.
-Estudo do meio no Bosque
Jequitibás.

ACOMPANHAMENTO,
OBSERVAÇÃO E
REGISTRO DO
EDUCADOR EM
RELAÇÃO AO
DESENVOLVIMENTODA
ATIVIDADE PROPOSTA,
EXECUÇÃO E AUTO
AVALIAÇÃO DOS
PROFISSIONAIS
ENVOLVIDOS.

SEMANA
EDUCATIVA DA
FAMILIA

EQUIPE GESTORA
PROFESSORES DOS
AGRUPAMENTOS
MONITORES
EQUIPE DE APOIO

AGOSTO U.E.

PROMOVER A
INTEGRAÇÃO ENTRE A
CRIANÇA, FAMILIA E
ESCOLA,
DESENVOLVIEMTNO
VINCULOS AFETIVOS,
RESGATANDO VALORES
COMO AMOR, RESPEITO,
RESPONSABILIDADE,
COOPERAÇÃO,
HUMILDADE,
HONESTIDADE,
JUSTIÇAEDIGNIDADE.

ATRAVÉS DOS
DESENHOS ANIMADOS
FAZER COMPARAÇÃO
DE ATITUDES E
VALORES DE CADA
FAMILIA NAS
DIFERENTES ÉPOCAS
DO CONTEXTO.
REUNIR AS FAMILIAS
ATENDIDAS PELA
UNIDADE EM UM DIA
DE
CONFRATERNIZAÇÃO
NA UNIDADE FESTA DA
FAMILIA.

ACOMPANHAMENTO,
OBSERVAÇÃO E
REGISTRO DO
EDUCADOR EM
RELAÇÃO AO
DESENVOLVIMENTODA
ATIVIDADE PROPOSTA,
EXECUÇÃO E AUTO
AVALIAÇÃO DOS
PROFISSIONAIS
ENVOLVIDOS.

ESTUDO DO MEIO:
PARQUE DOM
BOSCO (AG III)

EQUIPE GESTORA
PROFESSORES DOS
AGRUPAMENTOS
MONITORES

13 DE OUTUBRO
PARQUE DOM
BOSCO

aprofundar um determinado
conteúdo e/ou levantar
hipóteses sobre um aspecto da
realidade, sempre com vistas no
aprendizado. Durante esse
passeio, os alunos observam
fatos e paisagens e dialogam
interagindo uns com os outros.

PASSEIO E PIQUINIQUE
NO LOCAL

PARTICIPAÇÃO
COLETIVA E
INDIVIDUAL DE CADA
CRIANÇA ENVOLVIDA
NAS ATIVIDADES.

http://pponlinesme.campinas.sp.gov.br


Prefeitura Municipal de Campinas
Secretaria Municipal de Educação

 

http://pponlinesme.campinas.sp.gov.br
Pág.: 243/243

16/05/2017 às 19:01:21

SEMANA
EDUCATIVA DA
ALIMENTAÇÃO
SAUDÁVEL

EQUIPE GESTORA
PROFESSORES DOS
AGRUPAMENTOS
MONITORES
EQUIPE DE APOIO

23 A 27 DE
OUTUBRO

U.E.

Incentivar aos bons hábitos
alimentares;
• Identificar as preferências
alimentar das crianças;
• Conscientizar as crianças
sobre a importância dos
alimentos.

- Conversa e registro
(desenhos) sobre a
alimentação preferida das
crianças;
- Registro dos alimentos
mais consumidos na família;
- Identificação de
semelhanças e diferenças
entre hábitos alimentares
das crianças.

A avaliação ocorrerá de
forma coletiva, com a
participação do grupo e
também através de relatório
organizado pela professora.

SEMANA
EDUCATIVA DO
LIVRO/TEATRO

EQUIPE GESTORA
PROFESSORES DOS
AGRUPAMENTOS
MONITORES

06 A 10 DE
NOVEMBRO

U.E.

DESENVOLVER NO ALUNO
O DESEJO DE REALIZAR
ATIVIDADES TEATRAIS E
LEVA-LOS A SE
RELACIONAR
SOCIALMENTE E
DESENVOLVER A
LINGUAGEM.

CONTAR E RECONTAR
HISTORIAS ATRAVÉS
DE PEÇAS TEATRAIS
FEITAS PELAS
CRIANÇAS.

ACOMPANHAMENTO,
OBSERVAÇÃO E
REGISTRO DO
EDUCADOR EM
RELAÇÃO AO
DESENVOLVIMENTODA
ATIVIDADE PROPOSTA,
EXECUÇÃO E AUTO
AVALIAÇÃO DOS
PROFISSIONAIS
ENVOLVIDOS.

PROJETO -
DESCOBRINDO O
MUNDO ATRÁVES
DAS ARTES.

EQUIPE GESTORA
PROFESSORES DOS
AGRUPAMENTOS
MONITORES
EQUIPE DE APOIO

DURANTE O ANO
LETIVO

U.E.

AMPLIAR O
CONHECIMENTO DE
MUNDO QUE POSSUEM,
MANIPULANDO
DIFERENTES OBJETOS E
MATERIAIS, EXPLORANDO
SUAS CARACTERÍSTICAS,
PROPRIEDADES E
POSSIBILIDADES DE
MANUSEIO E ENTRANDO
EM CONTATO COM
FORMAS DIVERSAS DE
EXPRESSÃO ARTÍSTICA.
-INTERESSAR-SE E
DEMONSTRAR
CURIOSIDADE PELO
MUNDO SOCIAL E
NATURAL, FORMULANDO
PERGUNTAS, IMAGINANDO
SOLUÇÕES PARA
COMPREENDÊ-LO,
MANIFESTANDO OPINIÕES
PRÓPRIAS SOBRE OS
ACONTECIMENTOS,
BUSCANDO INFORMAÇÕES
E CONFRONTANDO IDEIAS

REUNIÕES DE
PLANEJAMENTO (TDC)
-RODAS DE CONVERSA
-ATIVIDADES DE
REGISTRO
-CONFECÇÃO DE
CARTAZES
- APRESENTAÇÕES
-ATIVIDADES LÚDICAS:
JOGOS E BRINCADEIRAS
-ATIVIDADES DE
INTERAÇÃO ENTRE OS
AGRUPAMENTOS

-OBSERVAÇÃO
-REGISTRO
- RELATÓRIOS
TRIMESTRAIS
- RELATÓRIOS ANUAIS
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