
PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO – 2021.
CEI MINISTRO GUSTAVO CAPANEMA



1 - Objeto da parceria

A Secretaria Municipal de Educação – SME, mantém parceria com Instituições sem fins lucrativos do
Terceiro  Setor, para a gestão de equipamentos educacionais, construídos e financiados pelo poder
público municipal,    com o propósito de ampliar atendimento da Educação Infantil as crianças de 0
(zero) a 05 (cinco) anos e 11  (onze) meses de idade, matriculadas na Educação Infantil, primeira
etapa  da  Educação  Básica  em  complementação  à  Rede  Municipal  de  Ensino  do  Município  de
Campinas.  A  Lei  13.019/2014  firma  as  parcerias  baseadas  em  Fundos  Públicos.  Essa  Lei  ficou
conhecida como Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil  (MROSC), definiu novas
regras para parcerias a serem formadas entre o Estado e as Organizações da Sociedade Civil Sem
Fins  Lucrativos.  Essa parceria  se  dará  na  Unidade Educacional  CEI  Ministro  Gustavo  Capanema
situado à rua Jorge Miguel Baida, s/n – Dic VI - Campinas SP e a Organização Social Civil Grupo de
Oração Esperança. O prazo previsto para execução das atividades e serviços será contado a partir
01/02/2021 e  se estenderá até 31/01/2023, podendo ser prorrogado por até o limite de 60 (sessenta)
meses.

1. Etapas ou fases de execução do objeto:

“O planejamento na educação é aqui, em específico, na Educação Infantil de crianças

de zero a seis anos, é um dospilares do trabalho pedagógico, para

que pense previamente o que e como será o trabalho da

educadora/professora junto à criança”.(BUFALO, 1999, pag.120)

O Objeto será executado nas seguintes etapas:

Fevereiro/2021 Contratação e Treinamento de Pessoal

Fevereiro/2021 Matrículas das crianças indicadas por lista
da SME

Fevereiro/2021 Início das atividades letivas

Durante  a  ano
letivo

Cumprimento  das  atividades  letivas
conforme  Calendário  Escolar  Homologado
pela SME.

Janeiro/2023 Encerramento da Parceria



ETAPAS JAN MAR ABRIL MAO JUN JUL AGOS SET OUT NOV DEZ

DESENVOLVIMENTO  DO

PROJETO PEDAGÓGICO

/PLANODE TRABALHO

X X X X X X X X X X X

ATIVIDADE PEDAGÓGICA



ALUNOS/PROFESSORES X X X X X X X X X X X

ATIVIDADE  RECREATIVA

ALUNOS/MONITORES
X X X X X X X X X X X X

FORMAÇÃO

CONTINUADA X X X X X X X X X X X

REUNIÃO  DE FAMILIA

E PROFESSORES X X X X

REUNIÃO  DE

PLANEJAMENTO X X X X X X X X X X X X

REUNIÃO PEDAGÓGICA PARA

AVALIAÇÃO
X X X X

PROJETOS ESPECIAIS X X X X X X X X

PASSEIO X X

FÉRIAS /RECESSO

PROFESSOR X

CADASTRO IN ICIAL X X

CADASTRO

CONTÍNUO
X X X X X X X X X X X X

Número de Crianças Atendidas pela Parceria

De acordo com o Edital de Chamamento Público, a Unidade Educacional deverá atender
um mínimo de 546 crianças, assim distribuídas:



Agrupame
nto

Matrícul
as

AG I 96

AG II 252

AG III 198

Total 546



A organização das Turmas/Agrupamentos deverá obedecer a Resolução SME Nº 004

Publicada no Diário Oficial de 18/08/2020:

AGRUPAMENTO PERÍODO DATA DE NASCIMENTO

I
INTEGRAL 01/07/2019 A 31/12/2021

II INTEGRAL 01/11/2017 A 30/06/2019

III PARCIAL 01/04/2015 A 31/10/2017

Horário de funcionamento da Unidade Educacional

TURMAS INÍCIO TÉRMINO

AG I - INTEGRAL 07h:00 18h:00

AG II - INTEGRAL
07h:00 18h:00

AG III - PARCIAL
07h:00 11h:00

AG III - PARCIAL 13h:00 17h:00

Previsão do Início e fim da Parceria

De acordo com o Edital de Chamamento  Público,   o prazo
previsto para a execução das atividades e serviços será:



Início: 01/02/2021

Término: 31/02/2023

Podendo ser prorrogado até o limite de 60 meses.

2 - Caracterização e organização pedagógica

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

Tipo  do
Ato

Descrição  do
Tipo do Ato

Data  do
Ato

Nº  do
Ato

Descrição Complementar

DECRETO CRIAÇÃO 07/04/2011 17.308 DECRETO PUBLICADO NO DOM EM 08/04/2011

PORTARIA AUTORIZAÇÃO 02/07/2019 50
PORTARIA SME Nº 50 QUE AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DO

CEI, PUBLICADA NO DOM EM 03/07/2019

PORTARIA OUTROS 27/12/2019 22/2019 
REGIMENTO - PUBLICADO DOM 30/12/2019 PORTARIA NAED

SUDOESTE
CRIA E DENOMINA CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI,

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

2.2 - Horário de funcionamento

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

Horário de Atendimento dos Turnos:

Turno Início Término

MANHA 07:00  11:00

TARDE 13:00  17:00

INTEGRAL   07:00  18:00



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

O CEI Ministro Gustavo Capanema foi inaugurado em 15/10/2009, no governo do então  Prefeito

Hélio Santos. Iniciou as atividades com as crianças em 16/11/2009.

Foi criado através da Execução do Programa de Atendimento Especial à Educação Infantil –

PAEEI  cujo  objetivo  era  a criação de Centros  de Educação Infantil  –  CEIs,  unidades de

Educação Infantil da Secretaria Municipal de Educação (SME), por determinação legal - Lei

Municipal n° 12.884 de 04 de  Abril de 2007, regulamentada pelo Decreto nº 15.947 de 17 de

Agosto  de  2007.que  dispunha  sobre  a  criação  de  Programa  de  Atendimento  Especial  à

Educação Infantil – PAEEI, com o compromisso público da Prefeitura Municipal de Campinas

em atender a demanda na educação infantil, conforme Lei 9394/96, minimizando os impactos

nas áreas de maiores vulnerabilidades sociais da cidade de Campinas.

De  2009  (ano  de  sua  inauguração)  até  2015,  foi  cogerida  pela  Casa  dos  Menores  de

Campinas, direito adquirido através de Licitação Pública.

Em dezembro/2015,  por  impossibilidade  de  se  transformar  em OSC,  conforme exigência

legal, a Casa dos Menores de Campinas devolveu a gestão do CEI à Prefeitura Municipal de

Campinas.  Em  2016,  assume  a  cogestão  da  Unidade  a  OSC  Associação  Educacional

Brasileirinhos, terminando sua  gestão  em dezembro de 2020.

Localizada na Região Sudoeste de Campinas, na região dos DICs, próximo ao Terminal Ouro Verde, a
Unidade Educacional CEI Ministro Gustavo Capanema oferece atendimento de Educação Infantil às
crianças  na  faixa etária de 0 (zero) a 5 (cinco) anos e 11 meses de idade. Por ser uma região distante
do centro comercial de Campinas, a população desenvolveu um comércio abrangente no bairro com:
padarias, supermercados,  farmácias, varejão, lojas de roupas, calçados, acessórios, papelarias, etc.

O bairro DIC VI onde está inserido o CEI Ministro Gustavo Capanema conta com Base oito da

Guarda  Municipal,  Posto  de  Saúde,  Escolas  de  Educação  Infantil  e  Escola  de  Ensino

Fundamental, Conjunto Habitacional Santos Dias Silva. Faz limite com os seguintes bairros:

Jardim Rosalina (área de invasão), Aeroporto de Viracopos, Jardim Melina e DICs.

As famílias dessa região apresentam condições socioeconômicas de classe média baixa, com

renda mensal na faixa de 01 a 07 salários mínimos. A maioria dos pais trabalham em  período

integral, têm em média 3 a 4 filhos e necessitam do atendimento escolar.

A Unidade Escolar leva o nome em homenagem ao político que exerceu a função de

Ministro  da  Educação,  Gustavo  Capanema Filho  nasceu  em Pitangui  (MG),  em 1900.

Formou-se pela Faculdade  de Direito de Minas Gerais, em 1923. Em 1927 iniciou sua vida

política ao eleger-se vereador em sua cidade natal.

Foi o Ministro da Educação que mais tempo ficou no cargo em toda a história do Brasil.



Capanema  foi  designado  pelo  presidente  Getúlio  Vargas  (eleito  em  1930)  para  dirigir  o

Ministério da Educação e Saúde. Nomeado em julho de 1934, permaneceria no cargo até o

fim do Estado Novo, em outubro de 1945.

Sua gestão no ministério foi marcada pela centralização, a nível federal, das iniciativas no

campo da educação e saúde pública no Brasil. Na área educacional tomou parte do acirrado

debate   então  travado  entre  o  grupo  "renovador",  que  defendia  um  ensino  laico  e

universalizante, sob a responsabilidade do Estado, e o grupo "católico", que advogava um

ensino livre  da  interferência estatal, e acabou conquistando maiores espaços na política

ministerial.  Em 1937  foi  criada  a  Universidade  do  Brasil  a  partir  da  estrutura  da  antiga

Universidade do Rio de Janeiro.

Imbuído de ideais nacionalistas, Capanema promoveu a nacionalização de cerca de duas mil

escolas localizadas nos núcleos de colonização do sul do país, medida intensificada após  a

decretação de guerra do Brasil à Alemanha, em 1942. No campo do ensino profissionalizante

foi criado, através de convênio com o empresariado, o Serviço Nacional de Aprendizagem

Industrial  (Senai).  Na  área   de  saúde  foram  criados  serviços  de  profilaxia  de  diversas

doenças.

Após o fim do Estado Novo filiou-se ao Partido  Social Democrático (PSD), agremiação que

aglutinava    os setores políticos identificados com a ditadura varguista e pela qual elegeu-se

deputado federal constituinte por Minas Gerais, em 1945. Capanema obteve, em seguida,

sucessivos  mandatos  parlamentares.  Entre  1959  e  1961  afastou-se  do  Parlamento  para

ocupar o posto de ministro do  Tribunal  de Contas da União (TCU).  Retomou  em seguida

seu  mandato de deputado. Em 1964 apoiou  o golpe que depôs o presidente João Goulart.

Logo depois, com a instituição do bipartidarismo, filiou-   se à Aliança Renovadora Nacional

(Arena), partido de apoio ao regime militar. Permaneceu na Câmara dos Deputados até 1970.

Em seguida,  sempre  por  Minas  Gerais,  obteve  um mandato  no   Senado  Federal,  onde

permaneceu até 1979, encerrando então sua carreira política.
Morreu no Rio de Janeiro, em 1985.

https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas1/biografias/gustavo_capanema

Caracterização do Distrito Ouro Verde  Características Geográficas População total: 240
000 habitantes

Limites:

Ouro Verde é um distrito pertencente ao Município de Campinas, no estado de São Paulo. O

começo do povoamento dessa região é de meados dos anos 1950.

Criado  por  plebiscito  no  ano  de  2015,  fica  a  14  km  do  centro  e  tem  a  Rodovia  dos

Bandeirantes e a  Rodovia Santos Dumont (SP-75) como limite ao restante do município de



Campinas e o Rio Capivari como limite com o distrito do Campo Grande, também criado em

2015.

Atualmente é o distrito mais populoso da cidade, com cerca de 240 mil habitantes em 140

bairros. A população dessa região se diferencia por ser mais jovem em comparação com a

média do restante da cidade.

O distrito conta com dois terminais de ônibus, terminal Ouro Verde, terminal Vida Nova, onde

são transportados cerca de 180 mil  passageiros  diariamente.  Conta também com alguns

Conjuntos  Habitacionais  Populares  e  um  dos  principais  centros  médicos  da  cidade,  o

Complexo Hospitalar Ouro Verde inaugurado em 2008.

Conta com 12 Centros de Saúde espalhados por todo o distrito, também com os bosques do

DIC I  e do DIC V,  parque Dom Bosco na região do Vida Nova e uma rede de serviços

variadas, entre hotéis,  bancos, supermercados, Shopping Spazio Ouro Verde e instituições

de ensino.

Nele também se localiza o Distrito Industrial e o Aeroporto de Viracopos, maior aeroporto de

cargas     da América Latina.

Elevação a distrito

O  Tribunal         Regional  Eleitoral    de  São    Paulo    decidiu  que  a  população  de  todo  município  de
Campinasvotaria pela criação ou não dos distritos do Ouro Verde e do Campo Grande em 5 de
outubro de 2014, data do primeiro turno das eleições gerais para os cargos estaduais e federais.

Legislação e Limites

O distrito foi oficialmente criado  pela  Lei municipal nº15.059, de 10 de setembro de 2015,

publicada na edição do dia 11 de setembro de 2015, do Diário Oficial do Município, publicada

e promulgada pelo prefeito  Jonas Donizette (PSB). Conforme o diploma legal, o distrito de

Ouro Verde está separado do distrito de Campo Grande pelo Rio Capivari e do distrito-sede

de Campinas pelo eixo da  Rodovia   dos   Bandeirantes (SP-348), iniciando-se no cruzamento

da rodovia com o rio, até o cruzamento com a Rodovia Santos Dumont (SP-75).

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ouro_Verde_(Campinas)

Conforme depoimentos de algumas pessoas que moram no bairro, nas proximidades

da  Unidade  constatamos  que  as  famílias  dessa  região  e  do  entorno  da  Unidade

apresentam condições socioeconômicas de classe média baixa, com renda mensal na

faixa de 01 a 07 salários-mínimos, renda mensal proveniente do trabalho informal e o

auxílio  do Programa Social  Bolsa Família.  A maioria  dos pais  trabalham em período

integral, têm em média 3 a 4 filhos e necessitam do atendimento escolar. A escolaridade

das famílias em sua maioria limita- se ao Ensino Fundamental e Ensino Médio, percebe-

se que uma minoria das famílias concluiu seus estudos de Graduação. Os bairros mais

próximos da Unidade é o Jd. Rosalina e Jd. Melina I e

II. As profissões mais comuns das famílias nessa região entorno da U.E são: Pedreiros,

domésticas,  vigilantes,  vendedores,  trabalhadores informais  e  metalúrgicos  já  que há

próximo a esses bairros o Distrito Industrial de Campinas.



Entorno da U.E existem alguns comércios simples como: bares, mercadinhos, loja de

roupas e uma praça com campo de futebol e um parquinho onde é muito frequentado

pelas famílias e que possibilitaria realizar diversas atividades com as crianças nesse

espaço  amplo.  Ao  lado  da  Unidade  existe  um  espaço  com  alguns  brinquedos  que

poderiam ser utilizados pelas crianças ampliando a oferta de atividades, também propor

que as famílias participem dessas atividades, como: Um dia de soltar pipas, piqueniques,

gincanas entre outros. Próximo do CEI Ministro Gustavo Capanema há Avenida Suaçuna

onde há uma variedade grande de comércios, fazendo com as famílias não precisem ir

até o centro da cidade para realizar suas compras. Há também um bosque do DIC I onde

gostaríamos de  realizar  Estudo  do  Meio  voltado  a  natureza  com as  crianças.  Outro

espaço na região da U.E é o Parque Linear José

Mingone que oportunizará a realização de piqueniques, caminhadas, contato com a

natureza e com muito cuidado aproveitar  a  visita ao Lago. Além desses espaços

mencionados existe o Aeroporto Internacional de Viracopos, onde poderíamos propor

uma visita com as crianças para trabalhar os diferentes Meios de transporte, enfatizando

o aéreo.

Percebe-se que há na região poucas possibilidades de programas culturais, como:

teatros, cinemas entre outros, por isso, o CEI possibilitará momentos culturais às crianças

e famílias, como: Peças teatrais, musicais, palestras, oficinas, jogos e brincadeiras.

Ao  visitar  a  região  entorno  da  Unidade  percebe-se  um  bairro  onde  pessoas  se

conhecem, pessoas nas ruas, em suas calçadas conversando com os vizinhos e crianças

brincando nas ruas. Na rua da Unidade há vários prédios da CDHU - Companhia de

Desenvolvimento Habitacional e Urbano.

Uma das propostas do CEI Ministro  Gustavo Capanema é  conhecer as famílias,

entender  suas  necessidades,  suas  limitações  e  propor  cursos,  palestras,  textos  que

venham  ampliar  seus  conhecimentos  de  mundo,  ele  será  realizado  com  a  criança

propondo atividades que venham de encontro com suas vivências e conhecimentos.

Muitas vezes, as famílias por trabalhar muito e ainda ter seus afazeres domésticos

deixam as crianças na rua brincando ou em frente a televisão e celulares, precisa-se

propor as crianças diversificadas brincadeiras, brinquedos não estruturados, passeios ao

ar livre, esse que será de grande valia para evitar a disseminação do COVID -19 e de

modo que venham se interessar pelo mundo real.

Também vale a pena salientar que ao lado da Unidade há um posto de saúde:

Antônia Bersi, pela proximidade com a UE,  proporcionará  parceria  entre

escola/comunidade/famílias com orientações, acompanhamentos a saúde de forma geral

e atendimento com palestras, campanhas de vacinação, entre outros.

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



Sala Prédio Período Ano Turma Metragem Capacidade Matriculados
1 1 INTEGRAL AGRUPAMENTO I A 46.41 28 23



2 1 INTEGRAL AGRUPAMENTO I B 46.40 28 23

3 1 INTEGRAL AGRUPAMENTO I C 46.55 28 25
4 1 INTEGRAL AGRUPAMENTO II A 45.42 30 26
5 1 INTEGRAL AGRUPAMENTO II B 46.68 30 28
6 1 INTEGRAL AGRUPAMENTO II C 46.68 30 29
7 1 INTEGRAL AGRUPAMENTO II D 46.54 30 30
8 1 INTEGRAL AGRUPAMENTO II E 46.27 30 20
9 1 INTEGRAL AGRUPAMENTO II F 46.75 30 19

10 1 INTEGRAL AGRUPAMENTO II G 46.54 30 20

11 1
MANHA AGRUPAMENTO III A 46.68 30 33
TARDE AGRUPAMENTO III E 46.68 30 33

12 1
MANHA AGRUPAMENTO III B 57.80 30 32
TARDE AGRUPAMENTO III D 57.80 30 30

50 1
MANHA AGRUPAMENTO III C 242.32 30 33
TARDE AGRUPAMENTO III F 242.32 30 32

AGRUPAMENTO
TURMAS PERÍODO HORÁRIO

Agrupamento I A INTEGRAL 7h às 18h

Agrupamento I B INTEGRAL 7h às 18h

Agrupamento I C INTEGRAL 7h às 18h

Agrupamento II A INTEGRAL 7h às 18h

Agrupamento II B INTEGRAL 7h às 18h

Agrupamento II C INTEGRAL 7h às 18h

Agrupamento II D INTEGRAL 7h às 18h

Agrupamento II E INTEGRAL 7h às 18h

Agrupamento II F INTEGRAL 7h às 18h

Agrupamento II G INTEGRAL 7h às 18h

Agrupamento III A MANHÃ 7h às 11h

Agrupamento III B MANHÃ 7h às 11h



Agrupamento III C MANHÃ 7h às 11h

Agrupamento III D TARDE 13h às 17h

Agrupamento III E TARDE 13h às 17h

Agrupamento III F TARDE 13h às 17h

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

2.5.1 - Da equipe gestora, contendo o horário de reunião de trabalho conjunto

Conforme Resolução SME Nº 09/2017 – Pub. DOM 06/07/2017

U.E.: CEI Bem Querer Min Gustavo Capanema - C.C.:

ENDEREÇO:Rua Jorge Miguel Baida, 649 Dic IV FONE: 98404-0059

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: MANHÃ: 7h às 11h TARDE: 13h às 18h

TDC1: 5ª feira – 11h às 13h TDC2:

Cargo Nome Opção  de

horário

de

Trabalho (A, B, C)

Acumula

Cargos
Públicos?

Diretor Lúcia Tereza Magalhães Grana ------------------ NÃO

Vice-Diretor 1Christiane Rebelo Moschetta ------------------ NÃO

Or. Pedagógico 1 Ana Paula da Silva ------------------ NÃO

Dia Cargo Horário

1º

Períod

o

Horário 2º Período



2ª FEIRA    Diretor 7h às 13h 14h12  às
17h

Vice-Diretor 8h às 11h30 12h42 às 18h
Or. Pedagógico 7h às 12h 13h12 às 17h

Diretor 7h às 13h 14h12 às 17h

3ª FEIRA

Vice-Diretor 8h às 11h30 12h42 às 18h

Or. Pedagógico 7h às 12h 13h12 às 17h

Diretor 7h às 13h 14h12 às 17h

4ª FEIRA

Vice-Diretor 8h às 11h30 12h42 às 18h

Or. Pedagógico 7h às 12h 13h12 às 17h

5ª FEIRA    Diretor 7h às 13h 14h12 às 17h

Vice-Diretor 8h às 11h30 12h42 às 18h

Or. Pedagógico 7h às 13h 14h12 às 17h

6ª FEIRA    Diretor 7h às 13h 14h12 às 17h

Vice-Diretor 8h às 11h30 12h42 às 18h

Or. Pedagógico 7h às 12h 13h12 às 17h

A reunião da Equipe Gestora acontecerá as sextas feiras.



2.5.2 - De professores

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

NOME FUNÇÃO JORNADA HORÁRIO FORMAÇÃO

Andressa da Costa Bueno - AG II B
Agente
de  Ed
Infantil

32h
7h  às
13h

3ª Feira das 14h as
16h

Angelita de Toledo Saurin - AG I A
Agente
de  Ed
Infantil

32h
7h  às
13h

3ª Feira das 14h as
16h



Antonia Inara Rodrigues Sousa - AG I B
Agente
de  Ed
Infantil

32h
7h  às
13h

3ª Feira das 14h as
16h

Camila Braga Marchetti - AG II E Agente
de  Ed
Infantil

32h 7h  às
13h

3ª Feira das 14h as
16h

Caroline Costa Pereira - AG I A Agente
de  Ed
Infantil

32h 7h  às
13h

3ª Feira das 14h as
16h

Caroliny Siqueira André - AG I B Agente
de  Ed
Infantil

32h 7h  às
13h

3ª Feira das 14h as
16h

Cassiane Sousa - AG I B
Agente
de  Ed
Infantil

32h
7h  às
13h

3ª Feira das 14h as
16h

Cláudia Alves de Oliveira - AG I C Agente
de  Ed
Infantil

32h 7h  às
13h

3ª Feira das 14h as
16h

Claudilene Privado Alves - APOIO Agente
de  Ed
Infantil

44h 7h30  às
17h30

3ª Feira das 14h as
16h

Daniela Cristina Sebastião - AG I C
Agente
de  Ed
Infantil

32h
7h  às
13h

3ª Feira das 14h as
16h

Daniela Silva de Medeiros - AG II A Agente
de  Ed
Infantil

32h 12  às
18h

5ª Feira das 9h as
11h



Ducilene dos Santos Lopes - AG I C Agente
de  Ed

Infantil

32h
7h  às
13h

3ª Feira das 14h as
16h

Ediluzia Lima da Silva - AG II C Agente
de  Ed
Infantil

32h 7h  às
13h

3ª Feira das 14h as
16h

Elaine Prado Sousa Porte - AG II A
Agente
de  Ed
Infantil

32h
12  às
18h

5ª Feira das 9h as
11h

Eliandra Renata Mori - APOIO Agente
de  Ed
Infantil

44h 7h  às
17h

5ª Feira das 9h as
11h

Érica Nascimento da Silva Oliveira - AG II
B

Agente
de  Ed
Infantil

32h
7h  às
13h

3ª Feira das 14h as
16h

Flávia Ribeiro - AGII B Agente
de  Ed
Infantil

32h 7h  às
13h

3ª Feira das 14h as
16h

Gabriela  Fernanda  Nascimento  de  Lima
da Conceição Tavares - APOIO

Agente
de  Ed
Infantil

44h 7h  às
17h

3ª Feira das 14h as
16h

Gabrielli dos Reis Carneiro - AG I A
Agente
de  Ed
Infantil

32h
12  às
18h

5ª Feira das 9h as
11h

Gislaine Andréia Barbosa Bertaglia - AG I
A

Agente
de  Ed
Infantil

32h 7h  às
13h

3ª Feira das 14h as
16h

Hellen Cristina Deodato - AG II C Agente
de  Ed
Infantil

32h 7h  às
13h

3ª Feira das 14h as
16h

Isabela de Souza Perogil - AG II A
Agente
de  Ed
Infantil

32h
7h  às
13h

3ª Feira das 14h as
16h

Izabelle  Lucas  Tolentino  Hipolito
Alexandria - AG I B

Monitora 32h 12  às
18h

5ª Feira das 9h as
11h

Jéssica Viel Vieira - AG II F Monitora 32h 12  às
18h

5ª Feira das 9h as
11h

Josiele Tonhato Lopes Barbosa - AG II B Agente
de  Ed
Infantil

32h 12  às
18h

5ª Feira das 9h as
11h

Juliana dos Santos Gonzaga - AG II A Agente
de Ed

32h 12  às
18h

5ª Feira das 9h as
11h



Infantil

Letícia Aleixos Santana - AG II C Monitora 32h 12  às
18h

5ª Feira das 9h as
11h

Letícia Beltramin da Silva - AG II D Monitora 32h 12  às
18h

5ª Feira das 9h as
11h

Letícia Pereira da Silva Rosa - AG II D Monitora 32h 7h  às
13h

3ª Feira das 14h as
16h

Lilian Caló Rodrigues Morélio - AG I A Monitora 32h 12  às
18h

5ª Feira das 9h as
11h

Luciana Rocha Couto de Sousa - AG I B
Monitora 32h

12  às
18h

5ª Feira das 9h as
11h

Mara Eliane Lima de Albuquerque Leme -
AG II B

Monitora 32h 12  às
18h

5ª Feira das 9h as
11h

Marcelle Pillar da Silva - AG II E Monitora 32h 12  às
18h

5ª Feira das 9h as
11h

Márcia Gregório da Silva - AG I C Monitora 32h 7h  às
13h

3ª Feira das 14h as
16h

Mariely Gloria Silva - AG II D Monitora 32h 7h  às
13h

3ª Feira das 14h as
16h

Marília Calado da Silva Alencar - AG I A
Monitora 32h

7h  às
13h

3ª Feira das 14h as
16h

Marlene Rios da Silva - APOIO Monitora 44h 8h  às
18h

3ª Feira das 14h as
16h

Mayara de Cássia dos Passos Marques -
AG I B

Monitora 32h
12  às
18h

5ª Feira das 9h as
11h

Michele Cristine Zagui dos Santos - AG I
C

Monitora 32h 12  às
18h

5ª Feira das 9h as
11h

Michele Sanches Moreira - AG II C Monitora 32h
7h  às
17h

5ª Feira das 9h as
11h

Mycaela Freitas Cavalcante - AG II G Monitora 32h 12  às
18h

5ª Feira das 9h as
11h

Naiane Rodrigues Santiago - AG II E Monitora 32h
7h  às
17h

3ª Feira das 14h as
16h

Natalia Pereira de Oliveira - AG I A Monitora 32h 12  às
18h

5ª Feira das 9h as
11h

Nathalia Aparecida Viana da Cruz -
Monitora 32h

7h às 3ª Feira das 14h



AG II E

Nathália Santos Martins - AG II A Monitora 32h

17h

7h  às
13h

as 16h

3ª  Feira  das  14h
as 16h

Raquel de Moraes Lopes - AG II A Monitora 32h 7h  às
13h

3ª Feira das 14h as
16h

Rosangela de Brito Soares - AG I B Monitora 32h 12  às
18h

5ª Feira das 9h as
11h

Susana Raquel Carnielo de Azevedo
- AG I B

Monitora 32h 7h  às
13h

3ª Feira das 14h as
16h

Thais Gomes Rodrigues - AG II F Monitora 32h
7h  às
13h

3ª Feira das 14h as
16h

Thais Tatiana de Souza Oliveira - AG II E Monitora 32h 7h  às
13h

3ª Feira das 14h as
16h

Vanessa Calixto de Souza - AG II F Monitora 32h 7h  às
13h

3ª Feira das 14h as
16h

Vanusa Correa da Silva - AGII C Monitora 32h 7h  às
13h

3ª Feira das 14h as
16h

2.5.4 - De funcionários

NOME FUNÇÃO JORNADA HORÁRIO
DE
TRABALHO

HORÁRIO

DE

ALMOÇO

Fabiana  Aparecida  dos  Santos
Martins

Auxiliar
Administrativo

44h 7h30  às
13h

14h12  às
17h30

13h  às
14h12

Viviane Aparecida Mattioli de Souza Assistente
Administrativo

40h

8h  às
12h00

13h12  às
17h

12h  às
13h12

Andréa Aparecida Zamuner Servente  de
Limpeza

44h 7h às 12h

13h12  às
17h

12h  às
13h12

Maria José da Silva Servente  de
Limpeza

44h 7h30  às
13h12

13h12  às
14h24



14h24  às
17h30

À Contratar Servente  de
Limpeza

44h 8h  às
13h12

14h24  às
18h

13h12  às
14h24

Quécia Teixeira de Almeida Servente  de
Limpeza

44h 7h às 12h

13h12  às
17h

12h00  às
13h12

Bruna dos Santos Cozinheira 44h 7h às 11h

12h12  às
17h

11h  às
12h12

Iris Ivone Sampaio Cozinheira 44h 7h  às
12h12

13h24  às
17h

12h12  às
13h24

Carmen de Souza Silva Auxiliar  de
Cozinha

44h 7h  às
12h12

13h24  às
17h

12h12  às
13h24

Raquel Regina de Oliveira Auxiliar  de
Cozinha

44h 7h  às
11h00

12h12  às
17h

11h00  às
12h12

Davi Feliciano de Medeiros Zelador 44h 8h  às
12h42

13h54  às
18h

12h42  às
13h54

Josué Moreira da Silva Zelador 44h 7h às 12h

12h42  às
17h

11h30  às
12h42

2.6 - Objetivos da Educação Infantil e da Educação Especial

Os  objetivos  da  educação  que  permearão  o  CEI  Ministro  Gustavo  Capanema  serão  totalmente
embasados em



documentos oficiais, uma delas será as Diretrizes Curriculares Nacionais pois são orientações para
organização, articulação e desenvolvimento das propostas pedagógicas nacionais, por isso, se fará
presente  em  todo  o  processo  educativo  realizado  na  Unidade  Escolar,  pois  sabemos  que  a
Educação é fundamental para o desenvolvimento pleno da criança, desde que sejam consideradas
conforme as DCNs um sujeito histórico e de direitos que, nas interações e vivências constroem sua
identidade  pessoal  e  coletiva,  brincando,  observando,  experimentando  as  crianças  terão  uma
aprendizagem capaz de contribuir para seu desenvolvimento social e cognitivo. Faz-se necessário
dizer  que  nem  sempre  a  Educação  Infantil  teve  um  caráter  pedagógico,  onde  a  criança  é
protagonista de seu processo educativo, e sim era tida como assistencial às camadas populares para
oferecer cuidado, higiene, alimentação e segurança. Através dos direitos previstos pela Constituição
Federativa  do Brasil,  pela lei  do Estatuto da Criança e Adolescente (Lei nº 8.069/90),  a Lei de
Diretrizes  e  Bases  (9394/96)  a  proposta  pedagógica  da  Educação  tem  uma  promoção  do
desenvolvimento  integral  das  crianças  de  zero  a  cinco  anos  construindo  seu  conhecimento  e
aprendizagem  em  diferentes  linguagens.  De  acordo  com  a  Lei  de    Diretrizes  e  Bases  da
Educação/LDB -  Lei  9.394/96,  em seu Art.  29,  diz  que:  “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”. De acordo com a Constituição Federal de 1988 – art.3º, incisos I, II e IV, a Educação
Infantil  constitui-se  como  um  primeiro  espaço  de  educação  coletiva  fora  do  contexto  familiar,
desempenhando um papel ativo na construção   de uma sociedade livre, justa, solidária. Para o CEI
Ministro Gustavo Capanema o aprendizado das crianças deve acontecer efetivamente, o profissional
da Educação deve estar  atento  a  todas as  transformações para  garantir     os  objetivos  dessa
modalidade, buscando aprender sobre o desenvolvimento da criança, criando e organizando nos
tempos/espaços  oportunidades  para  trocas  de  ideias,   linguagem,   criatividade,   sentimentos,
imaginação, não fazendo distinção e respeitando os limites e inclusão de todas as crianças para que
haja  aprendizagem de forma integral garantindo que a vez e a voz dos bebês e das crianças
pequenas no processo educacional.
A educação da criança deve estar sempre compartilhada com os profissionais e famílias para que a
educação infantil seja democrática e de qualidade. Segundo as Diretrizes Nacionais o atendimento
integral dos direitos da criança: ...requer que as instituições de educação infantil na organização de
sua proposta pedagógica e   curricular assegurem espaços e tempos para a participação, o diálogo e
a escuta cotidiana das famílias, o  respeito e a valorização das diferentes formas em que elas se
organizam.  (BRASIL,  2009a,  p.13)  Ainda de    acordo com as Diretrizes Nacionais:  “As práticas
docentes na Educação Infantil,  devem ser  essencialmente lúdicas,  prazerosas,  interdisciplinares e
fundamentadas  no  uso  dos  sentidos  e  experimentação,  no  intuito  de  propiciar  que  as  vivências
permitam o desenvolvimento das crianças de forma integral”.  As Diretrizes   Municipais de Campinas
fará parte desse trabalho com o que se propõe o CEI Ministro Gustavo Capanema, pois  se apresenta
de  uma  forma  muito  efetiva  orientando,  mantendo  diálogo  em  processo  contínuo  de  construção
permitindo  trilhar  caminhos  para  a  organização  de  novas  práticas  pedagógicas,  concebendo
experiências vivenciadas por criança-criança, criança-adulto e adulto-adulto, os constituindo enquanto
sujeitos históricos, criadores de culturas. Ainda se falando dos profissionais da educação, as Diretrizes
Municipais trazem com    muita propriedade “o que fazer" aos adultos no trabalho com os bebês e
crianças pequenas: "Um fazer que respeite a infância plena a qual as crianças têm direito... Enfim,
assumir  um papel  de  pesquisador,  mediador,  estudioso  que  escuta  atentamente  e  considera  as
crianças possibilidades de sair do comum e entrar no surpreendente, no maravilhamento das diversas
formas de expressão e sentimento". (p. 15) Não tem como    falar sobre os objetivos para a educação
infantil,  sem falar  de  currículo,  pois  é  ele  segundo  as  definições das  Diretrizes  Nacionais  o  que
possuem um conjunto de práticas que buscam articular as experiências e os saberes das crianças
com conhecimentos culturais,  artístico,  ambiental,  científico e tecnológico, de modo a promover o
desenvolvimento integral de crianças de zero a cinco anos de idade. Conforme no Art 2º do Sistema
Municipal    de Campinas define currículo para a educação Infantil: “O currículo na Educação Infantil é



o conjunto das interações e brincadeiras que garantam experiências com o conhecimento e a cultura
em meios às práticas sociais que se dão entre crianças , suas famílias, e os educadores, acolhendo a
heterogeneidade expressiva das diversidades e constituindo história de vida no âmbito das ações
educativas.” Baseado nisso, o CEI Ministro Gustavo Capanema norteará seu trabalho com base no
currículo segundo a Resolução SME nº 10/2016 Art 3º onde tem por objetivo ações pedagógicas com
experiências nos diversos tempos e espaços: • Relações sociais    e culturais da criança; • Vivências
narrativas  de apreciação e  interação com a linguagem oral  e  escrita;  •  Relações quantitativas; •
Relações com variadas formas de expressões artísticas; • Vivências éticas e estéticas;
• Promoção  de  vivências  com o  conhecimento  e  a  cultura  na  sua  diversidade;  •  Interações  que
permitam a autonomia  da criança;  •  Relações com o mundo físico e social;  •  Interações com as
manifestações e tradições culturais prioritariamente locais e regionais; • Uso de recursos tecnológicos
e  midiáticos.  Basear-se  também nos  Objetivos  da  Educação  Infantil  segundo  Regimento  Escolar
Comum Portaria SME- Secretaria Municipal de Campinas nº 69/2018. O Plano de trabalho atenderá
em acordo o que diz o Regimento Comum: No Art. 3º a educação municipal é realizada com base nos
seguintes princípios: • I - Igualdade de condições e garantia do acesso e da permanência do aluno na
escola; • II - Gratuidade e laicidade do ensino público; • III - Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar
e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber; • IV - Respeito à liberdade e apreço à tolerância; •
V - Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas; • VI - éticos: da valorização da autonomia,  da
responsabilidade, da solidariedade e do respeito ao bem comum, ao meio ambiente e às



diferentes culturas, identidades e singularidades; • VII - políticos: dos direitos e deveres de cidadania,
do   exercício  da  criticidade  e  da  participação  e  do  respeito  aos  princípios  democráticos;  •  VIII  -
estéticos:  da  valorização  da  sensibilidade,  da  criatividade,  da  ludicidade  e  da  diversidade  de
manifestações artísticas e culturais; • IX - Garantia de padrão de qualidade social; • X - Valorização e
formação de todos os profissionais   que atuam na UE; • XI - compromisso com o Estado Democrático
de  Direito;  •  XII  -  gestão  democrática;  •  XIII  -  valorização  da  experiência  extraescolar;  •  XIV  -
vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais; e • XV - Autonomia pedagógica,
administrativa e financeira da UE. • No Art. 4º a educação municipal    tem por finalidade: • I - O
ensino-aprendizagem dos saberes produzidos historicamente; • II - A articulação das experiências e
dos saberes dos alunos com os conhecimentos  que fazem parte  do  patrimônio  cultural,  artístico,
ambiental, científico e tecnológico da humanidade; • III - o desenvolvimento integral do aluno, em seus
aspectos físico, psicológico, afetivoemocional, intelectual, social  e cultural;  •  IV - A formação ética,
política e estética do aluno; • V - A produção de saberes e o incentivo à pesquisa; • VI - A formação
básica para o    trabalho; • VII - A formação para o exercício da cidadania O CEI Ministro Gustavo
Capanema no decorrer do atendimento a que propõe trabalhará com projetos elaborados de acordo
com  o  interesse  das  crianças  e  seus  conhecimentos  prévios,  sabendo  que  a  criança  não  é
definitivamente uma tábula rasa e sim autora do seu processo tendo respeitado seus limites, seu
espaço e o tempo necessário para que sua aprendizagem seja consolidada de forma integral. A escuta
da criança será fundamental para que eles estejam de acordo com a realidade do que se propõe os
Objetivos da Educação Infantil, valorizando todas as formas de expressão, sem esquecer da língua de
sinais,  que pode  ser  aprendida por  todas  as  crianças não apenas  pelas  crianças surdas.     Os
profissionais da educação procurarão ter um olhar atento e específico às necessidades dos bebês,
crianças pequenas e das crianças público-alvo da Educação Especial  na realização dos objetivos,
visto que cada um aprende, interpreta, sente de uma forma única, como muito bem diz nas Diretrizes
Municipais, "não há   linguagem que sobreponha a outra, todas são importantes na Educação Infantil."
Também fará parte do    trabalho realizado no CEI no decorrer do atendimento letivo o documentar as
vivências das crianças, os projetos realizados através de recursos: A escuta da criança, Relatórios,
Planejamentos, entrevistas com as famílias (a participação da família/comunidade é fundamental para
a qualidade do trabalho), ficha de avaliação, vídeos, fotos, diários de classe, caderno de observações,
portfólios  ,  painéis  entre  outros.  Cabe  aos  profissionais  terem   um  olhar  investigativo  e  bom
planejamento  com  as  crianças,  respeitando  suas  especificidades,  através  das  observações
sistemáticas, crítica e criativa das atividades diárias, como as brincadeiras e interações e fazendo uso
dos  múltiplos  registros  realizados  em  períodos  diversificados  são  condições  essenciais  para
compreender como a criança se apropria  de  modos de agir,  pensar,  culturalmente  constituídos e
organizando os espaços/tempos educativos pensando numa aprendizagem significativa. Conforme as
Diretrizes Municipais de Campinas: ... avaliação na Educação Infantil considera-se que é intrínseca ao
processo educativo. A instituição define, de maneira participativa e democrática, princípios de trabalho,
critérios,  formas e instrumentos de realização da avaliação das práticas educativas.  (p.20)  O CEI
Ministro Gustavo Capanema acredita e pretende viver na Unidade um espaço de inclusão em todas
suas  instâncias,  considerando  a  diversidade,  pensando  na  singularidade  das  crianças,  como nos
apresenta a Constituição Federal, como um dos seus objetivos fundamentais, a promoção do bem de
todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação
(art. 3º, inciso IV). A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva
(2008)  estará  inserida  no  CEI  seguindo  seu  objetivo:  promover  o  acesso,  a  participação  e  a
aprendizagem dos estudantes com deficiência. É evidente que os fundamentos teóricometodológico
da inclusão escolar estão apoiados na ideia de uma educação de qualidade para todos aos que nela
estão  inseridos,  com respeito  à  diversidade,  à  singularidade  de  cada  indivíduo,  com  transtornos
globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação nas escolas regulares. O CEI juntamente
com a professora de Educação Especial   estará totalmente conectado observando, criando projetos,
atividades,  momentos  com as  famílias,  interação   entre  as  crianças  em seus  tempos  e  espaços



organizados com todo cuidado para que verdadeiramente haja a inclusão das crianças público-alvo da
Educação Especial.



2.8- Proposta Curricular

A proposta Curricular baseia-se nos três pilares fundamentais da educação infantil; brincar, educar e
cuidar,  em conjunto com as competências gerais da educação básica, que inter-relacionam com a
educação básica, em conjunto com a Base Nacional Curricular, Diretrizes Curriculares Nacionais para
Educação Infantil, as Diretrizes Curriculares Municipais da Educação Infantil para nortear as práticas
pedagógicas,  Lei  nº  9394/96  e  Regimento  Comum  das  Unidas  Educacionais  do  Município  de
Campinas- SME nº 114/2010.
Partindo  do  princípio  que  é  garantir  uma  educação  de  equidade,  sendo  a  criança  o  centro  do
planejamento curricular, sendo um ser pensante, sócio histórico e por meio de interações e relações
cotidianas vivenciadas assim constroem sua identidade, considerando a criança como única, tendo sua
singularidade,  buscando  articular as experiências e os saberes das crianças com os conhecimentos
que  fazem  parte  do  mundo  cultural,  artístico,  ambiental,  cientifico  e  tecnológico.  Possibilitando
inúmeras experiências e  aprendizagens  em  atividades lúdicas, ou seja em expressões criadas e
recriadas no mundo das relações.
Conforme  o  BNCC,  na  primeira  etapa  da  educação  básica  devemos  assegurar,  seis  direitos  de
aprendizagem e desenvolvimento, sendo eles:
Conviver,  Brincar,  Participar,  Explorar,  Expressar  e  Conhecer-se,  para  que  as  crianças  tenham
qualificações  necessárias  para  aprender  e  se  desenvolver.  Considerando  esses  direitos  de
aprendizagem a BNCC estabelece cinco campos de experiências, onde as crianças possam aprender
e  se  desenvolver,  sendo  que  em  cada  campo   de  experiência,  são  definidos  objetivos  de
aprendizagem, na educação infantil,  o quadro de cada campo de experiência se organiza em três
colunas-relativa aos grupos por faixa etária, nos quais em cada grupo se  encontra o objetivo a ser
trabalho em cada faixa etária.
Nesse contexto a Unidade ao acolher as vivências e os conhecimentos construídos pelas crianças no
ambiente    da família e no contexto da comunidade, entrelaçando com suas proposta pedagógicas,
têm o objetivo de   ampliar as experiências, conhecimentos, e habilidades das crianças, diversificando
e firmando novas aprendizagens.

De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil (DCNEI, Resolução

CNE/CEB nº 5 /2009), em seu artigo 9º, como práticas pedagógicas compõem a proposta curricular

da Educação Infantil, devem ter como eixo norteadores as Interações e brincadeiras, garantindo

experiências:

Promovendo o conhecimento por meio de suas ações e interações com seus amigos e com
adultos, possibilitando aprendizagens, desenvolvimento e socialização. A Interação durante a
brincadeira qualifica o cotidiano da infância, trazendo muitas aprendizagens para o
desenvolvimento integral das crianças. ;

Tendo  em vista  os  eixos  das práticas pedagógicas e as competências gerais da Educação Básica
proposta  pela  BNCC, seis  direitos  de aprendizagem e desenvolvimento  asseguram,  na Educação
Infantil, as condições para     que as crianças aprendam nas quais desenvolvem um papel ativo em
ambientes que as convidem a vivenciar desafios e a sentirem-se provocadas a resolvê-los, nas quais
possam construir um conceito sobre si, os outros e    o mundo social e natural.

Essa  concepção  de  criança  como um ser  que  observa,  dialoga,  que  se  opõem,  conclusivo,  que
constroem conhecimentos e se apropria do conhecimento sistematizado por meio de ações e nas
interações com o mundo físico e social.

De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil (DCNEI, Resolução CNE/CEB
nº 5
/2009), em seu artigo 6

Ético: valorização da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do respeito ao bem comum,
ao meio ambiente e as diferentes culturas, identidades e singularidades. Assegurando as crianças a



manifestação  de     seus  interesses,  desejos  e  curiosidade,  valorizar  também  suas  produções
individuais  e  coletivas,  trabalhar  a  autonomia,  para  a  escolha  de  brinquedos  ou  brincadeiras,
ampliando assim seus conhecimentos.

Políticos: dos direitos de cidadania, do exercício da criticidade e do respeito à ordem democrática.
Promovendo    as  crianças  a  formação  participativa  e  crítica,  expressões  de  sentimentos,
questionamentos. É  necessário  garantir uma experiência bem sucedida de aprendizagem a todas as
crianças, sem discriminação.
Estéticos: da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade e da liberdade de expressão nas diferentes
manifestações artísticas e culturais. Oferecendo um cotidiano de situações agradáveis, estimulantes,
um   ambiente  desafiador,  ampliando  as  possibilidades  infantis  de  cuidar  e  ser  cuidada,  de  se
expressar, comunicar e criar, organizar pensamento e ideias.
O ambiente escolar, se configura como como um espaço institucionais não doméstico que cuidam e
educam.  O cuidar e o Educar dentro de um estabelecimento educacional se faz indissociavelmente,
pois ao mesmo tempo que se esta cuidando, o docente consegue ensinar, ao mesmo tempo que se
ensina também se educa, fazendo uma rápida descrição, quando o agente educacional dá banho em
uma  criança,  ele  não  esta  apenas  cuidando   mas  também  ensinando  sobre  saúde,  bem  estar,
autonomia, conhecimento do corpo, os sentidos. E no caso do educar o professor ao contar uma
história,  está  preocupado  em  inserir  o  conhecimento  ao  cotidiano  desta    criança  buscando
informações  através  dos  questionamentos  o  anseio  desta  criança,  ele  esta  observando,  esta
preocupado com que seu aluno consiga se desenvolver.
O convívio da criança em um ambiente não doméstico traz a criança a oportunidade de socializar com
o outro,  que embora possa ter a mesma faixa etária, não tem o mesmo repertório ou histórico cultural.
Em um abito educacional, a criança desenvolve sua autonomia, autoestima, respeito as diferenças e
ao outro, são incluídos   em uma educação plural e de equidade, cria senso crítico, colabora, socializa,
se insere a um grupo.

Ás  praticas  pedagógicas  que  tem  intencionalidade  educativa,  consiste  na  organização,

implementação e proposição, pelo educador, de experiências que permitam as crianças conhecer

a si e ao outro e de conhecer e compreender as relações com o meio ambiente, com a cultura e a

produção científica, nas experimentações com materiais variados, na aproximação com a leitura e

na relação com o outro.

Considerando que, na Educação Infantil, as aprendizagens e o desenvolvimento das crianças têm
como eixo estruturantes as interações e  brincadeiras assegurando-lhes os direitos de conviver,
brincar, participar, explorar, expressar-se e conhecer-se, a organização curricular da Educação
Infantil na BNCC está estruturada em cinco campos de experiências. Os campos são as situações
e experiências decorrente no dia-a-dia das crianças.

As definições dos campos de experiência também se baseiam no que dispõem as DCNEI em
relação aos saberes e conhecimentos fundamentais para  a  criança  e  associados  ás  suas
experiências.

Possibilitar às crianças apropriar-se de diferentes linguagens e saberes que circulam em nossa
sociedade, selecionados pelo valor formativo que possuem em relação aos objetivos definidos no
projeto pedagógico;

Criar condições para que a criança aprenda a opinar e a considerar os sentimentos e a opinião dos
outros sobre um acontecimento, uma reação afetiva, uma ideia, um conflito, essas condições vem
através da vivencia, do brincar, da experimentação, da hipótese. A criança apresenta sua preocupação
com o outro através de gestos, quando uma criança ao seu lado esta chorando a primeira reação dela
é de dar carinho.  Quando  estão  brincando, uma se insere ao lúdico do outro criando novos caminhos
para aquela brincadeira, desenvolve a narrativa de convencer o outro que seu modo de brincar é mais
interessante, criando vinculo de amizade e afetividade.



Através destes princípios norteadores a equipe educativa com este documento terá um olhar
cuidadoso para as práticas culturais proporcionando as crianças que se envolvem e constroem
sentidos sobre o mundo nas três áreas: Educar, cuidar e brincar.

Concepção de criança / crianças.

A concepção de criança na qual acreditamos é a de  que  ela  é  um  ser  histórico,  social,  político,
que  encontra   informações ao decorrer de sua vida que lhe permitem formular, construir e reconstruir
o espaço que   a cerca, através das práticas sociocultural da comunidade nas quais as crianças e
adultos estão inseridos, de forma prática quando damos um celular a um bebe mesmo não havendo a
necessidade de explicar ele através   da observação sabe que a música, ou o desenho muda com o
passar do dedo na tela do celular.

Nessa perspectiva, trazemos Larrosa (1998), que fala da criança como um individuo histórico que
compartilha de seu conhecimento com o outro que não esta inserido no mesmo cotidiano ou meio
social que ele. Ampliando o conhecimento de ambos através da vivencia em um ambiente escolar.

Dialogando com Sarmento (2004), a criança tem papel ativo no seu processo de socialização e,
por meio das interações sociais, significa e interpreta o mundo, “em suas práticas, existe, para
além da estereotipia, uma singularidade nas produções simbólicas e artefatos infantis que
configuram o que a sociologia da infância define como cultura infantil”.

Diante da reflexão citada à criança em seu papel ativo em sua construção lúdicaquando ocorre a
interação com
outras  crianças  as  quais  tornarão  criadores  de  uma  nova  construção  dentro  da  perspectiva  da
brincadeira,  consideradas como capazes de construir  novas interações sociais.  Elas “constroem o
ambiente que as rodeiam     e a sociedade mais vasta em que vivem”.

sublinha que: [...] as crianças são seres sociais e, como tais, distribuem-se pelos diversos modos
de estratificação social: a classe social, a etnia a que pertencem, a raça, o gênero, a região do
globo  onde  vivem.  Os  diferentes  espaços  estruturais  diferenciam profundamente  as  crianças
(SARMENTO, 2004, p.10)

A criança pensa o mundo a partir de suas interações com a sociedade, e, como diz Freire (1983), “não
há educação fora das sociedades humanas e não há homem no vazio” (p. 39). Podemos dizer, então,
que o ser humano é um ser de relações.  Partindo  dessa perspectiva, a criança vai aprendendo a
respeito do mundo em que está inserida, vai conhecendo seus valores e suas culturas.
Esses  valores  sociais,  entretanto,  são  frutos  de  experiências  que  a  criança  vai  vivenciando  e
desenvolvendo    junto com aprendizados e significados culturais que as rodeiam ao longo de sua
vida.
A avaliação é um instrumento de reflexão das práticas, para orientar as aprendizagens das crianças.
Ela deve refletir  sobre todo o contexto de aprendizagem: as atividades propostas e o modo como
foram realizadas, as instruções e os apoios oferecidos ás crianças individualmente e coletivamente.A
avaliação conforme estabelecido na Lei nº 9.394/96, tem por finalidade de acompanhar e refletir no
trabalho  realizado  com os  pequenos.  Assim  devemos  garantir  e  contribuir  condições  que  melhor
contribuam para a aprendizagem e o desenvolvimento de cada criança.

De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil (DCNEI, Resolução CNE/CEB nº 5
/2009), em seu artigo 10

I- a observação crítica e criativa das atividades, das brincadeiras e interações
das crianças no cotidiano;



II- utilização  de  múltiplos  registros  realizados  por  adultos  e  crianças
(relatórios, fotografias, desenhos, álbuns e etc);

III- a  continuidade  dos  processos  de  aprendizagens  por  meio  de  criação  de
estratégias  adequadas  aos  diferentes  momentos  de  transição  vividos  pela
criança (..)

IV- Documentação  especifica  que  permita  a  família  conhecer  o  trabalho  da
instituição  junto  ás  crianças  e  os  processos  de  desenvolvimento  e
aprendizagem da criança na Educação Infantil.

V- A não retenção das crianças na Educação Infantil.

Toda documentação dessas observações e outros dados sobre a criança devem acompanha-la
ao longo de sua trajetória na Educação Infantil, e ser entregue quando a mesma for para o ensino
fundamental, para garantir a continuidade dos processos educativos.

2.9 CALENDÁRIO ESCOLAR





2.10 - Programas e Projetos

Além dos projetos, podemos destacar as seguintes atividades trabalhadas coletivamente entre as

turmas dos agrupamentos ao longo do ano letivo.

ANIVERSARIANTES DO MÊS:

Esse momento será celebrado com todos os agrupamentos de forma integrada, onde todas as

crianças se reunirão no pátio da U.E., toda última sexta-feira de cada mês, formando uma grande

roda em volta dos aniversariantes. O mesmo objetiva, além de facilitar a interação das crianças

com colegas de sua turma, bem como, de outras; proporcionar momentos de alegria a quem está

aniversariando.

E ainda, permite as crianças reconhecerem que é o aniversário dos colegas e não o seu, e

assim dessa forma, respeitarem e aceitarem as atividades propostas, além de, reconhecerem no

calendário, os meses do ano. Após todos cantarem os parabéns aos aniversariantes, será servido

o bolo e o suco, em seguida ocorrerá um momento de descontração com músicas e danças.

PROJETO MASCOTE EM MINHA CASA:

RECORTE DE CONTEÚDO:

Identidade e autonomia.

DURAÇÃO:

O ano inteiro.

JUSTIFICATIVA:

Esse projeto irá desenvolver a responsabilidade, do acolher e cuidar, uma vez que toda sexta-

feira, uma criança diferente de cada agrupamento levará para casa o mascote da turma, bem



como, o nome que cada uma terá no ano letivo de 2021. A escolha desse nome surgirá, por meio

de votação baseada em imagens apresentadas pelas professoras de cada turma escolhidas de

acordo com o interesse das crianças, em diversos momentos pedagógicos.

OBJETIVO DO PROFESSOR:

Enviar o mascote, para a casa das crianças, seguindo uma ordem da listagem de chamada ou

sorteio, sendo devolvido toda segunda- feira junto ao caderno de registro, que deverá conter fotos,

colagens, desenhos, entre outras formas de demonstração de como foi a vivência e experiência

do mascote com a família ao longo do final de semana.

OBJETIVOS PARA AS CRIANÇAS:

Criar hábitos de cuidado com o mascote;

Verbalizar a experiencia dos cuidados;

Responsabilizar-se pelo objeto;

Envolver a família no projeto;

Criar laços afetivos entre escola e família.

ETAPAS PROVÁVEIS

Apresentar o projeto para a família;

Escolha do mascote e o nome;

Músicas;

Contação de histórias.

METAS:  Estima-se  alcançar  em  cada  apresentação  que  95%  das  crianças  de  cada  turma
participem.

AVALIAÇÃO: A avaliação será a partir dos relatos vivenciados por cada criança.



PROJETO “SEXTA EM CENA ”

RECORTE DE CONTEÚDO:

Apresentações culturais.

DURAÇÃO:

O ano inteira.

JUSTIFICATIVA:

Tendo em vista a importância do teatro na educação infantil, consideramos de extrema

importância utilizá-lo como ferramenta para dar a oportunidade as crianças de se expressarem

através da imaginação e da representação. Sendo assim, a proposta será manter a presença do

teatro na unidade semanalmente e durante todo o ano letivo de forma organizada, a fim de,

possibilitar  a  participação de todas as  turmas,  incluindo além das crianças,  as professoras e

monitoras  no  processo  de  criação  e  desenvolvimento  promovendo  mais  integração  entre  os

grupos.

OBJETIVO PARA O PROFESSOR:

Desenvolver a expressão por meio da arte cênica (teatro) favorecendo a atenção, observação,
imaginação e a criatividade.

OBJETIVOS PARA AS CRIANÇAS:

Expressar-se livremente, vencendo seus medos;

Desenvolver o senso crítico;

Valorizar sua autoestima;

Conhecer e reconhecer os clássicos infantis;

Desenvolver a linguagem oral;



Interagir e socializar com crianças de várias faixas etárias;

Desenvolver linguagem corporal através da criação e imitação;

ETAPAS PROVÁVEIS:

Músicas;

Teatros;

Contação de histórias.

Fantoches.

METAS:  Estima-se  alcançar  em  cada  apresentação  que  80%  das  crianças  de  cada  turma
participem.

AVALIAÇÃO:  A  avaliação  será  contínua,  através  das  observações  diárias  das  crianças  no

desempenho e participação das atividades individuais, coletivas e lúdicas.

1 – SEMANA EDUCATIVA DA DENGUE:

RECORTE DE CONTEÚDO:

Conscientização e cuidados.

DURAÇÃO:

Uma semana.

JUSTIFICATIVA:

Sabemos o quanto as crianças podem influenciar positivamente o futuro de todos, pois elas
são o futuro, sendo assim a proposta ao longo desta semana, será trabalhar este tema com as



crianças para que elas possam compreender a importância de prevenir a doença, eliminando os
focos do mosquito.

OBJETIVO DO PROFESSOR:

Apresentar e conscientizar as crianças sobre a importância de prevenir a doença, causada pelo
mosquito Aedes Aegypti e os cuidados para que ele não se reproduza.

OBJETIVOS DAS CRIANÇAS:

Conhecer e reconhecer o mosquito;

Conhecer os possíveis criadouros e sua reprodução;

Detectar e eliminar os focos de dengue na escola e fora dela;

Identificar os principais sintomas;

ETAPAS PROVÁVEIS:

Músicas;

Contação de histórias e teatro.

Confecção com matérias recicláveis.

Pesquisas em casa;

META:  Estima-se  alcançar  no  fim  da  semana que  70% das  crianças  tenham participado  das
propostas.

AVALIAÇÃO:  A  avaliação  será  contínua,  através  das  observações  diárias  das  crianças  no

desempenho e participação das atividades individuais, coletivas e lúdicas.

2 – DIA MUNDIAL DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA:

RECORTE DE CONTEÚDO:



Inclusão escolar.

DURAÇÃO:

Um dia.

JUSTIFICATIVA:

A escola deve proporcionar um ambiente acolhedor e inclusivo, neste sentido busca-se
preparar para receber e assegurar inclusão das crianças público-alvo  da Educação Especial,
visando a inclusão e acessibilidade. Desta forma foi  escolhido a temática:  “O  dia Mundial  da
Educação  Inclusiva”,  devido  a  importância  de  garantir  educação  inclusiva  desde  a  infância
proporcionando momentos  de  interação  e  socialização com diferentes crianças, mostrando a
diversidade e como conviver essas especificidades.

OBJETIVO DO PROFESSOR:

Conhecer os diferentes modos de aprendizagem das pessoas com deficiências e compreender
que todos podem aprender e conviver em sociedade.

OBJETIVOS PARA AS CRIANÇAS: Identificar práticas inclusivas na escola;

Entender  os  diferentes  modos  de  aprendizagem  de  cada  criança  e  suas  necessidades
educacionais especiais e deficiências;

Compreender que todos podem aprender e conviver em sociedade;

Socializar com crianças que apresentam necessidades educacionais especiais;

Respeitar as diferenças;

ETAPAS PROVÁVEIS:

Músicas;

Histórias;



META: Estima-se alcançar a participação de 85% das crianças.

AVALIAÇÃO:  A  avaliação  será  contínua,  através  das  observações  diárias  das  crianças  no

desempenho e participação das atividades individuais, coletivas e lúdicas.

3 – SEMANA EDUCATIVA MONTEIRO LOBATO :

RECORTE DE CONTEÚDO:

Oralidade e leitura.

DURAÇÃO:

Uma semana.

JUSTIFICATIVA:

O  autor  Monteiro  Lobato  foi  escolhido  pela  importância  de  favorecer  as  crianças  tanto
vivencias; quanto experiências incríveis dentro da literatura infantil, a partir de um mundo mágico
de personagens que encantam a todos.

OBJETIVO DO PROFESSOR:

Desenvolver o gosto pela leitura, o faz de conta e a imaginação através das histórias e obras do
autor Monteiro Lobato.

OBJETIVOS PARA AS CRIANÇAS:

Conhecer o autor Monteiro Lobato e suas obras;

Conhecer e reconhecer os personagens e suas características;Apreciar contos e músicas;

Vivenciar um mundo de fantasias e imaginação;

Ouvir, recontar e dramatizar histórias;



ETAPAS PROVÁVEIS:

Músicas;

Histórias;

Brincadeiras;

Culinária;

Danças;

Destaque de personagens;

Confecção de personagens com reciclagem.

META: Estima-se alcançar 90% de participação das crianças.

AVALIAÇÃO:  A  avaliação  será  contínua,  através  das  observações  diárias  das  crianças  no

desempenho e participação das atividades individuais, coletivas e lúdicas.

 SEMANA EDUCATIVA PIPA SEM CEROL

RECORTE DE CONTEÚDO:

Uso consciente da pipa.

DURAÇÃO:

Uma semana.

JUSTIFICATIVA:

Soltar pipas, apesar de ser uma brincadeira antiga, continua entre as preferidas das crianças,
principalmente em períodos de férias escolares. No entanto, o brinquedo feito com varetas e papel
de  seda  se  transforma  em  uma  arma  extremamente  perigosa  e  até  mesmo  fatal  quando
confeccionada com cerol: mistura de vidro moído em pó e cola que é passada na linha das pipas.

OBJETIVO DO PROFESSOR:



Proporcionar as crianças diversas orientações para que as mesmas possam se divertirem e
soltarem suas pipas com total segurança.

OBJETIVOS PARA AS CRIANÇAS:

Brincar longe de antenas, fios elétricos e postes.

Evitar soltar pipas em dias de chuva;

Soltar pipas distantes de aeroportos ou rodovias;

Dar preferência às pipas sem rabiolas para que não haja o risco de as mesmas ficarem presas
nas fiações elétricas;

Utilizar linhas próprias para a pipa sem cerol;

Fazer pipas em lugares seguros.

ETAPAS PROVÁVEIS:

Músicas;

Histórias;

Brincadeiras;

Danças;

Confecção de pipas: capucheta, peixinho e tradicional.

META: Estima-se alcançar 90% de participação das crianças.

AVALIAÇÃO:  A  avaliação  será  contínua,  através  das  observações  diárias  das  crianças  no

desempenho e participação das atividades individuais, coletivas e lúdicas.

3 – SEMANA DAS CRIANÇAS:



RECORTE DE CONTEÚDO:

O despertar da infância.

DURAÇÃO:

Uma semana.

JUSTIFICATIVA:

As crianças  terão  a  oportunidade  de  ao  longo  dessa  semana,  desfrutarem de  brincadeiras
lúdicas, festas e atividades descontraídas cheias de alegria e muita diversão, que promoverão um
ambiente amigável, saudável e cheio de energia.

OBJETIVO DO PROFESSOR:

Propiciar vivências artísticas, lúdicas e culturais, pois acreditamos que a educação e a formação
integral do indivíduo acontecem por meio de diversas linguagens.

OBJETIVOS PARA AS CRIANÇAS:

Vivenciar experiencias prazerosas no ambiente escolar.

Interagir com os pares.

Possibilitar  momentos  nos  quais  as  crianças  de  agrupamentos  diferentes  participem
coletivamente.

Experenciar brincadeiras em diversos espaços.

ETAPAS PROVÁVEIS:

Músicas;

Histórias;

Brincadeiras;

Danças;

Oficina de brinquedos com materiais recicláveis.



META: Estima-se alcançar 90% de participação das crianças.

AVALIAÇÃO:  A  avaliação  será  contínua,  através  das  observações  diárias  das  crianças  no

desempenho e participação das atividades individuais, coletivas e lúdicas.

SEMANA EDUCATIVA DO IDOSO

RECORTE DE CONTEÚDO:

Respeito ao idoso.

DURAÇÃO:

Uma semana.

JUSTIFICATIVA:

As propostas dessa semana, favorecerão diversos momentos onde as crianças tenham a
oportunidade de compreenderem sua origem e a  importância  da  sua família.  E  para  isso,  é
necessário  que as mesmas encontrem um ambiente acolhedor,  em que se sintam amadas e
queridas por todos, além de vivenciarem diversas situações diferentes, dentre elas momentos de
culinária,  com receitas  deliciosas  que os avós sabem preparar,  culturas,  hábitos  e  costumes
diversos. Bem como, aprenderem a ter bons modos e a internalizarem valores morais, éticos e
sociais e de respeito com os mais idosos percebendo que família e escola trabalham em parceria
para o seu desenvolvimento.

OBJETIVO DO PROFESSOR:

Promover e construir  uma aprendizagem significativa pessoal,  social  e  de conhecimento de
mundo e respeito aos mais velhos.

OBJETIVO PARA AS CRIANÇAS:

Perceber a importância do idoso na sociedade;



Vivenciar práticas cotidianas do mundo social;

Brincar e cantar as brincadeiras e músicas do tempo dos avós;



Imaginar, fantasiar, dramatizar, além de, explorarem e confeccionarem brinquedos antigos.

ETAPAS PROVÁVEIS:

Músicas;

Histórias;

Brincadeiras;

Danças;

Oficina de brinquedos com materiais recicláveis.

Culinária;

META: Estima-se alcançar 90% de participação das crianças.

AVALIAÇÃO:  A  avaliação  será  contínua,  através  das  observações  diárias  das  crianças  no

desempenho e participação das atividades individuais, coletivas e lúdicas.

Projetos Agrupamento I: As estratégias utilizadas para que as crianças tenham acesso a novos
conhecimentos,  considerando as diferentes linguagens são os projetos.  Ficaram definidos para
serem trabalhados com os bebes os seguintes projetos:

Projeto 01- Tema: “Lidando com as Emoções: Cuidando de mim e do outro”.

Recorte de conteúdo: Sentimento e emoções.

Duração: 2 meses

Justificativa:



A partir  das  propostas realizadas por  intermédio  de  brincadeiras,  músicas,  mímicas  faciais  e

gestos, estimularemos através de diversos momentos, com que as crianças aprendam, de forma

lúdica, divertida e prazerosa, sobre os sentimentos que as cercam e assim, consigam expressar

os seus sentimentos e emoções.

Objetivo que o professor quer alcançar:

Demonstrar seus sentimentos como forma de comunicação.

Objetivos para as crianças:

Expressar suas emoções;

Imitar expressões faciais;

Mostrar desejos e preferências, o que gosta ou não.

Etapas prováveis:

Músicas e danças;

Contação de histórias;

Fantoches, dedoches;

Brincadeiras de imitação;

Expressões diante do espelho de forma lúdica.

Metas:

Estima-se ao final do projeto, a participação de 75% das crianças do Agrupamento I.

Avaliação:

A  avaliação  será  feita  no  decorrer  do  projeto,  observando  o  cumprimento  de  etapas,  o
crescimento individual e coletivo.



Projeto 02: “Bebês em Movimento”.

Recorte de conteúdo: Desenvolvimento motor.

Duração: 2 meses.

Justificativa:

Este  projeto  visa  desenvolver  e  estimular  o  desenvolvimento  motor  dos  bebês que ainda não

andam,  outros  que  estão aprendendo a  engatinhar,  se  movimentar  e  segurar  objetos  e  ainda

aqueles que já se arriscam a ficar de pé e até andam agarrando-se nas coisas.

A  curiosidade  é  grande...  querem pegar  tudo,  sentir  as  texturas  e  observar  as  cores.  São
exploradores  natos,  se  esforçam  para  chegar  em  determinados  lugares  e  alcançar  objetos;
superando a cada dia os limites do próprio corpo com muita energia.
Logo, precisam ser estimulados com atividades pedagógicas que proporcionem a exploração
sensorial e movimentos variados, fortalecendo sua musculatura e saciando sua curiosidade.

Objetivo que o professor quer alcançar:

Desenvolver movimento motor amplo.

Objetivos para as crianças:

Movimentar-se pelo ambiente;

Explorar movimentos corporais;

Engatinhar, apanhar objetos;

Imitar gestos e movimentos corporais;

Etapas prováveis:

Circuitos motores;

Manuseio de objetos concretos diversos;



Danças;

Músicas;

Contação de histórias;

Metas:

Estima-se que até ao final do projeto as crianças tenham alcançado 90% do desenvolvimento
motor amplo.

Avaliação:

A avaliação será feita no decorrer do projeto, observando o cumprimento de etapas, o crescimento
individual e coletivo.

Projeto 03: “Que Bichinho É Esse”?

Recorte de conteúdo: Conhecendo os animais.

Duração: 2 meses.

Justificativa:

Esse projeto visa despertar a curiosidade em relação aos animais encontrados na natureza e

ao nosso redor, conhecer e identificar alguns animais de convívio humano.

Objetivo que o professor quer alcançar:

Despertar a curiosidade em relação aos animais de convívio humano e encontrados na natureza.

Objetivos para as crianças:



Conhecer alguns animais;

Imitar sons de bichinhos do convívio;

Reproduzir os movimentos corporais dos animais;

Apontar identificando os animais;

Etapas prováveis:

Músicas;

Danças;

Exploração de ambientes externos;

Fantoches;

Contação de histórias;

Manuseio de brinquedos temáticos de animais;

Metas:

Estima-se  que haja  a  participação  de 90% das  crianças  e  ao final  do  projeto,  elas  consigam
demonstrar conhecimentos a respeito do tema.

Avaliação:

A  avaliação  será  feita  no  decorrer  do  projeto,  observando  o  cumprimento  de  etapas,  o
crescimento individual e coletivo.

Projeto 04: “ Um mundo de sensações e descobertas”.

Recorte de conteúdo: Descobrindo sensações.



Duração: 2 meses

Justificativa:

Esse projeto possibilita apresentar as crianças diferentes tipos de materiais para que os

pequenos possam expandir suas capacidades e habilidades que envolvam os cinco sentidos,

proporcionando experiências e novas descobertas.

Objetivo que o professor quer alcançar:

Propiciar  experiências  com materiais  diversos  e  ampliar  os  sentidos e  sua  capacidade de

expressão e conhecimento do mundo, por meio da exploração sensorial.

Objetivos para as crianças:

Explorar texturas e diferentes materiais;

Ampliar a percepção visual;

Manipular materiais de encaixe, amassar, abrir e fechar;

Experimentar sabores e cheiros;

Percepção de sons diversos;

Etapas prováveis:

Caixa surpresa;

Tapete sensorial;

Chocalhos;

Músicas;

Recursos visuais;

Texturas diferenciadas;



Metas:

Estima-se que haja a participação de 90% das crianças e ao final do projeto elas tenham alcançado
o desenvolvimento de todos os sentidos.

Avaliação:

A  avaliação  será  feita  no  decorrer  do  projeto,  observando  o  cumprimento  de  etapas,  o
crescimento individual e coletivo.

Projetos Agrupamentos II:  Seguindo os parâmetros curriculares e  divisão de eixos para a
educação infantil,  serão  trabalhados ao  longo do ano letivo nos AGII, projetos que abordarão
importantes temas para o desenvolvimento das crianças. Dentre ao quais destacamos:

PROJETO 01 - TEMA:

“Quando me sinto assim”.

RECORTE DE CONTEUDO:

Identificar os sentimentos/emoções e nomeá-los.

DURAÇÃO:

Dois meses.

JUSTIFICATIVA:

O projeto foi elaborado pensando em atender as necessidades das crianças diante da realidade

que estamos vivendo e enfrentando em função da Pandemia do Coronavírus, pensando em

acolhê-las de maneira bem afetiva, amorosa, além de favorecer com que as mesmas

identifiquem seus sentimentos e emoções. Visando mediar todo esse processo, promoveremos

momentos, onde elas possam experienciar suas sensações, suas emoções, seus sentimentos e

seus pensamentos.

OBJETIVO DO PROFESSOR:

Trabalhar  de  forma  lúdica  e  divertida  para  que  a  criança  aprenda  a  identificar,  nomear  e
expressar as emoções de maneira saudável.

OBJETIVOS PARA AS CRIANÇAS:



Desenvolver a capacidade de se relacionar bem com os outros e consigo mesmo.

Lidar com as próprias frustrações, aprender a negociar com os outros e a conviver com os
sentimentos.

Observar os sentimentos que nos são revelados pelas expressões verbais e não verbais das
pessoas e compartilhar as dificuldades.

Descobrir novas estratégias para lidar com os conflitos e diminuir atitudes e ações negativas em
suas relações com o outro.

Tornar-se responsável por suas próprias necessidades emocionais.

Respeitar os sentimentos dos outros e os seus próprios.

Sentir-se valorizado, legitimado em seus sentimentos (mesmo que negativos) e, dessa maneira,
fortalecer a autoestima.

Controlar,  progressivamente,  suas  emoções  e  impulsos  diante  dos  conflitos  e  das
contrariedades.

ETAPAS PROVÁVEIS:

Conhecer as emoções;

Músicas;

Dramatização;

Jogos/brincadeiras das emoções.

Trabalhos manuais com reciclagem;

Contação de histórias.

Teatro com fantoche.

Brincadeiras livres e dirigidas;

METAS:

Estimamos que ate o final do desenvolvimento do projeto as crianças tenham alcançado 80%

de conhecimento sobre os temas trabalhados, cujos mesmos são: sentimentos e emoções.



AVALIAÇÃO:

A avaliação será feita ao longo do projeto, observando atentamente cada ação, bem como,

reação das crianças, durante a execução das atividades. Observando o interesse das mesmas

e também se fazem conexões voluntariamente ou de forma estimulada sobre os assuntos ou

atividades anteriores.

PROJETO 02 - TEMA:

“Eu e o meu corpinho”.

RECORTE DE CONTEÚDO:

Conhecer sobre o corpo e sobre os cinco sentidos.

DURAÇÃO:

Dois meses.



JUSTIFICATIVA:

Aprender sobre o corpo humano é uma etapa importante na vida da criança. Aproveitando a
curiosidade natural dos pequenos é uma excelente oportunidade para as descobertas sobre as
funções motoras, os sentidos e as funcionalidades do corpo, bem como para receber orientações
sobre a importância da higiene pessoal para o bem-estar, proporcionando o conhecimento sobre
os órgãos dos cinco sentidos.

Considerando que conhecer o corpo e sua funcionalidade nos traz a movimentação corporal,
dessa forma, trabalharemos através de brincadeiras o movimento, uma vez que é através dele
que a criança tem de descobrir o mundo e a si mesma, além do corpo ser sua principal forma de
linguagem e um meio, significativo, de estimularmos a comunicação oral, tão importante nessa
faixa etária.

O movimento é  uma necessidade físico-motora do desenvolvimento infantil,  e  é  capaz de
propiciar experiências em que as crianças descubram o mundo que as cercam, explorem seu
próprio corpo percebendo seu potencial e desenvolvam o sentimento de superação e autoestima.
É  necessário  que  se  faça  isso  o  tempo  todo:  correr,  agachar,  saltar,  rolar,  assentar,  virar
cambalhotas,  rastejar,  bater  palmas,  pegar  objetos,  cantar,  gritar,  imitar  sons,  etc.  É  dessa
maneira que as crianças poderão descobrir quem são, se perceber como sujeito e aprender a
respeitar o outro, desenvolvendo a autonomia, a segurança e o conhecimento de mundo.

OBJETIVOS DO PROFESSOR:

Possibilitar o desenvolvimento das diferentes funções do corpo, despertando nas crianças a
consciência do seu próprio corpo e de suas partes, desenvolvendo também o conhecimento dos
órgãos dos cinco sentidos. Ampliar a percepção da criança e de sua autonomia em momentos de
higiene para bem estar do corpo e da saúde. Estimulando o movimento e o desenvolvimento da
linguagem oral da criança, oportunizando a autopercepção e o conhecimento do mundo que a
cerca através do movimento corporal.

OBJETIVOS PARA AS CRIANÇAS:

Conhecer as partes do corpo;

Estimular e conhecer suas capacidades e limitações;

Desenvolver a percepção dos cinco sentidos;

Conhecer os órgãos dos cinco sentidos;

Conscientizar sobre os cuidados e higiene do corpo para termos saúde;



Desenvolver habilidades de coordenação motora grossa.

Trabalhar a linguagem oral através dos movimentos do corpo.

ETAPAS PROVÁVEIS:

Identidade/família;

Linha do tempo;

Conhecimento sobre corpo;

Brincadeiras (movimento)

Músicas;

Cinco sentidos;

Conto e reconto de histórias.

Dramatização;

Brincadeiras livres e dirigidas;

METAS:

Estima-se alcançar até o fim do projeto que 85% das crianças conheçam e nomeiem partes do
corpo e os órgãos dos sentidos.

AVALIAÇÃO:

A avaliação será feita ao longo do projeto, observando atentamente cada ação, bem como,
reação das crianças, durante a execução das atividades. Observando o interesse das mesmas e
também se  fazem conexões  voluntariamente  ou  de  forma  estimulada  sobre  os  assuntos  ou
atividades anteriores.

PROJETO 03 - TEMA:

“Brincar com o que não é brinquedo”.



RECORTE DE CONTEÚDO:

Construção de brinquedos com materiais não estruturados.

DURAÇÃO:

Dois meses.

JUSTIFICATIVA:

O brincar  com  materiais  não  estruturados  oportuniza  a  criança  explorar  suas  habilidades
criativas,  constrói  conhecimento  ao  viver  a  fantasia,  através  da  imaginação,  associando  até
mesmo a sua realidade. É através da brincadeira que a criança aprende, se desenvolve, constrói
relações, cria, recria, imagina, fantasia e amplia seu conhecimento de mundo. Os brinquedos não
estruturados, no entanto, possibilitam o criar e aprender diante de alguns recursos simples e que
aguçam a criatividade, assim é só lhe dar alguns objetos e tudo se transforma em brinquedo.
Construir na Educação Infantil é muito prazeroso, pois facilita e auxilia o entendimento para um
despertar de um novo mundo repleto de novas possibilidades e proporcionando o prazer pelas
aprendizagens.

OBJETIVOS DO PROFESSOR:

Serão explorados materiais reciclados que se transformarão em brinquedos, demonstrando
que é possível substituir os brinquedos eletrônicos e enriquecer esses momentos de brincadeiras
através  de  materiais  simples.  Durante  o  momento  de  construção  do  brincar  as  educadoras
poderão  fazer  intervenções  com  relação  a  conceitos  utilizados  nas  aprendizagens  como:
quantidades,  comparações de grandezas,  noções  de  cima e  embaixo,  além de  explorar  sua
criatividade  e  interesse.  Atividades  que  exigem  da  criança  construir  seu  próprio  brinquedo
permitindo que seu desenvolvimento ocorra de forma integral.

OBJETIVOS PARA AS CRIANÇAS:

Incentivar o brincar, o construir, e o imaginar.

Estimular a brincadeira em grupo, o faz de conta, a interação.

Conscientização e preservação do meio ambiente.

Incentivar a separação de lixo e a reciclagem.

Explorar os materiais recicláveis

Aprender a construir brinquedos com material reciclável.



ETAPAS PROVÁVEIS:

Músicas;

Elementos da natureza;

Minha imaginação;

Resgate de brincadeiras;

Contação de histórias;

Brinquedos/brincadeiras com materiais recicláveis;

Teatro;

Brincadeiras livres e dirigidas

METAS:

Estima-se alcançar até o fim do projeto que 80% das crianças explorem diferentes tipos  de

materiais usando a criatividade para a construção de brinquedos.

AVALIAÇÃO:

A avaliação será feita ao longo do projeto, através da observação do interesse e participação das

crianças,  a  conscientização sobre  a  importância  da  reciclagem para  a  preservação do meio

ambiente, com a oportunidade de construir seus próprios brinquedos.

PROJETO 04 – TEMA:

“Meu mundo do faz de conta: Cantos e Encantos”.

RECORTE DE CONTEÚDO:

Trabalhar a imaginação.

DURAÇÃO:

Dois meses.

JUSTIFICATIVA:



Através de observações percebemos que nos momentos de contar histórias, cantar dançar e
na hora das brincadeiras, as crianças demonstram facilidade em criar personagens imaginários
utilizando bastante o faz de conta para dar vida aos personagens.

“Ao brincar de faz de conta, as crianças buscam imitar, imaginar, representar e comunicar-se
de  uma  forma  específica  que  uma  coisa  pode  ser  outra,  que  uma  pessoa  pode  ser  uma
personagem, que uma criança pode ser um objeto ou um animal, que um lugar “faz de conta” que
é outro”. (Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, 1988, p. 22)

Por este motivo pretendemos dar mais ênfase a imaginação da criança através do lúdico no
cotidiano, pois a brincadeira de faz de conta não só ensinam os conteúdos de forma lúdica, como
também possibilitam entender as crianças em seus diferentes tempos, ritmos e  formas  de
aprender. Assegurando o tempo e o espaço para brincar, o educador contribui decisivamente para
o desenvolvimento e aprendizagem das crianças, destacando que a brincadeira do faz de conta é
uma  rica  experiência  que  propicia  uma  aprendizagem  significativa,  atrativa,  prazerosa  e
encantadora.

OBJETIVOS DO PROFESSOR:

Construir juntamente com as crianças formas de experimentar momentos lúdicos através do faz

de conta e da imaginação, contribuindo assim para uma aprendizagem diferenciada.

OBJETIVOS PARA AS CRIANÇAS:

Expressar  seus  desejos,  pensamentos  e  sentimentos,  utilizando  seus  argumentos  para
desenvolver sua autonomia;

Experimentar brincadeiras que utilizam a imaginação, interagindo com as demais crianças do
grupo e da instituição escolar;

Manipular  diferentes  objetos  e  materiais,  explorando  características,  propriedades  e
possibilidades de manuseio;

Criar trabalhos de arte através da produção gráfica e plástica, como um meio de comunicar-se e
expressar-se com o mundo;

Brincar com as linguagens artísticas, a fim de expressar seu potencial criativo;

Explorar o corpo com a voz, mãos, pés, produzindo música e instigando o faz de conta;

Participar de brincadeiras musicais que envolvam histórias;

Estabelecer a comunicação através da linguagem oral e corporal, a fim de interagir com o
adulto ou com outra criança por meio do faz de conta;



Recontar histórias conhecidas com aproximação às características da história original, referente
aos personagens, cenários, objetos;

Explorar  e  utilizar  os  movimentos  de  recorte,  pintura,  desenho,  rasgar,  para  desenvolver  a
coordenação motora fina;

Explorar de forma lúdica os diferentes cantinhos da sala, se utilizando da imaginação e do faz
de conta.

ETAPAS PROVÁVEIS:

Brincadeiras de faz de conta;

Contação de histórias;

Brincadeiras livres e dirigidas;

Encenação de Teatros;

Músicas;

METAS:

Estima-se alcançar até o fim do projeto que 85% das crianças desenvolvam a imaginação através
do faz de conta.

AVALIAÇÃO:

Será feita semanalmente através das atividades propostas ao longo do projeto e de acordo com
as observações registradas diariamente.

Projetos Agrupamentos III:  Em conformidade com a divisão de eixos estabelecidos para a
Educação  Infantil,  que  englobam  a  linguagem oral, movimento, artes, matemática, música,
natureza e sociedade, serão trabalhados projetos ao longo do ano letivo, escolhidos em conjunto
pelas professoras dos agrupamentos III, cujos mesmos abordarão importantes temas para a
aprendizagem e desenvolvimento da criança nesta faixa etária.

Salientamos que os projetos visam incentivar as crianças a externarem suas curiosidades,
manifestando a vontade por compartilhar descobertas (através de um jogo, uma história, algo que
aconteceu em casa, dentre outros), além de fomentar e desenvolver o ritmo e a motricidade.

E ainda, os mesmos objetivam possibilitar momentos de curiosidade sobre o novo,
estimulando a participação das famílias. Bem como, observar o meio natural, desenvolvendo a



curiosidade e a prática investigativa de cada criança, a linguagem oral, a coordenação motora
grossa e fina, a socialização, a imaginação e a criatividade.

PROJETO 01 - TEMA: Adaptação

RECORTE DE CONTEÚDO: Readaptação e expressão de sentimentos

DURAÇÃO: O projeto tem como período de duração 2 meses.

JUSTIFICATIVA:

O projeto “Um Novo Começo” foi pensando diante da necessidade de entender e preparar as
crianças ao novo ano letivo após um longo período de isolamento social, visando também um
possível  retorno presencial  que irá  exigir  protocolos e  uma nova rotina  em que deverá  ser
priorizado as emoções, sentimentos e desejos das crianças.
O período de retorno e adaptação é muito importante, tanto para as crianças quanto para os

pais, possibilitando novas descobertas e vínculos diferentes aos habituais das crianças.

OBJETIVOS QUE O PROFESSOR QUER ALCANÇAR:

Escutar e entender os sentimentos relatados pelas crianças;

Estimular a expressar e reagir a cada sentimento;

Diferenciar os sentimentos bons e ruins;

Receber as crianças com atenção, cuidado e afetividade;

Estabelecer vínculo afetivo entre o professor e criança;

Amenizar os medos enfrentados durante o período de isolamento;

Proporcionar uma relação de confiança entre crianças, pais e familiares;

Cuidar  e  educar  com  respeito  e  afeto  nos  primeiros  contatos  da  criança  ao  ingressar  ou
regressar à escola;

Planejar atividades que estimulem a criança, priorizando o lúdico;

Apresentar  os  protocolos  de  segurança  da  COVID-19  e  a  nova  rotina  dentro  do  ambiente
escolar;

Tornar o ambiente atraente para que a criança queira retornar à escola no próximo dia.

OBJETIVOS PARA AS CRIANÇAS:



Conhecer os colegas e professora;

Compreender e reconhecer os diversos sentimentos que o

período isolado os proporcionou; Expressar-se diante de seus

desejos e vontades;

Compreender até onde posso ir com as limitações atuais e como lidar

com o que não posso fazer; Entender a importância da higiene no

momento atual em que estamos vivendo;

Desenvolver os cuidados com a lavagem das mãos, uso de álcool gel

e distanciamento social; Entender a nova rotina e suas novas regras

e combinados;

Perceber  o  que  temos  de  diferente  na

adaptação  do  retorno;  Entender  que  a

brincadeira traz ensinamentos e diversão;

Desenvolver  coordenação  motora  fina  e

ampla;

Desenvolver

concentração;

Desenvolver  espirito  de

equipe.

ETAPAS PROVÁVEIS:

Objetivando com que as crianças sejam protagonistas de seu aprendizado, buscaremos nas

rodas de conversas escutar sobre suas escolhas, preferencias e conhecimentos prévios, propor

pesquisas em família, apresentação de vídeos e músicas relacionados ao projeto, brincadeiras

que estimulem o faz-de-conta, criatividade, imaginação, além de proporcionar atividades de

interação e confecções. O registro das atividades desenvolvidas, serão através do: caderno de

desenho, folhas avulsas, cartazes coletivos, pinturas, colagens, escriba e fotos. Cada etapa será

desenvolvida respeitando os protocolos de segurança, mantendo distanciamento e a utilização de

máscara.

As atividades serão realizadas em rodas de conversas adaptadas com demarcações de

distância, assim como também as brincadeiras  em áreas externas, tendo ênfase sempre no

cuidado com a proximidade dos alunos. As atividades de registro e confecções acontecerão com

kits individuais previamente higienizados para que o contato seja sempre único e exclusivo da

mesma criança.



O  trabalho  remoto  acontecerá  através  de  encontros  online  via  Google  Meet  e  interações  via

WhatsApp  e  vídeos  gravados  pelas  professoras  que  abordem  os  temas  do  projeto  que  será

desenvolvido.

METAS:



Devido a possibilidade do projeto ser desenvolvido de maneira remota espera-se que ao final

do projeto  alcancemos uma média  de 80% dos objetivos  traçados.  Caso o  projeto  aconteça

presencialmente, visando maiores possibilidades em seu desenvolvimento espera-se um alcance

maior em cerca de 90%, deixando uma margem devido as possibilidades e dificuldades diversas.

AVALIAÇÃO DE APRENDIZAGEM:

A  avaliação  da  criança  será  contínua,  baseando-se  na  observação  diária  e  no  seu

desempenho  nas  atividades  individuais  e  coletivas,  além  dos  momentos  de  brincadeiras  e

criações, considerando o relacionamento com a professora e colegas.

A  avaliação  do  trabalho  remoto  será  feita  através  da  participação  nos  encontros  online,

devolutivas das propostas semanais via  WhatsApp através de fotos,  vídeos,  áudios enviados

pelas famílias.

PROJETO 02 - TEMA: Tempo

RECORTE DE CONTEÚDO: Linha do tempo e diferentes contagens de tempo

DURAÇÃO: O projeto tem como período de duração 3 meses

JUSTIFICATIVA: O projeto “Quanto tempo o tempo tem” foi escolhido diante da necessidade de

apresentar para as crianças uma noção mais detalhada sobre a passagem do tempo, levando em

consideração o interesse e curiosidades da faixa etária.

O projeto visa explorar o relógio, o calendário e uma breve e lúdica passagem pelas mais

marcantes histórias do passado como: A era dos dinossauros, os Homens das Cavernas e o

Mundo mágico dos Castelos.

OBJETIVOS QUE O PROFESSOR QUER ALCANÇAR:

Apresentar o relógio e sua função;

Apresentar o calendário e sua forma de contagem de tempo;

Apresentar  diferentes  tipos  de  relógio  e  suas

modificações  durante  o  tempo;  Criar  uma  linha  do

tempo iniciando pelo passado;



Trabalhar diferentes momentos da história

através do lúdico; Estimular a coordenação

motora fina e ampla;

Estimular a linguagem oral através de conhecimentos

prévios das crianças; Estimular a imaginação e o faz-

de-conta;

OBJETIVOS PARA AS CRIANÇAS:

Conhecer e reconhecer dinossauros

e  como  viviam;  Compreender  a

razão  da  extinção  da  espécie;

Conhecer a forma de vida antiga;

Conhecer e reconhecer o relógio e como

medir  o  tempo; Conhecer  e reconhecer

príncipes, princesas reis e rainhas;

Comparar  vestuário,  moradia,  meios  de

transporte  com  os  dias  atuais;  Conhecer  os

cavaleiros e o que faziam nos reinos;

ETAPAS PROVÁVEIS:

O trabalho será desenvolvido mediante a roda de conversa para falar sobre o tema e ouvir o
conhecimento prévio das crianças sobre o mesmo, pesquisa em família, apresentação de vídeos e
músicas  relacionados  ao  projeto,  brincadeiras  que  estimulem  o  faz-de-conta,  criatividade,
imaginação e proporcionando atividades de interação e confecções. O registro das atividades
desenvolvidas, serão através do: caderno de desenho, folhas avulsas, cartazes coletivos, pinturas,
colagens, escriba e fotos. Cada etapa será desenvolvida respeitando os protocolos de segurança,
mantendo distanciamento e a utilização de máscara.

O trabalho remoto acontecerá através de encontros online via Google Meet e interações via
WhatsApp e vídeos gravados pelas professoras que abordem os temas  do  projeto  que  será
desenvolvido.

METAS:



Devido a possibilidade do projeto ser desenvolvido de maneira remota espera-se que ao final

do mesmo alcancemos uma média de 60% dos objetivos traçados.  Caso o projeto  aconteça

presencialmente, visando maiores possibilidades em seu desenvolvimento espera-se um alcance

maior em cerca de 90%, deixando uma margem devido as possibilidades e dificuldades diversas.

AVALIAÇÃO DE APRENDIZAGEM:

A  avaliação  da  criança  será  contínua,  baseando-se  na  observação  diária  e  no  seu
desempenho  nas  atividades  individuais  e  coletivas,  além  dos  momentos  de  brincadeiras  e
criações, considerando o relacionamento com a professora e colegas.

A  avaliação  do  trabalho  remoto  será  feita  através  da  participação  nos  encontros  online,
devolutivas das propostas semanais via  WhatsApp através de fotos,  vídeos,  áudios enviados
pelas famílias.

PROJETO 03 - Tema: “Janelas para o mundo”.

Recorte de conteúdo: Linha do tempo.

Duração:

O projeto terá a duração de seis meses.

Justificativa:

O projeto  foi  escolhido  a  partir  de  momentos  de escuta  das crianças,  que  demonstraram
curiosidades a respeito da passagem de tempo, falas como: o que foi o almoço de ontem? Que
dia é amanhã, já é domingo? Que dia é hoje?

Mediante a essas observações e a escuta atenta vimos a necessidade de trazermos para as
crianças  propostas  que  estimulem ainda  mais  a  curiosidade  em pesquisar  e  aprender  sobre
tempo, mudanças e transformações.

Objetivos que o professor quer alcançar:

Apresentar a linha do tempo mostrando o hoje, o ontem e o amanhã, por meio de atividades
lúdicas.

Objetivo para as crianças:



Conhecer  e  explorar  objetos  e  materiais

antigos e atuais; Reconhecer as diferenças

entre  a  antiguidade  e  a  atualidade;

Reconhecer  objetos  que  ainda  existem e

suas modificações;

Reconhecer mudanças que ocorreram nas vivencias

em  diferentes  épocas;  Identificar  diferenças

relacionadas ao meio ambiente;

Comparar  o  planeta  de

antigamente e o atual; Idealizar

como será o planeta no futuro;

Compreender o tempo e o processo de evolução da

semente até o fruto; Conhecer e reconhecer frutos e

flores;

Ter noção do tempo que os animais demoram para nascer,

crescer, entre outros;  Registrar  diferentes  formas  de

brincar;

Idealizar o futuro em diferentes ambientes e objetos como: carros, tecnologia,

moradia, comunicação entre outros;  Ampliar a comunicação e expressão oral

através de músicas e jogos orais;

Recuperar  as

brincadeiras  antigas;

Desenvolver a harmonia

em grupo;  Exercitar o

raciocínio e a memória;

Ensinar as crianças a usar a imaginação e construir

seus  próprios  brinquedos;  Estimular  os  movimentos

amplos desenvolvendo a psicomotricidade;
Identificar a curiosidade e o interesse individual e coletivo da turma para explorar a temática.

Etapas prováveis:

As propostas serão desenvolvidas em rodas de conversas para falar sobre o tema e ouvir o
conhecimento prévio das crianças a respeito  da  passagem do tempo,  pesquisas em família,
apresentação de vídeos e músicas relacionados ao projeto, confecção e registros das atividades
desenvolvidas, utilizando: caderno de desenho, produções coletivas, pinturas, colagens, fotos e
tendo o professor como escriba.



Ao longo do mesmo ainda serão apresentadas diversas histórias contadas e desenhadas,
músicas,  utilização  de  fantoches,  confecção  de  brinquedos  com  materiais  recicláveis  e
brincadeiras. Cada etapa do projeto  será executado respeitando os protocolos de segurança,
mantendo distanciamento e a utilização de máscara.

Metas:

Pesando nas características das turmas atualmente, onde no presencial temos um número
diário de 15% de alunos, e no remoto temos menos de 10% de retorno das propostas enviadas
diariamente, porém nossa expectativa é que com o decorrer do tempo mais famílias interajam,
para que até o final do ano possamos alcançar uma porcentagem de no mínimo 65% dos alunos.

Avaliação da aprendizagem:

A  avaliação  será  contínua  considerando  a  observação  através  dos  registros  sobre  o
desenvolvimento  das  propostas  e  projetos,  realizados  durante  o  período.  Serão  analisadas
hipóteses e descobertas das crianças de forma individual e coletiva, onde são apontados aspectos
do desenvolvimento infantil diariamente, respeitando o limite e a singularidade de cada criança.

2.11 - Composição dos Colegiados

CONSELHEIROS POR ESCOLA - ANO 2021

SUDOESTE - Fundamento Legal: Lei 6662/91 – Artigo 9º

E0864 - CEI Bem Querer Ministro Gustavo Capanema Turmas

AG I, II, III

Qtde
Turmas

Descrição

Segmentos Referência
Titulares Suplentes
NOME NOME

Membro
nato

1 Lúcia Tereza M. Grana

Especialista 1
Christiane  Rebelo
Moschetta

Ana Paula da Silva



16

Docentes 2

Denise  Cristina  Pereira
Ramos

Andrea  de  Fatima  Avanço
Vieira

Juciele  Carolina  Barcelos
Silva

Maria  de  Lourdes  L.
Rodrigues

Demais
Funcionários

6

Carmen de Souza Silva
Andrea Aparecida Zamuner

Claudilene Privado Alves
Bruna dos Santos

Eliandra Renata Mori
Gislaine  Andreia  B.
Bertaglia

Flávia Ribeiro Maria José da Silva

Josué Moreira da Silva
Susana  Raquel  C.  De
Azevedo

Ediluzia Lima da Silva
Davi Feliciano de Medeiros

Pais  de
alunos

9

Ana Carolina M. Assunção Davidson  de  Oliveira
Rodrigues

Andressa da Costa Bueno
Ellen Braga Cordeiro Paz

Juliana Poli Gumiero Linara Teixeira Salles
Kelly Ap. de Paula Chagas Rayany  Marcela  dos

Santos Smith
Letícia Pereira da Silva Roberta Paula Farias
Lilian  Calo  Rodrigues
Morelio

Shirley Maria Nascimento de
Jesus Nilo

Nathália Santos Martins
Simone Silva Rodrigues

Rozangela  Guimarães  da
Silva Borges

Talita Celiane Ferreira Dias

Sarita Lopes Fazio
Tuiany  Emanuely  Souza
Mota

Total 19

Comissão Própria de Avaliação (CPA)- ANO 2021

Resolução SME nº 14/2014

E0864  -  CEI  Bem  Querer  Ministro

Gustavo Capanema Turmas AG I, II, III

Qtde
Turmas

Descrição

Segmentos Referência
Titulares Suplentes
NOME NOME

16

Especialista 1
Christiane Rebelo Moschetta

Ana Paula da Silva

Docentes 1
Denise  Cristina  Pereira
Ramos

Elisangela  Cristina  de
Araújo Campos

Demais
Gabriela Fernanda N. de
L. da C. Tavares Marcia Gregório da Silva



Funcionários 2 Quecia Teixeira de
Almeida Maria José da Silva

Pais  de
alunos

1 Sarita Lopes Fazio
Letícia  Pereira  da  Silva
Rosa

Total 5

2.12 - Normas que regulam a convivência escolar

REGIMENTO ESCOLAR PRÓPRIO DO CENTRO DE
EDUCAÇÃO INFANTIL

TÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

CAPÍTULO I

DA IDENTIFICAÇÃO DA ESCOLA

Art.1.  O  Regimento  próprio  regulamenta  a  organização  pedagógico-administrativa  do  Centro   de
Educação  Infantil Nave-Mãe Ministro Gustavo Capanema, localizado na rua Jorge Miguel Baida s/nº,
DIC VI, CEP:13054-    654, que integra a  Rede Municipal de Campinas, sob a ação supervisora do
Núcleo de Ação Educativa Descentralizada, Naed, da Região Sudoeste.

Art. 2. O Centro de Educação Infantil Nave-Mãe Ministro Gustavo Capanema  está  regulamentado
pelos  seguintes atos legais:

I – Decreto n° 17.308, de 07 de abril de 2011, que dispõe sobre a criação de Centros de Educação
Infantil – CEIs Naves-Mãe no município de Campinas e dá outras providências; e

II –  Portaria  SME nº  50,  de  02  de  julho  de  2019,  que  autoriza  o  funcionamento  dos  Centros  de
Educação Infantil, CEIs, dos Núcleos de Ação Educativa Descentralizada, Naeds, da Rede Municipal
de Ensino de Campinas para o atendimento de crianças de zero a cinco anos e onze meses de idade.

Parágrafo Único. Para fins deste Regimento Escolar, doravante o Centro de Educação Infantil Nave-
Mãe Ministro Gustavo Capanema será denominado CEI.

Art.3. O CEI mantém curso específico, oferecido a crianças de zero a cinco anos e onze meses de
idade, nos períodos integral e parcial, nos termos das legislações federais e municipais vigentes.



CAPÍTULO II

DOS PRINCÍPIOS E FINS DA EDUCAÇÃO

Art. 4. A educação do CEI é realizada com base nos seguintes princípios:

I  -  igualdade  de  condições  e  garantia  do  acesso  e  da  permanência  da

criança no CEI;  II - gratuidade e laicidade do ensino público;

III - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte

e o saber; IV - respeito à liberdade e apreço à tolerância;

V - pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas;

VI - éticos: da valorização da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do respeito ao bem
comum, ao meio ambiente e às diferentes culturas, identidades e singularidades;

VII - políticos: dos direitos e deveres de cidadania, do exercício da criticidade e da participação e do
respeito aos princípios democráticos;

VIII -  estéticos:  da valorização da sensibilidade,  da criatividade,  da ludicidade e da diversidade de
manifestações artísticas e culturais;

IX - garantia de padrão de qualidade social;

X - valorização e formação de todos os profissionais;

XI -  compromisso com o Estado Democrático  de

Direito; XII - gestão democrática;

XIII - valorização da experiência extraescolar, e

XIV - vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas

sociais. Art. 5. A educação do CEI tem por finalidade:

I - o ensino-aprendizagem dos saberes produzidos historicamente;

II - a articulação das experiências e dos saberes dos alunos com os conhecimentos que fazem parte
do  patrimônio cultural, artístico, ambiental, científico e tecnológico da humanidade;

III -  o  desenvolvimento  integral  do  aluno,  em seus  aspectos  físico,  psicológico,  afetivo-emocional,
intelectual, social e cultural;

IV -  a  formação  ética,  política  e  estética  da

criança;  V  -  a  produção  de  saberes  e  o

incentivo à pesquisa; VI - a formação para o

exercício da cidadania, e



VII - o desenvolvimento da identidade e autonomia.

TÍTULO II

DA COMUNIDADE ESCOLAR

Art. 6. A comunidade escolar compreende os profissionais da equipe educacional, as crianças e os
pais ou responsáveis legais.

CAPÍTULO I

DA EQUIPE EDUCACIONAL

Art. 7. A equipe educacional é formada pelos profissionais que compõem a equipe gestora, equipe
docente,  equipe de apoio direto à criança e a de apoio administrativo.

Seção I

Da Equipe Gestora

Art. 8. A Equipe Gestora é composta por diretor educacional, vice-diretor e orientador pedagógico que
atua de forma integrada, respeitando as especificidades de cada cargo e as normativas educacionais
vigentes.

Subseção  I

Do Diretor

Art. 9. São atribuições do Diretor, além das previstas na legislação vigente:

I  -  coordenar atividades administrativas e pedagógicas

do CEI; II - responsabilizar-se:

a) pela elaboração coletiva, sistematização, implementação e avaliação do Projeto Pedagógico;

b) pelo processo de atribuição de turmas e períodos dos profissionais no CEI;

c) pela elaboração coletiva do calendário escolar, conforme Resolução específica da SME;

d) em parceria com a SME, pelo cumprimento das orientações técnicas da vigilância sanitária e
epidemiológica;

e) pela efetivação dos procedimentos referentes à vida escolar das crianças, conforme normativas da
SME;



f) pelo  registro  e  atualização dos dados relativos  à gestão,  à  vida  escolar  das crianças e  à vida
funcional da  Equipe Educacional, nos Sistemas Informatizados;

g) pelo controle e registro da frequência dos profissionais;

h) pela aplicação das ações disciplinares previstas por este Regimento Escolar.

III - aprovar e divulgar o Projeto Pedagógico;

IV -  instituir  o  Conselho de  Escola,  atuando  como membro nato,  e  garantir  o  funcionamento  dos
diferentes colegiados do CEI;

V - definir e organizar com cada integrante da Equipe Educacional o respectivo horário e/ou escala de

trabalho; VI - vistar os registros escolares, incluindo o diário de classe dos professores;

VII - realizar a abertura e o encerramento dos livros de registro do CEI;

VIII - encaminhar aos órgãos competentes as propostas de modificações na infraestrutura física do
CEI, após a apreciação do Conselho de Escola;

IX- planejar,  junto  aos  órgãos  competentes  da  SME,  espaço  físico  e  condições  adequadas  ao
atendimento dos alunos público-alvo da Educação Especial;

X- assegurar o cumprimento dos programas mantidos e implementados pelo MEC e estabelecidos pela
SME;

XI -  informar,  antecipadamente,  a  Coordenadoria  de  Nutrição  (Conutri)/  Central  Estadual  de
Abastecimento,  (Ceasa/Campinas),  toda  e  qualquer  necessidade  de  alteração  do  cardápio,
reprogramação ou suspensão da entrega de gêneros alimentícios;

XII -  participar  das  reuniões  do  Naed  Sudoeste,  quando

solicitado, e XIII - Atender às recomendações da Supervisão

Educacional.

Subseção  II

Do  Vice-

Diretor

Art.10. São atribuições do Vice-Diretor, além das previstas na legislação vigente, corresponsabilizar-se,
junto ao Diretor Educacional, por:

I- Substituir o diretor educacional nos casos de impedimento

desses. II- tomar decisões na ausência do Diretor;

III- atribuir turmas e períodos;



IV - encaminhar aos órgãos competentes as propostas de modificações na infraestrutura física, após a
apreciação do Conselho de Escola;

V - definir e organizar com cada integrante da equipe o seu horário e/ou escala de

trabalho;    VI - zelar pelo cumprimento das orientações técnicas da vigilância

sanitária e epidemiológica;

VII - planejar, junto aos órgãos competentes da SME, o espaço físico e as condições adequadas ao
atendimento das crianças público-alvo da Educação Especial;

VIII - cumprir os programas mantidos e implementados pelo MEC e estabelecidos

pela SME; IX- participar da mediação de conflitos de funcionários;

X  -  informar,  antecipadamente,  ao  Coordenadoria  de  Nutrição  (Conutre)  e  Central  Estadual  de
Abastecimento  (Ceasa/Campinas),  toda  e  qualquer  necessidade  de  alteração  do  cardápio,
reprogramação ou suspensão da entrega de gêneros alimentícios;

XI- planejar  e  executar  ações  em  conjunto  com  a  orientadora  pedagógica  para  manter  o  diretor
devidamente informado sobre todos os assuntos relacionados do CEI;

XII- participar da elaboração de pautas dos encontros de formação de professores e agentes de

educação; XIII - participar de reuniões nos Naeds quando chamado, e

XIV- atender às recomendações da Supervisão Educacional.

Subseção III

Do Orientador Pedagógico

Art.11. São atribuições do Orientador Pedagógico, além das previstas na legislação

vigente:  I- Atuar em parceria com o Diretor e Vice-Diretor para:

a) elaboração, sistematização, implementação e avaliação do Projeto Pedagógico;

b) construção  e  a  implementação  da  proposta  curricular,  considerando  as  Diretrizes  Curriculares
Nacionais, as Diretrizes Curriculares do Município e as Políticas Educacionais da SME;

c) condução  das  reuniões  semanais  de  formação  previstas  na  carga  horária  dos  profissionais  -
professores e agentes de educação infantil à luz dos documentos curriculares nacionais e municipais;

d) aquisição  de  materiais

pedagógicos;  II  -  Orientar  e

acompanhar:

a) o planejamento e a execução do trabalho educativo das equipes docente e de Agente de Educação
Infantil;



b) o processo ensino-aprendizagem, e

c) os registros e a prática pedagógica dos profissionais;

III  -  participar  regularmente  das  reuniões  de  trabalho  conduzidas  pelos  Coordenadores

Pedagógicos da SME; IV - promover ações e projetos de incentivo à leitura e às artes;

V - incentivar e planejar, com os demais integrantes da Equipe Educacional, o desenvolvimento de
atividades    nos  diferentes  ambientes  escolares  e  o  uso  de  tecnologias  no  processo ensino-
aprendizagem;

VI - construir, com os integrantes da Equipe Educacional, estratégias pedagógicas de superação de
todas as formas de discriminação, preconceito e exclusão social;

VII - orientar, coordenar e acompanhar a avaliação processual das crianças;

VIII- facilitar o processo comunicativo entre a comunidade escolar e as associações a ela vinculadas;

IX -  identificar  e  propor  ações  formativas  necessárias  à  implementação  do  Projeto  Pedagógico  e
articuladas com   a política de formação da SME, e

X - acompanhar os processos de inclusão das crianças deficientes matriculadas no CEI.

Seção II

Da Equipe Docente

Art.12. A equipe docente é composta por professores devidamente habilitados para Educação Infantil e
pelo professor de Educação Especial

Subseção  I

Dos

Professores

Art.13. São atribuições do professor, além das previstas na legislação vigente:

I -  promover a educação em sua integralidade, entendendo o cuidado como algo indissociável  ao
processo educativo;

II - corresponsabilizar-se pela qualidade do ensino;

III - zelar pela frequência e permanência da criança no CEI;

IV -  participar  de  estudos  e  processos  de  revisão  e  implementação   das  Diretrizes  Curriculares
Nacionais e  da SME;



V - planejar, avaliar e replanejar as ações educacionais em concordância com o  Projeto  Pedagógico,
organizando espaços e tempos de vivências entre as crianças e com os educadores, no movimento de
construções e (re)criações dos conhecimentos que instigam os saberes das crianças;

VI - desenvolver projetos educativos vinculados ao Projeto Pedagógico;

VII - elaborar registro das atividades com as crianças e elaborar relatórios que evidenciam  a  trajetória
da criança na sua singularidade;

VIII - avaliar e reorganizar periodicamente o trabalho pedagógico;

IX - utilizar os recursos didáticos e pedagógicos nos processos de ensino e de aprendizagem;

X - conhecer o acervo da biblioteca escolar,  a fim de desenvolver  ações educacionais de práticas
sociais que envolvam a leitura, escrita e à pesquisa.

XI -  proceder  à  avaliação  contínua,  cumulativa  e  processual  das  crianças,  utilizando-se   de
instrumentos  e formas diversificadas de avaliação, prevista no Projeto Pedagógico do CEI;

XII- participar do processo de escolha, com o Orientador Pedagógico, de materiais pedagógicos e
brinquedos,    em concordância com o Projeto Pedagógico do CEI;

XIII - responsabilizar-se pelo registro de frequência diária da criança;

XIV - proceder à reposição de dias letivos, quando necessário, a fim de cumprir o calendário escolar,
resguardando prioritariamente o direito da criança;

XV - comunicar os casos de infrequência à Equipe Gestora;

XVI - zelar pelo ambiente físico, pelo uso adequado e pela conservação dos materiais e equipamentos
sob a sua responsabilidade;

XVII -  planejar,  desenvolver  e avaliar, com os demais membros da Equipe Educacional,  o trabalho
pedagógico   com  as  crianças  público-alvo  da  Educação  Especial,  na  perspectiva  da  educação
inclusiva, e

XVIII -  planejar  proposta de,  no mínimo, três atividades na perspectiva da educação inclusiva que
envolve a comunidade familiar, no decorrer do ano.

Subseção II

Dos Professores de Educação Especial

Art.14. São atribuições do Professor de Educação Especial, além das previstas na legislação vigente e
no Art. 13 deste Regimento:

I -  acompanhar  a  criança  na  sala  de  aula  e  demais  espaços  educacionais,  em  conjunto  com  o
professor regente, de acordo com o horário estabelecido com a equipe gestora;



II - encaminhar a criança para as salas de recursos multifuncionais (SRM),

da SME; III - colaborar com a formação continuada, dos profissionais em

relação à inclusão;

IV - participar de reuniões mensais com os profissionais que atuam com a criança na SRM e em outros
serviços especializados;

V - viabilizar as parcerias com a rede de serviços, com a família e comunidade que atuam com a
criança fora do âmbito escolar;

VI -  assessorar  o  professor  da  turma  na  condução  do  trabalho  com  a  criança  público-alvo  da

Educação Especial; VII - preparar material adaptado que colabore para a aprendizagem da criança

incluída, e

VIII  -  planejar,  em parceria  com o professor da turma, as adaptações curriculares que promovam
aprendizagem para todos, quando necessário for.

Seção III

Da composição e atribuições da Equipe de Apoio Direto à Criança

Art.15. A equipe de apoio direto à criança é composta pelos agentes de educação infantil/ monitores e
cuidadores.

Subseção I

Dos Agentes de Educação Infantil/ Monitores

Art.16. São atribuições dos Agentes de Educação Infantil/ Monitores, além das previstas na legislação
vigente:

I -  promover a educação em sua integralidade, entendendo o cuidado como algo indissociável  ao
processo educativo;

II - planejar, desenvolver, registrar e avaliar, em conjunto com a Equipe Docente, o seu trabalho de
acordo com    o Projeto Pedagógico de forma integrada com os demais profissionais do CEI, visando
ao desenvolvimento  integral da criança;

III -  registrar  os  acontecimentos  relevantes  do  desenvolvimento  da  criança,  em  livro  próprio,
contribuindo para o processo de avaliação contínua;

IV -  participar  do  processo de escolha,  dos materiais  pedagógicos e  dos

brinquedos; V - participar das reuniões com as famílias;

VI -  organizar  espaços  e  tempos  de  encontros  entre  as  crianças  e  adultos  no  movimento  de
construções e (re)criações dos conhecimentos que instiguem os saberes das crianças;



VII - zelar pela conservação e higienização dos materiais de uso da criança, e

VIII - comunicar à Equipe Gestora do CEI todo e qualquer problema em relação à criança.

Subseção  II

Dos

Cuidadores

Art. 17. São atribuições dos Cuidadores, além das previstas na legislação

vigente:  I - atender toda criança que dele necessitar, de modo a:

a) respeitar sua privacidade;

b) desempenhar suas funções com zelo, de forma a não colocar em risco a sua saúde e o seu bem-
estar;

c) recepcioná-la  quando  da  sua  chegada  ao  CEI,  auxiliando-a  na  locomoção  e  no  transporte  de
materiais e  objetos pessoais;

d) acompanhá-la, garantindo seu acesso, deslocamento e movimentação, desde sua chegada ao CEI:

- em todo o ambiente escolar para a realização das atividades internas e externas à sala de aula

- ao término do período, até o local onde será entregue à pessoa por ela responsável, não estando
liberado de suas obrigações enquanto não transferir a responsabilidade pelos seus cuidados a essa
pessoa.

II - executar, com segurança:

a) o apoio necessário nos momentos de alimentação, higiene e vestuário;

b) as  manobras  posturais,  de  transferência  e

locomoção; III - auxiliá-la, parcial ou totalmente, nas

atividades:

a) de manipulação de objetos, de escrita e/ou digitação (quando os recursos das ajudas técnicas não
estiverem adaptados ou não forem suficientes para a sua independência);

b) de uso de pranchas de comunicação;

c) de orientação espacial, inclusive nas brincadeiras;

d) nos  demais  momentos  escolares,  atentando  para  a  não  interferir  no  desenvolvimento  da  sua
autonomia, bem como no trabalho pedagógico do professor;

IV - reconhecer as situações que necessitem de intervenção externa ao âmbito escolar, tais como
socorro médico, e seguir os procedimentos já previstos e orientados pelo CEI;



V - utilizar os equipamentos e utensílios necessários para as atividades da criança e realizando:

a) assepsias específicas de sonda e de traqueo, de acordo com as orientações dos técnicos
responsáveis;

b) os procedimentos de higienização dos equipamentos e utensílios utilizados para alimentação e

higiene; VI - comunicar à equipe gestora do CEI:

a) diariamente,  as  ocorrências  relacionadas  à  criança  e,  quando  necessário,  fazer  o  registro  das
mesmas, conforme orientações da Equipe Gestora,

b) com antecedência, as necessidades de ausências do trabalho.

VII - participar da elaboração do Projeto Pedagógico ou tomar ciência de todo o conteúdo ao ingressar
no CEIe     as orientações da Equipe Gestora, e

VIII- participar das reuniões de planejamento e orientação no âmbito escolar, os procedimentos para o
desenvolvimento da criança.

Seção IV

Da Equipe de Apoio Administrativo

Art.  18.  A  equipe  de  apoio  administrativo  é  composta  por  assistente  administrativo/  auxiliar
administrativo,  cozinheiro/  merendeiro,  auxiliar/  ajudante  de  cozinha,  porteiro,  guarda,  zelador,
servente de limpeza, auxiliar de serviços gerais.

Subseção I

Do Auxiliar Administrativo e Assistente Administrativo

Art. 19. São atribuições do Auxiliar Administrativo, além das previstas na legislação

vigente:    I  -  executar  serviços  de  apoio  nas  áreas  de  recursos  humanos,

administrativos e financeiros;  II - atender a comunidade, fornecendo e recebendo

informações sobre a escola e os alunos;

III - lidar de documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos

mesmos; IV - manter atualizada a vida cadastral dos alunos;

V  -  receber  e  encaminhar  as  demandas  do

Conselho; V - zelar pela prestação de contas do

CEI;



VII - auxiliar a Equipe Gestora nos processos administrativos do CEI, e

X- organizar e manter atualizado os prontuário de funcionários e alunos.

Art.  20.  São  atribuições  do  Assistente  Administrativo,  além  das  previstas  na

legislação vigente:   I - coordenar o fluxo financeiro do CEI;

II - implementar o(s) orçamento(s) financeiro(s) e fazer a administração dos recursos humanos;

III - controlar o patrimônio, suprimentos e logística, bem como supervisionar serviços complementares;

IV - coordenar serviços de contabilidade e controladoria e elaboram planejamento da(s) Unidade(s)
Educacional(is).

Parágrafo  Único:  O  Assistente  Adminitrativo,  obrigatoriamente,  exerce  a  função  de  preposto,
representando  a  Organização  da  Sociedade  Civil  em assuntos  técnicos  rotineiros  de  maior  monta,
dentro e fora do CEI.

Subseção II

Do Cozinheiro/ Merendeiro

Art.  21.  São  atribuições  do  Cozinheiro/Merendeiro,  além  das  previstas  na

legislação  vigente:    I  -  coordenar  as  atividades  relacionadas  ao  preparo  das

refeições;

II - selecionar e preparar lanches e refeições do aluno, de acordo com o cardápio do dia e conforme os
gêneros alimentícios disponíveis, observando padrões de qualidade nutricional;

III - servir e acompanhar as refeições, inclusive nos casos do autosserviço, com gentileza e presteza,
de acordo com o previsto no Projeto Pedagógico, observando os cuidados básicos de higiene e de
segurança;

IV - zelar pelo ambiente da cozinha e por suas instalações, equipamentos e utensílios, cumprindo as
normas estabelecidas na legislação sanitária e de segurança do trabalho em vigor;

V - zelar pela conservação dos alimentos estocados, providenciando as condições necessárias para
evitar deterioração e perdas;

VI - manter em ordem a cozinha e dar destino adequado ao lixo produzido;

VII - respeitar as normas de segurança estabelecidas na legislação sanitária para a manipulação e
conservação  de gêneros alimentícios;



VIII - favorecer o trabalho educativo com as crianças em relação à educação

alimentar;  IX  -  respeitar  as  normas  de  higiene  pessoal,  operacional  e

ambiental;

X -  respeitar  as  normas  de  recebimento,  armazenamento,  congelamento,  cocção,  refrigeração,
distribuição, porcionamento, amostra e sobras de alimentos;

XI -  utilizar  o  Equipamento  de  Proteção  Individual,  EPI,  e  o  uniforme  completo,  bem

conservado e limpo; XII - trocar diariamente o uniforme, restringindo seu uso às dependências

do seu local de trabalho;

XIII - comunicar imediatamente à Equipe Gestora toda irregularidade que ocorra nas dependências da
cozinha e do refeitório, e

XIV - participar das reuniões de avaliação do CEI.

Subseção III

Do Auxiliar/ Ajudante de Cozinha

Art.  22.  São  atribuições  do  Auxiliar/Ajudante  de  Cozinha,  além  das  previstas  na

legislação vigente:   I - auxiliar no preparo das refeições;

II - servir as refeições com gentileza e presteza, de acordo com o previsto no Projeto Pedagógico;

III - zelar pelo ambiente da cozinha e por suas instalações, equipamentos e utensílios, cumprindo as
normas estabelecidas na legislação sanitária e de segurança do trabalho em vigor;

IV - zelar pela conservação dos alimentos estocados, providenciando as condições necessárias para
evitar deterioração e perdas;

V - manter em ordem o refeitório e dar destino adequado ao lixo produzido na cozinha;

VI -  comunicar  imediatamente  ao  cozinheiro  toda  irregularidade  que  ocorra  nas  dependências  da
cozinha e do refeitório;

VII - respeitar as normas de higiene pessoal, operacional e ambiental;

VIII -  respeitar  as  normas  de  recebimento,  armazenamento,  congelamento,  cocção,  refrigeração,
distribuição, porcionamento, amostra e sobras de alimentos;

IX - utilizar o equipamento de proteção individual, EPI, e o uniforme completo, bem conservado

e limpo;  X - trocar diariamente o uniforme, restringindo seu uso às dependências do seu local

de trabalho;



XI - respeitar as normas alimentícias de segurança;

XII -  favorecer  o  trabalho educativo  com as crianças em relação à educação

alimentar, e XIII- participar das reuniões de avaliação institucional do CEI.

Subseção

IV Do

Zelador

Art. 23. São atribuições do Zelador , além das previstas na legislação vigente:

I -  executar  serviços  de  manutenção  elétrica,  mecânica,  hidráulica,  carpintaria  e  alvenaria,
substituindo, trocando, limpando, reparando e instalando peças, componentes e equipamentos;

II – monitorar vidros e portas, e

III - trabalhar seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente.

Subseção V
Do Servente de Limpeza/Auxiliar de Serviços Gerais

Art. 24. São atribuições do Servente de Limpeza/Auxiliar de Serviços Gerais, além das previstas na
legislação vigente:

I - executar  serviços de manutenção e limpeza, conservação de vidros e fachadas, limpeza de salas,
refeitórios    e acessórios;

II - trabalhar seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio

ambiente; e III- participar de orientação/formação/palestra oferecida pelo CEI, e

IV- realizar a limpeza nas áreas externas; incluindo parques, calçadas entre outros.

CAPÍTULO  II

DAS

CRIANÇAS

Art. 25. São direitos das crianças, além dos dispostos na legislação vigente:

I - ter acesso aos espaços, materiais, objetos e brinquedos e à organização de tempos e espaços que
permitam    a educação em sua integralidade;

II - participar de estudos do meio, de atividades culturais e de outras atividades que contribuam para o
enriquecimento do processo educativo;



III - manifestar seus sentimentos, opiniões, pensamentos por meio de múltiplas linguagens;

IV - ter assegurado que o CEI cumpra a sua função de efetivar o processo ensino-aprendizagem;

V- ter  assegurado  o  princípio  constitucional  de  igualdade  de  condições  para  o  acesso  e  a

permanência no CEI; VI - ser respeitado, sem qualquer forma de discriminação;

VII - solicitar e receber orientação dos diversos setores do

CEI; VIII - participar todas as atividades escolares;

IX - ter ensino de qualidade ministrado por profissionais habilitados para o exercício de suas funções e
atualizados em suas áreas de conhecimento;

X - ter acesso aos conteúdos previstos na proposta curricular do CEI;

XI - ter acesso a biblioteca e aos demais recursos didáticos e pedagógicos do CEI, que contribuam
para o enriquecimento do trabalho educativo;

XII -  ter  garantido  200  dias  letivos  de trabalho  educacional  quando dele

necessitar; XIII - receber Atendimento Educacional Especializado (AEE);

XIV - ter assegurado o cuidado e a educação;

XV - ter assegurada a instrução em Libras, e o ensino da Língua Portuguesa como segunda língua,
quando    surdo;

XVI - receber o uniforme adotado pela RMEC, assim que entregue para o CEI;

XVII - ter acesso ao calendário escolar no início do ano letivo e suas eventuais

alterações; XVIII - frequentar ambientes higienizados, arejados e com mobiliário

adequado, e

XIX - receber proteção contra qualquer forma de violência física ou simbólica e de negligência.

CAPÍTULO III

DA FAMÍLIA E/OU RESPONSÁVEIS LEGAIS

Art.26.  São  direitos  da  família  e/ou  do  responsável  legal,  além  dos  dispostos  pela

legislação vigente:   I - ser respeitada incondicionalmente na sua forma de constituição;

II  -  participar,  da  elaboração,  implementação  e  avaliação  do  Projeto

Pedagógico; III - sugerir ações que viabilizem o melhor funcionamento

das atividades do CEI;



IV - ser informada, no decorrer do ano letivo, a respeito do trabalho educativo realizado pelo CEI, da
frequência    e do desempenho escolar da criança;

V - ter acesso ao calendário escolar do CEI e de suas alterações;

VI - votar e/ou ser votado como representante dos pais no Conselho de Escola e na Comissão Própria
de Avaliação, CPA;

VII -  contestar  critérios  pedagógicos,  podendo  recorrer  às  instâncias

superiores; VII- tomar conhecimento da vida escolar da criança;

VIII - solicitar,  à Equipe Gestora, comprovante de comparecimento ao CEI,  se

necessário; VIV - solicitar interlocução com a comunidade escolar;

XV -  ser  convocado  para  reuniões  em horários  que  viabilizem a  sua

participação; XVI - demandar que o CEI cumpra a sua função social, e

XVII - participar das reuniões dos Colegiados, sem direito a voto quando não for membro eleito.

Art. 27 São deveres da família e/ou do responsável legal:

I  -  matricular/  rematricular a criança no CEI, providenciando a documentação

necessária;  II - manter relações cooperativas no âmbito escolar;

III - assumir junto ao CEI ações de corresponsabilidade que assegurem a formação educativa da
criança;

IV - zelar para que a criança traga diariamente os materiais solicitados para a execução da proposta
pedagógica;

V - respeitar todos os membros da Equipe Educacional, sem qualquer forma de discriminação;

VI -  fornecer  ao  CEI  os  dados  e  os  documentos  necessários  para  a  permanente  atualização  do
prontuário da criança;

VII - propiciar condições para o comparecimento e a permanência da criança no CEI;

VIII - respeitar os horários estabelecidos pelo CEI para o bom andamento das atividades escolares,
justificando    os eventuais descumprimentos;

IX - identificar-se na secretaria do CEI, para que seja encaminhado ao setor competente;

X - comparecer às reuniões e às demais convocações pedagógicas e administrativas do CEI;

XI - comparecer às reuniões do Conselho de Escola e das demais associações, quando integrante; XII
- acompanhar o desenvolvimento escolar da criança e colaborar para que a propostas pedagógica
seja realizada;
XII - acompanhar o desenvolvimento escolar da criança e colaborar para que a proposta pedagógica
seja efetivada;



XIII - comunicar à Equipe Gestora a necessidade de ausências da criança, justificando por meio de
documentos comprobatórios de tal necessidade;

XIV -  respeitar  e  cumprir  as  decisões  deliberadas  pelos

colegiados;  XV  -  cumprir  as  disposições  do  Regimento

Escolar, e

XVI - comunicar à Equipe Gestora eventuais problemas apresentados pela criança, que impliquem no
acompanhamento pela escola, especialmente os de saúde.

Parágrafo Único. Em caso de descumprimento de horário pela pessoa autorizada a buscar a criança,
no encerramento das atividades escolares, após esgotadas as tentativas de contato com a  família,  a
Equipe Gestora do CEI deverá acionar o Conselho Tutelar.

CAPÍTULO  IV

DAS

PROIBIÇÕES

Art. 28. À família e/ou ao responsável legal é vedado:

I -  tomar  decisões individuais,  no  âmbito  do  CEI,  que prejudiquem o desenvolvimento  escolar  da
criança pela   qual é responsável ou de qualquer outra criança;

II -  interferir  no trabalho da Equipe Educacional  entrando nos diferentes ambientes do CEI sem a
permissão da autoridade competente;

III - retirar a criança do CEI sem a devida permissão da autoridade competente;

IV -  retirar  e  utilizar,  sem a devida  permissão da autoridade competente,  qualquer  documento  ou
material pertencente ao CEI; e

V -  desrespeitar  qualquer  integrante  da  comunidade  escolar,  inclusive  a  criança  pela  qual  é
responsável,  discriminando-a,  usando  de  violência  simbólica,  agredindo-a  fisicamente  e/ou
verbalmente.

Art. 29. É vedado ao integrante da Equipe Educacional:

I -  discriminar,  usar  de  qualquer  tipo  de violência  simbólica,  agredir  fisicamente  e/ou verbalmente
qualquer integrante da comunidade escolar;

II - ocupar-se com atividades alheias à sua função, durante o período de trabalho;

III - transferir para outras pessoas o desempenho do encargo que lhe foi confiado, exceto nos casos
previstos    em lei;

IV - ausentar-se do CEI sem a prévia comunicação à autoridade competente e sua autorização, exceto
no exercício das atribuições de seu cargo;



V -  retirar,  reproduzir  ou  utilizar,  sem  a  devida  permissão  da  autoridade  competente,  qualquer
documento ou material pertencente ao CEI;

VI -  alimentar-se das refeições destinadas às crianças,  exceto quando em atividades pedagógicas
justificadas     no projeto pedagógico homologado pela autoridade competente da SME;

VII - comercializar todo e qualquer produto no âmbito do CEI, e

VIII - divulgar, por qualquer meio, ações que envolvam direta ou indiretamente o nome do CEI, e/ou
dos profissionais e das crianças do CEI, sem permissão da autoridade competente.



TÍTULO III

DA PROPOSTA PEDAGÓGICA

CAPÍTULO I

DOS OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Art.30. Na Educação Infantil, a proposta pedagógica tem como objetivos garantir à criança:

I - o acesso a processos de elaboração, apropriação, renovação e articulação de  conhecimentos  e
aprendizagens por meio da experienciação de diferentes linguagens e de novas tecnologias, e

II - o direito à proteção, à saúde, à liberdade, à confiança, ao respeito, à dignidade, à brincadeira, à
convivência    e à interação com outras crianças e adultos.

Art.31. A proposta pedagógica da Educação Infantil deve assegurar:

I - as condições e os recursos para que as crianças usufruam seus direitos civis, humanos e sociais;

II -  a  igualdade  de  oportunidades  educacionais  entre  as  crianças  de  diferentes  origens,  culturas,
classes sociais     e outras variáveis, no que se refere ao acesso a bens culturais e às possibilidades
de vivência na infância;

III -  a  construção  de  novas  formas  de  sociabilidade  e  de  subjetividade  comprometidas  com  a
ludicidade,  a  democracia,  a  sustentabilidade  do  planeta  e  com  o  rompimento  de  relações  de
dominação  etária, socioeconômica, étnico-racial, de gênero, regional, linguística e religiosa;

IV - a educação em sua integralidade, entendendo o brincar e o cuidar como algo indissociável ao
processo educativo;

V - a indivisibilidade das dimensões expressivo/motora, afetiva, cognitiva, linguística, ética, estética e
sociocultural da criança;

VI -  o  reconhecimento  das  especificidades  etárias,  das  singularidades  individuais  e  coletivas  das
crianças, promovendo interações entre as crianças da mesma idade e entre crianças de diferentes
idades;

VII - os deslocamentos e os movimentos amplos das crianças nos espaços internos e externos às
salas de referência das turmas e ao CEI;

VIII - a acessibilidade aos espaços do CEI, materiais, objetos, brinquedos e orientações para todas as
crianças,  inclusive as com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e com altas
habilidades/superdotação;

IX -  a  apropriação  pelas  crianças  das  contribuições  histórico-culturais  dos  povos  indígenas,
afrodescendentes, asiáticos, europeus e de outros países da América;



X -  o reconhecimento,  a  valorização, o respeito  e a interação das crianças com as histórias e as
diferentes culturas, especialmente as africanas, afro-brasileiras e indígenas, bem como o combate  ao
racismo  e  toda forma de discriminação;

XI - a dignidade da criança como pessoa e a proteção contra qualquer forma de violência física ou
simbólica e negligência no interior do CEI ou praticadas pela família, prevendo os encaminhamentos
de violações para as instâncias competentes;

XII - a participação, o diálogo e a escuta cotidiana das famílias, o respeito e a valorização de suas
formas de organização e a corresponsabilidade na educação das crianças, e

XIII - o estabelecimento de uma relação efetiva com a comunidade local e a consideração dos seus
saberes.

CAPÍTULO II

DA PROPOSTA CURRICULAR

Art.32.  O currículo  na Educação Infantil  é o  conjunto das interações e brincadeiras que garantem
experiências   com o conhecimento  e a cultura em meio às práticas  sociais  que se  dão entre  as
crianças, suas famílias e os educadores, acolhendo a heterogeneidade expressiva das diversidades e
constituindo história  de  vida  no  âmbito das ações educacionais.

Art.33. As ações educacionais deverão expressar a concepção de currículo indicada no art.32, ser
planejadas no contexto do Projeto Pedagógico da Escola e garantir experiências que envolvam:

I - relações sociais e culturais da criança com a vida e com o mundo, que incluem diferentes gêneros
textuais e forma 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 diferentes gêneros textuais orais no contexto das práticas
educativas;

III - relações quantitativas,  medidas, formas e orientações espaços temporais a partir  de contextos
significativos que recriem 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, teatro e dança;

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

VI - promoção de vivências e experiências 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  ás  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 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,e



VIII - relações com o mundo físico e social, a necessidade de sua preservação para a vida, no cuidado
consigo, com o outro e com a natureza;

IX - interações com as manifestações e tradições culturais, prioritariamente locais e regionais, e

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

CAPÍTULO III

DO PROJETO PEDAGÓGICO

Art.34. O Projeto Pedagógico deve contemplar:

I - o diagnóstico da realidade concreta dos sujeitos do processo educativo, contextualizados no espaço
e no tempo;

II - a concepção sobre educação, conhecimento e avaliação da aprendizagem;

III - o perfil das crianças, que justificam e instituem a vida da e na escola, do ponto de vista intelectual,
cultural, emocional, afetivo, socioeconômico;

IV - as bases norteadoras da organização do trabalho pedagógico;

V - a definição de qualidade das aprendizagens, que contemplam as heterogeneidades presentes

na escola; VI - os fundamentos da gestão democrática, compartilhada e participativa;

VII - o plano de formação continuada dos profissionais da educação;

VIII - as ações de acompanhamento sistemático dos resultados do processo de avaliação interna e
externa;

IX - a concepção da organização do espaço físico da instituição escolar de tal modo que este seja
compatível   com as características de seus sujeitos, que atenda às normas de acessibilidade, além da
natureza e das finalidades da educação, deliberadas e assumidas pela comunidade escolar, e

X - a Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva.

Art.35. O Projeto Pedagógico e suas respectivas adequações e/ou atualizações são elaborados de
acordo com Resolução específica da SME e homologados pela autoridade competente.

CAPÍTULO IV

DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Art.36. A Educação Especial, modalidade transversal da Educação Básica, é oferecida às crianças
com  laudo  de  deficiência,  transtornos  globais  do  desenvolvimento  e  com  altas  habilidades  ou
superdotação como parte integrante da educação regular.



Art.37.  A  Educação  Especial  tem  como  objetivo  identificar  as  potencialidades  e  promover  o
desenvolvimento     das crianças que apresentem deficiência, transtornos globais do desenvolvimento
e altas habilidades ou superdotação, apoiando, complementando ou suplementando a sua formação
escolar.

Art.38. O CEI organiza a Educação Especial mediante:

I - apoio às atividades escolares de alimentação, higiene e locomoção realizada por cuidadores.

II - acessibilidade arquitetônica, nas comunicações e informações, nos mobiliários, nos equipamentos
e nos transportes;

III - flexibilização e adaptação do currículo, respeitadas as Diretrizes Curriculares Nacionais da
Educação Básica;

IV -  articulação das  políticas  públicas  intersetoriais,  em especial  com os serviços  de Saúde  e  de
Assistência  Social, e

V - garantia do currículo funcional, quando necessário.

Art.39.  Os  objetivos  do  Atendimento  Educacional  Especializado,  AEE,  pelo  professor  de  Educação
Especial, são:

I - identificar e encaminhar para diagnóstico os casos de possíveis crianças público-alvo de Educação
Especial, e

II - dar apoio pedagógico às crianças com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas
habilidades ou superdotação.

Parágrafo Único. O plano de trabalho do AEE, no turno da aula, deve ser transversal a todos os planos
de ensino do CEI e elaborado pelo professor de Educação Especial com a Equipe Educacional.

CAPÍTULO V

DA

AVALIAÇÃO

Seção I

Da Avaliação Institucional

Art.  40.  A Avaliação Institucional  é  o instrumento  de planejamento  que visa,  de  forma legítima e
democrática,      ao  aperfeiçoamento  da  qualidade  da  educação  ofertada  pelo  CEI  mediante  a
elaboração de  um  Plano  de Trabalho para o ano letivo corrente.



Art.  41.  São  objetivos  específicos  da  Avaliação  Institucional  no  CEI,

dentre outros:  I - avaliar o processo ensino-aprendizagem desenvolvido;

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

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

IV - articular o caráter formativo da avaliação, no decorrer do processo, visando:

a) ao aperfeiçoamento dos profissionais que atuam no CEI, e

b) à qualificação dos atos administrativos, do processo de tomada de decisões e da participação das
crianças e das famílias.

Art. 42. A Avaliação Institucional no CEI compreende duas dimensões:

I - a interna, que corresponde à autoavaliação, e

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

Art. 43. A autoavaliação é realizada pela Comissão Própria de Avaliação (CPA) e visa à análise da
gestão dos aspectos pedagógicos, financeiros e administrativos do CEI.

Parágrafo  Único.  As  atribuições  da  CPA e  seus  critérios  de  constituição,  coordenação  e
implantação  são  definidos em resolução específica da SME.

Seção II

Da Avaliação do Percurso Formativo da Criança

Art.  44.  A  avaliação  da  trajetória  educacional  da  criança  será  elaborada  na  forma  de  relatório
individual  trimestral, em consonância com as diretrizes curriculares da Educação Infantil vigentes, o
qual deverá ser disponibilizado às famílias pelos professores nas reuniões periódicas.

Art.  45. O registro individual de avaliação da trajetória educacional das crianças será realizado em
relatórios, de periodicidade trimestral, que deverão:

I - ser redigidos na forma narrativa, pelos professores;

II -  articularem-se  entre  si,  de  modo  que  cada  novo  relatório  considere  e  dialogue  com  o(s)
anterior(es),  revelando a trajetória educacional da criança como processo contínuo;

III - explicitar as vivências da criança na relação com as diretrizes curriculares da educação municipal e
com  o  planejamento  dinâmico  e  flexível,  que  dá  materialidade  ao  currículo  desenvolvido  com  a
criança;

IV -  considerar  os  planejamentos  e  replanejamentos  elaborados  pelos  educadores  para  e  com os
agrupamentos    e grupos específicos de crianças;



V - ser inseridos no Sistema Informatizado da SME, e

VI - compor subsídios para a elaboração e avaliação do Projeto Pedagógico.

Parágrafo Único. O relatório individual trimestral das crianças da faixa etária de matrícula obrigatória
comporá a documentação a ser expedida na transferência do CEI ou na transição da Educação Infantil
para o Ensino Fundamental.

TÍTULO IV

DA ORGANIZAÇÃO DA VIDA ESCOLAR

CAPÍTULO I

DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

Art.46.  Os horários  de funcionamento  para  atendimento  das crianças serão organizados em tempo
parcial e/ou integral, de acordo com os períodos/turnos:

I  -  Manhã  das  7h  às

11h; II - Tarde das 13h

às 17h;

III - Integral das 7h às 18h.

Parágrafo  Único.  Além  da  organização  de  que  trata  o  caput,  poderá  ocorrer  outras  formas  de
organização dos períodos e a reorganização dos períodos/turnos, durante o ano letivo, mediante a
comprovada necessidade do atendimento da demanda e expressa autorização da Secretaria Municipal
de Educação de Campinas.

CAPÍTULO  II

CRITÉRIOS  DE

ENTURMAÇÃO

Art.  47.  A  enturmação  das  crianças  deve  considerar  a  efetiva  presença  de  crianças  com idades
variadas, conforme a faixa etária que compõe cada agrupamento, promovendo a heterogeneidade de
idades e características das crianças, conforme indicado nos documentos curriculares da SME.

Seção I

Da nomenclatura e organização das turmas



Art.  48.  A  Educação  Infantil  ofertada  no  CEI  organiza-se  em  agrupamentos  multietários
denominados Agrupamento I (AGI), Agrupamento II (AGII) e Agrupamento III (AGIII).

Parágrafo Único. Os critérios para enturmação das crianças nos agrupamentos são definidos por
Resolução específica da SME.

Seção II

Do módulo de profissionais

Art. 49. O módulo da equipe gestora do CEI é composto por um diretor educacional, um vice-diretor e
um orientador pedagógico.

Parágrafo  Único.  O  horário  de  trabalho  diário  dos  profissionais  que  compõem a  equipe  gestora,
definido  por  legislação  vigente,  deve  prever  o  revezamento  entre  seus  membros,  de  forma  a
possibilitar o acompanhamento de entrada e saída das crianças, visando à articulação da equipe e a
qualidade do atendimento em todos os turnos.

Art. 50. O módulo de professores deve ser constituído de um professor para cada turma de crianças.

§ 1º. Cada professor cumprirá a carga horária de quatro horas diárias de trabalho pedagógico com as
crianças.

§ 2º. A formação entre os pares da equipe docente deve ocorrer em duas horas semanais consecutivas.

Art. 51. O módulo de professor de Educação Especial deve ser constituído de um  profissional  para  o
atendimento a todas as turmas do CEI.

Art. 52. O módulo de agentes de educação infantil/ monitores, definido conforme legislação  vigente,  é
constituído de acordo com o número de crianças matriculadas na turma.

Parágrafo Único. A formação entre os pares da equipe de agentes de educação infantil deve ocorrer
em duas horas semanais consecutivas.

Art.  53. O módulo de cuidador é constituído por um profissional para cada criança público-alvo da
educação especial dependente do adulto.

Art.  54.  O horário  de trabalho diário  dos profissionais que compõem a equipe de apoio direto às
crianças,    definido por legislação vigente, deve assegurar o atendimento das crianças durante todo o
período de funcionamento do CEI.

Art. 55. O módulo da equipe de apoio administrativo, definido por legislação vigente, deve assegurar o
atendimento da demanda de trabalho do CEI.

CAPÍTULO III

DO CALENDÁRIO ESCOLAR



Art. 56. O calendário escolar deve ser elaborado coletivamente pela Equipe Educacional,  aprovado
pelo  Conselho de Escola, validado pela Supervisão Educacional e homologado pelo Representante
Regional do Naed.

Art. 57. O calendário escolar deve atender ao disposto em Resolução específica da SME, garantindo a
carga horária anual de oitocentas horas, distribuídas por no mínimo duzentos dias de efetivo trabalho;

§1º. O efetivo trabalho escolar é caracterizado pelo conjunto de atividades pedagógicas, desenvolvidas
em sala   de  aula  e  em outros  espaços  educativos,  com frequência  exigível  da  criança  e  efetiva
orientação, presença e participação de professores habilitados;

§ 2º. A reposição de dias letivos decorrentes de suspensão de atividades escolares por motivos não
previstos deverá ser planejada em consonância com o projeto pedagógico homologado e nos termos
da resolução  específica da SME.

§  3º.  Nos  períodos  de  férias  dos  docentes,  o  CEI  deverá  garantir  o  atendimento  de  crianças  nos
agrupamentos I e II.

CAPÍTULO IV

DO CADASTRO, DA MATRÍCULA E DA TRANSFERÊNCIA

Art.  58.  Matrícula  é  o  ato  realizado  presencialmente  pelo  responsável  legal,  nos  termos  de
Resolução específica  da SME e mediante:

I - cadastramento;

II - apresentação de original e cópia dos seguintes documentos comprobatórios:

a) certidão de nascimento;

b) RG ou outro documento com foto do responsável legal;

c) comprovante de guarda ou de tutela, quando for o caso;

d) comprovante de residência no Município de Campinas, preferencialmente conta da Sanasa;

e) carteira de vacinação atualizada;

f) laudo, relatório médico ou Cartão Acessibilidade para a criança e/ou responsável legal público-alvo
da  Educação Especial;

g) histórico escolar e/ou declaração de matrícula/transferência da escola de origem do demandante de
vaga, no caso de transferência;

i)  cartão  do  bolsa  família,  no  caso  de  recebimento  do

benefício, e III - assinatura da ficha de matrícula;

§  1º  As  cópias  dos  documentos  apresentados  e  a  ficha de  matrícula,  preenchida no ato  da
matrícula, deverão     ser arquivadas no CEI.



§ 2º A ausência das cópias dos documentos não poderá inviabilizar a matrícula, devendo nesses casos,
ser providenciadas fotocópias dos documentos pela Equipe Gestora do CEI.

§  3º  Nas  situações  em  que  o  demandante  de  vaga  ou  seu  responsável  legal  não  possuir  os
documentos de identificação pessoal, em função de justificado impedimento, a matrícula deverá ser
realizada  mediante  declaração  tipificada  da  situação,  expedida  pelo  Conselho  Tutelar  ou  pela
Secretaria  Municipal  de  Cidadania,  Assistência  e  Inclusão  Social,  e  a  Equipe  Gestora  deverá
responsabilizar-se  pela  regularização  do  prontuário  do  aluno,  a  partir  da  apresentação  da
documentação definitiva.

Art.  59.  A  rematrícula  é  a  confirmação  formal  de  interesse,  no  período  definido  por  Resolução
específica da SME, pelo responsável legal, pela continuidade de estudos no CEI, após concluído o
ano, sendo necessário para a sua realização:

I - comparecimento à CEI para a assinatura da ficha de matrícula e atualização das informações

cadastrais, e  II - digitação das matrículas nos Sistemas Informatizados, realizado pelos auxiliares

administrativos;

§ 1º A Equipe Gestora deverá comunicar o período de rematrícula e notificar o responsável legal sobre
a necessidade de comparecimento ao CEI para efetivá-la.

§ 2º Havendo crianças excedentes para o atendimento no ano posterior, a rematrícula será atendida
em outra unidade, definida conjuntamente pelo CEI, NAED e CEB.



CAPÍTULO  V

DA

FREQUÊNCIA

Art.  60.  A frequência da criança é controlada diariamente pelo professor,  registrada no diário  de
classe  e inserida no Sistema Informatizado da SME.

Art.  61.  A  frequência  das  crianças  da  faixa  etária  de  matrícula  obrigatória,  matriculadas  no
Agrupamento III, deverá ser igual ou superior a 60% do total da carga horária.

Art. 62. Para o efetivo acompanhamento e controle da frequência conforme descrito no artigo anterior
deste Regimento, a direção do CEI deverá:

I -  comunicar  por  escrito,  no  ato  da  matrícula  e  ciência  do  responsável  legal  pela  criança,  a
obrigatoriedade do percentual mínimo de frequência;

II - comunicar ao responsável legal pela criança, que as ausências a partir de cinco dias consecutivos
devem ser devidamente justificadas por documentação;

III - convocar o responsável legal pela criança para esclarecimentos, após cinco dias consecutivos de
ausência sem justificativa;

IV -  notificar,  por meio de documento protocolizado,  o  Conselho  Tutelar  após esgotadas as ações
indicadas nos incisos anteriores decorridos quinze dias consecutivos de ausências injustificadas, e

V - notificar ao Conselho  Tutelar,  a  Vara  da Infância e ao Representante do Ministério Público, os
casos em que    a infrequência atingir 30% do percentual permitido em lei.

Art.  63.  Para  o efetivo acompanhamento e controle  da frequência das crianças matriculadas nos
Agrupamentos   I, II e as de matrícula facultativa no Agrupamento III, a direção do CEI deverá:

I - comunicar, por escrito, no ato da matrícula, ao responsável legal pela criança, que as ausências a
partir de cinco dias consecutivos devem ser devidamente justificadas por documentação;

II - convocar o responsável legal para esclarecimentos, após cinco dias consecutivos de ausência sem
justificativa, e

III - cancelar a matrícula da criança, esgotada a situação prevista no Inciso II, decorridos quinze  dias
consecutivos de ausências injustificadas.

Art. 64. Os eventuais atrasos da criança devem ser registrados em livro próprio mediante justificativa
do responsável legal.

Parágrafo Único. Os atrasos não impedem o acesso da criança à escola.



CAPÍTULO  VI

DA

ALIMENTAÇÃO

Art.65. A alimentação escolar é compreendida como ação educacional que integra o currículo, ocorre
de acordo com as diretrizes dos Planos Nacional e Municipal de Alimentação Escolar, as orientações
da  Coordenadoria  de  Nutrição  (Conutre),  das  Centrais  de  Abastecimento  Campinas  S/A  (Ceasa
Campinas) e seu preparo conta com



alimentos  variados  e  seguros,  que  respeitam  a  cultura,  as  tradições  e  os  hábitos   alimentares
saudáveis,  inclusive dos que necessitam de atenção específica.

CAPÍTULO VII

DA DOCUMENTAÇÃO E ESCRITURAÇÃO ESCOLAR

Art. 66. Os atos da vida escolar da criança, para efeito de registro e de arquivamento, são escriturados
em livros  e formulários padronizados,  e nos Sistemas Informatizados da SME, observando-se os
regulamentos e as disposições legais.

Art.  67.  A  escrituração  e  o  arquivamento  de  documentos  da  vida  escolar  da  criança  têm  como
finalidade assegurar, a qualquer tempo, a verificação de:

I - identificação da criança;

II -  regularidade  da  frequência  ao

CEI,  e  III  -  autenticidade  da  vida

escolar.

Art. 68. O registro da vida escolar da criança é feito por meio de:

I - ficha de matrícula;

II -  relatórios  individuais

trimestrais; III - diário de classe,

e

IV - inserção de dados no Sistema Informatizado da SME;

Parágrafo Único. Os registros de vida escolar não devem conter emendas ou rasuras e devem ser
rubricados    pelo profissional responsável.

Art.  69.  Os  dados  da  organização  do  CEI  devem  ser  inseridos,  no  que  couber,  nos  Sistemas
Informatizados e atualizados sempre que necessário.

Seção I

Do Prontuário das Crianças

Art.  70.  O CEI  mantém os prontuários  das crianças

contendo:  I - ficha de matrícula;



II - relatório individual trimestral;

III - cópia da certidão de nascimento;

IV - cópia do comprovante de residência;

V - cópia atualizada da carteira de vacinação;

VI -  cópia  de  documento  comprobatório  de  guarda  ou

tutela, e VIII - outros.



Seção II

Do Prontuário dos Profissionais

Art. 71. O CEI mantém os prontuários dos professores, dos especialistas de educação e dos
funcionários  contendo:

I  -  cópia  do

RG;  II  -  cópia

do CPF;

III - cópia da Carteira de Trabalho e Previdência

Social; IV - ficha funcional;

V - cópia da documentação exigida para a função que

exerce; VI – títulos, e

VII - outros.

Seção III

Dos Livros de Registro

Art. 72. A organização do CEI deve ser registrada por meio de livros de

registro de:  I - reuniões pedagógicas coletivas;

II - reunião de formação dos Agentes de Educação

Infantil; III - reuniões de Conselho de Escola;

IV - reuniões da família e/ou responsável

legal; V - reuniões de CPA;

VI - reuniões da Equipe Gestora;

VII -  termos  de  visita/registro  do  acompanhamento  do  supervisor

educacional; VIII - ponto do pessoal administrativo e docente;

IX  -  atribuição  de

turma/agrupamento;  X  -  bens

patrimoniais;



XI  -  comunicados

internos; XII - protocolos;

XIII – ocorrências, e

XIV - eliminação de documentos.

Art. 73. Os livros de escrituração escolar devem conter:

I - termos de abertura e de encerramento, preenchidos no ato da abertura;



II - numeração e carimbo do CEI em todas as páginas;

III -  rubrica  do  diretor  educacional  em  todas  as

páginas,  e  IV  -  carimbo  da  escola  nas  páginas

iniciais e finais.

TÍTULO  V

DOS

COLEGIADOS

CAPÍTULO I

DO CONSELHO DE ESCOLA

Art. 74. O Conselho de Escola, criado pela Lei Municipal nº 6.662, de 10 de outubro de 1991, é um
colegiado de caráter deliberativo.

§ 1º A composição, os objetivos, as competências e as atribuições do Conselho de Escola constam na
respectiva Lei de criação.

§ 2º O Conselho de Escola é eleito anualmente conforme calendário estabelecido em Resolução
específica da  SME, com atas de eleição e reuniões registradas em livro próprio.

Seção I

Da composição e da eleição do Conselho de Escola

Art.75. O Conselho de Escola deve garantir a representatividade das famílias e responsáveis
legais  pelas  crianças, professores e funcionários do CEI.

Parágrafo  Único.  Será  convidado  para  o  Conselho  de  Escola  um representante  da  Associação  ou
Associações de Moradores do bairro, quando esta existir e estiver devidamente registrada.

Art.76. A composição do Conselho de Escola, do qual o diretor do CEI é membro nato, obedecerá à
seguinte proporcionalidade:

I - quinze por cento de docentes e/ou especialistas;

II - trinta e cinco por cento dos demais funcionários, e

III - cinquenta por cento de famílias e responsáveis legais das crianças.

Seção II



Das responsabilidades do Conselho de Escola

Art.77. São atribuições e competência do Conselho de

Escola:  I - deliberar sobre:

a) as diretrizes a serem seguidas e metas a serem alcançadas pelo CEI;

b) o investimento de recursos;

c) a criação e as normas regulamentares dos organismos auxiliares do CEI que venham a ser criados;

d) os projetos, a ação e as prioridades dos organismos auxiliares que existam no CEI;

e) projetos de atendimentos integral à criança, no campo material, psicopedagógico, social ou de saúde;

f) programas regulares ou especiais que visem a integração escola-família-comunidade;

g) alternativas de solução para os problemas de natureza administrativa e pedagógica;

h) atividades extraclasses que visem um maior aprimoramento da criança;

i) a organização e o funcionamento do CEI, o atendimento à demanda e demais aspectos pertinentes,
de acordo com as orientações fixadas pela SME.

II- discutir e dar parecer sobre:

a) ampliações e reformas em geral no prédio do CEI;

III- aprovar,  com  a  equipe  de  educadores  do  CEI,  o  calendário  escolar  e  o  projeto  pedagógico,
observados as normas do Conselho Municipal de Educação, da SME e da legislação pertinente;

IV- apreciar os relatórios anuais, analisando seu desempenho, tendo por parâmetros as diretrizes e
metas deliberadas, e

V- acompanhar o desenvolvimento do projeto pedagógico.

Seção III

Das reuniões e registros do Conselho de Escola

Art. 78. As reuniões ordinárias do Conselho de Escola devem constar do calendário escolar.

Art. 79. Os Conselheiros suplentes poderão participar de todas as reuniões sem direito a voto, salvo
quando estiverem substituindo Conselheiro efetivo.

Art. 80. O Conselho de Escola poderá reunir-se a qualquer época, em caráter extraordinário,
mediante  convocação por escrito:



I - do Diretor do CEI;

II - de um terço dos Conselheiros efetivos, em requerimento dirigido ao Presidente, especificando o
motivo da convocação, e

III - do Conselho das Escolas Municipais em parcerias com as OS/Associação Educacional.

§ 1º A reunião extraordinária do Conselho de Escola far-se-á sempre segundo pauta para a qual a
mesma foi convocada e deverá constar da carta convocatória.

§ 2º As reuniões extraordinárias só poderão ser convocadas para horário idêntico ao estabelecido para
as ordinárias.

Art. 81. O Conselheiro efetivo que faltar a duas reuniões sucessivas, sem justificativa por escrito, dever
á ser substituído por seu suplente, mediante exoneração e convocação por escrito do Diretor do CEI.

Art. 82. As reuniões do Conselho de Escola deverão ter sempre sua pauta elaborada e aprovada no
início da mesma e suas deliberações deverão constar de ata lavrada em livro próprio para esse fim.
Parágrafo Único. As atas deverão ser sempre divulgadas e as cópias das mesmas afixadas em local
visível do CEI.

Art. 83. As reuniões serão realizadas em primeira convocação com a presença da maioria simples dos
membros  do Conselho ou em segunda convocação, trinta minutos após, com qualquer quórum.

TÍTULO VI

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 84. O presente Regimento deve estar à disposição e ser cumprido por toda a comunidade escolar,
após homologado pela autoridade competente da SME e publicado em Diário Oficial do Município,
DOM.

Art.  85.  Este  Regimento Escolar  terá  vigência mínima de quatro  anos e  deverá  ser   reelaborado
mediante  adendos ou alterações regimentais,  quando houver  necessidade de aperfeiçoamento  do
processo educativo ou alteração na legislação educacional.

Art. 86. O presente Regimento Escolar entrará em vigor no dia 1º de janeiro de 2020.

3 - Avaliação instituicional interna ou autoavaliação institucional

3.1 - Avaliação do Projeto Pedagógico do ano anterior

3.1.1 - Cumprimento de Metas



A  mantenedora  assumiu  a  administração  do  CEI  Ministro  Gustavo  Capanema  dia  01/02/2021,
conforme contrato de Gestão entre a OS Grupo de Oração Esperança e a Prefeitura Municipal de
Campinas.
Ficando assim impossibilitada de avaliar o cumprimento das metas do PP do ano anterior.

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

A  mantenedora  assumiu  a  administração  do  CEI  Ministro  Gustavo  Capanema  dia  01/02/2021,
conforme contrato de Gestão entre a OS Grupo de Oração Esperança e a Prefeitura Municipal de
Campinas.
Ficando assim impossibilitada de Relatar a Formação continuada dos profissionais do CEI

3.1.3 - Atividades de integração realizadas entre equipe educativa e famílias

A  mantenedora  assumiu  a  administração  do  CEI  Ministro  Gustavo  Capanema  dia  01/02/2021,
conforme contrato de Gestão entre a OS Grupo de Oração Esperança e a Prefeitura Municipal de
Campinas.
Ficando assim impossibilitada de relatar as Atividades de integração realizadas entre equipes
educativa e famílias.

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

A mantenedora assumiu a administração do CEI Ministro Gustavo Capanema dia 01/02/2021, conforme
contrato de Gestão entre a OS Grupo de Oração Esperança e a Prefeitura Municipal de Campinas.
Ficando assim impossibilitada de relatar as aprendizagens e conhecimentos construídos por meio das
ações educacionais vivenciadas entre as crianças e adultos nos tempos e espaços educativos.

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

“A instituição de Educação Infantil deve ser, enfim, um lugar de encontros dialógicos. Isso posto, escola e

família, exercendo funções distintas e complementares, devem ter um objetivo comum: propiciar a formação de

crianças capazes, competentes e ativas para enfrentar as complexidades da sociedade

contemporânea”.  (Brasil, 2014.p.68)

De acordo com tais princípios, nós apoiamos nos Indicadores da Qualidade na Educação

Infantil do   MEC como instrumento para acompanhar a qualidade do processo educacional

da U.E.  Tais  instrumentos serão utilizados nas reuniões de RPAI, datas contempladas no

calendário escolar.

Um dos fatores que influenciam na qualidade da educação é a qualificação dos profissionais

com formação específica, refletindo e aprimorando constantemente suas práticas.



Na instituição, é preciso que as condições de trabalho sejam compatíveis com as múltiplas

necessidades envolvidas no cuidado e na educação das crianças até seis anos de idade.

Na comunidade escolar, é desejável que se estabeleçam canais de diálogo, comunicação,

relação  positiva,  gestão  democrática,  considerando  os  saberes  comunitários,  levando  as

famílias  e  demais  interessados  a  conhecer  e  melhor  entender  o  alcance  do  trabalho

educativo que  é desenvolvido com as crianças e o papel desempenhado pelos profissionais

da  instituição.  As  famílias   também   participarão  da  implementação  do  PP  através  de

pesquisas, questionários, onde expressarão sua satisfação ou não sobre o trabalho realizado,

sugerindo melhorias tanto no  trabalho  pedagógico, quanto na qualidade da escola num todo.

Terão voz nas tomadas de decisões da U.E, terão a liberdade de opinar e sugerir no cotidiano

da escola, serão ouvidas pela equipe Gestora e pela equipe escolar,    de como veem uma

escola que desejam para seus filhos, como entendem o espaço educativo como sendo de

todos e se apropriar desses espaços, afinal, a escola é sim um espaço coletivo de diálogo e

reflexão e deve estar muito além dos muros que a cerca. Para isso, as famílias precisam ver

e sentir  que a Equipe gestora se faz presente durante todo o dia da escola, na entrada e

saída,  pois  muitas  vezes  é  nesse  momento  que  as  famílias  querem  compartilhar  seus

anseios, querem ver a Equipe   pronta a ouvir e poder através de uma boa conversa sanar

suas dificuldades, dúvidas, sugestões.

As crianças foco do trabalho a ser realizado na U.E terão parte efetiva na construção do  PP,

participando dos projetos que serão trabalhados conforme o interesse das mesmas, também

poderão opinar sobre a rotina da creche, como melhorar a escola em suas vivências e em

seus espaços físicos, como: Podemos criar um espaço diversificado dentro da sala? Criar

uma peça teatral em conjunto para apresentar para os demais agrupamentos? Será que o

parque existe  somente  para  brincar   de  balançar,  escorregar,  ou pode-se criar  novas

atividades nesse

espaço tão apreciado por todos? Como ajudar as crianças menores em atividades no pátio?

Tantas ações podem ser realizadas para que as crianças tenham vez e voz e possam se

sentir parte e fazer parte do processo educativo. Com o olhar atento das crianças e a escuta

aguçada do educador como mediador a construção e execução do PP se fará com mais

verdade e propriedade.

Os  colegiados  e  os  membros  da  CPA  terão  um  papel  fundamental  nesse  processo  de

elaboração, execução e manutenção do Projeto Pedagógico e devem entender com clareza

seu papel  diante  da  U.E e com a comunidade no geral, sua participação será efetiva em

reuniões periódicas de avaliação.



E em toda reunião realizada será frisado a importância desse grupo para que  tenhamos  um

trabalho de qualidade, pois, a escola não se faz sozinha e sim com todos envolvidos.

  A CPA é composta pela participação dos funcionários, educadores, família e equipe gestora.

A  constituição  da  Comissão  Própria  de  Avaliação,  deverá  trabalhar  com  os  membros

exercitando  relações democráticas. As reuniões acontecerão mensalmente e registradas em

livro Ata.

Com envolvimento de todos que fazem parte da unidade, alguns pontos importantes  serão

considerados na elaboração do Projeto Pedagógico:

Os Pilares da Educação: Cuidar, Educar, Brincar;

Registro da prática educativa;

Pontualidade, responsabilidade, organização, compromisso com a aprendizagem das crianças;

Registro e documentação da prática pedagógica;

Criatividade/proposição de atividades e projetos a serem desenvolvidos;

Respeito aos direitos e aos conhecimentos prévios da criança;

Capacidade de instigar a curiosidade e desejo de aprender das crianças.

A proposta pedagógica é um caminho a ser construído e precisa sempre estar sendo criada e

recriada.  É necessário respeitar as diferenças de ideias e de opiniões, pois todos trazem

consigo valores, dificuldades, os problemas/conflitos que precisam ser superados. Precisa ser

construída com a participação efetiva de todos os envolvidos,  profissionais da educação,

equipe  de  apoio,  famílias/comunidade  e  crianças,  esta  deve  ter  sua  escuta  respeitada,

algumas  com  a  linguagem verbal, outras não verbal, mas todas elas conseguem participar

do processo educativo e com orientações da SME.

A  elaboração  e  manutenção  do  Projeto  Pedagógico  da  Unidade  deve  estar  totalmente

inserido  no  papel do Gestor, ele deve estar atuante nesse processo, contribuindo na sua

execução,  com  a  participação  dos  colegiados,  comunidade,  equipe  escolar  e  crianças,

protagonistas desse processo.

Conforme  a  Resolução  CNE/CEB  nº  5/2009:  A  participação  da  família  junto  com  os

profissionais  da  educação  nos  conselhos  escolares,  no  acompanhamento  de  projetos

didáticos  e  nas  atividades  promovidas  pela  instituição  possibilita  agregar  experiências  e

saberes e articular  os  dois  contextos  de desenvolvimento  da criança.  A família  deve  ser

ouvida  tanto  como  usuários  diretos  de  serviço  como  também  como  mais  uma  voz  das

crianças.



A Proposta de trabalho do CEI Ministro Gustavo Capanema se baseia em trabalho de projetos

partindo da realidade em que os grupos de bebês e crianças pequenas está inserido, levando

em  consideração   a  curiosidade  das  crianças,  a  vontade  de  investigar,  de  sentir  e

experimentar o entorno. Os projetos possibilitam interações entre as turmas multietárias da

U.E. e comunidade, pois entendemos que as vivências envolvem o cotidiano da educação

Infantil  e  transpassam  os  espaços  da  instituição.  Os  projetos  partindo  do  interesse  das

crianças serão conhecidos como Projetos de Curiosidade,  e  serão concretizados com as

atividades de arte plástica, músicas, cuidados, passeios, histórias variadas, brincadeiras que

fazem parte do dia a dia da criança.

Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais  “é direito ter práticas cotidianas e vivências,

onde será construída sua identidade pessoal e coletiva, e serão criadas situações onde a

criança possa brincar, imaginar, aprender, observar, experimentar, narrar,  questionar e

constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura.”



4 - Planos de Trabalho

4.1 - Plano de ação pedagógica do CEI

proposta  pedagógica

Meta(s) definida(s)
A  proposta  pedagógica  ser  elaborada  e  periodicamente  atualizada  com  a  participação  das
professoras, demais profissionais e famílias, considerando os interesses das crianças.

Ação(ões)s para o cumprimento da(s) meta(s)
Socializar com as famílias, através do Conselho de Escola ,CPA ,reuniões de pais ,reuniões de
formação entre pares.

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

Indicador(es) para monitoramento da(s) ação(ões)
Agendamento de reuniões para conhecer e avaliar as proposta pedagógica.

Cronograma  da(s)  ação(ões)
planejada(s) Durante ano letivo.

Multiplicidade de experiências e linguagens que favorecem as crianças.

Meta(s) definida(s)
As  professoras  ,na  organização  das  atividades  e  do  tempo,  oferecerá  simultaneamente  um
conjunto de atividades diferentes que poderá ser escolhidas pela crianças de acordo com sua
preferencia.

Ação(ões)s para o cumprimento da(s) meta(s)
Montagem de cantinho pedagógico, dando opção de escolhas para as crianças.

Principal(is)  responsável(is)  pela(s)  ação(ões)
Orientadora  pedagógica  ,professoras  e
monitoras.

Indicador(es)  para  monitoramento  da(s)
ação(ões)  Crianças  construindo  sua
autonomia.

Cronograma  da(s)  ação(ões)
planejada(s) Durante o ano letivo
2021

Multiplicidade de experiências e linguagens.

Meta(s) definida(s)
Crianças relacionando-se com ambiente natural e social.

Ação(ões)s para o cumprimento da(s) meta(s)
Levar  as  crianças  a  conhecer  e  a  explorar,  de  forma  planejada,  os  diferentes  espaços
naturais ,culturais  e de lazer .

Principal(is)  responsável(is)  pela(s)
ação(ões)  Equipe  gestora,  professoras,
monitoras.



Indicador(es)  para  monitoramento  da(s)
ação(ões)  Planejar  passeios  culturais  s
de lazer.

Cronograma  da(s)  ação(ões)
planejada(s) Durante o ano letivo.

Cooperação e troca com as famílias e participação nas reuniões.

Meta(s) definida(s)
Garantir o direito das famílias de acompanhar as vivencias e produções das crianças.

Ação(ões)s para o cumprimento da(s) meta(s)
Reunião  de  Educadores  e  famílias  para  receberem  os  relatório  sobre  as  aprendizagens,
vivencias e produções das crianças.

Principal(is)  responsável(is)  pela(s)
ação(ões)  Equipe  gestora  e  equipe
educativa.

Indicador(es) para monitoramento da(s) ação(ões)
Reunião Famílias e Educadores ,conforme Calendário Escolar.

Cronograma  da(s)  ação(ões)
planejada(s) Durante o Ano Letivo.



Multiplicidade de experiências e linguagem.

Meta(s) definida(s)
Crianças tendo experiências agradáveis, variadas estimulantes.

Ação(ões)s para o cumprimento da(s) meta(s)
Planejar momentos de atividades tais como: contação de historia, incentivar as crianças a
manusear  livros,  revistas  e  outros  textos.  Incentivar  as  crianças a"  produzirem textos"
mesmo sem saber ler e escrever.

Principal(is)  responsável(is)  pela(s)
ação(ões)  Equipe  gestora  ,equipe
educativas.

Indicador(es) para monitoramento da(s) ação(ões)
Crianças expressando -se por meio de diferentes linguagens plásticas,  simbólicas,musicais e
corporais.

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

Garantir a implementação da proposta pedagógica da Unidade e garantir o desenvolvimento
integral da crianças.

Meta(s) definida(s)
Desenvolver a Escuta Ativa das crianças. Criar espaços com proposta diversificadas
que apoiem e priorize ações das crianças.

Ação(ões)s para o cumprimento da(s) meta(s)
Organizar novas proposta para os cantinhos pedagógicos á partir do interesse das crianças.
Oportunizar as crianças ,projetos nascidos do interesse das mesmas.

Principal(is)  responsável(is)  pela(s)
ação(ões)  Equipe  gestora,  equipe
educativa.

Indicador(es) para monitoramento da(s) ação(ões)
Acompanhar  o desenvolvimento  da criança.  Avaliar  a  execução dos projetos.  Acompanhar  o
trabalho da equipe, direcionando a frente as necessidade encontradas durante o ano.

Cronograma  da(s)  ação(ões)
planejada(s)  Durante  o  1º  e  2º
Semestre.

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

META INDICADORES AÇÕES RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA

- Reuniões com os
vários segmentos da
comunidade escolar
(famílias, professores,
Agentes de Educação
Infantil e demais
profissionais; -
Elaboração e
Aplicação de uma



Ficha Investigativa aos
familiares para
sondagem das
condições
socioeconômicas e
necessidades
específicas das
crianças; - Compor o
Conselho de Escola,

- Escuta e acolhimento através da eleição,
da diversidade de com representação
opiniões e sugestões dos diversos



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

dos  diversos  coletivos  na
construção de uma proposta
educativa  que  tenha  como
foco a criança;

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

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

segmentos  da
Comunidade  Escolar,
conforme  previsão  no
Calendário Escolar.
Eleger  a  CPA;
Realização de sondagem
das  famílias  através  de
Questionário  Avaliativo
sobre o desenvolvimento
do trabalho; - Estudos de
Documentos
/Legislação específicos à
Educação  Infantil;  -
Formação  entre  pares
visando  a  concepção  de
infância,  respeitando  as
suas  especificidades,  de
acordo com as Diretrizes
Municipais  para
Educação  Infantil.  -
Proporcionar  às  famílias,
ao  longo  do  ano,
Palestras  com  parceiros
intersetoriais do CEI;

-  Construção  de  Planos
Coletivos  e  Individuais
que  considerando  a
escuta  e  realidade  das
crianças  e  suas
necessidades.
Construção de Planos de
Ensino específicos

Equipe Educativa
Comunidade
Escolar  Crianças
Colegiados

Dezembro

Construção de Planos de
Ensino
específicos  conforme
orientações das Diretrizes
Curriculares da Educação
Básica  para  a  Educação
Infantil,  levando  em
consideração  as
vivências  e  os
conhecimentos
construídos  pelas
crianças  no ambiente  da
família e no



contexto  de  sua
comunidade.

Oferecer  as  crianças
atividades  que  explorem
as  diferentes  formas  de
linguagem  e  modos  de
expressão  que  se
relacionam  entre  si,
como:  as  imagens,  os
movimentos corporais, os
sons  presentes  no
cotidiano;  expressões
gestuais,  verbais,
plásticas,  dramáticas,
musicais,  explorando  os
diferentes tempos/espaço
da  unidade  educacional;
Através  de  atividades
como  roda  de  conversa,
chamadinha,   tabela  do
tempo,   contação  de
histórias,  teatro,  cordéis,
parlendas,  cantigas,
músicas  regionais,
cartazes, desenhos livres,
possibilitar  às crianças, a
vivência  individual  e
coletiva  dos   diferentes
gêneros  textuais  orais  e
escritos,  se pautando no
letramento  e  respeitando
as  necessidades  das
crianças  público-alvo  da
Educação Especial.
-  Através  dos  vários
momentos  de  interação,
usando  os  espaços  da
U.E.  proporcionar  às
crianças  brincadeiras  e
atividades  que  explorem
quantidade,  como
número  de  crianças
presentes  no  dia,
brincadeiras com boliche,
medidas  das  crianças
(tamanho); que explorem
a  lateralidade,  espaço,
tempo, encenar uma



Propor  Ações  educacionais
que  garantam:  –  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;

música,  um  conto,
baseadas  no  cotidiano
das crianças;

- Proporcionar  às
crianças,  momentos
lúdicos para que possam
se  expressar  através  da
várias  formas  de
expressão artística  como:
música,  artes  plásticas,
cinema, fotografia, teatro,
literatura,  dança,  poesia,
parlendas,  cantigas  de
roda, cantinhos de leitura,
e faz de conta, inserindo a
criança  no  universo
linguístico  brasileiro
pautado  nas  Diretrizes
Municipais de Campinas;

- Proporcionar atividades
de  interação  entre  as
crianças  e  adultos,
desenvolver  com  elas
atividades  como  o
conhecimento  de  si
próprio,  do  outro,  do
diferente  e  das
condições  sociais  e
culturais  possíveis,
entendendo  as
diferenças  como  cor  da
pele,  raça,  sexo,  etnia,
realizando a inclusão de
diferentes  grupos  e  as
crianças  público  alvo  da
Educação Especial.
Proporcionar  aos
educadores  formações
específicas  sobre  esses
temas  (quadro  de
formação
Professores/Monitores)

-Partindo  da  realidade
das crianças atendidas na
U.E;  e   respeitando  a
escuta  das  crianças
possibilitar  às  atividades
recreativas  como:
Realização  dos  projetos,
festas,  teatros,  interação
entre crianças da mesma
turma, das

–  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;

-  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;

–  Relações  com  variadas
formas  de  expressões
artísticas:  música,  artes
plásticas e gráficas, cinema,
fotografia, teatro, literatura e
dança;

– Vivências éticas e estéticas
com outras crianças e grupos,
dialogando com a



diversidade humana,
social e cultural;

demais  turmas  da  U.E.
interação com
adultos  com  as  famílias,
conhecendo  a  si  e  ao
outro  ,  trabalhando  as
diferenças  ,  respeitando
cada  um  na  sua
individualidade  e
necessidade,  discutindo
as  limitações  e
potencialidade  de  todas
as  crianças,  fazendo
valer  os  agrupamentos
multietários  tão
importante  no
desenvolvimento  das
crianças.

- Possibilitar/orientar  à
criança  na  realização  de
ações  de  auto  cuidado
com  a  higiene  pessoal,
lavagem  das  mãos,
utilização do álcool  70%,
escovação, alimentação e
organização  do  material
próprio , na arrumação da
sala,  brinquedos,  etc...de
forma  que  ela  se  sinta
segura,  autônoma  e
confiante  em  realizá-  la.
Contando  com  a
participação da equipe do
Posto  de  saúde  no  que
diz respeito aos cuidados
com  a  saúde  bucal  e
outras doenças.

- Estimular  as crianças à
observar  o  espaço
físico/natural/social   em
que  estão  inseridas,
através  de  Estudo  do
Meio,  passeios  ao
entorno da U.E, brincar na
pracinha,   observações,
contação  de  histórias,
relatos,  projetos  de
interesse elaborados pela
turma  para  trabalhar  a
importância  do  cuidado
com o

II  -  Promoção  de
uma  educação
integradora  e
inclusiva,  de
qualidade  social,
voltada para a vida
na sociedade e na
cultura,  tendo  em
vista  o  papel  da
escola  na
disseminação  e
produção  de
conhecimentos

–  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;

Equipe  Pedagógica
Equipe  Gestora
Crianças Dezembro

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

– Relações com  o mundo
físico e social, considerando
o  conhecimento  da
biodiversidade  e  a
necessidade  de  sua
preservação para a vida, no
cuidado  consigo,  com  o
outro e com a natureza;

–  Interações  com  as
manifestações  e  tradições
culturais,  especialmente  as
brasileiras;

–  Uso  de  recursos
tecnológicos  e  midiáticos
articulados  a  práticas
sociais  que  ampliem  as
vivências das crianças com
o



conhecimento e a cultura. ambiente  em  que
vivemos,  preservando  a
sustentabilidade  na
Terra,  trabalhando  a
questão  do  lixo,  da
alimentação  saudável,  e
a  importância  do  não
desperdício dos recursos
naturais  e  para  um
consumo  consciente,
reciclar,  reaproveitar  e
reutilizar materiais.
Trabalhar  com  oficinas
para  a  confecção  de
brinquedos   recicláveis,
partilhar  alimentos,
brinquedos;  Palestras
com  a  parceria  da
CEASA e SANASA
sobre  o  uso  consciente
da água, dos alimentos e
alimentação  saudável
com  a  participação  das
famílias;

-  Através  de  atividades
interativas,  projetos,  e
atividades  como:  dança,
comida  típicas,  culinária,
contação  de  histórias,
teatro, música, Estudo do
Meio,  festas  regionais,
lembrando  do  combate
ao  consumismo  etc...
proporcionar  às  crianças
conhecimento  das
diversidades  de
manifestações  e
tradições  étnicos
culturais  em especial  as
afrobrasileiras  e
indígenas,  abordando
temas sobre preconceito.

-Utilizar  os  diversos
recursos  tecnológicos
nas  atividades
pedagógicas  elaboradas
para/com  as  crianças.
Tais como: vídeos, fotos,
imagens, datashow, etc...
possibilitando  às
crianças, o conhecimento
e uso



desses  equipamentos.
Trabalharemos  com  as
consequências de
uso excessivo e do modo
de  viver  com  as
tecnologias.

-Elaboração,  avaliação e
replanejamento de forma
coletiva  do  Projeto
Pedagógico  envolvendo
a  equipe  educacional,
comunidade,  valorizando
a participação efetiva das
crianças  e  famílias,
Conselho  de  escola,
CPA,  Avaliação
Institucional,  articulando
as tomadas de decisões
baseadas  no  Quadro  de
Metas,  Calendário
Escolar  ,  Planos  e
Projetos   desenvolvidos
através  de  uma  gestão
participativa  e
democrática.

III -
Implementação  da
Gestão
Democrática

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

-Avaliação  com  os
profissionais  da  Unidade
Escolar  sobre  suas
funções,  levantando  os
pontos  fortes  e  fracos.
sugestão para melhoria.

Equipe educativa
Comunidade
Colegiados
Crianças

Dezembro

-  Reuniões  Pedagógicas
com  equipe  escolar  e
comunidade;

-Trabalhar  com  as
famílias  e  equipe
educativa
conscientizando-as  da
importância  na
participação do Conselho
de  Escola  e  CPAs,
envolvimento  em
reuniões  de  pais  e
educadores  visando  a
aprendizagem  e
desenvolvimento  das
crianças.



-  Proporcionar
articulações  entre  a
comunidade e os órgãos
intersetoriais.

IV  -  Manutenção
de  100%  do
quadro de pessoal
aprovado  no
Plano de Trabalho

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

Garantir  o  quadro
completo de profissionais
para atender as crianças
com qualidade, conforme
orientação no  Termo de
Referência Técnica.

Organização  Social
e Equipe gestora Dezembro

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

Atas de todos encontros de
Formação desenvolvidos no
período.

Realizar  semanalmente
as reuniões de formação
entre  pares  com  a
participação  das
professoras  e  monitoras,
elaboradas  pela  equipe
gestora,  levando  em
consideração  as
sugestões  de  toda  a
equipe  educativa  e
executadas  pela
Orientação  Pedagógica,
com  a  participação
sempre  que  possível  da
Direção, com registro em
atas  de  todas  as
reuniões.  As  formações
serão  realizadas  de
acordo com o quadro de
formação  de
profissionais,  pode
ocorrer  alteração
conforme  necessidade.
As  reuniões  serão
realizadas  sem  prejuízo
do  atendimento  às
crianças.

Equipe gestora Dezembro

VI -
Cumprimento  das
disposições  da
SME  sobre
Calendário
Escolar

Cumprimento  de  200  dias
letivos  Atendimento  às
orientações  do  supervisor
educacional

Cumprir  o  Calendário
Escolar  Homologado,
conforme  orientações
previstas  na  Resolução
da  SME  (Secretaria
Municipal de Educação),
garantindo  o
cumprimento  do
Calendário nos 200 dias
letivos.

Equipe gestora Dezembro



VII  -  Atingir  nível
de  classificação
igual  ou  maior  do
que satisfatório

Índice  de  qualidade  do
planejamento financeiro
- IPF

Após a análise minuciosa
do edital de chamamento:
1 -  Verificar  a

quantidade  proposta  de
crianças  que  serão
atendidas  x  valor
destinado.
2 -  Quantidade  de
profissionais  e
materiais/serviços
necessários  para
execução do projeto. 3 -
Verificar  informações
junto ao sindicato.
4  -  Levantamento  de
custos dentro de valores
aplicados  no  mercado
determinando  assim,  o
valor utilizado para cada
categoria,  sempre
utilizando do princípio da
economicidade.

Coord.
Administrativo

Na  elaboração  e
na implantação do
plano.

VIII  -  Atingir  nível
de  classificação
igual  ou   maior  do
que satisfatório

Índice  de  qualidade  de
execução  do  ajuste  e
gerenciamento do recurso -
IEG

1 -  Contratar
profissionais  com
capacidade  técnica  e
experiência comprovada
de  acordo  com  as
exigências  do
cargo/função,
acompanhar  o
desenvolvimento
desses  profissionais
minuciosamente,
durante  o  período  de
experiência  evitando
assim,  gastos  com
demissões.
2 -  Acompanhar  e
analisar  todas  as
solicitações  de
compras e contratação
de  serviços  seguindo
o  princípio  de
economicidade.
3 -  Executar
treinamentos  para  evitar
desperdícios  de
materiais.
4 -  Acompanhar

periodicamente  valor
gasto x executado

Coord.
Administrativo
Equipe Gestora

Durante  todo  o
período de execução
da parceria



para  a  adequação  das
despesas  no  plano  de
aplicação.

IX  -  Atingir  nível
de  classificação
igual  ou  maior  do
que satisfatório

Índice  de  qualidade  da
prestação de contas - IPC

1  -  Contratação  de
profissional  específico
para  a  execução  da
prestação de contas. 2 –
Análise e organização de
toda  documentação,  de
maneira  a  evitar
ocorrências  de  erros  ou
qualquer  irregularidade
que  possa  gerar  algum
tipo de pendência.
3  –  Qualidade  nas
imagens  de  toda
documentação  inserida
no sistema. 4
– Pontualidade, seguindo
o prazo determinado pelo
setor de convênios

Coord.
Administrativo

Assistente
Administrativo

Equipe
Gestora

Primeira  quinzena
de  todos  os
meses.

Trimestralmente
apresentação,
análise  e
aprovação  do
Conselho  de
escola  entrega  de
Relatório
Trimestral  ao
NAED.

X - Atingir nível de
classificação  igual
ou  maior  do  que
satisfatório

Índice  de  qualidade
administrativa/financeira total

1 - Reunião mensal com
os  colaboradores  do
setor  administrativo  x
gestão,  para  troca  de
ideias  e  soluções  de
dúvidas.
2 -  Efetuar
treinamentos
periodicamente  e
quando necessário. 3 -
Gestão  de
colaboradores,
aplicando  avaliação
organizacional.
4 - Avaliar  os resultados
dos  processos
administrativos
financeiros,
acompanhando  assim,
sua eficiência.
5 -  Verificação

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

Equipe  Gestora
Coord.

Administrativo
Assistente
Administrativo

Mensalmente análise
contábil.

Mensalmente
reuniões
colaboradores.

Trimestralmente
avaliação  do
conselho fiscal.

Semestralmente
análise  da
auditoria  e
avaliação
organizacional.



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

A  Equipe  Gestora  da  Unidade  Educacional  é  composta  pelo  Diretor  Educacional,  Vice  Diretor
Educacional e Orientador Pedagógico, todos atuam de forma integrada, contemplando o período total
de atendimento às crianças, sempre na Unidade haverá membros da equipe Gestora para atender as
famílias e equipe escolar de forma efetiva. Deverá se responsabilizar-se: I  – Pela organização e
gestão do cotidiano educacional,  norteada pelos  processos coletivos  de tomada de decisão,  de
planejamento,  de  execução  e  de  avaliação  da  qualidade  das  ações  educativas,  visando  a
elaboração, execução e cumprimento do Projeto Pedagógico; II – Na participação da organização e
da gestão do cotidiano escolar  de forma democrática;  III  – no planejamento,  na execução e na
avaliação das ações educativas, responsabilizando-se pela efetivação dos Programas e Projetos. O
CEI Ministro Gustavo Capanema entende que um ponto importante também no cotidiano da Unidade
é a comunicação entre    a equipe gestora, além das tomadas de decisões em conjunto diariamente,
também haverá reuniões semanais onde através de conversas relatar as necessidades imediatas e
acontecimentos relevantes, buscando aprimorar   o trabalho da equipe gestora, apontando pontos
fortes e fracos a ser melhorados na gestão na rotina escolar. A avaliação da equipe gestora se dará
em Reuniões Pedagógica de Avaliação Institucional, Reuniões de Conselho   de escola, CPA, ou em
momentos que a equipe achar  pertinente levantar  questões e discutir  sobre a equipe gestora e
através  pesquisas  às  famílias  elaboradas  coletivamente  com  a  equipe  escolar.  Sempre  que
necessário   à equipe gestora se reunirá com os demais integrantes que compõe a unidade escolar
para  dar  orientações  e  receber  sugestões  quanto  ao  trabalho  em  andamento.  Outro  papel
imprescindível do Gestor é estar conectado com a equipe escolar, colegiados, comunidade, crianças
e famílias acerca do Projeto Pedagógico, contribuindo para sua elaboração, execução, entendendo
que o PP não é um fim e sim um meio no processo educativo, não apenas uma descrição de função
e sim um compromisso efetivo do Gestor. De acordo com o Termo de   Referência Técnica (2020)
cada membro da Equipe Gestora terá suas devidas descrições, entendemos que se    faz necessário
deixar aqui explícito para o total cumprimento:

Descrição das atividades da função / Plano de Ação do Diretor Pedagógico 1. Responsabilizar-se pela
elaboração coletiva, sistematização, implementação e avaliação do Projeto Pedagógico-PP; aprovar e
divulgar o PP, responsabilizar-se pelo processo de atribuição de turmas e períodos dos profissionais
na  Unidade  Educacional-   UE;  responsabilizar-se  pela  elaboração  coletiva  do  calendário  escolar,
conforme Resolução específica da SME; instituir o Conselho de Escola e garantir o funcionamento dos
diferentes  colegiados da UE;  definir  e  organizar    com cada integrante  da Equipe Educacional  o
respectivo horário e/ou escala de trabalho; responsabilizar-se     pelo controle e registro da frequência
dos profissionais da UE; vistar os registros escolares, incluindo o diário de classe dos professores;
realizar a abertura e o encerramento dos livros de registro da UE; responsabilizar-se     com a SME
pelo cumprimento das orientações técnicas da vigilância sanitária e epidemiológica; encaminhar aos
órgãos competentes as propostas de modificações na infraestrutura física da UE, após a apreciação
do Conselho
de Escola; planejar, junto aos órgãos competentes da SME, espaço físico e condições adequadas ao
atendimento dos alunos público-alvo da Educação Especial; assegurar o cumprimento dos programas
mantidos e implementados pelo MEC e estabelecidos pela SME; responsabilizar-se pela efetivação
dos procedimentos referentes à vida escolar dos alunos, conforme a legislação da SME; informar,
antecipadamente,  ao    Departamento  de Alimentação  Escolar/Central  Estadual  de  Abastecimento,
Ceasa/Campinas,  toda  e  qualquer  necessidade  de  alteração  do  cardápio,  reprogramação  ou



suspensão da  entrega  de  gêneros alimentícios;  responsabilizar-se  pelo  registro  e  atualização  dos
dados  relativos  à  gestão  e  à  vida  escolar  dos  alunos  nos  Sistemas Informatizados;  participar  de
reuniões nos NAED’s quando chamado; e atender as recomendações da Supervisão Educacional.

Descrição das Atividades do Vice Diretor 1. Corresponsabilizar-se, junto ao diretor educacional, por:
atribuir turmas e períodos, na UE; encaminhar aos órgãos competentes as propostas de modificações
na infraestrutura física da UE, após a apreciação do Conselho de Escola; definir e organizar com cada
integrante da equipe o seu horário e/ou escala de trabalho; vistar os registros escolares; realizar a
abertura e o encerramento dos livros de registro  da UE; zelar pelo cumprimento das orientações
técnicas da vigilância sanitária e epidemiológica; planejar, juntos aos órgãos competentes da SME, o
espaço  físico  e  as  condições  adequadas  ao  atendimento  dos  alunos  público-alvo  da  Educação
Especial;  cumprir  os programas mantidos e implementados pelo MEC e estabelecidos pela SME;
garantir  o funcionamento dos colegiados da UE; informar,  antecipadamente,  ao Departamento de
Alimentação  Escolar/Central  Estadual  de  Abastecimento,  Ceasa/Campinas,  toda  e  qualquer
necessidade  de  alteração  do  cardápio,  reprogramação  ou  suspensão  da  entrega  de  gêneros
alimentícios; responsabilizar-se pelo registro e atualização dos dados relativos à gestão e à vida
escolar dos alunos nos



Sistemas Informatizados;  e  participar  de  reuniões  nos  NAED’s  quando  chamado;  e  atender  as
recomendações da Supervisão Educacional.

Descrição das Atividades do Orientador Pedagógico Coordenar a elaboração, a sistematização, a
implementação e a avaliação do PP da UE; coordenar a construção e subsidiar a implementação da
proposta  curricular  na  UE,  considerando  as  Diretrizes  Curriculares  Nacionais,  as  diretrizes
curriculares do município e as políticas educacionais da SME; coordenar as reuniões semanais de
formação previstas na carga horária dos profissionais – professores e agentes educacionais à luz
dos documentos curriculares nacionais e municipais; orientar e acompanhar o planejamento e a
execução do trabalho educativo das equipes docente, de Agente de Educação Infantil; participar
efetivamente das reuniões de trabalho com os coordenadores pedagógicos;   orientar e acompanhar
o processo ensino- aprendizagem; coordenar ações para a aquisição de materiais pedagógicos;
promover ações e projetos de incentivo à leitura e às artes; incentivar e planejar, com os demais
integrantes  da  Equipe  Educacional,  o  desenvolvimento  de  atividades  nos  diferentes  ambientes
escolares e o   uso de tecnologias no processo ensino-aprendizagem; construir, com os integrantes
da  Equipe  Educacional,  estratégias  pedagógicas  de  superação  de  todas  as  formas  de
discriminação,  preconceito  e  exclusão  social;  orientar,  coordenar  e  acompanhar  a  avaliação
processual dos alunos; orientar e acompanhar os registros e a prática pedagógica dos profissionais
da  UE;  facilitar  o  processo  comunicativo  entre  a  comunidade  escolar  e  as  associações  a  ela
vinculadas;  e  identificar  e  propor  ações  formativas  necessárias  à  implementação  do  PP  e
articuladas com a política de formação da SME.

PLANO DE TRABALHO DO DIDRETOR E VICE DIRETOR

METAS/OBJETIVOS PERIODICIDADE INDICADORES/AÇÃO

Trabalhar  com 100% da  capacidade
de atendimento

Anual
Inserir  Relatório  do Sistema Integre  Diário  de  Classe,  Efetivar

Matrículas  respeitando  a  lista  de  demanda  e  o
georeferenciamento dos AG III

Trabalhar  com  100%  do  Quadro
de Recursos Humanos

Anual Ter o quadro de RH Completo

Reuniões  semanais  do  NAED
Sudoeste

Anual
Participar das reuniões semanais nos órgãos específicos da

SME

Organizar  e  presidir  o  Conselho  de
Escola,  CPA  e  de  Avaliação
Institucional

Datas
contempladas  no
Calendário
Escolar
Homologado

Realizar as reuniões com os colegiados, com representação da
comunidade, equipe escolar e as crianças de modo a assegurar
uma Gestão democrática

Colaborar  na  elaboração  e
implementação  do  Projeto
Pedagógico

Anual
Estar presente tanto na elaboração quanto na manutenção do PP

no decorrer do atendimento letivo

Cumprir  o  Calendário  Escolar
homologado

Anual Preparar Relatório das atividades e Atas de Reuniões.



Garantir  a  qualidade  do  bom
funcionamento  da  Unidade
Escolar,  realizando  gestão  de
recursos materiais, infraestrutura

Anual

Ter um olhar atento em todos os departamentos de modo que
todas  as  áreas  da  Unidade  funcionem  bem.  Comunicar  a
Instituição  ou  a  SME  caso  haja   necessidade  de  alguma
intervenção na manutenção da Unidade

. Promover Reunião de Avaliação
dos Projetos

Anual

Avaliar  os  projetos  de  atendimento  prestado  através  de
instrumental próprio respondido pela equipe educativa, famílias,
com a participação das crianças.



Realizar  Reuniões  da  Equipe
Gestora

Semanalmente

Redigir  Atas  das  Reuniões,  monitorar  o  plano  de  ação,
através  das  metas  e  impacto  dos  projetos.  Apresentar    e
avaliar as atividades através de portfólio. Resolver possíveis
conflitos na Unidade.

PLANO DE TRABALHO DO COORDENADOR PEDAGÓGICO

METAS/OBJETIVOS OPERIDIOCIDADE INDICADORES /AÇÃO

Realizar os Projetos Educativos Anual
Preparar Relatório Anual de Atividades

Participação  e  acompanhamento  das  atividades
pedagógicas  nos  Anual  Realizar  atendimento
individuais  e  nas  Formações,  estar  diferentes
espaços realizados na Unidade

Anual
Realizar  atendimento  individuais   e  nas
Formações,  estar  diariamente  nos
ambientes do CEI

Trabalhar  com  100%  do  Quadro  de  Recursos
Humanos

Anual Ter o quadro de RH Completo

Reuniões semanais no CEFORTEPE Anual
Participar  das  reuniões  semanais  no  órgão
específico da SME

Possibilitar  Formação  Continuada  a  todos  os
profissionais

Anual
Preparar  Atas  e  Relatórios  Anuais  das

Formações/Capacitações

Realizar  100%  Das  Reuniões  de  Pais  previstas  em
calendário escolar homologado

Anual
Realizar  Atas  das  Reuniões  e  Listas  de
Presenças Entregar Relatório individual da
criança

Cumprir o Calendário Escolar homologado Anual
Preparar Relatórios das atividades e Atas
de Reuniões

Cumprir o Cardápio elaborado pela CEASA Anual
.Preencher  Planilhas  da  CEASA  Evitar
desperdício durante  o preparo  e  servimento
dos alimentos

Promover Reunião de Avaliação dos Projetos Anual

Avaliar  os  projetos  de  atendimento
prestado  através  de  instrumental  próprio
respondido  pela  equipe  educativa,
famílias, com a participação das crianças

Realizar reuniões individuais com os docentes Semanalmente
Conversar com o docente de modo a estar
atrelado  a  assunto  relacionado  às
crianças e equipe.

Realizar Reuniões da Equipe Gestora Semanalmente

Redigir  Atas  das  Reuniões,  monitorar  o
plano  de  ação,  através  das  metas  e
impacto dos projetos. Apresentar e avaliar
as atividades através de portfólio. Resolver
possíveis conflitos na Unidade.



4.4 - Planos de trabalho da organização dos espaços educativos e dos tempos pedagógicos

“A concepção de currículo aqui presente pressupõe intencionalidade ao planejar os tempos cotidianos
e  os espaços internos e externos para além das próprias Unidades Educacionais, as disponibilizações
múltiplas e inesgotáveis de materiais, a qualidade da relação cuidadosa de escuta e olhar atentos aos
bebês e às crianças pequenas, que inventam, criam, transgridam, transformam, brincam e produzem
culturas”.  Diretrizes   Curriculares da Educação Básica para a Educação Infantil – Um processo
contínuo de reflexão e ação. (p.17)

De acordo com as Diretrizes Curriculares da Educação Básica para a Educação Infantil da SME, a
concepção de um espaço acolhedor, preparado e organizado de acordo com as necessidades de cada
turma,  necessita  de  um olhar  sensível  e  atento  para  receber  e  acolher  os  bebês  e  as  crianças
pequenas  de  acordo  com   suas   necessidades  e  de  acordo  com  o  Projeto  Pedagógico  a  ser
desenvolvido naquele espaço.
Para  pensar  em  organização  do  espaço  e  do  tempo  na  Educação  Infantil  dentro  do  Projeto
Pedagógico, faz-se necessário entender melhor o que quer dizer essa dicotomia tempo e espaço,
segundo o Caderno Curricular temático: Espaços e tempos na Educação das crianças, documento
este que sempre se  fará  presente  no trabalho do CEI Ministro Gustavo Capanema.  “Tempos são
construções  humanas  percebidas   e   marcadas   histórica  e  culturalmente.  Nos  espaços
institucionalizados por regras sociais predefinidas e por outras que vão sendo criadas ao longo das
vivências. Há espaços para adormecer, passear,  banharse...  Neles  construímos novos tempos - de
comer, de dormir, de acordar, de ouvir poema e contar histórias”. (p.27). É o que o CEI tem   por
objetivo, criar e recriar espaços e tempos que sejam totalmente voltados as necessidades das crianças
para seu aprendizado efetivo, um parque pode se transformar num espaço de contação de história, um
refeitório se tornando um espaço de culinária, afinal, tudo é pedagógico, o simples fato de estar no
banheiro significa um espaço de autonomia e aprendizagem, os espaços são utilizados consoantes às
práticas pedagógicas. Nesse sentido, pode-se dizer que qualquer espaço pode se tornar um ambiente
propício para aprendizagem, desde     que este esteja adequado a proposta e a prática pedagógica.
“Garantir que os espaços físicos das unidades de Educação Infantil sejam adequados para o brincar,
explorando o lúdico, a criatividade, o contato com a natureza   e com a imaginação, para qualificar o
atendimento às crianças na primeira infância.” (PIC, 2018, p.77)
Há concordância do CEI em que a “Unidade educacional, como lugar privilegiado de encontro das
crianças  e  dos  adultos  educadores,  necessita  ter  seus  espaços  e  tempos  constantemente
transformados, por meio do movimento, das (des)construções e (re)criações, coletivas e singulares.
Nessa perspectiva, podemos conceber  que os espaços e tempos educativos são efêmeros, mutáveis,
não  hierarquizáveis  e  indissociáveis,  uma  vez  que  cada  um  deles  na  movimentação  e  na
ressignificação da existência do outro’. (p. 28)
Entendemos o espaço como elemento educativo, intencionalmente pensado, permeado de intenções

pedagógicas,  organizado  e  planejado  para  atendimento  das  crianças,  de  modo  que  atendam  às
necessidades coletivas e individuais das crianças.
Cores de paredes, altura de mural, tamanho e disposição dos móveis são apenas alguns dos aspectos
que envolvem tal tarefa.

“É no  espaço físico  que a  criança  consegue estabelecer  relações  entre  o  mundo  e  as  pessoas,
transformando-o em um pano fundo no qual se inserem emoções. Essa qualificação do espaço físico é
que o transforma em um ambiente (HORN,2006, p.28)”.

O espaço físico é o lugar do desenvolvimento de múltiplas habilidades e sensações e, a partir da sua
riqueza e diversidade, ele desafia permanentemente aqueles que o ocupam. Esse desafio constrói-se



pelos símbolos e  pelas linguagens que o transformam e o recriam continuamente (BARBOSA, 2006,
p. 120).
Organizar o cotidiano das crianças na Educação Infantil pressupõe pensar que o estabelecimento de
uma sequência básica de atividades diárias é, inicialmente, o resultado da leitura que os educadores
devem fazer do grupo de crianças, a partir, principalmente, de suas necessidades. “Deseja-se que os
tempos e espaços nos    quais as brincadeiras e as interações se fazem presentes, sejam também os
tempos  e  espaços  de  encontro     entre  gerações,  com  crianças  nas  suas  individualidades,
contemplando-se as diversidades humanas, étnicas, raciais, religiosas, culturais e etárias.” (PIC, 2018,
p.25)

O educador deve observar quando as crianças brincam, como essas brincadeiras se desenvolvem, o
que   gostam de fazer, em que espaços preferem ficar, o que lhes chama mais a atenção, entre outros.
Esse conhecimento é fundamental para que a estruturação espaço tempo  tenha  significado,  levando
em consideração a dinâmica e as necessidades das crianças.
Para  as crianças, quase tudo na vida é brincadeira.  Por  isso, na Educação Infantil, não faz sentido
separar momentos de brincar dos de  aprender.  Essa simultaneidade pede que espaços e rotina da
escola sejam  planejados de modo a proporcionar multiplicidade de experiências e contato com todas
as linguagens, o tempo todo. Sem abrir mão, é claro, dos cuidados com segurança e saúde. É nesse
ambiente de aprendizagem que as



crianças vão socializar-se e ganhar autonomia. Lembrando que as atividades serão construídas com a
participação das crianças partindo da observação, interesse e escuta das mesmas.

“A  organização  do  ambiente  traduz  uma  maneira  de  compreender  a  infância,  de  entender  seu
desenvolvimento   e o papel da educação e do educador. As diferentes formas de organizar o ambiente
para o desenvolvimento de atividades de cuidado das crianças pequenas traduzem os objetivos, as
concepções e as diretrizes que os    adultos possuem com relação ao futuro das novas gerações e às
suas ideias pedagógicas”. (BARBOSA, 2006, p.122).

O CEI Ministro  Gustavo Capanema acredita  que as  relações educativo-pedagógicas travadas na
configuração    de agrupamentos Multietários reúnem crianças de diferentes faixas etárias em uma
mesma turma, sobre essa organização a unidade escolar busca criar possibilidades de atuação junto
às crianças de acordo  com  as Diretrizes Curriculares, valorizando o protagonismo infantil, valorizando
suas falas com uma escuta efetiva no contexto  escolar.  “...as crianças menores e maiores, quando
juntas, construírem  uma  relação  de  referência umas para as outras, no sentido de demonstrar,
disputar,  sugerir,  negociar,  convidar,  trocar  e  compartilhar  experiências  e  brincadeiras.  Nestes
momentos, menores e maiores estabelecem relações mais solidárias e cooperativas do que quando
estão  separadas  (somente  entre  as  crianças  de  sua  turma  e  idade).  O  CEI  Ministro  Gustavo
Capanema  trabalhará  com  ações  que  viabilizem  momentos  de  interação  contínua   entre   os
agrupamentos multietários, como por exemplo, as crianças maiores interagem  com  os  pequenos,
em  momentos de atividades internas e externas e/ou outros ambientes, no pátio os maiores ajudam
para que os menores consigam brincar, subir num brinquedo, explorar o espaço em parceria com as
educadoras,  em  apresentações  no  palco,  piqueniques,  criando  oportunidades  para  experiências
agradáveis e saudáveis consigo    e com o outro, oportunizando a expressão por meio de diferentes
linguagens: orais e  escrita,   plásticas,  corporais,  musicais,  simbólicas, construção da autonomia,
sempre respeitando a identidade, ritmo, desejos e interesses das crianças. A mistura entre as crianças
de idades diferentes pode ser tão significativa para as crianças, para as profissionais docentes e para
a sociedade de forma mais ampla, quanto já é a convivência    entre crianças da mesma idade -
experimentando  vivências  mais  e  menos  conflitivas,  mais  e   menos   cooperativas,  tendo  a
oportunidade de conviver com parceiros da mesma idade e de  idades  diferentes.”  (PRADO, 2006).
A ação docente deve ser intencional, trilhando um caminho possível para perspectivar uma educação
infantil     que respeite a criança na sua heterogeneidade, alteridade, na sua forma de agir,  estar,
compreender  e  ressignificar  o  mundo  na  relação  com  os  seus  pares,  enriquecida  por  encontros
plurais.
Baseado  nisso,  todos  espaços  da  Unidade  serão  utilizados  de  modo  que  essas  relações  sejam
respeitadas e organizadas no intuito de proporcionar o aprendizado global das crianças. São esses:

Salas de aula: Esse espaço é considerado como espaço de referência de acolhimento às crianças, é
um  momento  muito  importante  que  acontece  nesse  espaço  no  início  do  atendimento,  adultos  e
crianças se encontram, o contato com as famílias também se dá nesse momento, por isso, é sempre
alegre,  proporcionando   a  todos  segurança,  prazer  e  tranquilidade,  são  realizadas  brincadeiras,
músicas, roda de conversa. É um espaço onde crianças e educadores criam e recriam ambientes de
acordo com sua imaginação. Esses espaços são organizados e pensados visando o desenvolvimento
integral  da  criança  e  a  interação  criança/criança;  criança/adulto  e  criança/objeto,  assim  como  os
contatos sociais, a privacidade para o crescimento e por fim, a promoção da identidade.

Chuveirão:  Espaço destinada às crianças na época de calor, lugar onde as crianças brincarão na
água, brincadeira esta que apreciam muito. Cada professora deverá organizar uma data e obter a
prévia  autorização   dos  responsáveis  para  proporcionar  momentos  de  alegria  e  diversão,  os
combinados também farão parte desse momento.



Parede de azulejo e parede pedagógica: Na Unidade foram criados dois espaços a mais pensado
em disponibilizar  oportunidades de desenvolvimento  utilizando espaços externos do CEI,  nelas as
crianças poderão utilizar guache, giz de cera, giz de lousa, num espaço bem maior, interagindo e
compartilhando os espaços com  os colegas, enfim, expressando sua espontaneidade artística e de
forma coletiva. As  professoras  também poderão montar exposições nesses espaços.

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

Parque:  As crianças se divertem muito  no  parque,  cabe ao adulto  propor  diferentes  brincadeiras
dentro desse espaço, é possível muito mais do que subir, descer, balançar, nesse espaço é possível
ensinar   valores   às  crianças, promovendo a socialização e fortalecendo os laços de convívio
harmonioso entre as crianças, além de



respeitar os combinados. O faz de conta deve se fazer presente nesses momentos.

Casinha de bonecas:  Espaço voltado a imaginação, a criança aprende brincando de faz de conta,
criando  e  recriando  momentos  imitando  sua  convivência  social  com o  grupo  familiar,  trocando  e
compartilhando  ideias com os colegas.

Quiosque:  Espaço  externo  muito  utilizado  por  todos,  as  crianças  e  adultos  se  envolvem  em
brincadeiras, roda     de conversa, contação de história, piqueniques, também tem um forno onde as
crianças poderão utilizar para realizar culinária, prezando sempre pela segurança e integridade física
de todos.

Banheiros:  Entende-se que esse ambiente é um espaço de aprendizado, a higiene, autonomia são
construídos nesses espaços, reconhecendo do corpo, além claro, das necessidades básicas como: a
escovação, banho e necessidades fisiológicas.

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

Sala da Equipe Gestora:  As duas salas destinadas a equipe gestora serão utilizadas individual e
coletivamente  de  acordo  com  a  demanda,  atribuições  cotidianas  administrativas  e  pedagógicas,
atendimento    dos profissionais em suas Formações Continuadas e o que mais tiver necessidade, a
comunidade será atendida em reunião com educadores/Equipe Gestora. A Equipe Gestora precisa
estar  totalmente  envolvida  com  o   trabalho  educativo,  realizando  ações  compartilhadas  com as
famílias,  para que as  mesmas empoderem  do espaço proporcionando a  todos experiências  sem
divisão e hierarquização, assentada  numa  Gestão  Democrática.

Vale a pena ressaltar que todos os ambientes não citados como: solários, corredores, tanque de areia,
todos os espaços internos e externos, por exemplo, serão utilizados por todos, com igual importância,
pois é através  desses espaços que a criança tem a oportunidade de apropriar-se do espaço, de se
desenvolver  integralmente.  Entendendo  que a  organização dos espaços,  tempos,  materiais  e  das
interações nas atividades permitam que     as crianças possam expressar sua imaginação nos gestos,
no corpo, na oralidade e/ou na língua de sinais, no faz-de-conta, no desenho e em suas primeiras
tentativas  de  escrita.  Importante  também  disponibilizar  objetos  e  materiais  diversificados  que
contemplem  suas  particularidades  das  diferentes  idades  e  também  levem  em  consideração  as
condições específicas das crianças público alvo da Educação Especial  e  as  adversidades  sociais,
culturais, étnicos/raciais e linguística das crianças, famílias e comunidade regional.
Além dos espaços externos dentro do muro da U.E., será proposto aos profissionais da educação

estudos do  meio extrapolando os muros do CEI, como: volta no quarteirão, brincadeiras na praça bem
próxima  a escola, bosques, trazendo as crianças para brincar em espaços, públicos do bairro e do
município.  Oferecer  espaços  seguros  e  com  infraestrutura  adequada  para  brincar,  permitindo  o
movimento  e  o  livre  exercício  de  imaginação,  contribuirá  para  a  vivência  plena  da  infância  e
poderemos caminhar para a promoção de maior equidade social (PIC, 2018, p.76) Outro ponto muito
importante a destacar sobre os espaços públicos é fomentar a liberdade do consumismo desde a
primeira infância,  desmitificar  que para brincar precisa-se ter  brinquedos atuais  e  caros,  jogos em
computadores, celulares e vídeo game, shopping etc.



Faz-se necessário dizer que todos os espaços devem proporcionar segurança a integridade física das
crianças e adultos, um dos cuidados no CEI Ministro Gustavo Capanema será com a higienização dos
espaços  com álcool  70%,  solução  clorada,  pensando  em evitar  a  transmissão  do  COVID-19  em
crianças e adultos.

“A  efetivação  das  práticas  dos profissionais  de  Educação Infantil  permeadas pelos  princípios  que
compõem um texto curricular leva a propor a interrelação entre duas políticas: a de um currículo e a de
formação continuada dos especialistas, professores, monitores/agentes de Educação Infantil e demais
funcionários.”  (Diretrizes Curriculares da Educação Básica para Educação Infantil – Um processo
contínuo de reflexão e ação, p.26).
Não  se  pode  falar  em  educação  de  qualidade  sem  mencionar  uma  formação  continuada  de

professores considerada, juntamente com a formação inicial, uma questão fundamental nas políticas
públicas para a educação, subsidiando escolhas de materiais pedagógicos de maneira adequada de
modo que haja mudança de olhar e postura em suas práticas.
A escola está desempenhando vários e novos papeis na sociedade atual; este vem sendo um campo

de constante mutação, e o professor tem um papel central: é o responsável pela mudança  de  atitude
e  pensamento dos alunos. O professor precisa também estar preparado para os novos e crescentes
desafios     desta geração que nunca esteve tão em contato com novas tecnologias e fontes de
acesso ao conhecimento.



A formação continuada de professores tem sido entendida hoje como um processo permanente e
constante de aperfeiçoamento dos saberes,  necessários à atividade dos educadores e tem como
objetivo  assegurar  um ensino de qualidade cada vez maior às crianças.
Levando-se  em  consideração  que  o  trabalho  docente  coletivo  precisa  ser  discutido,  analisado  e
repensado, faz-   se necessário a capacitação de toda equipe docente para a discussão e  retomada
de  suas  práticas  pedagógicas.
No  CEI  Ministro  Gustavo  Capanema,  as  ações  formativas  se  darão  com  o  objetivo  de  pensar,
repensar, avaliar e reavaliar a prática pedagógica, potencializando o trabalho pedagógico oferecido às
crianças  pequenas  e  bebês,  levando  em  consideração  suas  especificidades,  considerando-as
protagonistas do processo educacional.
De acordo com as Diretrizes Curriculares Municipais a Educação Infantil é considerada um espaço e
um tempo    no qual prioriza as experiências com as manifestações expressivas e remete a pensar
num profissional de Educação Infantil, que se constitui nas relações inerentes às especificidades dos
bebês  e  das  crianças  pequenas. Para isso, se faz necessária uma política de formação continuada
que  responda  a  esses  pressupostos, voltada a princípios específicos e que contribua para uma
práxis pedagógica.
Salientamos que o CEI Ministro Gustavo Capanema acredita na indissociabilidade entre o cuidar e o
educar e, entendemos que os professores e agentes da educação infantil têm esse compromisso com
as crianças.
Entendemos  também que  a  qualificação  de  todos  os  profissionais  é  fator  preponderante  para  a

qualidade do trabalho oferecido nas escolas de Educação Infantil.
A SME, por meio de sua política de formação, considerará a necessidade de ações formativas que
contemplem     a Educação Básica tendo, contudo, ações específicas que foquem a área. Há, portanto,
a necessidade de refletir sobre a função e a formação do professor de educação infantil e sobre o
desafio de formar  profissionais  que desenvolvam práticas  articuladas de cuidados e educação da
criança pequena e bebês, permitindo interações sociais e afetivas que qualifiquem significativamente o
desenvolvimento infantil.
Consideramos, portanto, que a formação é necessária não só para aprimoração do conhecimento e
melhora da prática pedagógica, é também um direito e uma conquista de todos os professores e um
direito de  toda população por uma escola de qualidade.
Portanto, faz-se necessário estruturarmos uma proposta de educação e cuidado no trabalho com as
crianças pequenas e bebês.  O trabalho deve ser  conduzido de forma que criemos oportunidades
sólidas para que essas 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  Secretaria  Municipal  de  Educação  de
Campinas  incentiva  à  formação  dos  profissionais,  organizando  cursos,  palestras,  seminários,
encontros,  mostras,  congressos,  fóruns,  cursos  centralizados  e  reuniões  que  ofereçam      aos
profissionais aperfeiçoamento em todas as áreas, para melhor desenvolvimento de suas atribuições.
Os  temas das formações continuadas são organizados coletivamente com os profissionais, pensados
e  planejados   sob  a  orientação  do  Orientador  Pedagógico,  respeitando  as  necessidades  dos
educadores, sempre levando em consideração que eles estão diretamente envolvidos nos projetos a
serem  trabalhados  na  Unidade,  sempre  proporcionando   espaço-tempo   para   estudo,   escrita,
reflexão,   discussão   e   publicização   dos   conhecimentos produzidos, individual e coletivamente,
constituindo sentidos subjetivos e coletivos que se traduzam num movimento contínuo vivenciado no
cotidiano pedagógico.  Visando uma maior  qualidade de atendimento  educativo  e  a qualificação e
capacitação dos profissionais, as formações continuadas serão organizadas por ações formativas que
acontecerão de acordo com o Projeto Pedagógico, articulado  com  a política da SME, tendo como
base as Diretrizes Curriculares de Educação Infantil. Seguindo as orientações da Secretaria Municipal
de Educação a Equipe Gestora do CEI Ministro Gustavo Capanema, representada pelo Orientador(a)
Pedagógico(a),  organizará  o  horário  de  trabalho  possibilitando  que  os  profissionais  docentes  s  e



reúnam semanalmente para o trabalho entre pares para discussão e reflexão das práticas pedagógicas
à luz     das DCNs para a educação infantil e da literatura específica e levando em consideração as
questões pertinentes ao cotidiano da escola.
produzidos, individual e coletivamente, constituindo sentidos subjetivos e coletivos que se traduzam

num  movimento  contínuo  vivenciado  no  cotidiano  pedagógico.  Visando  uma  maior  qualidade  de
atendimento  educativo e a qualificação e capacitação dos profissionais, as formações continuadas
serão organizadas por   ações formativas que acontecerão de acordo com o Projeto Pedagógico,
articulado com a política da SME, tendo como base as Diretrizes Curriculares de Educação Infantil.
Seguindo as orientações da Secretaria  Municipal  de Educação a Equipe Gestora do CEI Ministro
Gustavo Capanema, representada pelo Orientador(a) Pedagógico(a), organizará o horário de trabalho
possibilitando que os profissionais docentes s e reúnam semanalmente para o trabalho entre pares
para discussão e reflexão das práticas pedagógicas à luz das DCNs para a educação     infantil  e da
literatura específica e levando em consideração as questões pertinentes ao cotidiano da escola.

CATEGORIA DIA DE FORMAÇÃO HORÁRIO

Professoras Quinta-Feira Das 11h às 13h



As duas horas de formação semanais, apontadas no quadro serão cumpridas após e /ou antes d o
período     letivo, ou seja, sem prejuízo do horário de atendimento às crianças de acordo com o plano
abaixo, vale ressaltar que os temas poderão ser alterados de acordo com a necessidade do trabalho
realizado no CEI. Dentro desse tempo de formação, o Orientador Pedagógico destinará um momento
em que as professoras poderão discutir assuntos cotidianos da escola, onde todas poderão colocar
suas necessidades, conflitos ou satisfação sobre o trabalho diário, a rotina da creche.

MONITORAS

Plano de formação em serviço dos Agentes de educação infantil  nos tempos pedagógicos entre
pares Os   Agentes da Educação Infantil/ Monitores contemplarão em sua jornada semanal duas
horas consecutivas de formação entre os pares, fora do horário de atendimento ao trabalho com as
crianças. Os estudos semanais têm como objetivo aprimorar a prática dos Agentes de Educação
Infantil, dando oportunidade de criar desafios e reflexões sobre seu cotidiano, com estudos teóricos,
com uma postura de pesquisadores em busca de melhorias em termo de qualidade de suas ações
habituais. Conforme as Diretrizes Municipais de Campinas: “a formação, enquanto qualificação dos
profissionais que trabalham com crianças é considerada como um dos fatores que   mais influenciam
na qualidade do trabalho das Unidade Educacionais de Educação Infantil.” (p.26) De acordo   com o
plano abaixo, vale ressaltar que os temas poderão ser alterados de acordo com a necessidade do
trabalho realizado no CEI. Dentro desse tempo de formação, o Orientador Pedagógico destinará um
momento     em que  as  monitoras  poderão  discutir  assuntos  cotidianos  da  escola,  onde  todas
poderão colocar  suas necessidades,  conflitos  ou  satisfação sobre  o  trabalho diário,  a  rotina  da
creche.

CATEGORIA DIA DE FORMAÇÃO HORÁRIO

Monitoras Quinta Feira 9h às 11h

Monitoras Terça Feira 14h às 16h

4.5 - Planos de trabalho entre pares

Dentro desse tempo de formação, o Orientador Pedagógico destinará um momento em que as

professoras e Agentes de Educação Infantil poderão discutir assuntos cotidianos da escola, onde

todos poderão colocar suas necessidades, conflitos ou satisfaçãosobre o trabalho diário e a rotina

da escola.

PLANO DE TRABALHO PARA PROFESSORES E AGENETES DE EDUCAÇÃO INFANTIL



Acolhimento  na  Educação  Infantil  e  a  Relação

Família X Escola

Realizar a leitura, entender e discutir texto levando à reflexão sobre a importância do acolhimento

da criança na escola, assim como a importância da relação/acolhimento da família com a escola.

Dentro dessas leituras se fará presente o Projeto Pedagógico.

Concepção do Brincar e Aprender na
er e discutir textos referentes aos teóricos para fundamentar e enriquecer a prática



Visão de Piaget e Vygotsky pedagógica.

As Diretrizes Curriculares Nacionais

Diretrizes Curriculares Municipais de Campinas
Estudar as Diretrizes Curriculares aplicando os conhecimentos práticos no âmbito escolar e nas

propostas curriculares.

Caderno  Temático:  Ações  educacionais  em

Movimento – Arte, Música e Educação. Tudo é

coisa musical! (NÃO PUBLICADO)

Conhecer o caderno e suas propostas e trabalhar na prática ações que viabilizem aprendizado

efetivo.

Oficinas com as educadoras:

Música  como  linguagem  na  Educação  Infantil;

Corpo em Movimento Na Educação Infantil.

Oficina com o professor Daniel Calipo sobre musicalização infantil.

Indicadores  de  Qualidade  para  a  Educação

Infantil - MEC
Realizar  em  grupos  a  leitura  do  documento  levantando  os  Indicadores  com  base  nos  objetivos

educacional traçados para a Unidade.

Documentação e Registro da Prática Pedagógica
Debater os relatos, registros e reflexões.

A Política Nacional De Educação Especial na

Perspectiva da Educação Inclusiva (2008) Palestra ministrada sobre o tema com a professora de Educação Especial.

Brinquedoteca no Diagnóstico e Intervenção

em Dificuldades Escolares

Azevedo.  Antônia  Cristina  P.  Oficinas:

Contação de História

Confeccionar brinquedos não estruturados com materiais recicláveis diversos;  Oficinas:

Contação de História – Paula Negrão

O  Brincar  na  Educação  Infantil  e

Desenvolvimento Cultural da Criança

Oficinas:  Resgates  de  brincadeiras  antigas;

Vídeo sobre brincadeiras antigas

DESENVOLVIMENTO INFANTIL 1ª.

INFÂNCIA – “Desenvolvimento Da Criança De

0 A 3 Anos – Qual Currículo Para Bebês E

Crianças Pequenas?”

Estudar Textos:

-Primeira Infância Campineira: Cuidar para desenvolver

- Currículo em Construção

- Memória e Identidade: Promoção da



Igualdade  na  Diversidade  na  Rede Municipal

de Campinas – De acordo com a Lei 10.639/03

Caderno  Curricular  Temático  –  Relações

étnico-raciais:  subsídios  à  ação  educativa

(NÃO PUBLICADO)

Palestra com a equipe do MIPID

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

PLANO DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES

TEMAS AÇÕES

Acolhimento  na  Educação  Infantil  e  a  Relação

Família X Escola

Realizar a leitura, entender e discutir texto levando à reflexão sobre a importância do acolhimento

da criança na escola, assim como a importância da relação/acolhimento da família com a escola.

Dentro dessas leituras se fará presente o Projeto Pedagógico.

Concepção  do  Brincar  e  Aprender  na

Visão de Piaget e Vygotsky
Ler e discutir textos referentes aos teóricos para fundamentar e enriquecer a prática pedagógica.

As Diretrizes Curriculares Nacionais

Diretrizes Curriculares Municipais de Campinas
Estudar as Diretrizes Curriculares aplicando os conhecimentos práticos no âmbito escolar e nas

propostas curriculares.

Caderno  Temático:  Ações  educacionais  em

Movimento – Arte, Música e Educação. Tudo é

coisa musical! (NÃO PUBLICADO)

Conhecer o caderno e suas propostas e trabalhar na prática ações que viabilizem aprendizado

efetivo.

Oficinas com as educadoras:

Música  como  linguagem  na  Educação  Infantil;

Corpo em Movimento Na Educação Infantil.

Oficina com o professor Daniel Calipo sobre musicalização infantil.



Indicadores  de  Qualidade  para  a

Educação Infantil - MEC
Realizar  em  grupos  a  leitura  do  documento  levantando  os  Indicadores  com  base  nos  objetivos

educacional traçados para a Unidade.

Documentação e Registro da Prática Pedagógica
Debater os relatos, registros e reflexões.

A Política Nacional De Educação Especial na

Perspectiva da Educação Inclusiva (2008) Palestra ministrada sobre o tema com a professora de Educação Especial.

Brinquedoteca no Diagnóstico e Intervenção

em Dificuldades Escolares

Azevedo.  Antônia  Cristina  P.  Oficinas:

Contação de História

Confeccionar brinquedos não estruturados com materiais recicláveis diversos;  Oficinas:

Contação de História – Paula Negrão

O  Brincar  na  Educação  Infantil  e

Desenvolvimento Cultural da Criança

Oficinas:  Resgates  de  brincadeiras  antigas;

Vídeo sobre brincadeiras antigas

DESENVOLVIMENTO INFANTIL 1ª.

INFÂNCIA – “Desenvolvimento Da Criança De

0 A 3 Anos – Qual Currículo Para Bebês E

Crianças Pequenas?”

Estudar Textos:

-Primeira Infância Campineira: Cuidar para desenvolver

- Currículo em Construção

-  Memória  e  Identidade:  Promoção  da

Igualdade  na  Diversidade  na  Rede Municipal

de Campinas – De acordo com a Lei 10.639/03

Caderno  Curricular  Temático  –  Relações

étnico-raciais:  subsídios  à  ação  educativa

(NÃO PUBLICADO)

Palestra com a equipe do MIPID



Plano de formação em serviço dos Agentes de educação infantil nos tempos pedagógicos entre pares

Os  Agentes  da  Educação  Infantil/  Monitores  contemplarão  em  sua  jornada  semanal  duas  horas
consecutivas de formação entre os pares, fora do horário de atendimento ao trabalho com as crianças.
Os estudos semanais têm como objetivo aprimorar a prática dos Agentes de Educação Infantil, dando
oportunidade de criar desafios e reflexões sobre seu cotidiano, com estudos teóricos, com uma postura
de pesquisadores em busca de melhorias em termo de qualidade de suas ações habituais.

Conforme as Diretrizes Municipais de Campinas:

“a formação, enquanto qualificação dos profissionais que trabalham com crianças é considerada como um dos fatores que mais influenciam na

qualidade do trabalho das Unidade Educacionais de Educação Infantil.” (p.26)

De acordo com o plano abaixo, vale ressaltar que os temas poderão ser alterados de acordo com a
necessidade do trabalho realizado no CEI. Dentro desse tempo de formação, o Orientador Pedagógico
destinará um momento em que as monitoras poderão discutir assuntos cotidianos da escola, onde
todas poderão colocar suas necessidades, conflitos ou satisfação sobre o trabalho diário, a rotina da
creche.

TEMAS AÇÕES

Acolhimento  na  Educação  Infantil  e  a  Relação

Família X Escola

Realizar a leitura, entender e discutir texto levando à reflexão sobre a importância do acolhimento

da criança na escola, assim como a importância da relação/acolhimento da família com a escola.

Dentro dessas leituras se fará presente o Projeto Pedagógico.

Concepção  do  Brincar  e  Aprender  na

Visão de Piaget e Vygotsky
Estudar as Diretrizes Curriculares aplicando os conhecimentos práticos no âmbito escolar e nas

propostas curriculares.

Caderno  Temático:  Ações  educacionais  em

Movimento – Arte, Música e Educação. Tudo é

coisa musical! (NÃO PUBLICADO)

Conhecer o caderno e suas propostas e trabalhar na prática ações que viabilizem aprendizado

efetivo.

Oficinas com as educadoras:

Música  como  linguagem  na  Educação  Infantil;

Corpo em Movimento Na Educação Infantil.

Oficina com o professor Daniel Calipo sobre musicalização infantil.



Indicadores  de  Qualidade  para  a

Educação Infantil - MEC
Realizar  em  grupos  a  leitura  do  documento  levantando  os  Indicadores  com  base  nos  objetivos

educacional traçados para a Unidade.

Documentação e Registro da Prática Pedagógica
Debater os relatos, registros e reflexões.

A Política Nacional De Educação Especial na

Perspectiva da Educação Inclusiva (2008) Palestra ministrada sobre o tema com a professora de Educação Especial.

Brinquedoteca no Diagnóstico e Intervenção

em Dificuldades Escolares

Azevedo.  Antônia  Cristina  P.  Oficinas:

Contação de História

Confeccionar brinquedos não estruturados com materiais recicláveis diversos;  Oficinas:

Contação de História – Paula Negrão

O  Brincar  na  Educação  Infantil  e

Desenvolvimento Cultural da Criança

Oficinas:  Resgates  de  brincadeiras  antigas;

Vídeo sobre brincadeiras antigas

DESENVOLVIMENTO INFANTIL 1ª.

INFÂNCIA – “Desenvolvimento Da Criança De

0 A 3 Anos – Qual Currículo Para Bebês E

Crianças Pequenas?”

Estudar Textos:

-Primeira Infância Campineira: Cuidar para desenvolver

- Currículo em Construção



-  Memória  e  Identidade:  Promoção  da

Igualdade  na  Diversidade  na  Rede Municipal

de Campinas – De acordo com a Lei 10.639/03

Caderno  Curricular  Temático  –  Relações

étnico-raciais:  subsídios  à  ação  educativa

(NÃO PUBLICADO)

Palestra com a equipe do MIPID



4.7 - Plano de demanda de manutenção de infraestrutura do CEI

A OSC tem como objetivo buscar durante o período da parceria  com a SME,

melhorias contínuas na Unidade Escolar, a organização dos ambientes é visto

como uma das prioridades. Manter o patrimônio público em perfeitas condições,

realizando manutenções preventivas também estão nas prioridades, pois, além de

zelar  pelo prédio, utensílios,  equipamentos, também se pensa no cuidado das

crianças,  colaboradores  e  comunidade  pois  é  importante  que  tenham  um

ambiente harmônico,  limpo,  organizado e  em perfeitas condições de uso com

segurança.

Acreditamos no princípio da economicidade com os recursos públicos, por isso,

partimos  de  uma  manutenção  preventiva  dos  ambientes,  evitando  gastos

excessivos. A OSC contará com um profissional (zelador) que realizará todo tipo

de manutenção preventiva na Unidade que não é ofertada pela SME através do

departamento  do  CAE  (Coordenadoria  de  Apoio  as  escolas).  Esses  serviços

serão fundamentais para melhorias e manutenção no CEI.

Segue abaixo as manutenções realizadas pela SME e pela OSC:
COZINHA:  A cozinha é  um espaço que  demanda muitos  cuidados,  pois  é  nesse  local  que é
preparado a alimentação das crianças.
FREEZERS  E  GELADEIRAS:  Será  contratada  pela  OSC  uma  empresa

especializada  para  realizar  a  manutenção  preventiva  e  corretiva  desses

equipamentos periodicamente (a cada 6 meses),  como: limpeza,  troca de peças

quando necessário, verificação de temperatura adequada e orientações quanto ao

uso correto. A equipe gestora da unidade solicitará à Conutri  (Coordenadoria de

nutrição) e/ou à OSC a necessidade de manutenção preventiva ou corretiva de tais

equipamentos e ainda a necessidade de substituição deles, quando necessário.

COIFA: Periodicamente (a cada 6 meses) será realizada a limpeza completa da

coifa  na  Unidade  por  uma  empresa  especializada  contratada  pela  OSC,

também realizará a manutenção do motor quando necessário.

FOGÃO: Esse equipamento também exige manutenções periódicas. Quando a

CAE não tiver contrato de manutenção aberto para este equipamento a OSC

contratará empresa especializa que fará a manutenção preventiva e também

quando algum dano ocorrer durante o uso diário;



TROCA  DE  FILTROS:  Haverá  um  controle  feito  pela  equipe  gestora  e  das

cozinheiras da validade dos filtros existentes na cozinha e nos bebedouros da

unidade e anotadas nas planilhas do POP. Os filtros serão trocados dentro do

período  de  validade  ou  sempre  que  necessário  com  objetivo  de  garantir  a

qualidade da água ofertada no CEI.

MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA: A Unidade que contar com esse equipamento, será

realizada  a  limpeza  dela  por  uma  empresa  terceira  chamada  BASE,  quando  é

necessária uma limpeza mais profunda na tubulação, a OSC comprará um produto

específico para efetuar a limpeza;

CAIXA D´ÁGUA: A limpeza da caixa d´água será realizada em parceria com

a SANASA, a qual disponibiliza uma equipe treinada para tal procedimento.

Esse agendamento é realizado via e-mail e telefone e com data previamente

agendada.

CAIXA DE GORDURA: Essa limpeza será solicitada pelo Gestor da U.E. há cada

seis meses ao departamento do CAE que agendará o serviço. Uma empresa

terceirizada realizará a limpeza da caixa de gordura.

PINTURA: A pintura da U.E será realizada anualmente pelo zelador da unidade,

que será o responsável por este serviço. O Gestor solicitará ao departamento do

CAE: tintas, rolos, solventes entre outros produtos necessários para realizar a

pintura.  O  serviço  será  realizado  nas  áreas  internas  e  externas  da  Unidade

conforme necessidade. O Gestor da U.E. terá sempre a preocupação de não

permitir  cartazes colados em paredes  para  não danificar  a  pintura.  Ao  invés

disso, será instalado varais de alumínio nos corredores para que atividades das

crianças sejam expostas sem estragar o patrimônio público.

SALA DE AULA: O Gestor da Unidade realizará periodicamente uma inspeção nas salas de aula e
solários verificando:
VIDROS: os bebês e crianças pequenas atendidos pelo CEI batem brinquedos e

acabam quebrando, trincando os vidros, o que ocasiona risco a integridade física

das mesmas. O gestor solicitará as trocas dos vidros ao departamento do CAE

através de e-mail  e  caso  não tenha contrato  para  essa  manutenção,  a  OSC

realizará o serviço;

CHUVEIROS:  Esses  equipamentos  exigem  prevenção  e  reparo  com  muita

frequência, pois é utilizado quase que o dia todo de atendimento às crianças. O

Gestor solicitará para que sempre se tenha na Unidade, resistências, chuveiros

para trocas emergenciais.

VENTILADOR:  Esse  equipamento  necessita  de  prevenção  contínua.  Esse

serviço  será  realizado pelo  colaborador  específico  da OSC,  caso  a  CAE não

possua contrato aberto para tal manutenção.

CORTE DE GRAMA:  É realizado periodicamente por uma empresa contratada

pela SME no entrono da unidade. É seguido um cronograma de manutenção e

caso seja necessário alterar esse cronograma a equipe gestora da unidade entra



em  contato  com  este  departamento.  O  zelador  da  unidade,  auxiliará  na

jardinagem e na horta da e na manutenção preventiva limpando calhas evitando

entupimento em períodos de chuva.  PARQUES: O Gestor da Unidade solicitará

quando necessário a manutenção dos parques, pintura dele, de modo a mantê-lo

adequado e seguro às crianças, esse espaço deve ser sempre muito cuidado, já

que é tão frequentado durante o atendimento às crianças.

TROCA DE LÂMPADAS:  A Unidade sempre realizará trocas de lâmpadas nas

áreas interna e externa. O colaborador da OSC quem fará esse serviço. O gestor

solicitará lâmpadas a CAE via e-mail e caso esse material não esteja disponível,

será providenciado pela OSC.

RUFOS, TELHAS E CALHAS: Será realizado pelo colaborador específico da OSC a

limpeza de rufos e calhas da Unidade, evitando acúmulo de sujeiras e possíveis

infiltrações de água da chuva em paredes e eliminando os focos de dengue.

4.8 - Plano de recursos humanos do CEI

Conforme  o  Edital  de  Chamamento  Público  n.º  02/2020,  destaca-se  nesse  item  o

detalhamento  dos  valores  para  a  execução  da  parceria  entre  a  OSC  e  a  Secretaria

Municipal de Educação. Faz-se necessário dizer que a Organização Social Civil  – OSC

tem o compromisso de elaborar  um plano  que seja coerente e consciente visando a

melhoria da eficiência e qualidade do serviço quanto aos gastos necessários no decorrer

da vigência, sejam aos aspectos econômico, operacional e administrativo. Segue  abaixo

uma síntese demonstrando a otimização dos recursos públicos  a ser  repassado,  para

implementação do Plano de Trabalho, contendo todas as condições possíveis do trabalho

executado  pela OSC, durante a vigência da parceria, são estes:

Pensando num trabalho que visa excelência, é importante dizer que a valorização financeira

do profissional que estará inserido na Unidade Escolar, é um dos pilares da OSC, para que

essa qualidade seja percorrida será destinado valores justos e coerentes para cada fim.

O valor de  R$ 7.992.800,00,  será destinado a pagamento de despesas do  Recursos

Humanos (1) sendo que todos os colaboradores serão contratados em regime de CLT.

O objetivo desse valor será manter 100% do quadro de recursos humanos, respeitando oíndice
Adulto
x  Crianças.  A  entidade  contratará  monitoras  volantes/apoio  com  a  carga  horária

44h/semanais e professora volante/apoio com a carga horária de 44h/semanais para suprir a

demanda, primando a qualidade do atendimento às crianças.

O valor total destinado acima será decomposto nos seguintes valores:

(1.1) R$ 5.632.800,00 para pagamento de holerite;



(1.2) R$ 368.400,00 para o pagamento de 1/3 constitucional de férias, já inclusos os valores

proporcionais considerando o encerramento da parceria na data indicada conforme  o  item

4.1  do Edital do Chamamento Público nº02/2020;

(1.3) R$ 500.000,00 para o pagamento das verbas rescisórias durante a vigência e em caso

de demissão em massa no final da parceria

(1.4)  R$  1.479.600,00  para  pagamento  de  benefícios  que  incluem:  Vale  Refeição,  Vale

Transporte,  Seguro de Vida,  Vale  Alimentação/Cesta  básica e outros,  seguindo o acordo

coletivo  de  cada  categoria;

(1.5) R$ 12.000,00 para pagamento de Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional

(Contemplando os exames médicos admissional, demissional e periódico) e  do  programa  de

Prevenção de Riscos Ambientais  (PPRA)  já considerando todos os relatórios e obrigações

relacionados aos programas;

(2)  O  valor  total  reservado  ao  pagamento  de  despesas  com  encargos  trabalhistas  e

previdenciários, será de R$ 996.200,00. Sendo contemplados o INSS, FGTS e PIS e outros

calculados sobre a folha de pagamento.



Professor de Apoio 1 0 1

Monitores 70 8 62

Auxiliar Administrativo
2 0 2

Cozinheiras 2 0 2

Auxiliar de Cozinha 2 0 2

Auxiliar de Limpeza 4 0 4

Zelador 2 0 2

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

4.10 - Plano de ações intersetoriais

A escola deve ser um espaço voltado às necessidades da comunidade na qual está inserida, é espaço
para reflexão e formação de uma consciência crítica, saindo dos muros da escola. A escola juntamente
com setores públicos pode realizar um trabalho de qualidade, criando vínculos, mantendo um bom
relacionamento com a comunidade, para que o trabalho seja articulado, alcançando o sucesso escolar.
Por  fim, não há como existir gestão democrática na escola sem participação ativa e colaborativa da
família e da comunidade, que são corresponsáveis pelo processo educativo das crianças.



De acordo com as Diretrizes Municipais de Campinas “currículo e construção e se dá nas relações” e
baseado nessas relações que o CEI Ministro Gustavo Capanema se propõe criar e manter um trabalho
de qualidade.
Segundo caracterização da Unidade Escolar em seu entorno, verifica-se que a comunidade necessita

de  serviços públicos na área da saúde, assistencial, lazer e cultural entre outros. Com base em tal
realidade, o CEI Ministro Gustavo Capanema buscará ações integradas com órgãos públicos, a fim de
tornar-se parceiros nas  ações realizadas no CEI, conforme descrição abaixo:

Guarda  Municipal  O  CEI  Ministro  Gustavo  Capanema  fará  parceria  com esse  órgão  visando  à
aproximação da Guarda Municipal de Campinas com a comunidade do entorno do CEI. A Guarda
Municipal tem dois projetos importantes para trabalhar na Unidade: • 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. • Equipe do Canil da GMC: Promovem     ações em escolas, ONGs, instituições
religiosas  e  ao  público  em geral,  que,  com toda  a  certeza,  leva  mensagem  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.

Centro de Saúde -  ANTONIA BERSI DIC VI O Centro de Saúde terá parceria muito efetiva com o
CEI  Ministro  Gustavo  Capanema, pois  está  situado no terreno ao lado do CEI,  seu objetivo  será
desenvolver  ações  de vigilância  à  saúde  atuando  no  controle  de  doenças,  tanto  com  a
comunidade  e  muitas  vezes  até  com   as colaboradoras da própria escola, ministrando vacinas. O
Centro de Saúde realiza Campanhas de Vacinação  e/ou Bloqueios no CEI quando se faz necessário,
desenvolve ações educativas, ações de saúde bucal, partindo    da conscientização e ensino de uma
escovação correta e sua importância. Essa orientação da escovação é realizada de forma prática com
as crianças.  Após o trabalho dentro da Unidade as crianças que necessitam de atendimento são
encaminhadas para atendimento no consultório do Posto de Saúde para tratamento preventivo   e de
intervenção.  Com  certeza  se  fará  presente  nessa  parceria  orientações  sobre  a  prevenção  da
transmissão     do novo COVID-19 em crianças e adultos.

CEASA O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), garante, por meio da transferência de
recursos financeiros, a alimentação escolar dos alunos de toda a educação básica  (educação  infantil,
ensino  fundamental, ensino médio e educação de jovens e adultos) matriculados em escolas públicas
e  filantrópicas.    Seu  objetivo  é  atender  as  necessidades  nutricionais  dos  alunos  durante  sua
permanência em sala de aula, contribuindo para o crescimento, o desenvolvimento, a aprendizagem e
o  rendimento  escolar  dos  estudantes,   bem  como  promover  a  formação  de  hábitos  alimentares
saudáveis. A Unidade escolar conta com a parceria do abastecimento de alimentos, e também com
palestras de nutricionistas sobre alimentação saudável com a participação das famílias, cursos para as
cozinheiras, auxiliares de cozinha, Equipe Gestora e os demais profissionais de educação quanto a
manipulação  dos  alimentos,  normas,  cuidados  com  a  alimentação  escolar  e  com  os  alimentos
recebidos toda semana pela CEASA. Todas as atividades que se fizerem necessárias presencialmente
seguirá o protocolo de segurança, determinadas pela Vigilância Sanitária.

Vigilância  Sanitária  A  Missão  da  Vigilância  Sanitária  é  formular  e  estabelecer  estratégias  de
implantação/implementação das ações, articulando os diferentes níveis do sistema, incluindo as áreas
de Vigilância Epidemiológica, Sanitária e Ambiental, promovendo e protegendo a saúde da população
com ações     de prevenção e controle de doenças e agravos. A Vigilância Sanitária conta com uma
equipe que apresentam às crianças um teatro sobre “A Dengue”, conscientizando e ensinando crianças
e famílias a importância com os cuidados sobre a proliferação do mosquito e da doença, em estar
sempre atentas a essa questão  tão  preocupante em diferentes regiões de Campinas e do país em



geral.  Também contamos com a parceria da Vigilância quando há doenças ou suspeitas de doenças
epidemiológicas juntamente  com o  Posto  de Saúde.  Considerando o  “novo  normal”  decorrente do
Coronavírus, a Unidade precisará de apoio e orientação efetivos desse órgão.

SANASA  A  Sociedade  de  Abastecimento  de  Água  e  Saneamento  S/A  (SANASA)  é  a  empresa
responsável pelo abastecimento de água (captação, adução, tratamento, reservação e distribuição de
água potável), coleta, afastamento e tratamento dos esgotos domésticos no município de Campinas. A
Unidade conta  com  essa parceria em teatro sobre “A água”, uma equipe vem à escola realizar um
teatro explicando sobre a água e importância fundamental para os seres vivos, conscientizando as
crianças e as famílias sobre consumo  consciente, desperdício, fonte limitada. Essas ações favorecem
e muito para o trabalho contínuo sobre essa problemática com as crianças no decorrer do trabalho
realizado.

TRANSURC  A Associação das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Campinas (Transurc),
organização  mantida  pela  iniciativa  privada  é  responsável  pela  venda  de  passes  para  ônibus  no
município. O CEI Ministro Gustavo Capanema terá o papel de orientar as famílias quanto ao recurso
disponibilizado pela SME/TRANSURC



quando elas tiveram dificuldade pela distância entre a residência e Unidade, ou seja, de famílias que
moram 2   km ou mais de distância da Unidade Escolar. A família após ser orientada deverá
comparecer a secretaria da
U.E que realizará um cadastro requerendo o Passe Escolar.  Essa solicitação é encaminhada  para  o
departamento  de  Transporte  da  SME  que  analisará  o  pedido,  se  for  deferido  a  família  recebe
mensalmente a recarga do valor equivalente a frequência da criança na creche.

Escola Estadual – Jornalista Cecília de Godoy Camargo A criança que sai da Educação Infantil e
ingressa    no Ensino Fundamental são as mesmas e portanto, necessitam amenizar a ruptura entre
essas etapas, para      que haja equilíbrio entre as mudanças garantindo integração e continuidade nos
processos de aprendizagem     das crianças pois não se tratam de nomenclatura, mas de concepção
de  infância,  ensino,  aprendizagem  e  educação.  Segundo  as  Diretrizes  Municipais  de  Campinas:
“Nesse aspecto, é preciso considerar que as crianças que vão para o Ensino Fundamental não deixam
de ser crianças e se faz necessário buscar a inteireza desse processo. Aproximar os caminhos é uma
forma de explicitar o compromisso com a educação em geral.” (p.22-  23). Todo ano a Equipe Gestora
entrará em contato com a escola de Ensino Fundamental  mais  próxima  ao CEI  Ministro  Gustavo
Capanema solicitará uma visita das crianças do AG III que vão para o Ensino Fundamental no  ano
subsequente, então em um dia previamente agendado e autorizado pelas famílias, as crianças irão a
Escola  de  Ensino  Fundamental,  acompanhadas  pela  Orientadora  Pedagógica,  professoras   e
monitoras  para  conhecerem a rotina escolar e alguns espaços que farão parte, como: Salas de aula,
pátio,  biblioteca entre    outros,  esse dia  com certeza fará  diferença positiva  na vida  escolar  das
crianças, trazendo conhecimento e segurança.

CRAS Nelson Mandela O Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) é a responsável pelos
serviços  sócioassistenciais  nas  áreas  consideradas  vulneráveis  e  com  algum  risco  social  nos
municípios.
Sua  principal  função,  como  já  dissemos  acima,  é  prevenir  que  ocorra  situações  consideradas
vulneráveis  e  de  risco  social  na  cidade  de  Campinas  –  SP.  O  CEI  Ministro  Gustavo  Capanema
pretende   manter   parceria   entendendo  que  esse  órgão  público  é  importante  para  a
comunidade/unidade. Fará  parte  das  reuniões  realizadas quinzenalmente com diversos profissionais
da assistência, educação e saúde, levando casos  específicos onde serão discutidos, podendo em
parceria ajudar as famílias, crianças com algum tipo de vulnerabilidade, também será proposto a esses
profissionais a realização de palestras, com a equipe escolar e comunidade. O CRAS nesse serviço
auxilia e muito o trabalho da Unidade.

Conselho  Tutelar  No artigo 136 do ECA, com atribuições previstas o conselheiro tutelar atende
crianças e adolescentes diante de situações de violação de direitos. Também  é papel do conselheiro
atender  e  aconselhar    os  pais  ou  responsáveis  dessas  crianças  e  adolescentes.  A  partir  do
atendimento, o profissional aplica medidas   de proteção. Entendemos que essa parceria é de suma
importância na Unidade, pois através dela podemos notificar algum caso de negligência envolvendo
a criança. A ação pretendida pelo CEI é que a equipe escolar    seja sempre orientada a observar a
criança num todo e caso haja qualquer anormalidade deverá avisar imediatamente a Equipe Gestora
para  que  ela  notifique  o  Conselho  Tutelar  para  devidas  providências.  Também  será  proposto
palestras a equipe escolar em formações entre pares e com as famílias sobre a LEI 8069/90 – ECA
(Estatuto da Criança e adolescentes) com profissionais que atuam no Conselho  Tutelar da região.
Vale a pena ressaltar que no decorrer da vigência surgirão outras parcerias tão importantes quanto
as descritas acima, que serão com: Adacamp, CRAS, SETA entre outros.



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

Série: Agrupamento I

PLANO DE ENSINO COLETIVO 2021

PROFESSORAS:
Renata de Oliveira Macie – AGI A;

Giovana Fernandes R. Cantuária –

AGI B; 

Maria Adriana de A. D. Rodrigues

AGI C.

ATIVIDADES COLETIVAS:

As atividades coletivas serão realizadas com a confecção de cartazes por meio de registro de
diferentes técnicas de pintura com tinta  guache e colagem, confecção com diversos tipos de
materiais,  jogos  de  encaixe,  musicalização,  contação  de  histórias,  teatro,  brinquedos
diversificados de acordo com os temas abordados em sala de aula considerando as necessidades
dos pequenos no brincar, nas curiosidades, na rotina da roda de conversas, assim como nas
atividades propostas realizadas nas áreas externas.

PROJETOS:

LIDANDO COM AS EMOÇÕES – “CUIDANDO DE MIM E DO OUTRO”:

Com este projeto as crianças podem aprender, de forma lúdica, sobre os sentimentos que os
cercam e ainda, compreender os seus próprios sentimentos e identificar suas emoções, Por meio
de brincadeiras, mímicas faciais e gestos. Buscaremos abordar uma variedade de  emoções,
mostrando às crianças a importância da expressão, de seus sentimentos e da sua comunicação.
Cada atividade proporcionará às  crianças  o  conhecimento  de  suas  próprias  capacidades
expressivas e as das outras pessoas, a ampliação de sua comunicação além do desenvolvimento
de sua motricidade de forma harmoniosa.

"BEBES EM MOVIMENTO”:
O projeto, propõe atividades pedagógicas que têm por objetivo favorecer o desenvolvimento

psicomotor  dos pequeninos,  estimulando-os a  se  movimentarem de  forma a  expressarem



corporalmente suas emoções, necessidades e desejos. Experimentando dessa forma, todas
as  possibilidades  corporais  nas  brincadeiras  e  interações  em  ambientes  acolhedores  e
desafiantes. O projeto objetiva ainda, proporcionar as crianças momentos onde as mesmas
possam imitar gestos e movimentos de outras crianças, adultos e  animais através de
interações e brincadeiras. Bem como, durante o desenvolvimento do projeto, os bebes e as
crianças pequenas, irão  realizar  diversas  atividades  onde  utilizarão  os  movimentos  de
preensão,  encaixe  e  lançamento,  ampliando  assim,  suas  possibilidades  de  manuseio  e
exploração de diferentes materiais e objetos.

"QUE BICHINHO É ESSE?”:

Esse projeto tem por finalidade ampliar o repertório de imagens e sons dos animais já

conhecidos pelas crianças destacando o respeito e o cuidado com os mesmos, sendo

assim  acreditamos  que  esse  interesse  natural  dos  bebês  pelos  animais  facilitará  a

compreensão e a valorização da vida de cada ser existente. O projeto ainda possibilita

promovermos para as crianças atividades pedagógicas que têm por objetivo estimular nas

mesmas  a  curiosidade,  a  observação,  a  imaginação  levando  os  bebês  a  uma

aprendizagem significativa a partir da temática abordada a longo do mesmo.

“UM MUNDO DE SENSAÇÕES E DESCOBERTAS”:

Esse projeto tem como objetivo fazer com que as crianças explorem diferentes materiais e
ampliem  sua  capacidade  de  expressão  e  conhecimento  do  mundo.  Sendo  assim  vamos
apresentar diferentes tipos materiais para que os pequenos possam expandir suas capacidades e
habilidades que envolvam os sentidos, proporcionando experiências e novas descobertas.

MASCOTE EM MINHA CASA:

O projeto mascote em minha casa surge, através da escolha da turma, por meio de votação
baseada em imagens apresentadas pelas professoras de cada turma escolhidas de acordo com o
interesse das crianças. O mascote será enviado para casa às sextas feiras, seguindo a ordem da
listagem de chamada ou sorteio de acordo com a preferência da professora, sendo devolvido toda
segunda-feira junto ao caderno de registro, que deverá conter fotos, colagens, desenhos, entre
outras formas de demonstração de como foi a vivência e experiência do mascote com a família.

SEXTA EM CENA:

O projeto sexta em cena é realizado todas as sextas-feiras semanalmente no qual todas as
crianças da unidade escolar são direcionadas ao pátio da escola para realizarem apresentações e
prestigiar os colegas neste momento lúdico. Estas apresentações serão realizadas de acordo com
um cronograma pré-estabelecido pela gestão para que as professoras possam organizar-se.

SEMANAS EDUCATIVAS:



SEMANA SOBRE A DENGUE: Na semana de 22 a 26 de março serão trabalhadas atividades
relacionadas aos cuidados para evitar a dengue e a importância da prevenção no ambiente
escolar e em casa.

DIA MUNDIAL DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA: No dia 14 de abril serão trabalhadas atividades

que sensibilizem as crianças para um novo olhar sobre as diferenças independente de cor,

credo e classe social.

SEMANA  MONTEIRO  LOBATO:  Na  semana  de  15  a  20  de  abril  será  trabalhado  o

conhecimento das obras de Monteiro Lobato, vivenciar dentro da literatura um mundo rico em

cultura, em um mundo mágico de personagens que encantam a todos.

SEMANA PIPA SEM CEROL: Na semana de 14 a 18 de junho será incentivado a forma correta

e saudável da brincadeira popular que se tornou alvo de perigo constante devido a utilização do

cerol, contando também com a participação da guarda municipal de campinas.

SEMANA DAS CRIANÇAS: Na semana de 04 a 08 de outubro serão realizadas brincadeiras e

jogos diversificados, dinâmicas e brincadeiras dirigidas.

SEMANA DO IDOSO:  Na  semana  de  13  de  outubro  a  19  de  outubro  serão  trabalhadas

atividades  que  despertem  a  conscientização  e  valorização  às  pessoas  idosas,  cuidando,

zelando por suas vidas enfatizando a troca e o aprendizado que traz a convivência com os

idosos.

.

FESTAS 2021:

FESTA DA ROÇA: No dia 11 de junho será realizada a festa da roça.

FESTA DO ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DE 2021.

EXPOSIÇÃO DOS TRABALHOS: No mês de dezembro será realizada a exposição com os

trabalhos feitos pelas crianças durante o ano letivo de 2021.

ESPAÇOS EXPLORADOS:

Serão explorados diversos espaços da instituição

tanto  nas  áreas  externas  quanto  internas,  como:  pátio,  quiosque,  casa  de  boneca,  parques  e
estacionamento.



No pátio, quiosque e estacionamento serão realizados momentos com brinquedos diversificados,

contação de histórias, músicas onde as crianças possam interagir com o meio e com as outras

crianças em atividades que necessitam de maior espaço para sua realização.

Na  casa  de  boneca  as  crianças  poderão  vivenciar  o  lúdico  utilizando  itens  do  cotidiano,

brinquedos, fantasias e utensílios domésticos, proporcionando integração e compartilhamento de

brinquedos e momentos entre crianças e adultos.

Nos parques serão direcionadas brincadeiras livres e direcionadas, explorando brinquedos e

espaços disponíveis neste local, contribuindo no desenvolvimento da coordenação motora.

AVALIAÇÃO: A avaliação será contínua considerando a observação, o registro e a reflexão sobre

o  desenvolvimento  das  atividades  e  projetos realizados durante o período, serão analisadas

hipóteses e descobertas das crianças de forma individual e coletiva trimestralmente, onde serão

apontados aspectos do desenvolvimento infantil

Este plano anual foi desenvolvido a partir de temas relacionados ao contexto atual. Tendo em vista

que  estes  projetos  irão  contribuir  na  construção da aprendizagem e no desenvolvimento da

autonomia e ampliar o seu conhecimento de mundo. Através da proposta escolhida  a  ser

trabalhada durante o ano letivo, criaremos a possibilidade de a criança desenvolver seu mundo

imaginário  e  o  real.  No  seu  desenvolvimento  as  crianças  passam  por  muitas  mudanças,

descobertas  e  transformações  que  podem  ser:  dos  objetos,  das  pessoas,  na  comunicação,

biológicas, físicas e estruturais, e a sua maturidade que vem com o passar dos seus anos.

Série: Agrupamento II

PLANO COLETIVO AGII - 2021

TURMAS: AG II - A, B, C, D, E, F e G.

PROFESSORAS:

Dayane Zessin Soares;

Ana Carolina Maciejewsky Assunução Balarin;

Edivânia Batista de Souza dos Santos;

Ana  Caroline  Tavares da Silva;

Maria de Lourdes Loiola Rodrigues;

Juciele  Carolina Barcelos Silva;

Andréia de Fátima Avanço Vieira.



Nossa prioridade é mediar à aprendizagem dos alunos da educação infantil, respeitando e

tendo como base documentos de suma importância, sendo os mesmos: Diretrizes Curriculares da

Educação  Básica  para  a  Educação  Infantil  –  Um  Processo  Contínuo  de  Reflexão  e  Ação,

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil e a Base Nacional Comum Curricular

(BNCC), e os 04 pilares da educação: aprender a ser, aprender a conviver, aprender a fazer e o

aprender a conhecer.

Além de, respeitar a vivência de cada criança e respeitando seu tempo e limites para o seu

desenvolvimento pleno, pois cabe a nós, aguçar a curiosidade de cada um deles, para que este

desenvolvimento e aprendizagem venham acontecer de forma natural. Devemos trabalhar estas

experiências em todos os momentos, desde o momento do cuidado básico e de higiene até nas

brincadeiras e atividades livres ou dirigidas, pois assim, contribui com seu desenvolvimento, psico,

físico, motor, cognitivo e emocional.

A criança aprende brincando, por isso é preciso criar ambientes que estimulem a sua criatividade.

Heloisa Paiva

O Currículo na Educação Infantil da Rede Municipal de Campinas é constituído na relação

que se dá no âmbito educativo com as crianças, suas famílias e as equipes educacionais, no

mundo da cultura, considerando todos os sujeitos socioculturais que produzem culturas. Nesta

perspectiva enfatiza-se que as relações constituem os sujeitos históricos presentes no cotidiano.

Documento  “Currículo  em  Construção”  (1998,  p.39).  Possibilitando  inúmeras  experiências  e

aprendizagens  em processos  lúdicos,  oportunizando  a  criança  a  ser  um sujeito  de  direito  e

protagonista com o educador no processo educativo.

Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (2009), são princípios

estéticos: a sensibilidade, a criatividade, a ludicidade e a liberdade de expressão nas diferentes

manifestações artísticas e culturais, sendo assim, todos os Agrupamentos II da U.E., trabalharão

com o desenvolvimento de projetos dentro do processo de construção de conhecimento e

aprendizagens, elencamos abaixo, os projetos que serão trabalhados este ano com cada turma:

1- “Quando  me  sinto  assim”:  O  mesmo  objetiva  oportunizar  as  crianças  momentos  que

incentivem a autoestima das mesmas, auxiliando-as a refletirem sobre seus sentimentos, além

de,  representa-los  de forma a  melhor  compreendê-los.  E  ainda favorecer  a  construção da

representação de si; trabalhar em grupo de forma solidária e respeitosa, criando vínculo entre

criança x criança, criança x professora/ monitora e criança x família.



2- "O meu corpinho":  O projeto visa possibilitar o desenvolvimento das diferentes funções do

corpo, despertando nas crianças a consciência do seu próprio corpo, bem como, das partes do

mesmo, desenvolvendo também o conhecimento dos órgãos dos cinco sentidos. Favorecendo

ainda, a ampliação da percepção da criança e de sua autonomia em momentos de higiene para

bem estar  do  corpo e da saúde. E ainda, estimula o movimento e o desenvolvimento da

linguagem oral da criança, oportunizando a auto percepção e o conhecimento do mundo que a

cerca através do movimento corporal.

3- “Brincar com o que não é brinquedo”: Têm como objetivo estimular a criatividade, atenção,

concentração  e  demais  capacidades  cognitivas  e  motoras,  através  da  brincadeira  não

estruturada, fazendo uso de diferentes materiais como forma de conhecimento (aprendizagem)

e exploração.

4- “Meu mundo do faz de conta – Cantos e Encantos”:  Permitir que a criança utilize o seu

mundo  imaginário  para  que  possa  compreender  o  mundo  real  em  que  está  inserida,

possibilitando a ela uma posição privilegiada dentro da brincadeira no qual terá o poder de

tomar decisões perante a sua visão. Possibilitar as crianças, a capacidade de criar, imitar,

imaginar, representar sem medo da imposição do adulto a partir do mundo que ela cria, ela

conseguirá entender e internalizar regras no mundo em que está inserida.

Além dos projetos, podemos destacar as seguintes atividades trabalhadas coletivamente entre
as turmas do Agrupamento II:

Roda de Conversa: Esse momento objetiva a construção de um espaço de diálogo que permita

as crianças se expressar, interagirem, desenvolverem sua oralidade, bem como, o mesmo tem por

finalidade, oportunizar a elas, momentos onde poderão expor seus interesses e curiosidades.

Sexta em Cena: Realizado todas as sextas-feiras, cada semana uma turma diferente, faz no

palco uma apresentação para toda a escola,  com  o  objetivo  de  integração,  socialização  e

criatividade.
· Semana Educativa: Iremos trabalhar cinco semanas educativas, sendo as mesmas:

01- Semana sobre a Dengue – (Data: 22/03/2021 – 26/03/2021):

Trabalhar  junto  à  comunidade  escolar  esclarecendo  sobre  o  vetor  e  a  doença que  vem

causando muitas mortes. Contribuir para a preservação da saúde e incentivar atitudes de

prevenção  ao  mosquito  da  dengue  e  prevenir  a  proliferação  do  mosquito  e  como

consequência a doença.

2- Dia  Mundial  da  Educação  Inclusiva  –  (Data:  14/04/2021):  Despertar  nas  crianças  a

importância  da  integração e  o  respeito  á  aquelas  que  são portadoras de deficiência,  ou

possuem alguma necessidade especial,  além de, criar uma comunidade em que todas as

crianças trabalhem juntas e desenvolvam o repertório de ajuda mútua e apoio dos colegas.



3- Semana Monteiro Lobato – (Data: 15/04/202 - 20/04/2021): Vivenciar dentro da literatura

infantil um mundo rico em cultura, em um mundo mágico de personagens que encantam a

todos. Utilizaremos as características de seus personagens e trabalharemos valores como:

amizade, respeito, solidariedade, preservação do meio ambiente.

4- Semana Pipa sem Cerol – (Data: 14/06/2021 - 18/06/2021): Com o objetivo de incentivar as

crianças e familiares a não soltarem pipas com cerol,  conscientizando a todos que essa

atitude é crime e mata.

5- Semana das crianças – (Data: 04/10/2021 – 08/10/2021): Promover, durante a semana da

criança, atividades extraclasses variadas e interessantes visando dar a criança oportunidades

de  lazer  e  sociabilidade  educativa,  valorizar  a  criança,  estimular  a  autoestima  infantil,

evidenciar  direitos  e  deveres  da  criança,  desenvolver  a  expressão  oral  e  corporal,  a

coordenação  motora,  a  percepção  auditiva  e  visual  da  criança  proporcionar  jogos  e

brincadeiras educativas.

6- Semana do Idoso – (Data: 13/10/2021 – 19/10/2021): Estreitar os laços familiares entre três

gerações, valorizando o passado dos avós proporcionando aos idosos uma reflexão sobre o

passado e a alegria de boas lembranças, e ainda, oportunizar momentos onde as crianças

aprendam com seus entes queridos.

· Casinha de Boneca: Realizar propostas de atividades diversas, como jogos, contação de

história, leitura de livros, rodas de conversa e de música, além de, desenvolver a autonomia,

habilidades  sociais  e  da  criatividade  ao  brincar  de  casinha  e  faz  de  conta.  Bem como,

oportunizar as crianças a expressarem suas vivências vividas na escola e em casa.

· Parque:  Permite o brincar, exploração da natureza, o contato da criança com areia, sol,

vegetação, pássaros e ruídos externos. E tem como objetivo o desenvolvimento emocional e

social da criança, cujo mesmo, favorecerá com que as mesmas pensem de forma critica e

ainda, facilitando a criação e a percepção de vínculos.

· Quiosque:  Esse espaço  possibilita  as  crianças,  momentos onde as  mesmas,  tem a
oportunidade de realizar atividades



diversificadas, como culinária; artes; rodas de musicas; brincadeira; histórias; piquenique, entre
outras.

· Casinha do Tarzan: Trabalhar o aspecto físico, social e comportamental, e, ressignificar o

espaço com atividades de faz de conta, brincadeiras, contação e dramatização de histórias.

· Nomenclatura da Sala (Mascote):  Observação do interesse das crianças para a eleição

do nome e do mascote, onde cada professora em roda de conversa discutirá a melhor forma

de decisão com as crianças.

Referencias Bibliografias:
1- Basenacionalcomum.mec.gov.br/abase;

2- Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil ndi.ufsc.br/files/2012/02/diretrizes-
curriculares-para-a-EI.pdf

3- Diretrizes Curriculares da Educação Básica para a Educação Infantil: Um processo contínuo

de reflexão e ação: Prefeitura Municipal de Campinas, Secretaria Municipal de Educação,

Departamento  Pedagógico/  Organização:  Miriam  Benedita  de  Castro  Camargo/

Coordenação Pedagógica: Heliton Leite de Godoy. – Campinas, SP, 2013

Série:  Agrupamento
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Poli Gumiero

Kelly Aparecida AGIII

C

Tatiane de Oliveira Chaves AGIII F

TURMA: AGRUPAMENTO III

ATIVIDADES  COLETIVAS:

As atividades coletivas serão realizadas durante todo o ano de 2021 partindo dos projetos e
temáticas escolhidas pelas professoras do agrupamento III, com o objetivo de auxiliar as crianças
na construção de novos conhecimentos e intermediar debates, rodas de conversas entre outros
diálogos.

As propostas de registro contam com a confecção de cartazes utilizando diferentes técnicas

de pintura, recortes e colagens, confecções com diversos tipos de materiais, jogos e dinâmicas de

acordo com os temas abordado em sala de aula, considerando as discussões e curiosidades que

serão apontadas nas rodas de conversas,  assim como nas culinárias  e  propostas nas áreas

externas.

Na perspectiva da educação inclusiva, visando atender ao público-alvo da educação especial-

alunos com deficiência, Transtornos do Espectro Autista, e Altas Habilidades. As atividades serão

adaptadas de acordo com as especificidades de cada aluno ,  na  busca do desenvolvimento

integral, assegurando os direitos de acessibilidade e permanência na construção de saberes.

Realizaremos  todas  as  atividades  seguindo  os  protocolos  sanitários  e  as  exigências  pré-
estabelecidas, a fim de zelar pela saúde das crianças, mantendo distanciamento, utilizando
máscaras, álcool em gel Contudo buscaremos com que cada aluno consiga contribuir

individualmente na construção das atividades coletivas.

PROJETOS:

U M NOVO COMEÇO: O projeto visa receber as crianças na unidade escolar logo após o longo período de isolamento
diante a pandemia da COVID-19, estabelecendo vínculos e construindo novos saberes, uma vez
que,  as  aulas  foram suspensas refletindo  e  prejudicando diretamente  nos vínculos   e   trocas
afetivas.  As aulas foram mantidas com propostas online no ano de 2020 e após tanto tempo longe
da escola faz-se necessária a volta presencial, seguindo todos os protocolos de segurança frisando
e respeitando a higiene pessoal e coletiva, o retorno ao  “novo  normal” se inicia nas escolas e a
escuta, o diálogo e o afeto serão pilares nestes momentos.

QUANTO TEMPO O TEMPO TEM: O projeto visa explorar horas, minutos, segundos, estações do
ano,  mudanças  climáticas  entre  outros  assuntos,  a  resposta  para  essa  difícil  questão  será
conhecida ao longo do desenvolvimento do novo projeto. Buscaremos proporcionar aos alunos a
verdadeira viagem pelo passado, presente e futuro para que as crianças 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.



JANELA PARA O MUNDO: O projeto dará continuidade ao tema abordado anteriormente, dando
ênfase   a  alguns  questionamentos  e  curiosidades  que  surgirem no  decorrer  das  pesquisas  e
discussões e serão acrescentados alguns itens como: Meio ambiente, vivência e exploração de
objetos antigos e atuais, como será o futuro, e por fim, abordar temas de acordo com o interesse e
curiosidade das crianças, realizando análise prévia através da roda de conversa e observações
diárias.

MASCOTE EM MINHA CASA: O projeto mascote em minha casa, surge, através da escolha da
turma, por meio de votação baseada em imagens apresentadas pelas professoras de cada turma
escolhidas de acordo com     o  interesse das crianças analisados previamente  nas rodas de
conversa. O mascote será enviado para casa   às sextas-feiras, seguindo a ordem da listagem de
chamada ou sorteio, de acordo com a preferência da professora,  sendo devolvido toda segunda-
feira  junto  ao  caderno  de  registro,  que  deverá  conter  fotos,  colagens,  desenhos,  entre  outras
formas de demonstração de como foi a vivencia e experiência do mascote com a sua família.

SEXTA EM CENA: O projeto sexta em cena será realizado todas as sextas-feiras semanalmente no
pátio da instituição, no qual todas as crianças da  unidade  escolar  são direcionadas a esta área
externa da escola para realizarem apresentações e prestigiar os colegas neste momento lúdico.
Estas apresentações serão realizadas de acordo com um cronograma pré-estabelecido pela gestão
para que as professoras possam organizar-se.

SEMANAS EDUCATIVAS:

DENGUE:  No  período  de  22  a  26  de  março  serão  propostas  atividades  que  busquem

apresentar e conscientizar as crianças sobre importância de prevenir o mosquito da dengue e

quais são os cuidados para que ele não se reproduza, além dos riscos que o mesmo trás para

a saúde de quem adquiri a doença;

D I A MUNDIAL DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA: Na data de 14 de abril serão trabalhadas atividades
relacionadas  as diferenças e a inclusão desde a infância e a abordagem sobre a importância do
respeito    com o próximo independentemente de sua cor, credo e classe social;



MONTEIRO LOBATO: No período de 15 a 20 de abril buscaremos incentivar a leitura e a contação
de histórias, partindo do autor Monteiro Lobato afim de conhecer ao próprio autor e suas obras
como:  Sítio  do  Pica-Pau  Amarelo.  As  crianças  poderão  viajar  pelo  mundo  da  imaginação  e
construir junto com a professora    e seus colegas personagens, histórias e momentos de faz-de-
conta.

PIPA SEM CEROL: Na semana de 14 a 18 de junho iremos incentivar a forma correta e saudável
da  brincadeira  popular  que  se  tornou  alvo  de  perigo  constante  devido  a  utilização  do  cerol,
mostrando às crianças como esta brincadeira era realizada antigamente e como hoje brincamos e
soltamos  pipa.  Contaremos  com  a  participação  da  Guarda  Municipal  de  Campinas  para
conscientiza-los e realizarem propostas de oficinas e interações;

SEMANA  DO IDOSO:  No período  de  27  de  setembro  a  01  de  outubro  serão  desenvolvidas
propostas que trabalhem a valorização do idoso e o respeito com as pessoas de quaisquer idades,
conscientizando  e  colocando  em  prática  o  conhecimento  das  diferenças  e  a  importância  da
particularidade de cada idade;

SEMANA DA CRIANÇA: Na semana de 04 a 08 de outubro serão realizadas brincadeiras, jogos
diversificados, dinâmicas e brincadeiras dirigidas que estimulem o lúdico, valorizando a criança e
dando  importância  a  infância,  para  isto,  elaboraremos  um  cronograma   com   atividades
diversificadas  do  agrado das crianças, intensificando os momentos prazerosos.

ESPAÇOS  EXPLORADOS:  Serão explorados  diversos espaços da instituição  tanto  nas  áreas
externas quanto internas, como: pátio, quiosque, casa de boneca, os parques e estacionamento. No
pátio,  quiosque e estacionamento  serão realizadas jogos com bola,  circuitos,  dinâmicas,  gincanas
entre outras atividades que necessitam de maior espaço para sua realização.

Na  casa  de  boneca  as  crianças  poderão  vivenciar  o  lúdico  do  cotidiano,  brinquedos,  utensílios
domésticos, proporcionando integração e compartilhamento momentos entre crianças e adultos.

Nos  parques  serão  realizadas  brincadeiras  livres  e  direcionadas,  explorando  os   brinquedos   e
espaços  disponíveis neste local, contribuindo no desenvolvimento da coordenação motora ampla.

Vale ressaltar que todas as propostas a serem realizadas pelas professoras terão como objetivo a
ludicidade  e  construção  de  conhecimento,  seguindo  os  protocolos  pré-estabelecidos  diante  a
pandemia, mantendo o distanciamento e demais exigências.

AVALIAÇÃO: A avaliação será contínua considerando a observação, o registro e a reflexão sobre

o  desenvolvimento  das  atividades  e  projetos realizadas durante o período, serão analisadas

hipóteses e descobertas das crianças de forma individual e coletiva trimestralmente, onde são

apontados aspectos do desenvolvimento infantil.



Série: Educação Especial

Plano de Ensino Coletivo- Educação Especial

Professora: Cleuma Barbosa Pereira.

A Educação Especial na perspectiva inclusiva acontece em todos os níveis da educação,

alinhado  ao  projeto  político  pedagógico  da  unidade escolar. O atendimento educacional

especializado é ofertado ao público-alvo da educação especial que são: alunos com deficiência,

física, auditiva, motora, trantornos globais do desenvolvimento, altas habilidades /superdotação.

O trabalho da professora de educação especial será desenvolvido em co-docência com as

professoras da sala e monitoras, num processo colaborativo, visando à flexibilização, adequação

e adaptação de materiais e conteúdos para alunos com deficiência da unidade escolar. A proposta

de trabalho será de co-docência com todos os agrupamentos da escola, participando em

cooperação nos projetos que serão desenvolvidos ao longo do ano letivo de 2021.

Inicialmente será realizado um trabalho para identificar os alunos publico alvo da Educação

Especial, caracteriza-los no tocante as  suas formas de se relacionar com o mundo, como

aprendem e quais necessidades educacionais apresentam no contexto escolar.

A organização da jornada de trabalho e dos horários da professora de Educação Especial está

organizada considerando o horário e frequência dos alunos público alvo da Educação Especial, e

participação nos espaços formativos da unidade.

Objetivos da Educação Especial na perspectiva inclusiva na educação infantil

O principal objetivo da Educação Especial é assegurar a inclusão e permanência de alunos com

necessidades educacionais especiais que  são:  deficientes,  transtornos  globais  do

desenvolvimento e altas habilidades/superdotação;

Garantir acessibilidade arquitetônica;

Proporcionar ao aluno com necessidades educacionais especiais a promoção de suas

habilidades, envolvendo o desenvolvimento pleno de sua personalidade;



Proporcionar atividades para maior autonomia das crianças de 0 a 5 anos, com necessidades
educacionais especiais.

As práticas propostas para o atendimento educacional especializado:

Acompanhar o aluno público-alvo da EE, a partir de planejamento conjunto com a professora da

turma, para fins de avaliação e de mediação do trabalho pedagógico para o aluno;

Propor recursos de comunicação assistida e comunicação alternativa para

aqueles que dela necessitem; Introduzir a Língua Brasileira de Sinais;

Solicitar e planejar a aquisição e/ou produção de recursos, adaptações e materiais específicos,

quando necessário para o processo de aprendizagem da criança;

Participar da elaboração da documentação pedagógica referente ao público-alvo Educação

Especial tais como: fichas de avaliação descritiva, relatórios, documentação fotográfica, atas de

reuniões;

Identificar e indicar à equipe gestora as necessidades de acessibilidade

arquitetônica quando houver necessidade;  Elaborar  o  plano de desenvolvimento

individual (PDI) da criança;

Indicar  e  orientar  os  responsáveis  legais  pelo  aluno  sobre  as  necessidades  de  avaliação  e

encaminhamentos  para  atendimentos  complementares de fonoaudiologia, terapia ocupacional,

fisioterapia, psicologia, neurologia, ortopedia, psiquiatria, estimulação precoce, a



partir  de  análise  coletiva  entre  a  Orientadora  Pedagógica da U.E.,  a  professora  da turma e  a
professora de Educação Especial.

Avaliação:

Dar-se-á de modo processual, por meio de registros fotográficos, relatórios, fichas descritivas,

participação das crianças. De igual modo a necessidade de se avaliar as práticas aplicadas e

necessidades de flexibilização dos projetos ao longo do ano.

Referencias:

BRASIL, política nacional de educação especial na perspectiva da educação inclusiva, Brasília,

2008. Disponível em:  http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/politicaeducespecial.pdf  ,  Acesso em 03

março 2021

CAMPINAS,  prefeitura  municipal-  Orientações,  para  elaboração  do  projeto  pedagógico  da

educaçação  especial,  siponível  em:  http://educacaoconectada.campinas.sp.gov.br/legislacao-

orientacoes-e-formularios-da-educacao-especial-2/   acesso em 17 de março 2021.

4.12 - Planos individuais de ensino/trabalho de cada Professor elaborados para cada turma
do CEI, em consonância com os planos coletivos

A

Planejamento  Específico

Disciplina: Educação Infantil

Professor: 911000587 - RENATA DE OLIVEIRA MACIEL

PLANO DE ENSINO 2021

Professora: Renata de Oliveira Maciel

Turma: AGI A

Ano: 2021.

Entendo que na infância a criança tem a necessidade de estímulos, e devemos ficar atentos,

pois elas precisam de atenção e carinho, tudo o que vem depois, é consequência dessas atitudes.

Na infância a criança se encontra dependente do adulto para a sua sobrevivência, pois depende

http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/politicaeducespecial.pdf
http://educacaoconectada.campinas.sp.gov.br/legislacao-orientacoes-e-formularios-da-educacao-especial-2/
http://educacaoconectada.campinas.sp.gov.br/legislacao-orientacoes-e-formularios-da-educacao-especial-2/


do  cuidar,  educar,  e  do  afeto,  para  que  seu  desenvolvimento  seja  de  qualidade  e  suas

experiências façam parte da sua vida.

“No momento do seu nascimento e durante toda à infância a criança é um organismo inadaptado ao máximo e fora do

equilíbrio com o meio. Eis por que (sic) ela precisa constantemente de equilíbrio (...) com a ajuda dos adultos. É por isso

que  ela  é  o  ser  mais  emotivo,  deve  ou  rir,  ou  chorar,  raramente  manter  se  neutra.  Porque as emoções são (...)

momentos em que sentimos a nós mesmos esmagados pelo meio ou triunfantes sobre ele”.

(VYGOTSKY,2001:294)

A primeira infância é um período muito marcante para o desenvolvimento da criança e as

experiências dessa época são muito importantes para o resto da sua vida. Nos primeiros anos de

vida, acontece de tudo com o bebê, nasce com os olhos fechados, mas em pouco tempo já anda,

corre, fala, pensa, já se relaciona com os outros. O alicerce do ser humano se inicia na primeira

infância, e se a base for bem estruturada poderá suportar crescimentos e transformações.

Na primeira infância, acontece o crescimento físico, o amadurecimento do cérebro, a aquisição
dos movimentos, o desenvolvimentoda capacidade de aprendizado, a iniciação social e afetiva,
e assim por diante. Cabe ressaltar que cada um desses pontos é relacionado com os demais e
influenciado pela realidade, na qual a criança vive.

Visto em alguns estudos que quanto melhores forem as condições para o desenvolvimento

durante a primeira infância, maiores serão as probabilidades de que a criança alcance o melhor

do seu potencial, tornando-se um adulto mais equilibrado, produtivo e realizado.

O primeiro ano de vida da criança é decisivo para o seu desenvolvimento físico, cognitivo e

emocional. O professor que trabalha com  essa  faixa  etária,  deve  estar  ciente  de  sua

responsabilidade, para com essas crianças, garantindo-lhes um meio solicitador, estimulante e

desafiador, cuidados e segurança e uma efetiva interação com o mundo e com os outros, pois

como  afirma  Vygotsky  (apud  Pino,  2000:36)  “todas  as  funções  superiores  originam-se  das

relações  reais  entre  indivíduos  humanos”.  Dessa  forma  é  pela  mediação  que  a  criança  se

incorpora progressivamente à comunidade humana internalizando sua cultura e tornando-se um

individuo cultura, ou seja, humanizado.

A figura do professor acaba influenciando de maneira simples ao falar com suas crianças em

relação às diferentes situações, com isso é possível afirmar, que uma relação de amizade e

respeito, se faz de grande importância para o desenvolvimento da criança. Dessa forma,  as

experiências  vívidas  e  adquiridas  pelos  alunos,  acaba  de  forma  amena,  contribuindo  para

aquisição do desenvolvimento cognitivo e afetivo, aumentando o relacionamento interpessoal e

social das crianças.

Conforme a BNCC, na educação infantil o educador infantil deve promover interações e

brincadeiras que permitam a criança conhecer o eu, o outro e nós: corpo, gestos e movimentos:

traços,  sons,  cores  e  formas:  escuta,  fala,  pensamento  e  imaginação:  espaços,  tempos,

quantidades, relações e transformações.



A turma do agrupamento I A é formado pela professora, por 23 alunos na faixa etária entre 05

(cinco) meses à 1 (um) ano e 11 (onze)  meses, sendo 17 (dezessete) meninas e 07 (sete)

meninos, oito monitoras, sendo 04 (quatro) no período da manhã e 04 (quatro) no período da

tarde.

Elaboramos o planejamento inicial  propondo atividades pedagógicas que atendam a faixa

etária da turma. Devido o momento que estamos vivendo por causa do distanciamento social em

função da Pandemia do Covid 19, as atividades serão remotas, onde promoveremos encontros

on-line  com  as  crianças  e  suas  famílias,  via  Google  Meet,  bem  como,  vídeos  lúdicos  e

pedagógicos, (cujos mesmos serão postados na plataforma digital do Facebook da instituição e no

aplicativo do whatsapp, no grupo de famílias do agrupamento), esses mesmos, serão gravados a

partir dos projetos que serão desenvolvidos ao longo do ano letivo, além de interações diárias via

whatsapp.

Considero que o brincar é uma das atividades mais importantes para o desenvolvimento da

criança  na  Educação  Infantil.  Por  essa  razão, promoveremos ao longo de cada projeto

desenvolvido com as crianças, atividades que favoreçam a estimulação visual das mesmas,

através de objetos coloridos que permitam o manuseio com mão e boca; e ainda possibilitaremos

momentos  onde  as  mesmas  sejam  estimuladas  a  realizarem  movimentos  como  arrastar,

engatinhar, pular, pegar objetos, jogar, dançar.

E ainda, estimularemos o andar, segurando nas mãos da criança e com brincadeiras lúdicas.

Também, promoveremos através das atividades, a estimulação verbal, por meio de contação de

histórias, músicas, cantigas, mímicas, conversas em roda. Sem deixar de lado, toda a estimulação

durante os momentos de alimentação.

Salientamos que todo o trabalho pedagógico a ser desenvolvido com as crianças será

realizado de forma que atenda as necessidades e interesses das mesmas, assim, como, suas

individualidades,  valorizando  as  conquistas  diárias,  estimulando  a  participação,  curiosidade,

autonomia e contribuindo para o total desenvolvimento das mesmas.

Iniciamos nosso trabalho com as crianças do AGI A, através do projeto - “LIDANDO COM AS

EMOÇÕES – CUIDANDO DE MIM E DO OUTRO”: Este por sua vez, objetiva possibilitar com que

as crianças reconheçam os sentimentos de forma a melhor compreendê-los, além de desenvolver

nas mesmas a fala e a afetividade. Com este projeto os bebês podem ser estimulados de uma

forma lúdica sobre seus próprios sentimentos, e perceber que suas ações têm efeito nas outras

crianças e adultos.



Por meio de brincadeiras, mímicas faciais e gestos, o professor pode abordar uma variedade

de  emoções  e  cada  atividade  proporcionará  aos  bebês  o  conhecimento  de  suas  próprias

capacidades expressivas e as das outras pessoas, além da ampliação de sua comunicação, bem

como, do desenvolvimento de sua motricidade harmoniosa.

O próximo projeto a ser desenvolvido com as crianças do agrupamento será: “BEBÊS EM

MOVIMENTO”: As atividades pedagógicas  que  serão  realizadas  a  partir  do  projeto  têm por

objetivo  estimular  o  desenvolvimento  psicomotor  dos  pequeninos.  Cabe  ressaltar  que  o

agrupamento é constituído por bebês em diferentes fases: bebês que ainda não andam; outros

que estão aprendendo a engatinhar, se movimentar e segurar objetos, são curiosos e tem aqueles

que já se arriscam a ficar de pé e até andam agarrando-se nas coisas.

São  exploradores  natos,  se  esforçam  para  chegar  em  determinados  lugares  e  alcançar

objetos, superando a cada dia os limites do próprio corpo com muita energia. Logo, precisam ser

estimulados com atividades pedagógicas que proporcionem a exploração sensorial e



movimentos variados, fortalecendo sua musculatura e saciando sua curiosidade.

Outro projeto a ser trabalhado com as crianças será: “QUE BICHINHO É ESSE?”. O mesmo

visa ampliar nas crianças, o repertório de imagens e sons dos animais já conhecidos por elas,

destacando o respeito e o cuidado com os mesmos, sendo assim acreditamos que esse interesse

natural dos bebês pelos animais facilitará a compreensão e a valorização da vida de cada ser

existente.

Como as crianças demonstram grande interesse e apreciação pelo mundo animal,

entendemos ser pertinente, possibilitar com que as mesmas conheçam, bem como, explorem

ainda mais essa fauna ao nosso redor, favorecendo dessa forma, com que os bebês tenham uma

aprendizagem significativa.

Ainda desenvolveremos co as crianças do AGI A, atividades relacionadas ao projeto: “UM

MUNDO  DE  SENSAÇÕES  E  DESCOBERTAS”:  Cujo  através  do  mesmo,  objetivamos

proporcionar  as  crianças,  vivências  e  experiências  por  meio  de  sentidos  e  sensações,

possibilitando  descobertas  enriquecedoras  para  as  mesmas,  tendo  como  objetivo  seu

desenvolvimento e crescimento.

Bem como, o mesmo será desenvolvido para que por meio da exploração de diferentes

materiais os pequenos ampliem a capacidade de expressão e conhecimento do mundo. Sendo

assim, nesse projeto vamos apresentar diferentes tipos de materiais para que os pequenos

possam expandir as suas capacidades de expressão e contemplar várias possibilidades que se

apresentam  diante  das  atividades  que  envolvem  os  sentidos,  proporcionando  experiências

diversificadas e novas descobertas.

Ainda  realizaremos  o  projeto:  “MASCOTE”.  Sendo  este  um  projeto  voltado  para  a

educação infantil e cujo objetivo do mesmo, é envolver a família no cotidiano escolar da criança.

Para a realização deste projeto contaremos com o apoio da família, que nos auxiliara ajudando a

criança cuidar do mascote. Salientamos que este projeto, será desenvolvido somente quando for

possível, em virtude da pandemia do coronavírus.

O mascote será escolhido a partir do interesse das crianças, observados pela professora, bem

como,  pelas  monitoras  da  sala,  nos  diversos  momentos  em  que  as  crianças  estiverem  em

atividades.  A partir  das percepções da equipe, a professora,  apresentará algumas opções as

crianças e diante as manifestações das mesmas, sinalizando qual opção mais lhes interessa, será

escolhido tanto o mascote; quanto o nome da turma.

Esse mesmo, irá para casa de uma criança toda sexta-feira (seguindo a ordem da chamada

da lista de presença), em uma sacola, acompanhado de um caderno de registro, onde a família,



na segunda-feira, devolverá a mesma, com o registro de como foi cuidar do mascote durante o

final de semana, com a ajuda da criança.

Será realizado ainda, com todas as crianças da U.E., o projeto: “Sexta em cena”; onde todas

as sextas-feiras teremos a apresentação de um agrupamento da U.E., com teatros, músicas,

danças, contos infantis, dentre outros e todas as crianças da escola serão direcionadas até o

pátio, para prestigiarem as apresentações.

Salientamos que essa prática com as crianças ajuda a desenvolver nas mesmas, seu potencial

criativo, trabalhando com a fala, respiração, postura corporal e ampliação do vocabulário. Tudo

isso  de  forma  lúdica  e  divertida.  E  ao  final  das  mesmas,  promoveremos  um  momento  de

integração e socialização entre as crianças, onde todas dançarão e cantarão juntas.

ANIVERSARIANTES DO MÊS: Ressaltamos que toda última sexta-feira de cada mês,

realizaremos um momento de comemoração de todos os aniversários que ocorreram ao longo do

mesmo, onde todas as  crianças da U.E.,  serão reunidas no pátio  e  ao redor  de  uma mesa

preparada com enfeites de aniversário,  cantaremos parabéns aos aniversariantes. Após esse

momento, serviremos as crianças o bolo e o suco, respeitando cada faixa etária e necessidades

de cada criança.

FESTAS PREVISTAS PARA 2021:

Festa da roça: a festa acontecerá em junho/2021;

Exposição  dos  trabalhos:  No  mês  de  dezembro  ocorrerá  uma  exposição  aberta  a  toda

comunidade escolar, para serem apresentados todos os trabalhos feitos pelas crianças durante

o ano letivo de 2021;

Festa de encerramento do ano letivo de 2021.



Trabalharemos ainda, com as crianças algumas Semanas Educativas,  cujas mesmas estão
listadas a seguir:

* SEMANA  SOBRE  A  DENGUE:  Na  semana  de  22  à  26  de  março  serão  trabalhadas

atividades relacionadas a importância da prevenção do mosquito da dengue no ambiente escolar

e em casa. As propostas serão feitas através de vídeos com músicas relacionadas à prevenção

do Aedes Aegipty e história com fantoches do mosquito.

* DIA MUNDIAL DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA: No dia 14 de abril serão trabalhadas atividades

que sensibilizem as crianças para um novo olhar sobre as diferenças independente de cor, raça

ou credo. Serão enviados vídeos com músicas e histórias para as famílias e crianças mostrando o

respeito à diversidade.

* SEMANA  MONTEIRO  LOBATO:  Na  semana  de  15  à  20  de  abril  será  trabalhado  o

conhecimento  às  obras  de  Monteiro  Lobato,  onde  as crianças terão a oportunidade de

vivenciarem dentro da literatura um mundo rico em cultura, em um mundo mágico de personagens

que encantam à todos. Nesta semana, trabalharemos com diversas músicas e histórias escritas

por Monteiro Lobato, incentivando as crianças pelo gosto da leitura e ampliação do vocabulário.

* Semana sem cerol: Ocorrerá entre os dias 14 à 18 de junho, alertando as famílias e crianças

sobre o cuidado de brincar com a pipa com segurança, sem o cerol. As atividades ocorrerão com

histórias e músicas divertidas sobre a conscientização.

* SEMANA DO IDOSO:  Na semana de 27 de setembro à 01 de outubro serão trabalhadas

atividades sobre a conscientização e valorização das pessoas idosas, através de histórias, vídeos

e músicas.

* SEMANA DAS CRIANÇAS: Na semana de 04 à 08 de outubro serão realizadas brincadeiras

e  jogos  diversificados,  dinâmicas,  brincadeiras  dirigidas,  onde  objetivamos  proporcionar  as

crianças  da U.E.,  uma semana com bastante  alegria  e  que favoreça as  mesmas momentos

diversificados e significativos, em comemoração ao dia das mesmas.

AVALIAÇÃO:

A avaliação de todo o trabalho realizado com os bebês será através da observação diária e

com registros escritos e fotográficos de todas as atividades (conviver, brincar, participar, explorar,

expressar  e  conhecer-se).  Esses  momentos  de  avaliação,  proporcionará  a  professora  um



acompanhamento individual do desenvolvimento de cada criança, bem como, da ampliação das

possibilidades de desempenho de cada uma e a capacidade de autoconstrução das mesmas.

Referências Bibliográficas:
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A Educação Especial é uma modalidade de ensino que perpassa todos os níveis, etapas e

modalidades. Oferece o atendimento educacional  especializado,  orienta  e  realiza  adaptações

curriculares  no  processo  de  ensino  aprendizagem  da  pessoa  com  deficiência,  e  atua

articuladamente com o ensino regular, LBDN9394/96. Faz parte do público-alvo da educação

especial:

Na  perspectiva  da  educação  inclusiva,  a  educação  especial  passa  a  constituir  a  proposta

pedagógica  da  escola,  definindo  como  seu  público-alvo  os  alunos  com deficiência,  transtornos

globais de desenvolvimento e altas habilidades/superdotação. Nestes casos e outros, que implicam

em transtornos funcionais específicos, a educação especial atua de forma articulada com o ensino

http://educarparacrescer.abril.com.br/aprendizagem/import%C3%A2ncia-arte


comum, orientando para o atendimento às necessidades educacionais  especiais  desses alunos.

(BRASIL,2008p.15)

Na educação infantil a inclusão acontece na oferta de oportunidades de aprendizagens e

estratégias que desenvolvam na criança todo  o seu potencial, nos aspectos: social, afetivo,

cognitivo, físico, visando assim um desenvolvimento pleno.

Os objetivos da educação especial  são: promover condições de acessibilidade, integração do

aluno, garantir serviços de apoio especializados de acordo com as especificidades dos alunos,

elaborar recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem barreiras, junto ao professor da

sala, elaborar propostas pedagógicas que atendam as necessidades específicas dos alunos.

A metodologia será planejada e articulada ao planejamento do professor regente da sala,

adequando as propostas à necessidade específica  de  cada  criança  com  necessidades

educacionais especiais, com propostas colaborativas, e planejando em equipe com as professoras

dos agrupamentos I, II, III. Desta forma meus horários serão alternados entre período matutino e

vespertino visando atendimento especializado em todas as turmas da U.E.

A observação será o passo inicial para identificar as crianças que possuem uma necessidade

Educacional  Especial,  e  a  partir  dessa  observação considerar quais serão as adaptações e

intervenções necessárias em cada caso, contando sempre com a participação da equipe gestora

e professora regente das salas.

Os projetos coletivos e semanas educativas terão as adaptações necessárias, sempre que houver

necessidade, para que nenhum aluno deixe de participar das propostas pedagógicas, respeitando

todo o protocolo de segurança vigente devido à Pandemia do novo Coronavírus,  com

distanciamento, uso de máscara, álcool em gel.

Projetos coletivos do AGI:

Lidando com as emoções - “Cuidando de mim e do outro”;

“Bebês em movimento”;

“Que bichinho é esse?”;



“Um mundo de sensações”.

Projetos coletivos do AG II:

“Quando me sinto assim”;

“Eu e o meu corpinho”;“Brincar com o que não é brinquedo”;

Meu mundo do faz de conta - “Cantos e encantos”.

Projetos coletivos do AG III:

“Um novo começo”;

“Quanto tempo o tempo tem”;

“Janela para o mundo”.

Semanas Educativas:

“Dengue”: de 22 a 26 de Março/2021;

“Dia Mundial da Educação Inclusiva” – Data: 14 de Abril/2021;

“Monteiro Lobato”: de 15 a 20 de Abril/2021;

“Pipa sem cerol”: de 14 a 18 de Junho/2021;

“Semana das crianças”: de 04 a 08 de Outubro/2021;

“Semana do Idoso”: de 27 de setembro a 01 de Outubro/2021.

Espaços Explorados: serão explorados com as crianças, todos os ambientes da unidade escolar.

Para  o  desenvolvimento  de  atividades  e  propostas  pedagógicas  serão  utilizados  recursos
relacionados a seguir:

PDI (Plano Desenvolvimento Individual);

LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais) uma breve introdução de sinais básicos;

Leitura labial para alunos surdos, com uso de máscara transparente;

Recursos visuais/imagens;



Fichas de comunicação;

Objetos concretos;

Entrevistas com as famílias;

Encaminhamentos, quando houver necessidade.

Durante  o  ano  letivo  de  2021,  as  ações  serão  revistas,  (re)pensadas,  (re)planejadas,

(re)avaliadas  constantemente  para  que  alcancemos maior qualidade no processo de ensino

aprendizagem das crianças, que serão atendidas pela professora de educação especial desta

unidade escolar.
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A Educação Infantil tem revelado que as crianças em desenvolvimento não mais ocupam um

lugar desconhecido, pois elas passaram a ser compreendidas e além de tudo percebidas, logo, é

na infância, que se desenvolvem as características mais importantes para o equilíbrio  e

inteligência do sujeito tendo em vista os desafios do mundo contemporâneo na construção desses

pequenos  cidadãos;  além  do  estímulo  fundamental para torná-los conscientes de suas

responsabilidades para com o mundo e consigo mesmo, permitindo o exercício ativo de sua

cidadania.

A primeira infância é a faixa etária na qual a criança está em período de descobertas, portanto,

se faz necessário a todo momento possibilitar um ambiente favorável para seu aprendizado. O

educador deve estar pronto para estimular a curiosidade dos alunos através da construção de

conhecimentos, no qual auxiliará a criança a transformar os conteúdos adquiridos em

conhecimentos. Neste sentido, não se  pode  improvisar  as  ações  que  nortearão  todo  esse

processo educativo, havendo a necessidade de preparo por parte da instituição e do professor

quanto às propostas apresentadas.



É na Educação infantil que a criança abre a porta de acesso para a sociedade, pois é aqui que

a mesma tem a oportunidade de construir suas hipóteses e aprendizagens sobre o mundo. Com

isso, a criança constrói sua própria identidade, baseada na exploração do meio em que vive, na

construção dos relacionamentos interpessoais,  na obtenção do conhecimento e valores a ela

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

relacionarem com o outro.

O Brincar é um espaço que reúne muitas possibilidades e potencialidades para desenvolver

trabalhos sérios e relevantes para as crianças. As atividades de brincadeiras são indicadas para

qualquer idade de zero aos cem anos ou mais, não se restringe a faixa socioeconômica de seus

frequentadores. Esse espaço traz o resgate da importância do brincar para a criança.

Na brincadeira a criança vivencia diversas atividades lúdicas e, de acordo com Santos (1997) a

“ludicidade” faz com que o ser humano de qualquer idade tenha diversas diversões. Para o autor,

o desenvolvimento do aspecto lúdico facilita não só a aprendizagem, como ainda,  o

desenvolvimento pessoal, social e cultural do indivíduo e, colabora para uma boa saúde mental,

preparando este ser, para um estado interior fértil. Assim, esse processo facilitará a socialização,

comunicação, expressão e construção do conhecimento. Em outras palavras, a criança passa a

se conhecer melhor, a dominar suas angústias e a representar o mundo exterior, usando para

isso não somente o brinquedo, mais também, os materiais não estruturados.

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

infantil uma vez que é utilizada pela criança, de um lado pela necessidade de ação e de outro para

satisfazer suas impossibilidades de executar determinadas ações. No entanto, a brincadeira não é

apenas uma atividade simbólica,  uma vez que mesmo envolvendo situações imaginárias,  ela

baseia-se em regras de comportamento condizentes com aquilo que está sendo representado o

que fará com que a criança internalize regras de conduta, valores, modo de agir e de pensar de

seu grupo social, que passará a orientar o seu comportamento e desenvolvimento cognitivo.

Vygotsky (1989), diferentemente de Piaget, considera que o desenvolvimento ocorre ao longo

da  vida  e  que  as  funções  psicológicas  superiores  são  construídas  ao  longo  dela.  Ele  não



estabelece fases para explicar o desenvolvimento como Piaget e para ele o sujeito é um ser

interativo,  ou seja,  não é nem ativo,  nem passivo.  Segundo ele,  a criança usa as interações

sociais  como formas de acesso a  informações, por exemplo:  aprendem à regra do jogo,  por

intermédio dos outros  e  não como o  resultado de um engajamento  individual  na  solução de

problemas.

Desta  maneira,  aprende  a  regular  seu  comportamento  pelas  reações,  quer  elas  pareçam
agradáveis ou não.

Enquanto Vygotsky fala do faz de conta, Piaget fala do jogo simbólico, e pode-se dizer segundo

Oliveira  (1990),  que  são  correspondentes.  As  maiores  aquisições  de  uma  criança  são

conseguidas no brincar, aquisições que no futuro tornar-se-ão seu nível básico de ação real e

moralidade (VYGOTSKY, 1989). Piaget (1998) diz que a atividade lúdica é o berço obrigatório das

atividades intelectuais da criança, sendo, por isso, indispensável à prática educativa.

O agrupamento I – B é composto por uma turma com 25 alunos, sendo 14 do sexo masculino e

11 do sexo feminino, com crianças com  idades  entre  cinco  meses  a  um  ano  e  meio.  O

desenvolvimento  integral  depende  tanto  dos  cuidados  relacionais  que  envolvem  a  dimensão

afetiva, os cuidados com os aspectos biológicos do corpo, a qualidade da alimentação e dos

cuidados com a saúde; quanto da forma como  esses  cuidados  são  oferecidos  e  das

oportunidades de acesso a novas experiências.

De acordo com esta linha de pensamento e a divisão de eixos estabelecidos para a educação

infantil, que englobam a linguagem oral,  movimento,  artes,  matemática,  música,  natureza  e

sociedade,  serão trabalhados projetos  ao longo do  ano  letivo,  escolhidos  em conjunto  pelas

professoras dos agrupamentos I, contendo atividades que poderão ser repetidas, pois, as crianças

aprendem através de repetições.

Salientamos que todas as atividades direcionadas as crianças, devem ser ministradas através

de brincadeiras, pois, as mesmas aprendem brincando e para elas a vida é uma doce brincadeira.

A criança pequena, principalmente, as de creche aprendem o tempo todo, por isso, tudo que

acontece na sala de aula e no interior da U.E., bem como, qualquer tipo de atitude da professora

com a criança deve ser pensando visando o aprendizado e o desenvolvimento da mesma, nesta

faixa etária.



Os projetos a serem trabalhados com as crianças durante o ano letivo de 2021, serão:

1- PROJETO: LIDANDO COM AS EMOÇÕES – “CUIDANDO DE MIM E DO OUTRO”.

Neste projeto as crianças poderão aprender, de forma lúdica, sobre os sentimentos que as

cercam e ainda, compreenderem os seus próprios sentimentos, identificando suas emoções, por

meio de brincadeiras, mímicas faciais e gestos. Buscaremos também através do mesmo, abordar

uma  variedade  de  emoções,  mostrando  às  crianças  a  importância  da  expressão,  de  seus

sentimentos e da sua comunicação. Cada atividade proporcionará às crianças o conhecimento de

suas próprias capacidades expressivas e as das outras pessoas,  além da ampliação de sua

comunicação, bem como do desenvolvimento de sua motricidade harmoniosa.

Além  de  proporcionar  vivências  e  experiências  por  meio  de  sentidos  e  sensações,

possibilitando  descobertas  enriquecedoras  para  as  crianças  tendo  como  objetivo  seu

desenvolvimento, proporcionando interação e a afetividade entre as mesmas, buscando melhorar

algumas  atitudes  no  cotidiano.  O  presente  projeto  possibilita  ainda,  oferecer  as  crianças,

estímulos às expressões afetivas tanto para consigo como também para com todos ao seu redor,

proporcionando as mesmas o desenvolvimento progressivo do próprio  corpo,  de seus limites,

singularidades e das diferentes sensações; pois consideramos de grande importância a vivência

de afetividade no desenvolvimento do ser humano como um todo.

Destaco ainda, outros objetivos específicos do projeto:

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;

Conhecer e identificar os diversos sentimentos;

Incentivar a criatividade, a imaginação e a fantasia;

Desenvolver a linguagem oral.

2- PROJETO: “BEBÊS EM MOVIMENTO”



O agrupamento I é constituído por bebês em diferentes fases: bebês que ainda não andam;

outros que estão aprendendo a engatinhar, se movimentar e segurar objetos e ainda aqueles que

já se arriscam a ficar de pé e até andam agarrando-se nas coisas. A curiosidade e interesse dos

pequenos é grande, querem pegar tudo, sentir as texturas e observar as cores. São exploradores

natos, se esforçam para chegar em determinados lugares e alcançar objetos; superando a cada

dia os limites do próprio corpo com muita energia.

Logo, precisam ser estimulados com atividades pedagógicas que proporcionem a exploração

sensorial e movimentos variados, fortalecendo sua musculatura e saciando sua curiosidade. Cabe

ressaltar ainda, que o projeto propõe atividades pedagógicas que têm por objetivo estimular o

desenvolvimento  psicomotor  dos  pequeninos;  promover  momentos  onde  as  crianças  possam

movimentar-se para expressar corporalmente suas emoções, necessidades e desejos. E ainda,

favorecer  situações  onde  as  mesmas  possam  experimentar  as  possibilidades  corporais  nas

brincadeiras e interações em ambientes acolhedores e desafiantes.

O mesmo objetiva ainda, possibilitar momentos onde as crianças imitem gestos e movimentos

de  outras  crianças,  adultos  e  animais,  em  interações  e  brincadeiras;  bem  como,  utilizar  os

movimentos de preensão, encaixe e lançamento, ampliando dessa forma, suas possibilidades de

manuseio e exploração de diferentes materiais e objetos.

3- PROJETO: “QUE BICHINHO É ESSE?”

Levando em consideração que as crianças demonstram interesse pelos animais, escolhemos

este projeto, objetivando possibilitar as crianças, momentos onde as mesmas possam explorar a

fauna ao nosso redor.

Esse projeto, ainda por sua vez, propõe atividades pedagógicas que têm por objetivo ampliar,

bem como desenvolver a curiosidade, a observação, e a imaginação levando os bebês a uma

aprendizagem significativa,  além de expandir  o  repertório  de imagens e sons dos animais já

conhecidos pelas crianças, destacando o respeito e o cuidado com os mesmos. Sendo assim

acreditamos que esse interesse natural dos bebês pelos animais facilitará a compreensão e a

valorização da vida de cada ser existente.

Destaco a seguir, outros objetivos específicos do projeto:

Reconhecer alguns animais;



Desenvolver  a  expressão  oral,  corporal  e  a

coordenação motora fina; Estimular a fantasia, a

imaginação e a afetividade.

Proporcionar o desenvolvimento de sentimentos positivos em relação aos animais (respeito e
proteção).

4- PROJETO: “UM MUNDO DE SENSAÇÕES E DESCOBERTAS”.

Os bebês se interessam por tudo que é novo, sensações, texturas, imagens e sons, partindo

desse pressuposto, este projeto será desenvolvido para que por meio da exploração de diferentes

materiais os pequenos ampliem sua capacidade de expressão e conhecimento do mundo.

Sendo  assim,  neste  projeto  vamos  apresentar  diferentes  tipos  de  materiais  para  que  os

pequenos possam expandir as suas capacidades de expressão e contemplar várias possibilidades

que se apresentam diante das atividades que envolvem os sentidos, proporcionando experiências

diversificadas e novas descobertas. Além de proporcionar vivências e experiências por meio de

sentidos e sensações, tendo como objetivo seu desenvolvimento e crescimento.



Elenco abaixo, outros objetivos específicos do projeto:

Desenvolver a imaginação e a

criatividade;  Explorar

diferentes materiais;

Estimular  a  percepção

visual; Perceber o tato;

Despertar o gosto pela arte;

Desenvolver capacidade motora para encaixar, amassar, abrir, fechar, dentre outros;

Manipular materiais diversos e variados para comparar as diferenças e semelhanças entre eles,

dentre os quais destacamos: esponjas, lãs,  lixas,  algodão, plástico bolha, metais,  madeiras,

gravetos; tecidos de diversas texturas, areia, balões coloridos, dente outros; Explorar, bem como

degustar gelatina;

Manipular  e  rasgar

revistas  e  jornais;

Desenvolver  a

motricidade fina.

PROJETO “MASCOTE”:

Esse projeto visa trabalhar o desenvolvimento do cuidado, e do acolher, já que toda sexta-

feira, uma criança diferente poderá levar para casa o mascote da turma, onde o mesmo ficará

com a criança durante todo o final de semana, devendo retornar á escola, na segunda-feira,

com o registro eito pela família, contando como foram os momentos vivenciados por eles, com

o mascote.

Salientamos que este projeto, favorece a parceria entre escola e família, trazendo assim mais
segurança as mesmas.

Cabe salientar que tanto a escolha do mascote, quanto o nome do mesmo, serão escolhidos

juntamente com as crianças, através do interesse das mesmas, a partir das observações e

percepções da professora e monitoras do agrupamento, durante cada momento vivenciado



com as crianças. Além do mesmo, incentivá-las a terem o cuidado com o macote em todas as

atividades que serão feitas em casa com seus familiares.

Salientamos que através das observações da equipe com relação ao interesse das crianças, a

partir do projeto trabalhado, a professora, levará para a sala opções relacionadas ao projeto

em andamento, e a partir das manifestações diante a opção que mais lhes chamar a atenção,

será escolhido o mascote e o nome da turma.

PROJETO “SEXTA EM CENA”:

O projeto sexta em cena acontecerá todas as sextas-feiras semanalmente no qual todas as

crianças  da unidade escolar  serão direcionadas ao pátio  da  escola  para  realizarem diversas

apresentações,  tais  como:  musicais,  danças,  teatros,  dentre  outras;  bem como,  prestigiar  os

colegas neste momento lúdico.

Estas apresentações serão realizadas de acordo com um cronograma preestabelecido pela

gestão para  que as professoras  possam organizar-se.  Cabe ressaltar  que o projeto,  objetiva

ainda, contribuir para o desenvolvimento da autoexpressão por meio da atenção, observação,

imaginação e a criatividade.

ANIVERSARIANTES DO MÊS: Ressaltamos que toda última sexta-feira de cada mês,

realizaremos um momento de comemoração de todos os aniversários que ocorreram ao longo do

mesmo, onde todas as  crianças da U.E.,  serão reunidas no pátio  e  ao redor  de  uma mesa

preparada com enfeites de aniversário,  cantaremos parabéns aos aniversariantes. Após esse

momento, serviremos as crianças o bolo e o suco, respeitando cada faixa etária e necessidades

de cada criança.

FESTAS PREVISTAS 2021:

FESTA DA ROÇA: Em junho/2021 será realizada a festa da roça;

EXPOSIÇÃO DOS TRABALHOS: No mês de dezembro será realizada uma exposição aberta às
famílias, com os trabalhos feitos pelas



crianças durante o ano letivo de 2021.

FESTA DO ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DE 2021;

Trabalharemos  inda  com  as  crianças  ao  longo  do  ano  letivo  algumas  Semanas
Educativas, dentre as quais destacamos:

SEMANA SOBRE A DENGUE: Na semana de 22 a 26 de março serão trabalhadas atividades

relacionadas aos cuidados para evitar a dengue e a importância da prevenção no ambiente

escolar e em casa, tendo em vista o perigo desse mosquito Aedes aegypti (dengue) para

nossa saúde, promoveremos momentos de forma lúdica, por meio de músicas, contação de

histórias, histórias cantadas,dentre outras, cuas mesmas que favoreçam com que as crianças

conheçam sobre o mosquito, bem como, os cuidados necessários para que consigamos evitar

o crescimento da doença.

DIA MUNDIAL DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA: No dia 14 de abril serão trabalhadas atividades

musicais que sensibilizem as crianças para um novo olhar sobre as diferenças independente

de cor, credo e classe social.

SEMANA MONTEIRO LOBATO:  Na semana de 15 a 20 de abril  será trabalhado com as

crianças,  por  intermédio  de  fábulas,  o  conhecimento  das  obras  de  Monteiro  Lobato,

favorecendo com que as mesmas vivenciem dentro da literatura um mundo rico em cultura e

conheçam os personagens que encantam a todos.

SEMANA PIPA SEM CEROL:  Na semana de 14 a 18 de junho será incentivado, de forma

lúdica, momentos onde promoveremos, por meio de músicas, à forma correta e saudável da

brincadeira popular que se tornou alvo de perigo constante devido à utilização do cerol.

SEMANA DO IDOSO: Na semana de 27 de setembro a 01 de outubro serão trabalhadas de

forma lúdica atividades, por meio de músicas, contação de histórias, histórias cantadas, dentre

outras, cujas mesmas despertem a conscientização e valorização as pessoas idosas, bem

como, incentivá-las, sobre a impotancia do cuidado, respeito e zelo por suas vidas enfatizando

a troca e o aprendizado que adquirimos a partir da convivência com os idosos.



SEMANA DAS CRIANÇAS: Na semana de 04 a 08 de outubro serão realizadas brincadeiras e

jogos diversificados,  além de diversas  dinâmicas e  brincadeiras  dirigidas.  Ao longo dessa

semana buscaremos promover ás crianças, diversos momentos descontraídos e animados

através de danças, piqueniques, teatros, pinturas no rosto, alimentação diferenciada, gincanas

dentre outras brincadeiras dirigidas, havendo a finalização desta semana com uma pequena

lembrança confeccionada pela professora.

A educação infantil, enquanto etapa inicial da Educação Básica é de uma importância singular,

no desenvolvimento e formação da criança. É preciso reconhecer que a Educação Infantil precede

a trajetória escolar da criança, e que isso é significativo. Levando em conta a faixa etária a que se

destina, dessa forma, a escola de educação infantil deve oferecer um ambiente aconchegante e

rico em possibilidades, no qual e a partir do qual os sujeitos podem desenvolver as suas possíveis

potencialidades.

As  Diretrizes  Curriculares  Nacionais  para  a  Educação  Infantil  (DCNEI)  determinaram  a

necessidade das instituições de ensino de criar procedimentos que pudessem ser utilizados para

a avaliação do desenvolvimento da criança nesta etapa, desta maneira, às avaliações ocorrem de

em várias etapas no decorrer do ano, de maneira individual e coletiva.

A avaliação deverá ser realizada com base no acompanhamento cotidiano do aluno, através

da observação e do registro do educador, no qual é possível perceber o desenvolvimento e o

progresso do aluno de forma qualitativa.

Utilizando o relatório, os professores obtêm um instrumento de maior suporte para a avaliação

do aluno, de modo que é possível conhecê-lo melhor, considerando as habilidades, competências

e dificuldades. Os relatórios descritivos são a melhor maneira de organizar as informações e os

dados referentes ao desenvolvimento das crianças.

As anotações diárias de aspectos como: o comportamento, a participação, o envolvimento do

aluno, desenvolvimento cognitivo e social, busca indicar um caminho para que este relatório possa

demonstrar  aos  pais  e  aos  outros  componentes  da  instituição  de  ensino  a  importância  de

intervenções para que o desenvolvimento do aluno não seja prejudicado.

A avaliação será permanentemente e empregada a diferentes meios, como a observação, o
registro, a reflexão sobre o



desenvolvimento das atividades e projetos, sobre as hipóteses e descobertas das crianças.

Segundo  o  Referencial  Curricular  Nacional  de  Educação  Infantil  (1998)  o  professor  deve

promover as crianças situações de cuidados, brincadeiras e aprendizagem a fim de que obtenha

um ambiente de desenvolvimento das capacidades e relações pessoais e interpessoais. Desta

forma,  este  processo  de  educação  auxiliara  na  apropriação  de  conhecimentos  de  mundo,

construção de diferentes linguagens e capacidades em outros aspectos.

Dessa  forma  a  avaliação  ocorrerá  de  maneira  que  sejam,  apontados  aspectos  do

desenvolvimento infantil. Devendo a mesma, contribuir para o (re) planejamento da professora,

que através dos resultados apresentados pode adequar suas propostas às necessidades do seu

agrupamento, bem como, às dificuldades e necessidades de cada criança.
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Planejamento Específico Disciplina:

Educação Especial

Professor: 911001500 - CLEUMA BARBOSA PEREIRA

PLANO ENSINO ANUAL

Professora: Cleuma Barbosa Pereira

Educação Especial

Ano: 2021.

A Educação Especial é uma modalidade de ensino que perpassa todos os níveis, etapas e

modalidades. Oferece o atendimento educacional  especializado,  orienta  e  realiza  adaptações

curriculares  no  processo  de  ensino  aprendizagem  da  pessoa  com  deficiência,  e  atua

articuladamente com o ensino regular, LBDN9394/96. Faz parte do público-alvo da educação

especial:

Na  perspectiva  da  educação  inclusiva,  a  educação  especial  passa  a  constituir  a  proposta

pedagógica  da  escola,  definindo  como  seu  público-alvo  os  alunos  com deficiência,  transtornos

globais de desenvolvimento e altas habilidades/superdotação. Nestes casos e outros, que implicam

em transtornos funcionais específicos, a educação especial atua de forma articulada com o ensino

comum, orientando para o atendimento às necessidades educacionais  especiais  desses alunos.

(BRASIL,2008p.15)

Na educação infantil a inclusão acontece na oferta de oportunidades de aprendizagens e

estratégias que desenvolvam na criança todo  o seu potencial, nos aspectos: social, afetivo,

cognitivo, físico, visando assim um desenvolvimento pleno.

http://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/pedagogia/concepcao-do-brincar-e-aprender-na-visao-de-piaget-e-


Os objetivos da educação especial  são: promover condições de acessibilidade, integração do

aluno, garantir serviços de apoio especializados de acordo com as especificidades dos alunos,

elaborar recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem barreiras, junto ao professor da

sala, elaborar propostas pedagógicas que atendam as necessidades específicas dos alunos.

A metodologia será planejada e articulada ao planejamento do professor regente da sala,

adequando as propostas à necessidade específica  de  cada  criança  com  necessidades

educacionais especiais, com propostas colaborativas, e planejando em equipe com as professoras

dos agrupamentos I, II, III. Desta forma meus horários serão alternados entre período matutino e

vespertino visando atendimento especializado em todas as turmas da U.E.

A observação será o passo inicial para identificar as crianças que possuem uma necessidade

Educacional  Especial,  e  a  partir  dessa  observação considerar quais serão as adaptações e

intervenções necessárias em cada caso, contando sempre com a participação da equipe gestora

e professora regente das salas.

Os projetos coletivos e semanas educativas terão as adaptações necessárias, sempre que houver

necessidade, para que nenhum aluno deixe de participar das propostas pedagógicas, respeitando

todo o protocolo de segurança vigente devido à Pandemia do novo Coronavírus,  com

distanciamento, uso de máscara, álcool em gel.

Projetos coletivos do AGI:

Lidando com as emoções - “Cuidando de mim e do outro”;

“Bebês em movimento”;

“Que bichinho é esse?”;

“Um mundo de sensações”.

Projetos coletivos do AG II:

“Quando me sinto assim”;

“Eu e o meu corpinho”;



“Brincar com o que não é brinquedo”;

Meu mundo do faz de conta - “Cantos e encantos”.



Projetos coletivos do AG III:

“Um novo começo”;

“Quanto tempo o tempo tem”;

“Janela para o mundo”.

Semanas Educativas:

“Dengue”: de 22 a 26 de Março/2021;

“Dia Mundial da Educação Inclusiva” – Data: 14 de Abril/2021;

“Monteiro Lobato”: de 15 a 20 de Abril/2021;

“Pipa sem cerol”: de 14 a 18 de Junho/2021;

“Semana das crianças”: de 04 a 08 de Outubro/2021;

“Semana do Idoso”: de 27 de setembro a 01 de Outubro/2021.

Espaços Explorados: serão explorados com as crianças, todos os ambientes da unidade escolar.

Para  o  desenvolvimento  de  atividades  e  propostas  pedagógicas  serão  utilizados  recursos
relacionados a seguir:

PDI (Plano Desenvolvimento Individual);

LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais) uma breve introdução de sinais básicos;

Leitura labial para alunos surdos, com uso de máscara transparente;

Recursos visuais/imagens;

Fichas de comunicação;

Objetos concretos;

Entrevistas com as famílias;

Encaminhamentos, quando houver necessidade.

Durante  o  ano  letivo  de  2021,  as  ações  serão  revistas,  (re)pensadas,  (re)planejadas,

(re)avaliadas  constantemente  para  que  alcancemos maior qualidade no processo de ensino



aprendizagem das crianças, que serão atendidas pela professora de educação especial desta

unidade escolar.
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Planejamento  Específico

Disciplina: Educação Infantil

Professor: 911000631 - MARIA ADRIANA DE ASSIS DIAS RODRIGUES

“A Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, é um direito humano e social de todas
as crianças até seis anos de idade, sem distinção alguma decorrente de origem geográfica,
caracteres do fenótipo (cor da pele, traços de rosto e cabelo), da etnia, nacionalidade, sexo, de
deficiência física ou mental, nível socioeconômico ou classe social.  Também não está atrelada à
situação trabalhista dos pais, nem ao nível de instrução, religião, opinião política ou orientação
sexual.  Ela  é  oferecida  em creches  e  pré-escolas,  as  quais  se  caracterizam  como  espaços
institucionais não domésticos que constituem estabelecimentos educacionais públicos ou privados
que educam e cuidam de crianças de 0 a 5 anos de idade no período diurno, em jornada integral
ou parcial, regulados e supervisionados por órgão competente do sistema de ensino e submetidos
a controle social.” Portal MEC – Janeiro 2013.

É na fase dos 0 aos 06 anos,  chamada de primeira infância,  que as crianças passam a

perceber  o  mundo  e  despertam uma curiosidade  nata  e  investigativa.  A  Educação  Infantil  é

responsável  por  proporcionar  às  crianças  experiências  que  auxiliam  a  desenvolver  suas

capacidades cognitivas, como atenção, memória, raciocínio e o bem-estar em um ambiente cheio

de pluralidade. Para isso, a escola deve promover estratégias e comportamentos que favoreçam a

aceitação e desenvolvimento da criança.

http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/politicaeducespecial.pdf


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

oportunidade de construir suas hipóteses e aprendizagens sobre o mundo. Com isso, a criança

constrói  sua  identidade,  baseada  no  meio  em que  vive,  na  construção  dos  relacionamentos

sociais, no conhecimento e valores a ela ensinados, e nas brincadeiras, que são a forma mais

produtiva de obterem conhecimento e se relacionarem com outro.

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

pensamento infantil. É brincando, jogando, que a  criança revela seu estado cognitivo, visual,

auditivo, tátil, motor, seu modo de aprender e entrar em uma relação cognitiva com o mundo de

eventos, pessoas, coisas e símbolos.

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

uma vez que é utilizada pela criança, de um lado pela necessidade de ação e por outra para

satisfazer suas impossibilidades de executar determinadas ações. No entanto, a brincadeira não é

apenas uma atividade simbólica,  uma vez que mesmo envolvendo situações imaginárias,  ela

baseia-se em regras de comportamento condizentes com aquilo que está sendo representado o

que fará com que a criança internalize regras de conduta, valores, modo de agir e de pensar de

seu grupo social, que passará a orientar o seu comportamento e desenvolvimento cognitivo.

A pedagogia de projetos orientará o trabalho pedagógico, a criança será participante ativa no

processo de ensino aprendizagem e o conhecimento será construído considerando os aspectos

cognitivos, físicos, sociais e emocionais da criança. O professor atuará como mediador entre o

conhecimento  e  a  criança,  estimulando  sua  curiosidade,  necessidades,  vivências  e  trazendo

elementos que contribuam para uma aprendizagem mais significativa.

“Mediação em termos genéricos é o processo de intervenção de um elemento intermediário numa relação; a relação deixa, então, de ser direta e passa

a ser mediada por esse elemento (OLIVEIRA, 2002, p. 26).”

De acordo com esta linha de pensamento e a divisão de eixos estabelecidos para a Educação

Infantil,  que  englobam  linguagem  oral,  movimento,  artes,  matemática,  música  e  natureza  e

sociedade,  serão trabalhados projetos  ao longo do  ano  letivo,  escolhidos  em conjunto  pelas

professoras  dos  agrupamentos  III,  que abordarão importantes  temas para  a  aprendizagem e

desenvolvimento da criança nesta faixa etária.

O  Projeto  “Um Novo Começo”,  receberá  as  crianças  no  retorno pós-isolamento  devido  à
pandemia do COVID-19, de maneira



acolhedora e consciente, aplicando os protocolos de segurança como uso de álcool gel, máscara

e distanciamento, presando em primeiro lugar a segurança de todos com novas rotinas e práticas.

Buscará oferecer momentos de aprendizagem e diversão dentro de uma nova dinâmica e vivência

no ambiente escolar, além de receber a criança fazendo com que a mesma possa repensar a

rotina escolar sentindo-se segura e tranquila durante sua permanência na escola.

O Projeto “Quanto tempo o tempo tem” trabalhará sobre o que é o tempo, quais são as formas

utilizadas para contá-lo e iniciar uma linha do tempo apresentando a Era curiosa dos dinossauros,

quem surgiu no planeta após a extinção dos mesmos e por fim, o mundo encantado dos reis,

rainhas e castelos. A resposta para indagação dada ao nome do projeto será conhecida ao longo

do desenvolvimento do mesmo.

Com o foco de proporcionar as crianças uma verdadeira viagem pelo passado, presente e

futuro para que as mesmas 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.

Conheceremos assim a linha histórica e suas curiosidades presentes em tantos desenhos e

filmes infantis como: os dinossauros, os homens das cavernas, reis, rainhas, príncipes, princesas,

cavaleiros e castelos. Promovendo dessa forma, uma grande viagem entre a antiguidade e a

modernidade incluindo o mundo digital no qual estão diretamente inseridos.

O Projeto “Uma janela para o mundo”, dará continuidade ao projeto inicial com maior

intensidade em alguns aspectos específicos, dentre os quais destacamos as estações do ano,

noções de tempo como (ontem, hoje, amanhã, dias da semana); conhecer o calendário, meio

ambiente e o tempo em que cada coisa acontece, como plantações, crescimento e

desenvolvimento de árvores e frutos, o cuidado e a degradação do planeta nos tempos antigos.

E atualmente, a construção e manuseio do digital, podendo ter contato com computadores,

celulares, entre outras tecnologias e como  inseri-las  na  nossa  vida  com  qualidade  e

responsabilidade desde pequenos. Ao final, as crianças poderão escolher o tema de trabalho

baseado na curiosidade da turma, onde de acordo com o tema que quiserem abordar, serão feitos

trabalhos de pesquisa e exploração do mesmo.

O Projeto Mascote em minha casa trabalhará o desenvolvimento da responsabilidade, do

acolher e cuidar, já que toda sexta-feira, uma criança diferente poderá levar para casa o mascote



da turma que será  escolhido pelas crianças ao longo do projeto,  o  mesmo será  eleito  pelas

crianças, com voto no preferido, através de opções apresentadas pela professora relacionadas ao

projeto em andamento, e as mesmas serão incentivadas a terem o cuidado com o mesmo em

todas as atividades que serão feitas em casa com seus familiares. Essa proposta fortalecerá o

vínculo afetivo e a percepção de que são capazes de executar  tarefas.  Além de favorecer  a

parceria entre escola e família, trazendo assim mais segurança aos alunos.

SACOLA  DE  ATIVIDADES:  Serão  confeccionadas  propostas  de  jogos,  brinquedos  e

brincadeiras para compor uma sacola de atividades pedagógicas, cujas mesmas serão entregues

as crianças ao final de cada mês para que no período de rodízio as mesmas possam realizar em

casa. As atividades, tem como objetivo incentivar a interação entre a família, além de contribuir

para que a criança permaneça com as atividades mesmo a distância, visto que, muitos podem não

possuir acesso ao ensino remoto.

Além dos projetos citados,  serão realizadas também as semanas educativas,  onde serão

abordados  temas  que  a  prefeitura  manda  anualmente  listados para  que  as  escolas  possam

escolher alguns para serem aprofundados.

Durante este ano, as semanas educativas serão: Semana da Dengue que ocorrerá 22 a 26

de Março, serão propostas atividades que conscientizem as crianças sobre a importância de

acabar com a proliferação dos mosquitos e o mal que os mesmos causam a saúde de quem

adquire a doença.

Dia da educação Inclusiva que ocorrerá 14 de Abril, onde serão trabalhadas as diferenças e

a importância da inclusão das mesmas nas turmas, citando diversas vertentes como a deficiência

física, motora, entre outras dificuldades que surgirem no grupo.

Semana  do  Monteiro  Lobato  que  ocorrerá  15  a  20  de  Abril,  durante  a  semana  será

trabalhado suas diversas obras, além de apresentar seus personagens mais populares, o Sitio do

Pica Pau Amarelo e aprofundarmos nos temas que as crianças demonstrarem maior interesse.



Semana da Pipa sem cerol que ocorrerá 14 a 18 de Junho, entre as atividades abordadas

estará à presença da Guarda Municipal, que fará teatro e oficina de pipa com as crianças na

escola, alertando sempre para o cuidado de como a brincadeira ser saudável e segura e o quanto

é perigoso o uso do cerol.

Semana do Idoso que ocorrerá 27 de Setembro a 01 de Outubro, será trabalhado a

importância do respeito e cuidado com os idosos,  apresentando  as  crianças  os  diretos  e

ensinando-os a priorizá-los desde atitudes simples do dia-dia para que assim, possa tornar-se

habito nas crianças o ajudar, cuidar, respeitar e zelar pelos nossos idosos.

Semana das crianças que ocorrerá 04 a 08 de Outubro, serão realizadas brincadeiras, jogos

e dinâmicas que estimulem e priorizem o lúdico, valorizando a criança e proporcionando uma

semana  especialmente  dedicada  e  pensada,  de  forma  a  oportunizar  as  mesmas  alegrias  e

diversos momentos prazerosos.

Tratando-se de um agrupamento, no momento temos 33 crianças, sendo elas, 16 meninas e

17 meninos. Crianças com idades entre três e cinco anos, escolhidos no ano anterior pela equipe

gestora, tendo sido usado pela mesma, o critério de organizar as crianças de forma multietária, ou

seja, a turma foi  organizada com crianças de idades diferentes umas das outras, objetivando

dessa forma, o favorecimento da aprendizagem das mesmas. Percebe-se nessa turma que além

da diferença de idades, os alunos são diferentes também pela etnia, gênero, cultura, classe social,

religião, dentre outras questões.

Nesta  fase  a  curiosidade  se  destaca,  e  Vygotsky  apresenta uma ideia  de  que a criança

começa a desenvolver  o  faz de conta estimulando a imaginação, onde o ambiente favorável

propicie a sua exploração é muito relevante para seu desenvolvimento e adaptação.

"[..] ao observar as formas de imaginação relacionadas com a criatividade, orientadas para a

realidade, vemos que a fronteira entre o pensamento realista e a imaginação se apaga, que a

imaginação  é  um  momento  totalmente  necessário,  inseparável,  do  pensamento  realista".

(Vygotsky, L. S. O Desenvolvimento Psicológico na Infância, 1998, p.128).



O  planejamento  será  realizado  semanalmente  levando  em  consideração  o  projeto

pedagógico, o planejamento anual da turma, e as necessidades e interesses que correspondem

ao agrupamento, inciando sempre através de rodas de conversa, onde a criança apresenta seu

conhecimento prévio sobre o assunto, expõe suas ideias e interesses em outras temáticas.

As atividades no geral serão divididas em duas partes, sendo as mesmas as individuais feitas

com crianças do agrupamento III,  utilizando cadernos de registros e as coletivas com toda a

turma, promovendo atividades específicas ao agrupamento, sempre respeitando e adaptando as

mesmas aos protocolos de retorno e suas alterações ao decorrer do ano.

Quando feitas em grupo, as crianças ficarão dispostas em roda, fileiras, ou grupos de meninas

e meninos, e alguns momentos o material será disposto ao grupo para que possa ser explorado

da maneira indicada pela professora anteriormente, em momentos de jogos ou dinâmicas, serão

chamadas ao centro para que faça sua parte com a observação do restante da sala, respeitando e

adaptando cada proposta aos protocolos de segurança do COVID-19, mantendo distanciamento

de no mínimo 1,50M entre as crianças.

Quando  feitas  individualmente,  cada  criança  receberá  seu  caderno  de  desenho  e  KIT

individual, onde deverão seguir as orientações feitas pela professora previamente usando a lousa

ou anteriormente na roda de conversa, no caso das atividades individuais, também serão

classificadas com dois tipos de abordagem.

Algumas serão feitas com toda a turma no mesmo momento como desenhos ou colagens, as

atividades que exigem maior contato direto com a professora, serão realizadas com ajuda de

cantinhos, a professora chamará determinado número de alunos para utilização do caderno, e as

demais serão distribuídas em cantinhos variados dispostos na sala de aula como mercadinhos,

peças de encaixe, jogos de tabuleiro reciclado, entre outros, até que chegue sua vez de realizar a

atividade.

As brincadeiras  e  jogos serão demonstrados sempre ao seu início  e  exemplificados com

crianças da turma. As atividades serão planejadas priorizando as faixas etárias e em cima do



saber já pré construídos pelas mesmas, sempre buscando despertar nas crianças, mais interesse

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



As interações entre diferentes turmas serão feitas semanalmente principalmente através do

sexta em cena, onde crianças maiores e menores poderão interagir através da dança, encenação

e brincadeiras, assim que permitido nas atualizações do protocolo de segurança do novo corona

vírus, realizando jogos ou atividades que possam ser exploradas independentemente da idade.

As crianças explorarão também nas atividades,  televisão,  rádio, livros,  diferentes tipos de

materiais recicláveis como: rolos de papel higiênico, garrafas PET, papelão, latas de leite em pó,

caixas de leite, dentre outros recursos, além de outras plataformas de conhecimento e explorando

diversos espaços da escola, como a sala de aula, o solário, pátio, palco, casa de bonecas, tanque

de areia e parques.

Dentre os materiais dispostos para as crianças trabalharem os projetos, estarão brinquedos

em tamanhos médios e grandes como (baldes, jogos de encaixe, massinha de modelar, argila,

jogos da memória, jogos de cores e formas, pás, rastelos de plástico, bonecos, ursos de pelúcia,

materiais sensoriais como lixa, bucha, algodão, farinha, brinquedos de sucata, latas e chocalhos,

elementos naturais como folhas, galhos, flores, jornais, revistas, papéis coloridos, entre outros).

A  utilização  dos  materiais  será  para  confecções  de  brinquedos  e  objetos  que  serão

trabalhados ao decorrer dos projetos. Vale ressaltar, que todos os brinquedos e demais objetos

serão previamente higienizados para manuseio. Serão realizados também passeios envolvendo

os agrupamentos III, para locais que ajudem no desenvolvimento dos projetos trabalhados.

A [avaliação] é o que me possibilita o exercício do aprendizado do olhar. Olhar é como sair de dentro de

mim para ver o outro. É partir da hipótese do momento da educação que o outro está para colher dados

da realidade,  para  trazer  de  volta  para dentro  de  mim e  repensar  as  hipóteses.  É  uma leitura  da

realidade para que eu possa me ler. FREIRE, M., 1989.

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

agrupamento de como ocorreram às atividades contidas no semanário, ficha de acompanhamento

do desenvolvimento e relatório de acompanhamento do desenvolvimento abordando os aspectos

– cognitivo, físico, afetivo e social do seu desenvolvimento em todas as atividades que são

entregues aos pais ou/ responsáveis ao final de cada trimestre, registro de atividades feitas pelas

crianças, registros fotográficos feitos pela professora, caderno de atividades entregue a família ao

final do ano letivo.
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A Educação Especial é uma modalidade de ensino que perpassa todos os níveis, etapas e

modalidades. Oferece o atendimento educacional  especializado,  orienta  e  realiza  adaptações

curriculares  no  processo  de  ensino  aprendizagem  da  pessoa  com  deficiência,  e  atua

articuladamente com o ensino regular, LBDN9394/96. Faz parte do público-alvo da educação

especial:

Na perspectiva da educação inclusiva, a educação especial passa a constituir a proposta

pedagógica da escola, definindo como seu público-alvo os alunos com deficiência, transtornos
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http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=8169-duvidas-
http://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/pedagogia/concepcao-do-brincar-e-aprender-
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globais de desenvolvimento e altas habilidades/superdotação. Nestes casos e outros, que implicam

em transtornos funcionais específicos, a educação especial atua de forma articulada com o ensino

comum, orientando para o atendimento às necessidades educacionais especiais desses alunos.

(BRASIL,2008p.15)

Na educação infantil a inclusão acontece na oferta de oportunidades de aprendizagens e

estratégias que desenvolvam na criança todo  o seu potencial, nos aspectos: social, afetivo,

cognitivo, físico, visando assim um desenvolvimento pleno.

Os objetivos da educação especial  são: promover condições de acessibilidade, integração do

aluno, garantir serviços de apoio especializados de acordo com as especificidades dos alunos,

elaborar recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem barreiras, junto ao professor da

sala, elaborar propostas pedagógicas que atendam as necessidades específicas dos alunos.

A metodologia será planejada e articulada ao planejamento do professor regente da sala,

adequando as propostas à necessidade específica  de  cada  criança  com  necessidades

educacionais especiais, com propostas colaborativas, e planejando em equipe com as professoras

dos agrupamentos I, II, III. Desta forma meus horários serão alternados entre período matutino e

vespertino visando atendimento especializado em todas as turmas da U.E.

A observação será o passo inicial para identificar as crianças que possuem uma necessidade

Educacional  Especial,  e  a  partir  dessa  observação considerar quais serão as adaptações e

intervenções necessárias em cada caso, contando sempre com a participação da equipe gestora

e professora regente das salas.

Os projetos coletivos e semanas educativas terão as adaptações necessárias, sempre que houver

necessidade, para que nenhum aluno deixe de participar das propostas pedagógicas, respeitando

todo o protocolo de segurança vigente devido à Pandemia do novo Coronavírus,  com

distanciamento, uso de máscara, álcool em gel.

Projetos coletivos do AGI:

Lidando com as emoções - “Cuidando de mim e do outro”;



“Bebês em movimento”;

“Que bichinho é esse?”;

“Um mundo de sensações”.

Projetos coletivos do AG II:

“Quando me sinto assim”;

“Eu e o meu corpinho”;

“Brincar com o que não é brinquedo”;

Meu mundo do faz de conta - “Cantos e encantos”.

Projetos coletivos do AG III:

“Um novo começo”;

“Quanto tempo o tempo tem”;

“Janela para o mundo”.

Semanas Educativas:

“Dengue”: de 22 a 26 de Março/2021;

“Dia Mundial da Educação Inclusiva” – Data: 14 de Abril/2021;

“Monteiro Lobato”: de 15 a 20 de Abril/2021;

“Pipa sem cerol”: de 14 a 18 de Junho/2021;

“Semana das crianças”: de 04 a 08 de Outubro/2021;

“Semana do Idoso”: de 27 de setembro a 01 de Outubro/2021.

Espaços Explorados: serão explorados com as crianças, todos os ambientes da unidade escolar.

Para  o  desenvolvimento  de  atividades  e  propostas  pedagógicas  serão  utilizados  recursos
relacionados a seguir:

PDI (Plano Desenvolvimento Individual);

LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais) uma breve introdução de sinais básicos;



Leitura labial para alunos surdos, com uso de máscara transparente;

Recursos visuais/imagens;

Fichas de comunicação;

Objetos concretos;

Entrevistas com as famílias;

Encaminhamentos, quando houver necessidade.

Durante  o  ano  letivo  de  2021,  as  ações  serão  revistas,  (re)pensadas,  (re)planejadas,

(re)avaliadas  constantemente  para  que  alcancemos maior qualidade no processo de ensino

aprendizagem das crianças, que serão atendidas pela professora de educação especial desta

unidade escolar.
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PROFESSORA:  DAYANE

ZESSIN  SOARES

AGRUPAMENTO II A

“Educação não transforma o mundo. Educação muda às pessoas. Pessoas transformam o mundo.”

Paulo         Freire  .

É na educação infantil que a criança passa a conhecer e explorar o mundo fora do seu

convívio familiar, oportunizando seu acesso à  sociedade  e  diversas  culturas,  onde  tem

oportunidade  de  interagir  e  aprender  a  conviver  com  as  diferenças,  além  de  fazer  novas

descobertas, a criança passa de um ser dependente para um ser explorador, aguçando sua

curiosidade nata e investigadora.

Essas habilidades serão desenvolvidas através da ação e da interação da criança com o

ambiente em que está inserida, explorando o espaço que a rodeia e conhecendo seu corpo, suas

potencialidades e limitações, tendo espaço para expressar-se de uma linguagem própria.

O objetivo da educação infantil é estimular as diferentes áreas de desenvolvimento da criança,

pois é  nos primeiros anos de vida da mesma que suas experiências vivenciadas influenciam

diretamente em seu desenvolvimento, sendo também nesse período a construção dos alicerces

da personalidade e do conhecimento.

A escola exerce papel fundamental para que se desenvolva a construção de identidade da

criança, e onde ocorrem as interações com seu meio social, ampliando seus conhecimentos a

respeito de si  e dos outros, promovendo a integração e trocas de experiências, ensinando a

importância do respeito ao próximo independente das diferenças raciais, físicas, de gênero,

linguagem entre outras, pois toda criança está em processo de constante aprendizagem, sendo

que nesta fase é relevante que a criança receba uma bagagem de conhecimento, que levará

para a vida com segurança.



Partindo disso, a criança pode ser influenciada pelo contexto no qual está inserida, e pelas

experiências que ela estabelece com o meio, dessa forma ela aprende a brincar com o que ela

possui, transformando conforme sua imaginação; aprende a expressar sua opinião,  sua

criatividade e sensibilidade em diversas situações, tendo a liberdade de expressão, construindo

sua identidade e autonomia.

Em seus primeiros anos de vida, a criança usa o brincar como uma forma de linguagem,

onde  ela  se  expressa,  desenvolve  suas  aptidões  e  as  suas  possibilidades  de  bom

relacionamento com os outros. O brincar é essencial para a vida e para o desenvolvimento da

personalidade da criança e expande seus conhecimentos.

É através da brincadeira que ela se descobre; se expressa, interage com o outro, estabelece

as bases do seu crescimento, assim sendo, o brincar contribui para que a criança construa a sua

identidade, conheça a si mesma, aos outros e ao meio em que está inserida.

A vida da criança é toda permeada pela brincadeira e pelo fantasiar. É nesse momento que ela experimenta suas

novas habilidades, explora seu potencial, exercita sua imaginação, sua sociabilidade e sua criatividade (KISHIMOTO,

2001).

A turma do agrupamento II A é uma sala composta por trinta crianças, sendo que algumas

ainda completarão dois anos, e outras que já tem dois anos e meio. Desse total, 13 são meninas e

17  são  meninos,  cujos  mesmos  são  atendidos  em  período  integral  e  todas  as  crianças já

frequentavam a unidade escolar no ano de 2020, porém, cabe salientar que as mesmas tiveram

pouco contato com o ambiente escolar, devido à pandemia do Covid-19.

Em virtude da pandemia e da necessidade de continuarmos mantendo distanciamento social,

iniciamos o ano letivo de 2021, elaborando um Plano de Ação remoto no mês de fevereiro com o

objetivo de nos aproximarmos das famílias, onde objetivamos estabelecer, bem como, fortalecer

vínculos afetivos entre a família/escola usando a ferramenta do Google Meet com o intuito de

conhecer e interagir  com as crianças e suas famílias,  além de proporcionar um momento de

escuta,  acolhendo  de  forma tranquila,  transmitindo  segurança  nesse  período  de  pandemia  e

esclarecendo suas dúvidas.



No mês de março estava previsto o retorno, porém devido ao aumento de casos do covid-19,

e pensando em garantir a segurança das crianças e dos educadores, esse retorno mais uma vez

foi adiado, assim diante do cenário grave dessa pandemia, o retorno ainda é incerto, sendo assim,

nesse momento temos planejado ações que de alguma forma alcance as crianças, sendo assim,

estabeleceremos vínculos através dos vídeos educativos de acordo com o projeto, os quais serão

apresentados dois vídeos por semana, sendo um somente pela professora e outro juntamente

com as agentes de educação, cujos mesmos, serão enviados as famílias via Whatsapp no grupo

do AGII A, bem como, no Facebook da instituição, criado pela mantenedora.

E ainda visando a maior participação das crianças e famílias, iniciaremos uma interação diária

via Whatsapp para obtermos um contato mais próximo, assim enviando propostas de brincadeiras

e atividades com materiais simples, que poderão ser realizadas pelas famílias juntamente com as

crianças, independente do espaço, ainda será elaborada uma sacola mensal com atividades e

materiais pedagógicos, para que as crianças realizem as atividades em casa, favorecendo dessa

forma, com que as crianças não fiquem ociosas em casa, enquanto o retorno a U.E., não ocorre.

Os projetos que serão trabalhados ao longo do ano letivo serão temas de grande importância

para a aprendizagem e desenvolvimento das crianças, e estes mesmos serão desenvolvidos de

acordo com a divisão de eixos estabelecidos para a Educação Infantil, que englobam a linguagem

oral, o movimento, as artes, a matemática, e ainda, a natureza e sociedade.

Bem como,  respeitando  a  Base  Nacional  Comum Curricular  (BNCC)  e  os  04  pilares  da

educação, cujos mesmos são: aprender e ser, aprender a conviver, aprender a fazer e o aprender

a conhecer, esses projetos listados a seguir foram escolhidos conjuntamente com as professoras

do agrupamento II.

Projeto: “Quando me sinto assim”.

Cujo mesmo tem como objetivo favorecer a autoestima das crianças, refletindo sobre seus

sentimentos, além de auxiliar as mesmas a se expressarem e se reconhecerem com clareza

diante aquilo que estão sentindo, e ainda, representar sentimentos de forma a melhor



compreendê-los.  O  projeto  também  visa  no  auxílio  da  construção  da  representação  de  si;

autoexpressão, espontaneidade, interagir com o outro de maneira empática e respeitosa, criando

vínculo entre criança e a família.

O tema será abordado já no período de adaptação com alunos que estão voltando à escola,

já que estavam vivenciando rotinas diferentes em seus lares, propiciando um ambiente acolhedor,

no qual a criança sinta-se segura e tranquila durante sua rotina e permanência na escola. O

projeto proporcionará as crianças o conhecimento de suas emoções, através de histórias

contadas com diversos recursos abordando vários sentimentos.

Além de atividades que envolvam a musicalização e que também desenvolvam múltiplas

áreas do conhecimento por meio de atividades criativas, exploratórias, divertidas e motivadoras

que abranjam desde expressões faciais no espelho; á confecção de atividades que abordem a

temática como jogo da memória, quebra-cabeça, jogo de encaixes entre outros.

Projeto: “Eu e o meu corpinho”.

Que  tem  como  objetivo  possibilitar  o  desenvolvimento  das  diferentes  funções  do  corpo,

despertando nas crianças a consciência do seu próprio corpo e de suas partes, desenvolvendo

também  o  conhecimento  dos  órgãos  dos  cinco  sentidos.  Estimulando  o  movimento  e  o

desenvolvimento da linguagem oral da criança, oportunizando a autopercepção e o conhecimento

do mundo que o cerca através do movimento corporal, assim ampliando a percepção da criança e

de sua autonomia em momentos de higiene para bem-estar do corpo e da saúde.

Aproveitando  a  curiosidade  natural  dos  pequenos  é  uma  excelente  oportunidade  para  as

descobertas  sobre  as  funções  motoras  e  os  sentidos, além das funcionalidades do corpo,

trabalhando através de brincadeiras o movimento. Cabe ressaltar que é através do mesmo que a

criança descobre o mundo e a si mesma, pois o mesmo é a sua principal forma de linguagem e

um meio, significativo, de estimularmos a comunicação oral, tão importante nessa faixa etária.

O movimento é uma necessidade físico motora do desenvolvimento infantil, e é capaz de propiciar

experiências com que as crianças descubram o mundo que as cercam, explorem o próprio corpo

percebendo seu potencial e desenvolvem o sentimento de superação e autoestima. É necessário



que se faça isso o tempo todo: correr, agachar, saltar, rolar, assentar, virar cambalhotas, rastejar,

bater palmas, pegar objetos, cantar, gritar,  imitar sons, etc. É dessa maneira que as crianças

poderão  descobrir  quem  são,  se  perceber  como  sujeito  e  aprender  a  respeitar  o  outro,

desenvolvendo a autonomia, a segurança e o conhecimento de mundo.

Projeto: “Brincar com o que não é brinquedo”.

Têm  como objetivo estimular  a criatividade, atenção,  concentração e demais capacidades

cognitivas e motoras, através da brincadeira não estruturada, explorando seu mundo de faz de

conta, transformando brinquedos a partir de materiais recicláveis, que tomam outras formas,

criando e recriando, fazendo uso de diferentes materiais como forma de conhecimento

(aprendizagem) e exploração.

Projeto: “Meu mundo do faz de conta – Cantos e Encantos”.

Este projeto, objetiva permitir  com que a criança utilize o seu mundo imaginário para que

possa compreender o mundo real em que está inserida, possibilitando a ela a liberdade em tomar

decisões perante suas vontades, sendo a protagonista da brincadeira.

Além de, possibilitar às crianças a oportunidade de criarem a capacidade de imitar, imaginar,

representar sem medo da imposição do adulto a partir do mundo que ela cria, ela conseguirá

entender e internalizar regras no mundo em que está inserida.

Cabe  ressaltar  ainda,  que  também,  respeitaremos  as  crianças  e  suas  singularidades,
abordando os seguintes campos de experiências:

EU, O OUTRO E NÓS: Com o objetivo de criar oportunidades que favoreçam a descoberta de

si mesmos, do outro e forma geral do mundo, o experimentar e o brincar de modo prazeroso,

possibilitando que a criança construa a sua identidade, autonomia, através das brincadeiras,

das interações socioculturais.

Estimulando  à  construção  da  identidade  através  de  roda  de  conversas  e  músicas  que
apresentam partes do corpo e nomes,

conhecendo e reconhecendo suas semelhanças e diferenças com o outro, usando espelhos,

fotos, entre outros recursos, faz de conta, contação de histórias, percepção daquilo que nos



cerca através de observações diárias passeios pela escola, às interações sociais com

crianças, adultos estimulando a percepção que está inserida em um determinado contexto

familiar e desenvolver gostos e preferências individuais.

CORPO,  GESTOS  E  MOVIMENTOS:  Propiciar  um  ambiente  harmonioso,  acolhedor  e

respeitoso,  onde  se  sintam seguros  para  se  expressar demonstrando suas necessidades

básicas através da fala, gestos, imitar animais, movimentos corporais e expressões, sendo

importante para o desenvolvimento das crianças que elas explorem movimentos, sua forma de

expressar e comunicar, dessa forma desenvolvam habilidades corporais.

Estimularemos as crianças proporcionando brincadeiras que exijam pular, correr, chutar,

folhear e rasgar papéis, com circuito usando bambolês,  escorregador,  túneis,  colchonetes

entre outros materiais, andar de motocas no pátio, danças, contações de histórias observando

sua expressão facial, seus gestos e sentimentos.

TRAÇOS,  SONS,  CORES  E  FORMAS:  Com  a  proposta  de  proporcionar  as  crianças

atividades  que  desenvolvam  a  aprendizagem,  de  forma criativa, valorizando a linguagem

artística e se expressando através de seus traços, além de explorar a percepção visual através

das cores e formas, estimular a coordenação motora fina, proporcionaremos as crianças

diversos momentos em contato com a pintura. Além de favorecer a percepção de diversos

materiais  sonoros com a música  e reproduzir  criações musicais,  além apresentar para as

crianças diferentes sons que nos rodeiam e familiarizá-las.

Iremos ainda,  trabalhar  com pintura livre  e  garatujas com giz  de cera,  lápis  de cor,  tinta

guache, carimbos, pinturas no azulejo, decoração do ambiente com cartazes confeccionados

pelas crianças a partir das pinturas feitas por elas mesmas, carimbos das mãos e dos pés,

estímulo  à  percepção  visual  através  de  lanternas,  cores,  colagens,  formas,  confeccionar

instrumentos sonoros como chocalhos não estruturados e explorá-los, entre outros.

ESCUTA,  FALA,  PENSAMENTO  E  IMAGINAÇÃO  :  Reforçar  as  experiências  com  a

linguagem oral que ampliem as diversas formas sociais de comunicação que estão presentes



em nossa cultura e estimular a  escuta,  a  fala,  o pensamento e a imaginação, são coisas

fundamentais para o bom desenvolvimento das crianças.

Essas  linguagens  serão  trabalhadas  usando  estratégias  como  roda  da  conversa,  cujas

mesmas possibilitam a ampliação do vocabulário das crianças, desenvolvem sua dicção e

também  as  incentivam  para  que  as  mesmas  possam  questionar;  opinar,  imitar,  narrar

acontecimentos,  cantar,  músicas  e  cantigas  de  rodas,  visualização  do  nome  no  crachá,

chamadinha, leituras diversas, manuseios de livros, revistas entre outros materiais.

Entretanto o objetivo é proporcionar a interação com o outro, desenvolver oralidade e

expressão, proporcionar diversos momentos de contações de histórias, explorando diferentes

recursos e espaço, proporcionar vários momentos de música e de danças, cantos, palmas,

ruídos. Apresentar livros ilustrados e assistir vídeos.

ESPAÇO,  TEMPO,  QUANTIDADE,  RELAÇÕES  E  TRANSFORMAÇÕES:  O  objetivo  é

favorecer a construção das noções em diversas situações como uma situação estática (noção

longe e perto), situação dinâmica (para frente para trás), favorecendo a percepção corporal e

espacial, para que as crianças estabeleçam de forma progressiva, diferenciações entre o real

e  o  imaginário,  além  de  levá-  las  a  perceber  as  noções  espaciais  como  ferramentas

necessárias  ao seu  cotidiano.  Além de  abordar  situações  que  favoreça  experiências  com

noção de tempo físico (dia e noite, estações do ano).

Para isso trabalharemos com: exploração de outros ambientes, através da observação e da

exploração de espaços que tenham contato com a natureza, através da observação da chuva,

do céu, do sol; através das sensações causadas pelo vento. Bem como, com a exploração de

diferentes  texturas  e  sensações  como  areias,  buchas,  lixas,  esponjas,  tintas  e  palitos,

exploração de diversos papéis como papel  camurça,  papel cartão,  papel  ondulado,  papel

aluminío e papel plástico, bolhas de sabão, plantação de mudas, socialização com outros

agrupamentos, noções espaciais e temporais como descer, subir; esquerda, direita; um lado,

o outro; em cima, em baixo; dentro, fora, blocos de montar e encaixe.

Além dos projetos, podemos destacar as seguintes atividades trabalhadas coletivamente entre
as turmas do Agrupamento II:



Roda de Conversa: Esse momento oportuniza um espaço de diálogo que permite com que as

crianças se expressem, interaja, além de desenvolverem sua oralidade, bem como, favorece

um momento onde a criança tem a oportunidade de expor seus interesses e curiosidades e

também ouvir e aprender a respeitar o momento do outro falar.

Sexta em Cena:  Realizado todas as sextas-feiras, cada semana uma turma diferente, faz no

palco  uma apresentação  para  toda  a  escola,  com o  objetivo  de  integração,  socialização e

criatividade.

Projeto Mascote: A s crianças irão escolher o nome da turma bem como, o mascote da sala

através de votação de acordo com o interesse das mesmas. No contexto familiar, as crianças

terão a oportunidade de aprenderem valores e desenvolver o senso crítico e a criatividade, a

conscientização sobre o respeito ao próximo e suas diferenças, noção de cores e também

aspectos como tamanho, medidas entre outras propostas. E ainda ter responsabilidades sobre

o mascote, no período em que o mesmo estiver na casa das crianças.

Sacola Viajante:  Esse projeto tem por finalidade de integrar família e escola, oportunizando

momentos  agradáveis  e  de  incentivo  à  leitura, aguçando o imaginário, favorecendo a

expressarem-se por meio de desenhos, pinturas e colagens, bem como, realizar leituras

visuais através das gravuras, dramatizar histórias, usando de expressões orais e corporais,

incentivar as crianças a contarem histórias para os colegas, resgatar a importância do “contar

histórias”.

Essa proposta acontecerá toda sexta-feira, onde na sacola conterá um objeto que simbolize o

tema da sala, um caderno de registro, no qual a família fará um relato de como foi receber

essa sacola em sua casa e como foi à interação da criança. A sacola viajante deverá retornar

na segunda-feira  para  a  escola,  a  fim de que possamos compartilhar  com os colegas o

registro.

Aniversariantes do mês: Todo final de mês será comemorado os aniversariantes, na qual

as profissionais planejarão, sendo que cada mês será referente a um tema, a partir do tema será

realizada a decoração, as crianças se reuniram no pátio da escola, cantarão parabéns a todos os



aniversariantes e após será servido os comes e bebes no refeitório de acordo com a faixa etária

de cada turma.

Sacolas  de  atividades  pedagógicas:  Tendo  como  intencionalidade  o  desenvolvimento  e

aprendizagem  das  crianças,  será  elaborada  mensalmente  uma  sacola  contendo  atividades

pedagógicas, sendo as mesmas: jogos e brincadeiras, além de disponibilizarmos as mesmas

alguns materiais pedagógicos como: massinha, giz de cera, cola colorida para realização das

atividades em casa, pensando em propostas de atividades que são possíveis de serem feitas

como ou sem o auxílio dos pais ou responsáveis, dessa forma evitando que as crianças fiquem

ociosas em suas casas.

As  atividades serão elaboradas de acordo com os temas propostos  para  cada mês,  as

sacolas de atividades serão retiradas pelas famílias na escola e para que não haja aglomeração

e seguindo todos os protocolos de segurança a retirada será feita com dias e horários

agendados. Além disso, será gravado, pela professora, um vídeo explicativo com o passo a

passo  de  como  deverão  ser  feitas  cada  uma  das  atividades.  Esse  vídeo  será  enviado  via

aplicativo WhatsApp para as famílias.

Trabalharemos ainda ao longo do ano letivo quatro semanas educativas, e ainda, o dia da

Educação Inclusiva, a seguir as semanas educativas que serão trabalhadas com as crianças:

Semana  sobre  a  dengue  (22/03/2021  –  26/03/2021):  Conhecer  as  formas  de  contágio,

prevenção e tratamento, os hábitos e cuidados para o combate a proliferação, sendo abordado

através de contação de histórias, músicas e brincadeiras.

D  i  a  Mundial  Educação  Inclusiva  (14/04/21):  Despertar  nos  alunos  a  importância  da

integração e o respeito aos alunos com deficiência, onde as crianças possam perceber que

ninguém é igual a ninguém, sendo cada ser único, respeitando assim, a individualidade de

cada um.

Semana de Monteiro Lobato (15/04/21 – 20/04/21): Vivenciar dentro da literatura infantil, a

partir de uma de suas mais importantes obras – “Sitio do Pica-Pau Amarelo”, um mundo rico em

cultura, bem como, um mundo mágico de personagens que encantam a todos.



Saliento que,  utilizaremos as características  de seus personagens e  trabalharemos com as

crianças, valores como: amizade, respeito, solidariedade, preservação do meio ambiente.

Semana Pipa sem cerol (14/06/21 – 18/06/21): Conscientizar as crianças e familiares sobre o
perigo de se usar linhas cortantes.

Semana do Idoso (27/09/21 – 01/10/21) – Estreitar laços familiares entre gerações, sensibilizar

a sociedade e a criança, a reflexão, conscientização e o respeito com as pessoas mais velhas.

Semana  das  Crianças  (04/09/21  –  01/10/21):  Promover,  durante  a  semana  da  criança,

brincadeiras variadas, explorar diversas atividades e jogos, visando proporcionar a criança um

momento divertido e prazeroso.

Festas Previstas:

Festa da roça (11/06/21);

Exposição  aberta  às  famílias  para  apresentação  dos trabalhos realizados  com as  crianças
durante o ano letivo;

Festa do encerramento do ano de 2021.

Enfatizo que todas as práticas pedagógicas aqui apontadas, permitirão o contato entre criança

x criança e criança x adulto, como por exemplo, nas brincadeiras dirigidas, propiciando estímulos

adequados  para  o  desenvolvimento  de  suas  habilidades,  respeitando  suas  necessidades e

limitações para que a criança se desenvolva nos aspectos cognitivos, motor, afetivo, social e na

linguagem oral e escrita.

E essas mesmas têm como objetivo ainda, permitir que a criança desenvolva a socialização,

percepção  visual  e  auditiva,  linguagem  oral (enriquecendo o vocabulário), desenvolver a

criatividade, a expressão oral e corporal, a coordenação motora fina e ampla, conhecendo as

diferentes cores, músicas, histórias, diferentes texturas e sons. As realizações destas atividades

encorajam a criança a se divertir usando a imaginação e fazendo relações com o seu cotidiano.

Na  realização  das  atividades  serão  incluídas  brincadeiras  dirigidas  para  exploração  e

conhecimento do mundo, desenvolvendo suas habilidades, explorando os espaços da instituição

como parques, biblioteca, cinema, pátio, quiosque, casa de boneca, circuitos e gincanas em



espaços abertos como, na área verde externa,  na observação e exploração,  palco  onde as

crianças podem trabalhar a música e movimentos, apresentações de teatros e danças.

E ainda no refeitório para a realização de culinária, de acordo com necessidade da turma,

respeitando suas limitações, mas a incentivando a vencê-las transmitindo segurança, contendo

atividades construtivas proporcionando situações lúdicas, explorando a imaginação e criatividade

com  o  faz  de  conta,  para  a  aprendizagem  e  o  desenvolvimento  das  mesmas,  visando  o

desenvolvimento físico, social e cognitivo da criança, proporcionando o desenvolvimento integral

da criança.

As crianças nessa faixa etária encontram-se numa fase de descobertas, que são essenciais

para o seu desenvolvimento, já que a primeira infância é uma fase que envolve muitas mudanças

físicas,  cognitivas  e  sociais,  diante  disso  minha  prática  com as  crianças  visa  respeitar  sua

singularidade,  seu  tempo  individual,  estimulando  a  interação  e  a  oralidade  nas  rodas  de

conversas.

Favorecendo um ambiente acolhedor no qual a criança sinta-se à vontade de se comunicar,

em brincadeiras observando e auxiliando no desenvolvimento da coordenação motora, entre

outras habilidades e apresentando atividades que proporcione prazer e aprendizagem.

A organização do espaço ocorrerá de acordo com a proposta, sendo organizado anteriormente
pela professora e auxiliares. Cabe

salientar que a organização da rotina e dos espaços ajuda as crianças a se localizarem no tempo e

no espaço, assim, elas aprendem a lidar com a noção de tempo e isso lhes dá segurança, pois

elas podem prever o que está para acontecer.

No decorrer do ano letivo também serão realizadas ações de estímulos ao consumo de

alimentos  saudáveis,  para  a  contribuição  à  saúde,  que  será  abordado  de  forma  lúdica  e

educativa,  oferecendo  alimentos  diversos,  no  qual  a  criança  explorará  diferentes  sabores,

texturas, identificar cores e reconhecer os alimentos que colaboram para uma vida saudável.

Diariamente  cantaremos  músicas  para  o  incentivo  a  boa  alimentação  e  durante  as  refeições

apresentaremos os alimentos que compõem seu prato, incentivando a experimentar novos alimentos.



Quando necessário o uso do banheiro as crianças estarão sempre acompanhadas das

educadoras, para que se sintam seguras e ainda sejam incentivadas em realizarem os cuidados

de higiene pessoal, em lavar as mãos, ao arrumar sua roupa após o uso do banheiro. Já as

crianças que fazem o uso de fraldas serão realizadas as trocas ao longo do dia conforme a

necessidade de cada criança, promovendo dessa maneira, o bem-estar de todas as crianças.

Proporcionaremos ainda, vários momentos de conversas ressaltando a importância da higiene

pessoal, o cuidado com o corpo, cuidados esses que fazem parte de nossa rotina. A escovação

dos dentes será realizada diariamente após as refeições, ressaltando a importância da higiene

bucal, assim faremos a demonstração de como escovar corretamente e mantê-los limpos.

Objetivamos com essas ações, promover a saúde e tornar comuns os bons hábitos de higiene

na vida das crianças, além de estimular  autonomia e cuidados pessoais em sua rotina. A

distribuição de tempo para as atividades será flexível, criando assim uma rotina na qual as

crianças se sintam seguras, dessa forma elas começam a assimilar os momentos pelos quais

passam com maior tranquilidade.

Cabe salientar que o planejamento será realizado semanalmente levando em consideração o

projeto  pedagógico,  o  planejamento  anual da turma, e as necessidades e interesses que

correspondem ao agrupamento. Por fim, ressalto que a avaliação será continua, através  da

avaliação semanal, feita com as percepções do agrupamento de como ocorreram às atividades

contidas  no  semanário,  através  de  reflexão  do  trabalho  em  desenvolvimento  e  relatório  de

acompanhamento do desenvolvimento abordando os aspectos – cognitivo, físico, afetivo e social,

os registros serão feitos usando diários, observação e fotos, pois eles nos possibilitam refletir e

nos reorientar sobre nossas práticas pedagógicas.
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Planejamento  Específico

Disciplina:  Educação

Especial

Professor: 911001500 - CLEUMA BARBOSA PEREIRA

PLANO ENSINO ANUAL

Professora: Cleuma Barbosa Pereira

Educação Especial

Ano: 2021.

A Educação Especial é uma modalidade de ensino que perpassa todos os níveis, etapas e

modalidades. Oferece o atendimento educacional  especializado,  orienta  e  realiza  adaptações

curriculares  no  processo  de  ensino  aprendizagem  da  pessoa  com  deficiência,  e  atua

articuladamente com o ensino regular, LBDN9394/96. Faz parte do público-alvo da educação

especial:

Na perspectiva da educação inclusiva,  a educação especial  passa a constituir  a proposta pedagógica da

escola, definindo como seu público-alvo os alunos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e

altas habilidades/superdotação. Nestes casos e outros, que implicam em transtornos funcionais específicos, a

http://www.frasesfamosos.com.br/2015/06/educacao-transforma-o-mundo.html
http://www.frasesfamosos.com.br/2015/06/educacao-transforma-o-mundo.html


educação  especial  atua  de  forma  articulada  com  o  ensino  comum,  orientando  para  o  atendimento  às

necessidades educacionais especiais desses alunos. (BRASIL,2008p.15)

Na educação infantil a inclusão acontece na oferta de oportunidades de aprendizagens e

estratégias que desenvolvam na criança todo  o seu potencial, nos aspectos: social, afetivo,

cognitivo, físico, visando assim um desenvolvimento pleno.

Os objetivos da educação especial  são: promover condições de acessibilidade, integração do

aluno, garantir serviços de apoio especializados de acordo com as especificidades dos alunos,

elaborar recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem barreiras, junto ao professor da

sala, elaborar propostas pedagógicas que atendam as necessidades específicas dos alunos.

A metodologia será planejada e articulada ao planejamento do professor regente da sala,

adequando as propostas à necessidade específica  de  cada  criança  com  necessidades

educacionais especiais, com propostas colaborativas, e planejando em equipe com as professoras

dos agrupamentos I, II, III. Desta forma meus horários serão alternados entre período matutino e

vespertino visando atendimento especializado em todas as turmas da U.E.

A observação será o passo inicial para identificar as crianças que possuem uma necessidade

Educacional  Especial,  e  a  partir  dessa  observação considerar quais serão as adaptações e

intervenções necessárias em cada caso, contando sempre com a participação da equipe gestora

e professora regente das salas.

Os projetos coletivos e semanas educativas terão as adaptações necessárias, sempre que houver

necessidade, para que nenhum aluno deixe de participar das propostas pedagógicas, respeitando

todo o protocolo de segurança vigente devido à Pandemia do novo Coronavírus,  com

distanciamento, uso de máscara, álcool em gel.

Projetos coletivos do AGI:

Lidando com as emoções - “Cuidando de mim e do outro”;

“Bebês em movimento”;

“Que bichinho é esse?”;



“Um mundo de sensações”.

Projetos coletivos do AG II:

“Quando me sinto assim”;

“Eu e o meu corpinho”;

“Brincar com o que não é brinquedo”;

Meu mundo do faz de conta - “Cantos e encantos”.

Projetos coletivos do AG III:

“Um novo começo”;

“Quanto tempo o tempo tem”;

“Janela para o mundo”.

Semanas Educativas:

“Dengue”: de 22 a 26 de Março/2021;

“Dia Mundial da Educação Inclusiva” – Data: 14 de Abril/2021;

“Monteiro Lobato”: de 15 a 20 de Abril/2021;

“Pipa sem cerol”: de 14 a 18 de Junho/2021;

“Semana das crianças”: de 04 a 08 de Outubro/2021;

“Semana do Idoso”: de 27 de setembro a 01 de Outubro/2021.

Espaços Explorados: serão explorados com as crianças, todos os ambientes da unidade escolar.

Para  o  desenvolvimento  de  atividades  e  propostas  pedagógicas  serão  utilizados  recursos
relacionados a seguir:

PDI (Plano Desenvolvimento Individual);

LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais) uma breve introdução de sinais básicos;

Leitura labial para alunos surdos, com uso de máscara transparente;



Recursos visuais/imagens;

Fichas de comunicação;

Objetos concretos;

Entrevistas com as famílias;

Encaminhamentos, quando houver necessidade.

Durante  o  ano  letivo  de  2021,  as  ações  serão  revistas,  (re)pensadas,  (re)planejadas,

(re)avaliadas  constantemente  para  que  alcancemos maior qualidade no processo de ensino

aprendizagem das crianças, que serão atendidas pela professora de educação especial desta

unidade escolar.
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Planejamento  Específico

Disciplina: Educação Infantil

Professor: 911001570 - ANA CAROLINA MACIEJEWSKY ASSUNÇÃO BALARIN

Plano de Ensino

Professora:  Ana  Carolina

Agrupamento II – B

Ano: 2021
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A educação infantil no Brasil é um direito da criança, sendo o estado obrigado a disponibilizar

espaços e profissionais adequados para atendê-la corretamente. Esta é considerada uma das

mais importantes etapas da formação das crianças, pois é onde elas começam a existir  fora do

convívio familiar, o que envolve lidar com diferenças, o desenvolvimento da personalidade e da

autonomia, a criação de laços  de  amizade  e  as  descobertas  em  diferentes  áreas  do

conhecimento. Ela funciona como uma base para as demais etapas da educação formal, e o

correto aproveitamento desta etapa permite que as crianças cresçam com maior autonomia e

tenham mais sucesso em sua vida escolar e individual.

Art.29, da constituição de 1988. “A Educação Infantil é conceituada como a primeira etapa

da Educação Básica e tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança até

cinco anos de idade, em seus aspectos físicos, psicológico e social, complementando a

ação da família e da comunidade”.

Segundo Almeida, (Almeida Grande 1987), a esperança de uma criança, ao caminhar para a

escola é encontrar um amigo, um guia, um animador, um líder, alguém muito consciente e que se

preocupe com ela e que a faça pensar, tomar consciência de si e do mundo e que seja capaz de

dar-lhe as mãos para construir uma nova história e uma sociedade melhor.

Na Educação Infantil é possível trabalhar o brincar de diversas formas, possibilitando, cada

vez mais,  um desenvolvimento global,  ou seja,  um desenvolvimento social,  cognitivo e motor.

Nela,  destaca  o  brincar  e  é  justamente  através  desse  brincar,  diferenciado,  que  a  criança

conseguirá aprender e se desenvolver.

É através de brincadeiras e do faz de conta, bonecas, carrinhos, jogos, dentre outros que a
criança  desenvolve  sua  capacidade  de  expressão e comunicação, psicomotricidade, seu
desenvolvimento cognitivo e internaliza o conhecimento advindo da interação com o meio
externo, além de propiciar a troca de afeto, ampliação do vocabulário, compartilhamento,
interação e exposição das emoções.

O uso de recursos lúdicos por parte do professor além de, despertar o gosto por aprender

também poderá ser usado como parâmetro  na  hora  de  diagnosticar  as  capacidades  e  as

dificuldades de cada aluno. “Por meio das brincadeiras os professores podem observar e constituir



uma visão dos processos de desenvolvimento das crianças em conjunto e  de cada uma em

particular,  registrando  suas  capacidades  de  uso  das  linguagens,  assim  como  de  suas

capacidades sociais e dos recursos afetivos e emocionais que dispõem”. (RCNEI, 1998, p.28).

Pedagogia de projetos é um método que ensina por meio da experiência. Essa metodologia

propõe que a criança se conecte a um projeto previamente pesquisado e que se interesse por ele.

Neste aspecto,  o  papel  do professor  é  o  de intermediar o  ensino com base em descobertas

surgidas  das  pesquisas  realizadas  sob  sua  orientação.  A  Pedagogia  de  projetos  estimula  o

pensamento crítico, que contribui para formar indivíduos autônomos e socialmente ativos.

Para realização da pedagogia de projetos e eficácia dos seus objetivos, é preciso que o professor

trabalhe como mediador, onde o mesmo questiona as crianças, e estimula a reflexão sobre a

informação a qual estão sendo expostas e, principalmente, ensina o educando a construir o seu

próprio conhecimento, de maneira crítica e autônoma.

Sobre o professor recai um novo papel importante. Cabe-lhe tornar-se o organizador do

meio social, que é o único fator educativo. Onde ele desempenha o papel de simples

bomba que inunda os alunos com o conhecimento pode ser substituída com êxito por um

manual, um dicionário, um mapa, uma excursão. (VYGOTSKY, 2001).

Tratando-se de um agrupamento, no momento temos 29 crianças, sendo elas: 08 meninas e 21

meninos. Sendo crianças com idades entre dois e três anos, escolhidos pela equipe gestora.

Devido à pandemia, ainda não foi possível conhecer todos os alunos, e por este motivo  não foi

escolhido o nome da turma. Ao voltar às aulas presenciais, será feito uma eleição, onde os alunos

irão escolher o Mascote da sala e a partir dai teremos o nome da turma.

O  planejamento  será  realizado  semanalmente  levando  em  consideração  o  projeto

pedagógico, o planejamento anual da turma, e o interesse que corresponde ao agrupamento.

Diante disso, as brincadeiras serão minhas principais ferramentas para mediar o aprendizado das

crianças. Sendo assim, introduzirei atividades em grupos e jogos lúdicos que explorem conceitos

matemáticos, geográficos e de linguagem.

A dança também será utilizada em meu planejamento, uma vez que estimula a consciência

corporal da criança e sua expressão por meio dos movimentos do corpo. Também trabalharemos



com massinha de modelar, tintas guache, materiais de sucatas e outros recursos artísticos, para

que as crianças possam exercitar constantemente sua criatividade e expressividade.

Para  trabalhar a linguagem oral, irei propor atividades em que as crianças precisem conversar

umas com as outras, assim ampliando seu vocabulário e exercitando o diálogo para desenvolver a

capacidade de interpretar as ideias dos outros e articular as próprias ideias. Além disso, também

introduzirei falas, cantigas de roda, atividades lúdicas, sons de objetos improvisados e danças

para que as crianças possam interagir entre si durante a atividade.

Diante das linhas de pensamentos citadas acima, e de acordo com os eixos estabelecidos

para  educação  infantil:  linguagem  oral,  movimento, artes, matemática, música e natureza e

sociedade, durante o ano de 2021, serão trabalhados projetos escolhidos em conjunto  pelas

professoras dos agrupamentos II, que contemplam importantes temas para o desenvolvimento da

idade abordada, além de criar aberturas para que as mesmas possam opinar e direcionar em

determinados momentos os assuntos e pesquisas a serem realizadas.

Os projetos escolhidos foram:

Projeto “Quando me sinto assim”: Que tem como objetivo, auxiliar as crianças na realidade que

estamos vivendo e enfrentando com a  pandemia  do  Covid-19,  onde  identificamos  a

necessidade de contribuir para formação nas aprendizagens e nos relacionamentos dentro da

escola, o que exige dos profissionais da educação que se pense em entender as emoções,

bem como, os sentimentos das crianças.

Favorecendo com que as mesmas também se tornem aptas a lidar com suas frustrações e

sentimentos como: tristeza, alegria, medo e raiva, e que aprendam a negociar com os outros, a

reconhecer as próprias angústias e receber o apoio necessário. Ajudando-as a organizarem os

tão falados sentimentos, retratando todo um universo que existe dentro de cada um.

Projeto: “Eu e meu corpinho”: O projeto tem como objetivo, possibilitar o desenvolvimento das

diferentes funções do corpo, despertando nas crianças a consciência do seu próprio corpo e

de suas partes, desenvolvendo também o conhecimento dos órgãos dos cinco sentidos.

Além de ampliar a percepção da criança e de sua autonomia em momentos de higiene para o

bem-estar do corpo e da saúde. Estimulando o movimento e desenvolvimento da linguagem



oral da criança, oportunizando a autopercepção e o conhecimento do mundo que a cerca

através do movimento corporal.

Projeto: “Brincar com o que não é brinquedo”: Este projeto, objetiva favorecer as crianças

momentos onde as mesmas possam fazer uso de brinquedos não estruturados que estimulam

muito  mais  a  inteligência  da  criança  e  são importantíssimos  para  o  desenvolvimento  dos

pequenos. Sejam eles potes, colheres de silicone, tampas de amaciantes, latas de leite vazias,

folhas, gravetos, dentre outros. Além de, proporcionar as crianças, um mundo de fantasia,

imaginação e criatividade.

Quando possibilitamos que as crianças estruturem seus próprios brinquedos ou brincadeira,

estamos permitindo que algumas funções cognitivas sejam estimuladas, pois para estruturar-

se  eles  precisarão  de  organização,  planejamento,  flexibilidade  cognitiva,  criatividade,

manutenção da atenção, memória operacional e diversas outras capacidades mentais.

Projeto: “Meu mundo do faz de conta – Cantos e encantos”:  Irá envolver quatro áreas do

desenvolvimento que são estimuladas pelo faz de conta: intelectual, físico, social e emocional.

No  faz  de  conta  às  crianças  imitam  as  atividades  dos  adultos  e  transformam  todas  as

referências (desenhos, filmes, atividades do dia a dia) que têm em brincadeiras de fantasia.

O processo de “fingir”, ou imaginar, é muito importante para o desenvolvimento infantil porque

através dele a criança aprende sobre si mesma, sobre sua relação com as outras pessoas e

aprende lições importantes para a sua vida adulta.

Roda  de  Conversa:  Pensando  em  um  momento  de  escuta  e  desenvolvimento  oral,

realizaremos diariamente as rodas de conversa, cujas mesmas objetivam a construção de um

espaço de diálogo que permite os alunos se expressarem e aprenderem em conjunto.

Sexta em Cena: O Projeto “Sexta em cena”, foi desenvolvido pensando em um momento de

socialização e interação das crianças, onde todas as sextas-feiras, os alunos da instituição se

reúnem no pátio da escola para assistir à apresentação de ações culturais, tais como, teatro,

histórias, fantoches, músicas e danças.



Projeto Mascote: Este projeto tem como intuito desenvolver a autonomia, responsabilidade e

afetividade das crianças. A s mesmas participarão de todas as etapas do projeto, desde a

escolha e criação do mascote, caracterização e escolha do nome. Cada semana uma criança

irá levar o brinquedo para casa, onde a família terá que registrar no caderno enviado pela

professora e também através de fotos ou desenhos feitos pela criança, como foi a experiência

de cuidar do mascote em família, desta forma, de uma maneira lúdica  iremos  tornar  a

aprendizagem prazerosa e significativa.

Sacola  de  atividades:  As  atividades  pedagógicas  foram  criadas  pensando  no

desenvolvimento  e  aprendizagem  das  crianças  neste  período  de  pandemia,  onde  serão

criados e elaborados pela professora mensalmente uma sacola contendo brinquedos e jogos

educativos, cujos mesmos serão enviados para casa das crianças (sendo as sacolas serão

retiradas pelas famílias na escola, com dias e  horários  agendados,  para  evitarmos

aglomeração na U.E), para que as crianças possam brincar com seus familiares. A professora

também irá gravar e enviar um vídeo explicativo via WhatsApp, ensinando como desenvolver

cada atividade sugerida.

Trabalharemos ainda, além dos projetos, quatro semanas educativas e um dia da Educação
Inclusiva, cujas mesmas são:

1 1 – Semana sobre a Dengue –  (Data: 22/03/2021 – 26/03/2021):  O objetivo é orientar e

conscientizar nossas crianças sobre    a doença transmitida pelo mosquito da dengue,  e  com

isso,  sua  prevenção e combate envolvem praticas educativas que devem ser  realizadas por

todos nós. Tendo em vista este problema social, organizamos experiências significativas para abordar

tal temática de modo a conscientizar as crianças e suas famílias que o problema deve ser enfrentado

por todos e juntos conseguiremos eliminar o mosquito transmissor da doença.

2 – Dia Mundial da Educação Inclusiva – (Data: 14/04/2021): Será trabalhado as diferenças e

a importância da inclusão das mesmas  nas turmas, citando diversas vertentes como a

deficiência física, motora, entre outras dificuldades que surgirem no grupo.

3 – Semana Monteiro Lobato – (Data: 15/04/202 – 20/04/2021): As atividades desta semana

irão levar às crianças a conhecerem, u m dos ícones da literatura infantil  brasileira.  Tendo

como objetivo proporcionar às mesmas a oportunidade de conhecerem as aventuras do Sítio



do Pica Pau Amarelo de forma lúdica e divertida; além de, desenvolver uma relação prazerosa

da criança com a literatura. E ainda, oportunizar a elas a ampliação do seu mundo mágico,

conhecendo histórias de forma lúdica por meio de atividades que instiguem a sua curiosidade

ao vivenciar as aventuras e conhecer os personagens.

4 – Semana Pipa sem Cerol –  (Data: 14/06/2021 – 18/06/2021):  As  atividades abordadas

durante essa semana, terão o intuito de alertar as crianças para o cuidado e necessidade da

brincadeira ser saudável e segura; além de, mostrar as mesmas o quanto é perigoso o uso do

cerol ou qualquer outro tipo de cortante. As crianças terão também a vivência de soltar pipa

em campo próximo a escola.

0 5 – Semana das crianças – (Data: 04/10/2021 – 08/10/2021): Sabendo da importância do

brincar na vida  das crianças,  organizaremos ao longo dessa semana, diversos momentos

diferenciados, onde através de jogos, brincadeiras, gincanas; dentre diversas outras propostas

que favoreçam alegria as mesmas. E ao mesmo tempo iremos propor a interação com

materiais pedagógicos que lhes serão ministrados, buscando uma aprendizagem significativa

proporcionada pela brincadeira e o faz de conta. Pois brincando, as crianças desenvolvem

suas capacidades motoras, sociais, culturais e de imaginação.

06 – Semana do Idoso – (Data: 13/10/2021 – 19/10/2021): O idoso é uma pessoa que têm

vivido uma longa vida e adquirido grande experiência nessa trajetória.  Por isso, é importante

ser falado desde a primeira infância sobre o respeito e cuidados que devemos ter  com o

mesmo. E assim, conscientizaremos as crianças, sobre a importância da valorização e

proteção dos direitos da pessoa idosa.

FESTAS PREVISTAS:

Festa da Roça – Junho/2021);

Exposição aberta as famílias, para mostra de todos os trabalhos realizados com as crianças
durante o ano letivo de 2021 (Dez./2021);

Festa Encerramento do ano letivo de 2021.



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

agrupamento de como ocorreram às atividades  contidas no semanário, relatório de

acompanhamento do desenvolvimento abordando os aspectos – cognitivo, físico, afetivo e social

do seu desenvolvimento em todas as atividades que são entregues aos pais ou/ responsáveis ao

final de cada trimestre, além de registros de atividades feitos pelas crianças, e também, registros

fotográficos feitos pela professora.

A [avaliação] é o que me possibilita o exercício do aprendizado do olhar. Olhar é como sair de dentro de mim para ver o outro. É partir da hipótese do

momento da educação que o outro está para colher dados da realidade, para trazer de volta para dentro de mim e repensar as hipóteses. É uma leitura

da realidade para que eu possa me ler. FREIRE, M., 1989.
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A Educação Especial é uma modalidade de ensino que perpassa todos os níveis, etapas e

modalidades. Oferece o atendimento educacional  especializado,  orienta  e  realiza  adaptações

curriculares  no  processo  de  ensino  aprendizagem  da  pessoa  com  deficiência,  e  atua

articuladamente com o ensino regular, LBDN9394/96. Faz parte do público-alvo da educação

especial:

Na perspectiva da educação inclusiva,  a educação especial  passa a constituir  a proposta pedagógica da

escola, definindo como seu público-alvo os alunos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e
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altas habilidades/superdotação. Nestes casos e outros, que implicam em transtornos funcionais específicos, a

educação  especial  atua  de  forma  articulada  com  o  ensino  comum,  orientando  para  o  atendimento  às

necessidades educacionais especiais desses alunos. (BRASIL,2008p.15)

Na educação infantil a inclusão acontece na oferta de oportunidades de aprendizagens e

estratégias que desenvolvam na criança todo  o seu potencial, nos aspectos: social, afetivo,

cognitivo, físico, visando assim um desenvolvimento pleno.

Os objetivos da educação especial  são: promover condições de acessibilidade, integração do

aluno, garantir serviços de apoio especializados de acordo com as especificidades dos alunos,

elaborar recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem barreiras, junto ao professor da

sala, elaborar propostas pedagógicas que atendam as necessidades específicas dos alunos.

A metodologia será planejada e articulada ao planejamento do professor regente da sala,

adequando as propostas à necessidade específica  de  cada  criança  com  necessidades

educacionais especiais, com propostas colaborativas, e planejando em equipe com as professoras

dos agrupamentos I, II, III. Desta forma meus horários serão alternados entre período matutino e

vespertino visando atendimento especializado em todas as turmas da U.E.

A observação será o passo inicial para identificar as crianças que possuem uma necessidade

Educacional  Especial,  e  a  partir  dessa  observação considerar quais serão as adaptações e

intervenções necessárias em cada caso, contando sempre com a participação da equipe gestora

e professora regente das salas.

Os projetos coletivos e semanas educativas terão as adaptações necessárias, sempre que houver

necessidade, para que nenhum aluno deixe de participar das propostas pedagógicas, respeitando

todo o protocolo de segurança vigente devido à Pandemia do novo Coronavírus,  com

distanciamento, uso de máscara, álcool em gel.

Projetos coletivos do AGI:

Lidando com as emoções - “Cuidando de mim e do outro”;

“Bebês em movimento”;



“Que bichinho é esse?”;

“Um mundo de sensações”.

Projetos coletivos do AG II:

“Quando me sinto assim”;

“Eu e o meu corpinho”;

“Brincar com o que não é brinquedo”;

Meu mundo do faz de conta - “Cantos e encantos”.

Projetos coletivos do AG III:

“Um novo começo”;

“Quanto tempo o tempo tem”;

“Janela para o mundo”.

Semanas Educativas:

“Dengue”: de 22 a 26 de Março/2021;

“Dia Mundial da Educação Inclusiva” – Data: 14 de Abril/2021;

“Monteiro Lobato”: de 15 a 20 de Abril/2021;

“Pipa sem cerol”: de 14 a 18 de Junho/2021;

“Semana das crianças”: de 04 a 08 de Outubro/2021;

“Semana do Idoso”: de 27 de setembro a 01 de Outubro/2021.

Espaços Explorados: serão explorados com as crianças, todos os ambientes da unidade escolar.

Para  o  desenvolvimento  de  atividades  e  propostas  pedagógicas  serão  utilizados  recursos
relacionados a seguir:

PDI (Plano Desenvolvimento Individual);

LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais) uma breve introdução de sinais básicos;

Leitura labial para alunos surdos, com uso de máscara transparente;



Recursos visuais/imagens;

Fichas de comunicação;

Objetos concretos;

Entrevistas com as famílias;

Encaminhamentos, quando houver necessidade.

Durante  o  ano  letivo  de  2021,  as  ações  serão  revistas,  (re)pensadas,  (re)planejadas,

(re)avaliadas  constantemente  para  que  alcancemos maior qualidade no processo de ensino

aprendizagem das crianças, que serão atendidas pela professora de educação especial desta

unidade escolar.
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Na Educação Infantil os momentos de brincar também são de aprender. Por conta da

pandemia do novo coronavírus, em que escolas de todo o país estão fechadas, as famílias estão

desempenhando um papel fundamental pois tem a missão de serem mediadores para que as

crianças tenham acesso as atividades remotas, a fim de estimular o aprendizado dos pequenos

nesse período de pandemia e distanciamento social,  sendo assim o brincar ganha ainda mais

força.

Pensando nisso nós professoras da Educação Infantil temos a missão de propor atividades

que facilitem essa interação entre família/criança e unidade educacional estreitando os vínculos

afetivos entre as mesmas, tendo em vista tal importância, iremos propor através de projetos e

semanas educativas, diversas atividades lúdicas. Porém nesse primeiro momento as atividades e

interações  serão  adaptadas  remotamente,  cujo  objetivo  será  favorecer  o  entendimento  das

crianças já  que as mesmas interagirão por meios tecnológicos;  todas essas atividades serão

propostas através dos Planos de Ação, inseridos mensalmente no SEI.

Mediante a realidade vivenciada, temos a consciência que é de extrema importância para os

alunos, que seja dada a continuidade, ainda que de forma remota, no processo construtivo que se

dá na educação infantil. Nesse processo priorizamos sempre as atividades lúdicas, pois o brincar

é de extrema importância para favorecer a comunicação, e é por meio deste ato que a criança

pode reproduzir o seu cotidiano, já que o ato de brincar possibilita o processo de aprendizagem da

criança,  pois  facilita  a  construção da reflexão,  da autonomia e da criatividade, estabelecendo

desta forma uma relação estreita entre brincadeiras/jogos e aprendizagem.

Para definir a brincadeira infantil, ressaltamos a importância do brincar para o

desenvolvimento integral do ser humano nos aspectos físico, social, cultural, afetivo, emocional e

cognitivo. Para tanto, se faz necessário conscientizar os pais, educadores e sociedade em geral

sobre a ludicidade que deve estar sendo vivenciada na infância, ou seja, de que o brincar faz

parte de uma aprendizagem prazerosa não sendo somente lazer, mas sim, um ato de aprender.

Neste  contexto,  o  brincar  na  educação  infantil  proporciona  a  criança  estabelecer  regras

constituídas por  si  e  em grupo,  contribuindo na integração do indivíduo na sociedade. 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.



É importante perceber e incentivar a capacidade criadora das crianças, pois esta se constitui

numa das formas de relacionamento e recriação do mundo, na perspectiva da lógica infantil. O

Brincar, segundo o dicionário Aurélio (2003), é “divertir-se, recrear-se, entreter-se,  distrair-se,

folgar”, também pode ser “entreter-se com jogos infantis”, ou seja, brincar é algo muito presente

nas nossas vidas, ou, pelo menos, deveria ser.

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.

Zanluchi  (2005, p.  89) reafirma que: “Quando brinca, a criança prepara-se a vida, pois é

através de sua atividade lúdica que ela vai tendo contato com o mundo físico e social, bem como

vai compreendendo como são e como funcionam as coisas”. Assim, destacamos que quando a

criança brinca, parece mais madura, pois entra, mesmo que de forma simbólica, no mundo adulto

que cada vez mais se abre para  que ela  lide  com as diversas  situações.  Tendo  em vista  a

importância desses estudos, os mesmos serão utilizados para fundamentar esse plano, servindo

como parâmetro para a nossa prática pedagógica na educação infantil.

De acordo com as considerações anteriores cabe a nós professores de educação infantil

exercer o papel de mediador, e em situações  de conflitos promover momentos de roda da

conversa a fim de estabelecer combinados, regras de educação e respeito dentro da rotina da

turma, tendo como objetivo um bom convívio social. No caso do agrupamento II C, a professora e

as monitoras desenvolverão o trabalho paralelo baseado sempre no bem-estar das crianças, pois

se trata de crianças pequenas e algumas que vem do AGI e irão vivenciar uma nova rotina de

aprendizado.

Diante  disso  a  professora  realizará  a  proposta  pedagógica  planejando  e  executando

atividades, e as trocas de roupas e higiene pessoal será feita pelas monitoras, já a alimentação,

higiene bucal e a autonomia das crianças será um processo desenvolvido por ambas as partes

durante  toda  a  rotina  de alimentação,  higiene,  pois  esses  momentos serão propícios  para  o

desenvolvimento da autonomia além de trabalhar também a coordenação motora e desenvolver a

autoestima.

A turma do agrupamento II C foi constituída pela equipe gestora; cujo critério utilizado pela

mesma, foi o de organizar as crianças de forma multietária, ou seja, a turma foi organizada com

crianças  de  idades  diferentes  uma  das  outras,  objetivando  dessa  forma  o  favorecimento  da

aprendizagem das mesmas em formato de agrupamento.



As turmas são constituídas por meninas e meninos na faixa etária entre dois e três anos,

cujas mesmas são crianças que tanto já frequentaram a U.E., no ano anterior; quanto crianças

recém-chegadas  a  escola.  A  turma do  AG II  C  é  composta  por  14  meninas e  15  meninos,

totalizando 29 crianças.

A organização da turma durante as atividades será feita de acordo com o objetivo desejado

para cada atividade, segundo as propostas da mesma, que poderão ser grupos formados pela

professora, ou seja, grupos de crianças mais velhas com as mais novas, tendo como objetivo de

umas  aprenderem  com  as  outras,  e  também  poderão  ser  organizadas  de  forma  aleatória,

escolhidas  pelas  próprias  crianças  (exceto  durante  a  pandemia),  também  por  gênero

menina/menino.

Em outros  momentos  as  atividades  pedagógicas serão  desenvolvidas  individualmente  de

acordo com a proposta da mesma, já que trabalhamos com agrupamentos e devemos respeitar a

individualidade  de  cada  criança.  As  atividades  coletivas  serão  feitas  em  grupos  grandes  ou

pequenos, dependerá da atividade que será dada e do término ou não do período de pandemia e

distanciamento social, e de acordo com espaço do ambiente, sempre respeitando o tempo e as

vivências, além do conhecimento prévio e as características de cada criança da turma.

Também promoveremos diversas integrações entre os todos os agrupamentos da unidade (só

após período de pandemia), para que haja uma troca de experiências entre todas as crianças e

assim, possibilitarmos as mesmas um aprendizado ainda maior. No decorrer do ano letivo serão

promovidos vários momentos de interatividade entre as crianças e os demais funcionários da

unidade, entre elas as refeições e também a junção de agrupamentos diferentes com propostas

de  visitas  pré-programadas  através  do  planejamento  das  professoras  dos  agrupamentos  em

questão.

Também esses encontros acontecerão na sexta em cena, onde serão apresentados teatros e

musicais feitos pelas crianças, bem como, professoras e monitoras da escola, sendo que cada

semana, um agrupamento, ou uma das equipes (docente x docente; docente x monitoras e/ou

monitoras x monitoras), por vez, apresentará algo a toda a escola.



Além disso,  terão contato com a comunidade durante as  festas e  eventos realizados na

unidade, nas quais serão organizadas previamente pela equipe gestora, professoras entre outros

funcionários da instituição.  Lembrando que todas as  propostas de atividades previstas nesse

plano serão adaptadas dentro do plano de ação durante o período de pandemia da nova corona

vírus, mantendo sempre o distanciamento social e utilizando todos os protocolos sanitários de

segurança, promovendo ações mitigadoras a fim de evitar o avanço da doença e a disseminação

do vírus.

Ainda na proposta de trabalho pedagógico serão utilizados diferentes recursos e estratégias

para o desenvolvimento das crianças através de múltiplas linguagens, entre elas linguagem oral,

musical,  corporal.  Outro  recurso  utilizado  será  as  músicas  infantis  incluídas  previamente  nas

atividades que as  crianças farão,  com o objetivo  de ampliar  a  comunicação e  interação das

mesmas; também serão introduzidas novas palavras; utilizaremos a música em várias situações

(ampliação de vocabulário); proporcionaremos novas experiências com: teatrinhos de fantoches,

cinema; contação de histórias para as crianças; mas também incentivaremos às mesmas a contar

e recontar as histórias dos livros.

Outro recurso utilizado serão os desenhos, jogos com rimas, blocos de montar e danças

coreografadas. Todas as atividades propostas serão realizadas em diversos espaços da unidade

sendo eles espaços internos ou externos de acordo com a proposta da atividade.

A sala será o ambiente onde as crianças serão acolhidas ao chegar na unidade, mas também

será cenário para desenvolver diversas atividades, entre elas a roda da conversa, roda musical,

manipulação de objetos, jogos e brinquedos, filmes e desenho animado, danças, brinquedos e

jogos diversos, fantoches, além disso será na sala o momento do sono.

* Roda de Conversa: Nas rodas realizaremos a escuta das falas espontâneas das crianças,
seus  interesses,  novidades de sua  casa  e  família,  será  também promovida a  interação com
amigos, realizaremos observações, criaremos novas regras e combinados do dia, planejaremos
nossas atividades.

E ainda, vamos compartilhar ideias e reflexões, explorando novos conhecimentos e ao final dia
avaliaremos com as crianças nossas propostas, o que foi legal, o que não foi, o que gostaram, o
que não gostaram, bem como, daremos espaço para que as crianças deem sugestões e ideias
para os planos de trabalho seguinte.

No parque e quiosque promoveremos atividades de escorregar, subir, descer, girar, pular e

balançar; bem como, para observação e  exploração,  E  ainda,  através  dos  mesmos

possibilitaremos as  crianças  a  realização  de  atividades  com tintas,  piquenique  dentre  outras

possibilidades de exploração no ambiente externo.



No pátio teatro, músicas e danças, motocas, brinquedos e brincadeiras de circuito com

colchonetes, bambolês túnel, onde a criança será desafiada a se arrastar, rolar, engatinhar pular e

correr com supervisão da equipe da sala.

No refeitório as crianças farão suas refeições, os banheiros e trocadores serão utilizados

para as necessidades fisiológicas e higiene física e oral. Além de materiais existentes na escola

como TV para assistir a desenhos educativos, rádio e CDs para músicas, bonecas, pelúcias e

chocalhos.

* Sexta em Cena:

Consiste em apresentações culturais, de uma determinada turma, para todas as turmas da
escola as sextas-feiras, de acordo com o tema que está sendo trabalhado. Contribuindo para a
formação das crianças, inserindo-as no contexto cultural e despertando nelas valores importantes
através  de  teatros,  dramatizações,  contação  de  histórias,  danças,  músicas,  sarau,  imitação,
desenvolvendo a autoexpressão, tendo em vista explorar as capacidades de relacionamento e
comunicação no meio social, contribuindo para sua formação.

* Projeto Mascote:

A princípio com objetivo de ensinar os novos cuidados que deveremos adotar com o retorno
gradual as aulas presenciais, criaremos um  personagem de fantoche, que dependendo do
interesse das crianças poderá se transformar em nosso mascote. Com o objetivo de dialogar com
as crianças de maneira lúdica e prazerosa, sobre as novas práticas em nossa rotina escolar
atendendo  aos  protocolos  de  saúde,  salientando  que  só  a  professora  poderá  manusear,  o
mascote devidamente higienizada.

Por meio deste recurso poderemos tratar também questões como, respeito, amizade,
cooperação e generosidade, até mesmo questões  sociofamiliares. Serão estratégias que
despertarão a curiosidade, imaginação, trabalhará a afetividade o respeito e os novos protocolos.

Aniversariantes do mês: Ressaltamos que toda última sexta-feira de cada mês, realizaremos
um momento de comemoração de todos os aniversários que ocorreram ao longo do mesmo, onde
todas as crianças da U.E.,  serão reunidas no pátio e ao redor de uma mesa preparada com
enfeites  de  aniversário,  cantaremos  parabéns  aos  aniversariantes.  Após  esse  momento,
serviremos as crianças o bolo e o suco, respeitando cada faixa etária e necessidades de cada
criança.

Salientamos  que  utilizaremos  tanto  materiais  não  estruturados;  quanto,  vários  materiais

recicláveis como recursos pedagógicos no desenvolvimento das crianças, entre eles jornais para

amassar, rasgar e recortar figuras, garrafas pet para fazer boliche, caixa de papelão para fazer

caixa surpresa, onde a criança deverá adivinhar o que tem na caixa, casinhas e jogos de garrafas

plásticas, canudo de papelão



para fazer bonecos, caixa de leite e rolo de papel higiênico para fazer fantoches, folhas, gravetos,

pedras, entre outros materiais que surgirão ao longo dos projetos e se tornarão novos objetos

pedagógicos.

Dentro  de  todas  essas  atividades  e  brincadeiras  serão  trabalhados  conceitos,  regras,

interações, coordenação motora entre outras hipóteses que surgirão durante as mesmas, além de

diálogos e combinados feito com as crianças, pois é brincando também que a criança aprende a

respeitar regras, a ampliar o seu relacionamento social e a respeitar a si mesmo e ao outro.

Por meio da ludicidade a criança começa a expressar-se com maior facilidade, aprende a

ouvir,  respeitar  e  discordar  de  opiniões,  exercendo sua  liderança,  e  sendo também liderado,

aprende o respeitar as diferenças e compartilhar sua alegria de brincar. Em contrapartida, em um

ambiente sério e sem motivações, os educados acabam evitando que a criança expresse seus

pensamentos e sentimentos e realize qualquer outra atitude com medo de serem constrangidos.

Por isso temos dar condições para que a criança se expresse livremente.

Ainda,  objetivando ampliar  as  possibilidades de desenvolvimento  das crianças,  durante  o

período  em  que  a  pandemia  durar,  elaborarei mensalmente sacolas contendo atividades

pedagógicas, cujas mesmas visam dar continuidade no desenvolvimento das crianças durante o

período em que permanecerem em casa, bem como, ampliar o fortalecimento de laços entre

escola e família.

Ressalto  que  estas  atividades  se  constituem  por  jogos,  brincadeiras  e  brinquedos

confeccionados pela professora. E ainda, a mesma enviara um vídeo explicando passo a passo

de como fazer as atividades. Salientamos que esses kits serão retirados pelas famílias na escola,

com dias e horários previamente agendados a fim de evitarmos aglomerações.

Os projetos escolhidos em conjunto pelas professoras dos AG II são:

* Projeto: “Quando me sinto assim”, o projeto visa desenvolver a capacidade de se relacionar
bem com os outros e consigo mesmo, além de favorecer com que as crianças lidem com as
próprias frustrações,  bem como,  aprendam a negociar  com os outros e a  conviver  de forma
sociável, aprendendo a lidar com os seus sentimentos o dos outros.

Sendo assim,  utilizaremos vários  recursos  para  o  desenvolvimento  desse  projeto  entre  eles,
gravuras,  recortes  de  revistas,  pinturas  com  tinta guache e experiências, filmes, músicas,
histórias, teatros de fantoches e palitoches, confecção de brinquedos com materiais recicláveis e
músicas diversas. Lembrando que desenvolveremos essas atividades de forma virtual através de
gravação de vídeos e encontros com as crianças através do Google Meet e interações diárias via
WhatsApp até o retorno das aulas presenciais.



* Projeto: “Meu corpinho” cujo o objetivo do mesmo é possibilitar o desenvolvimento das
diferentes funções do corpo, despertando nas crianças a consciência do seu próprio corpo e de
suas partes, desenvolvendo também o conhecimento dos órgãos dos cinco sentidos.

Bem como, ampliar a percepção da criança e de sua autonomia em momentos de higiene para
bem-estar do corpo e da saúde. Estimulando o movimento e o desenvolvimento da linguagem oral
da criança, oportunizando a autopercepção e o conhecimento do mundo que o cerca através do
movimento corporal.

* Projeto: “Brincar com o que não é brinquedo”, cujo objetivo do mesmo, será Incentivar o
brincar, o construir, e o imaginar, estimular a brincadeira de faz de conta, a interação, além da
conscientização e preservação do meio ambiente, bem como, incentivar a separação de lixo e a
reciclagem, explorar os materiais recicláveis e aprender a construir brinquedos com material
reciclável.

Desta forma utilizaremos vários recursos, onde serão explorados diversos materiais reciclados
que se transformarão em brinquedos e jogos diversos,  a  partir  de  caixas  de  ovos,  papelão,
garrafas  pets,  CDs,  papéis  diversos,  rolos  de papel,  papelão,  tampas,  retalhos e  outros  que
surgirem no decorrer do projeto.

* Projeto “Meu mundo do faz de conta, cantos e encantos”, cujo mesmo objetiva possibilitar a
criança expressar seus desejos, pensamentos e sentimentos, utilizando seus argumentos para
desenvolver sua autonomia, além de experimentar brincadeiras que utilizam  a  imaginação,
interagindo com as demais crianças do grupo e da instituição.

Manipular diferentes objetos e materiais, explorando características, propriedades e possibilidades
de manuseio; criar trabalhos de arte através da produção gráfica e plástica, como um meio de
comunicar-se e expressar-se com o mundo; brincar com as linguagens artísticas, a  fim de
expressar seu potencial criativo; explorar o corpo, com a voz, mãos, pés, produzindo música e
instigando o faz de conta.

E ainda, participar de brincadeiras musicais que envolvam histórias; bem como, estabelecer a
comunicação através da linguagem oral e corporal, a fim de interagir com o adulto ou com outra
criança por meio do faz de conta; bem como, recontar histórias conhecidas com aproximação às
características da história original, referente aos personagens, cenários, objetos.

Bem como, explorar e utilizar os movimentos de recorte, pintura, desenho, rasgar, para
desenvolver a coordenação motora fina; Explorar de forma lúdica os diferentes cantinhos da sala,
se utilizando da imaginação e do faz de conta.

Semanas educativas:

Semana da Dengue: realizaremos com as crianças atividades com medidas socioeducativas
que visam à conscientização sobre ações de combate a dengue, a fim de abranger as famílias
e comunidade.



Dia Mundial da Educação Inclusiva: nesse dia trabalharemos junto à instituição com teatros
que represente a educação inclusiva, a  fim de mostrar as crianças que todos devemos ser
respeitados dentro das nossas diversidades, seja ela qual for.

Semana do Monteiro Lobato: propiciaremos as crianças vivenciar dentro da literatura infantil
um mundo rico em cultura que encantam a todos, além de trabalhar valores como; amizade e
solidariedade e respeito.

Semana da Pipa sem cerol:  trabalharemos com os familiares a importância de não utilizar
cerol, além de abordar a questão dos perigos que o cortante oferece as crianças, bem como, a
qualquer outra pessoa que fizer uso do mesmo. Teremos ainda, uma oficina de pipas com
familiares das crianças, onde serão confeccionadas pipas.

Semana das crianças: nesta semana as crianças terão atividades e brincadeiras especiais e
diferenciadas a fim de promover diversão e valorização das crianças, podendo melhorar a
autoestima.

Semana do idoso: trabalharemos com as crianças a importância do idoso na sociedade e nas
nossas famílias, também enfatizando a sabedoria dos mais velhos e o respeito, cuidado e o
carinho que devemos ter com eles.

Festas previstas para 2021:

Festa da roça: trabalharemos a valorização cultural e suas tradições, enfatizando a culinária,
as vestimentas e acessórios que são tão importantes, pois conta a nossa história e dos nossos
antepassados, além da interação e parceria da unidade com as famílias e comunidade.

Exposição  dos  trabalhos  realizados  com  as  crianças  durante  o  ano  letivo:  será
promovido um momento de exposição dos trabalhos realizados pelas crianças ao longo do ano
letivo, onde os familiares terão a oportunidade de ver as atividades de seus filhos, e das
demais crianças, podendo apreciar e valorizar as mesmas que estarão expostas na U.E.

Festa de encerramento do ano letivo:  está  festa  será  muito  importante para as  crianças
principalmente para as crianças que irão para o primeiro ano do ensino fundamental, pois será a
despedida da educação infantil, e o início de novos desafios.

Referencias Bibliográficas:

BRASIL.  Ministério  da  Educação  e  do  Desporto.  Secretaria  de  Educação  Fundamental.
Referencial curricular nacional para a educação infantil/Ministério da Educação e do Desporto,
Secretaria de Educação Fundamental. - Brasília: MEC/SEF, 1998, volume: 1 e 2.



https://monografias.brasilescola.uol.com.br/educacao/a-importancia-brincar-na-educacao-
infantil.htm

Planejamento  Específico

Disciplina:  Educação

Especial

Professor: 911001500 - CLEUMA BARBOSA PEREIRA

PLANO ENSINO ANUAL

Professora: Cleuma Barbosa Pereira

Educação Especial

Ano: 2021.

A Educação Especial é uma modalidade de ensino que perpassa todos os níveis, etapas e

modalidades. Oferece o atendimento educacional  especializado,  orienta  e  realiza  adaptações

curriculares  no  processo  de  ensino  aprendizagem  da  pessoa  com  deficiência,  e  atua

articuladamente com o ensino regular, LBDN9394/96. Faz parte do público-alvo da educação

especial:

Na perspectiva da educação inclusiva, a educação especial passa a constituir a

proposta pedagógica da escola, definindo como seu público-alvo os alunos com

deficiência,  transtornos  globais  de  desenvolvimento  e  altas

habilidades/superdotação. Nestes casos e  outros,  que implicam em   transtornos

funcionais específicos, a educação especial atua de forma articulada com o ensino

comum, orientando para o atendimento às necessidades educacionais especiais

desses alunos. (BRASIL,2008p.15)



Na educação infantil a inclusão acontece na oferta de oportunidades de aprendizagens e

estratégias que desenvolvam na criança todo  o seu potencial, nos aspectos: social, afetivo,

cognitivo, físico, visando assim um desenvolvimento pleno.

Os objetivos da educação especial  são: promover condições de acessibilidade, integração do

aluno, garantir serviços de apoio especializados de acordo com as especificidades dos alunos,

elaborar recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem barreiras, junto ao professor da

sala, elaborar propostas pedagógicas que atendam as necessidades específicas dos alunos.

A metodologia será planejada e articulada ao planejamento do professor regente da sala,

adequando as propostas à necessidade específica  de  cada  criança  com  necessidades

educacionais especiais, com propostas colaborativas, e planejando em equipe com as professoras

dos agrupamentos I, II, III. Desta forma meus horários serão alternados entre período matutino e

vespertino visando atendimento especializado em todas as turmas da U.E.

A observação será o passo inicial para identificar as crianças que possuem uma necessidade

Educacional  Especial,  e  a  partir  dessa  observação considerar quais serão as adaptações e

intervenções necessárias em cada caso, contando sempre com a participação da equipe gestora

e professora regente das salas.

Os projetos coletivos e semanas educativas terão as adaptações necessárias, sempre que houver

necessidade, para que nenhum aluno deixe de participar das propostas pedagógicas, respeitando

todo o protocolo de segurança vigente devido à Pandemia do novo Coronavírus,  com

distanciamento, uso de máscara, álcool em gel.

Projetos coletivos do AGI:

Lidando com as emoções - “Cuidando de mim e do outro”;

“Bebês em movimento”;

“Que bichinho é esse?”;

“Um mundo de sensações”.

Projetos coletivos do AG II:



“Quando me sinto assim”;

“Eu e o meu corpinho”;

“Brincar com o que não é brinquedo”;

Meu mundo do faz de conta - “Cantos e encantos”.

Projetos coletivos do AG III:

“Um novo começo”;

“Quanto tempo o tempo tem”;

“Janela para o mundo”.

Semanas Educativas:

“Dengue”: de 22 a 26 de Março/2021;

“Dia Mundial da Educação Inclusiva” – Data: 14 de Abril/2021;

“Monteiro Lobato”: de 15 a 20 de Abril/2021;

“Pipa sem cerol”: de 14 a 18 de Junho/2021;

“Semana das crianças”: de 04 a 08 de Outubro/2021;

“Semana do Idoso”: de 27 de setembro a 01 de Outubro/2021.

Espaços Explorados: serão explorados com as crianças, todos os ambientes da unidade escolar.

Para  o  desenvolvimento  de  atividades  e  propostas  pedagógicas  serão  utilizados  recursos
relacionados a seguir:

PDI (Plano Desenvolvimento Individual);

LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais) uma breve introdução de sinais básicos;

Leitura labial para alunos surdos, com uso de máscara transparente;

Recursos visuais/imagens;

Fichas de comunicação;



Objetos concretos;

Entrevistas com as famílias;

Encaminhamentos, quando houver necessidade.

Durante  o  ano  letivo  de  2021,  as  ações  serão  revistas,  (re)pensadas,  (re)planejadas,

(re)avaliadas  constantemente  para  que  alcancemos maior qualidade no processo de ensino

aprendizagem das crianças, que serão atendidas pela professora de educação especial desta

unidade escolar.

Referências Bibliográficas:

BRASIL, política nacional de educação especial na perspectiva da educação inclusiva, Brasília,

2008. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/politicaeducespecial.pdf  , Acesso em 19

fevereiro 2021.

BRASIL. Ministério da Educação. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB 9.394, de

20 de dezembro de 1996. BRASIL. Ministério da Educação.

CADERNO CURRICULAR TEMÁTICO: narrativas sobre educação especial nas escolas da rede

municipal de ensino de Campinas [livro eletrônico]:tecendo currículo de acesso, permanência e

construção  de  conhecimento  /  Prefeitura  Municipal  de  Campinas,  Secretaria  Municipal  de

Educação. -- 1. ed. -- Campinas, SP: PM/Campinas, 2020.

Planejamento  Específico

Disciplina: Educação Infantil

Professor: 911001616 - CAMILA AMANCIO DE OLIVEIRA

Plano de Ensino

Professora: Camila Amâncio de Oliveira

Agrupamento: AGII D

Ano: 2021

http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/politicaeducespecial.pdf


Na Educação Infantil os momentos de brincar também são de aprender. Por conta da

pandemia da COVID-19, em que escolas de todo o  país estão fechadas, as famílias estão

desempenhando um papel fundamental pois tem a missão de serem mediadores para que as

crianças tenham acesso as atividades remotas, a fim de estimular o aprendizado dos pequenos

nesse período de pandemia e distanciamento social,  sendo assim o brincar ganha ainda mais

força.

Pensando nisso nós professoras da Educação Infantil temos a missão de propor atividades

que facilitem essa interação entre família/criança e unidade educacional estreitando os vínculos,

tendo em vista tal importância, iremos propor através de projetos e semanas educativas diversas

atividades lúdicas.  Porém nesse primeiro momento as atividades e interações serão adaptadas

remotamente, cujo objetivo será favorecer o entendimento das crianças já que interagirão por

meios  tecnológicos;  todas  essas  atividades  serão  propostas  através  dos  Planos  de  Ações,

inseridos mensalmente no SEI.

Mediante a realidade vivenciada, temos a consciência que é de extrema importância para os

alunos dar continuidade no processo construtivo que se dá na educação infantil. Nesse processo

priorizamos sempre as atividades lúdicas, pois o brincar é de extrema importância para favorecer

a comunicação, é por meio deste ato que a criança pode reproduzir o seu cotidiano, já que o ato

de  brincar  possibilita  o  processo  de  aprendizagem  da  criança,  pois  facilita  a  construção  da

reflexão, da autonomia e da criatividade, estabelecendo desta forma uma relação estreita entre

brincadeiras/jogos e aprendizagem.

Para definir a brincadeira infantil, ressaltamos a importância do brincar para o desenvolvimento

integral do ser humano nos aspectos físico, social, cultural, afetivo, emocional e cognitivo. Para

tanto,  se  faz  necessário  conscientizar  os  pais,  educadores  e  sociedade  em  geral  sobre  a

ludicidade que deve estar sendo vivenciada na infância, ou seja, de que o brincar faz parte de

uma aprendizagem prazerosa não sendo somente lazer, mas sim, um ato de aprender.

Neste contexto, o brincar na educação infantil proporciona a criança estabelecer regras

constituídas por si e em grupo, contribuindo na integração do indivíduo na sociedade.  Deste



modo,  à  criança  resolverá  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.

É importante perceber e incentivar a capacidade criadora das crianças, pois esta se constitui

numa das formas de relacionamento e recriação do mundo, na perspectiva da lógica infantil. O

Brincar, segundo o dicionário Aurélio (2003), é “divertir-se, recrear-se, entreter-se,  distrair-se,

folgar”, também pode ser “entreter-se com jogos infantis”, ou seja, brincar é algo muito presente

nas nossas vidas, ou, pelo menos, deveria ser.

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.

Zanluchi  (2005,  p.  89)  reafirma que:  “Quando brinca,  a  criança prepara-se  a vida,  pois  é

através de sua atividade lúdica que ela vai tendo contato com o mundo físico e social, bem como

vai compreendendo como são e como funcionam as coisas”. Assim, destacamos que quando a

criança brinca, parece mais madura, pois entra, mesmo que de forma simbólica, no mundo adulto

que cada vez se abre para que ela lide com as diversas situações. Tendo em vista a importância

desses estudos, os mesmos serão utilizados para fundamentar esse plano,  servindo  como

parâmetro para a nossa prática pedagógica na educação infantil.

De  acordo com as considerações anteriores  cabe a  nós  professores de educação infantil

exercer  o  papel  de  mediador,  e  em situações  de conflitos promover momentos de roda da

conversa a fim de estabelecer combinados, regras de educação e respeito dentro da rotina da

turma, tendo como objetivo um bom convívio social. No caso do agrupamento II D, a professora e

as monitoras desenvolverão o trabalho paralelo baseado sempre no bem-estar das crianças, pois



se trata de crianças pequenas e algumas que vem do AGI e vivenciarão uma nova rotina de

aprendizado.

Diante disso a professora realizará a proposta pedagógica planejando e executando

atividades, e as trocas de roupas e higiene pessoal será feita pelas monitoras, já a alimentação,

higiene bucal e a autonomia das crianças será um processo desenvolvido por ambas as partes

durante  toda  a  rotina  de alimentação,  higiene,  pois  esses  momentos serão propícios  para  o

desenvolvimento da autonomia além de trabalhar também a coordenação motora e desenvolver a

autoestima.

A turma do agrupamento II D foi constituída pela equipe gestora; cujo critério utilizado pela

mesma, foi o de organizar as crianças de forma multietária, ou seja, a turma foi organizada com

crianças  de  idades  diferentes  uma  das  outras,  objetivando  dessa  forma  o  favorecimento da

aprendizagem das mesmas em formato de agrupamento. Cabe salientar que a turma é formada

por 30 crianças, sendo 18 meninas e 12 meninos na faixa etária entre 2 a 3 anos sendo que todas

já frequentaram a creche no ano anterior.

A organização da turma durante as atividades será feita de acordo com o objetivo desejado

para cada atividade de acordo com a proposta da mesma, que poderão ser grupos formados pela

professora, ou seja, grupos de crianças mais velhas com as mais novas, tendo como objetivo de

umas  aprenderem  com  as  outras,  e  também  poderão  ser  organizadas  de  forma  aleatória,

escolhidas  pelas  próprias  crianças  (exceto  durante  a  pandemia),  também  por  gênero

menina/menino.

Em  outros  momentos  as  atividades  pedagógicas  serão  desenvolvidas  individualmente  de

acordo com a proposta da mesma, já que trabalhamos com agrupamentos e devemos respeitar a

individualidade  de  cada  criança.  As  atividades  coletivas  serão  feitas  em  grupos  grandes  ou

pequenos, dependerá da atividade que será dada e do término ou não do período de pandemia e

distanciamento social, e de acordo com espaço do ambiente, sempre respeitando o tempo e as

vivências, além do conhecimento prévio e as características de cada criança da turma.

Promoveremos diversas integrações entre os todos os agrupamentos da unidade (só após

período de pandemia), para que haja uma troca de experiências entre todas as crianças e assim,



possibilitarmos  as  mesmas  um  aprendizado  ainda  maior.  No  decorrer  do  ano  letivo  serão

promovidos vários momentos de interatividade entre as crianças e os demais funcionários da

unidade, entre elas as refeições e também a junção de agrupamentos diferentes com propostas

de  visitas  pré-programadas  através  do  planejamento  das  professoras  dos  agrupamentos  em

questão.

Também esses encontros acontecerão na sexta em cena, onde serão apresentados teatros e

musicais feitos pelas crianças, bem como, professoras e monitoras da escola, sendo que cada

semana, um agrupamento, ou uma das equipes (docente x docente; docente x monitoras e/ou

monitoras x monitoras), por vez, apresenta algo a toda a escola.

Além disso,  terão  contato  com a  comunidade  durante  as  festas  e  eventos  realizados  na

unidade, nas quais serão organizadas previamente pela equipe gestora, professoras entre outros

funcionários da instituição.  Lembrando que todas as  propostas  de atividades previstas  nesse

plano serão adaptadas dentro do plano de ação durante o período de pandemia do novo corona

vírus, mantendo sempre o distanciamento social e utilizando todos os protocolos de segurança,

promovendo ações mitigadoras a fim de evitar o avanço da doença e a disseminação do vírus.

Ainda na proposta de trabalho pedagógico serão utilizados diferentes recursos e estratégias

para o desenvolvimento das crianças através de múltiplas linguagens, entre elas linguagem oral,

musical,  corporal.  Outro  recurso  utilizado  será  as  músicas  infantis  incluídas  previamente  nas

atividades que as  crianças farão,  com o objetivo  de ampliar  a  comunicação e  interação das

mesmas; também serão introduzidas novas palavras; utilizaremos a música em várias situações

(ampliação de vocabulário); proporcionaremos novas experiências com: teatrinhos de fantoches,

cinema; contação de histórias para as crianças; mas também incentivaremos às mesmas a contar

e recontar as histórias dos livros.

Outro recurso utilizado serão os desenhos,  jogos com rimas,  blocos de montar  e  danças

coreografadas. Todas as atividades propostas serão realizadas em diversos espaços da unidade

sendo eles espaços internos ou externos de acordo com a proposta da atividade.



A sala será o ambiente onde as crianças serão acolhidas ao chegar na unidade, mas também

será cenário para desenvolver diversas atividades, entre elas a roda da conversa, roda musical,

manipulação de objetos, jogos e brinquedos, filmes e desenho animado, danças, brinquedos e

jogos diversos, fantoches, além disso será na sala o momento do sono.

* Roda de Conversa:

Nas  rodas  realizaremos  a  escuta  das  falas  espontâneas  das  crianças,  seus  interesses,

novidades de sua casa e família, será também promovida a interação com amigos, realizaremos

observações, criaremos novas regras e combinados do dia, planejaremos nossas atividades.

E ainda, vamos compartilhar ideias e reflexões, explorando novos conhecimentos e ao final dia

avaliaremos com as crianças nossas propostas, o que foi legal, o que não foi, o que gostaram, o

que não gostaram, bem como, daremos espaço para que as crianças deem sugestões e ideias

para os planos de trabalho seguinte.

No parque e quiosque promoveremos atividades de escorregar, subir, descer, girar, pular e

balançar; bem como, para observação e  exploração,  E  ainda,  através  dos  mesmos

possibilitaremos as  crianças  a  realização  de  atividades  com tintas,  piquenique  dentre  outras

possibilidades de exploração no ambiente externo.

No  pátio  teatro,  músicas  e  danças,  motocas,  brinquedos  e  brincadeiras  de  circuito  com

colchonetes, bambolês túnel, onde a criança será desafiada a se arrastar, rolar, engatinhar pular e

correr com supervisão da equipe da sala.

No refeitório as crianças farão suas refeições, os banheiros e trocadores serão utilizados para

as necessidades fisiológicas e higiene física e oral. Além de materiais existentes na escola como

TV  para  assistir  a  desenhos  educativos,  rádio  e  CDs  para  músicas,  bonecas,  pelúcias  e

chocalhos.

* Sexta em Cena:

Consiste em apresentações culturais, de uma determinada turma, para todas as turmas da

escola as sextas-feiras, de acordo com o tema que está sendo trabalhado. Contribuindo para a



formação das crianças, inserindo-as no contexto cultural e despertando nelas valores importantes

através  de  teatros,  dramatizações,  contação  de  histórias,  danças,  músicas,  sarau,  imitação,

desenvolvendo a autoexpressão, tendo em vista explorar as capacidades de relacionamento e

comunicação no meio social, contribuindo para sua formação.

* Projeto Mascote:

A princípio com objetivo de ensinar os novos cuidados que deveremos adotar com o retorno

gradual as aulas presenciais, criaremos um  personagem de fantoche, que dependendo do

interesse das crianças poderá se transformar em nosso mascote. Com o objetivo de dialogar com

as crianças de maneira lúdica e prazerosa, sobre as novas práticas em nossa rotina escolar

atendendo  aos  protocolos  de  saúde,  salientando  que  só  a  professora  poderá  manusear,  o

mascote devidamente higienizada.

Por meio deste recurso poderemos tratar também questões como, respeito, amizade,

cooperação e generosidade, até mesmo questões  sociofamiliares. Serão estratégias que

despertarão a curiosidade, imaginação, trabalhará a afetividade o respeito e os novos protocolos.

Aniversariantes do mês: Ressaltamos que toda última sexta-feira de cada mês, realizaremos

um momento de comemoração de todos os aniversários que ocorreram ao longo do mesmo, onde

todas as crianças da U.E.,  serão reunidas no pátio e ao redor de uma mesa preparada com

enfeites  de  aniversário,  cantaremos  parabéns  aos  aniversariantes.  Após  esse  momento,

serviremos as crianças o bolo e o suco, respeitando cada faixa etária e necessidades de cada

criança.



Salientamos  que  utilizaremos  tanto  materiais  não  estruturados,  quanto  vários  materiais

recicláveis como recursos pedagógicos no desenvolvimento das crianças, entre eles jornais para

amassar, rasgar e recortar figuras, garrafas pet para fazer boliche, caixa de papelão para fazer

caixa surpresa, onde a criança deverá adivinhar o que tem na caixa, casinhas e jogos de garrafas

plásticas, canudo de papelão para fazer bonecos, caixa de leite e rolo de papel higiênico para

fazer fantoches entre outros materiais reciclados que surgirão ao longo dos projetos e se tornarão

novos objetos pedagógicos.

Dentro  de  todas  essas  atividades  e  brincadeiras  serão  trabalhados  conceitos,  regras,

interações, coordenação motora entre outras hipóteses que surgirão durante as brincadeiras e

diálogos e combinados feito com as crianças, pois é brincando também que a criança aprende a

respeitar regras, a ampliar o seu relacionamento social e a respeitar a si mesmo e ao outro.

Por meio da ludicidade a criança começa a expressar-se com maior facilidade, aprende a

ouvir,  respeitar  e  discordar  de  opiniões,  exercendo sua  liderança,  e  sendo também liderado,

aprende o respeitar as diferenças e compartilhar sua alegria de brincar. Em contrapartida, em um

ambiente sério e sem motivações, os educados acabam evitando que a criança expresse seus

pensamentos e sentimentos e realize qualquer outra atitude com medo de serem constrangidos.

Por isso temos dar condições para que a criança se expresse livremente.

* Sacola de atividades:

A proposta da sacola pedagógica se deu devido ao momento de isolamento social que

estamos passando, pela pandemia da COVID 19.  Onde  organizamos mensalmente  kits  com

recursos  pedagógicos,  contendo  jogos  e  propostas  de  brincadeiras,  cujos  mesmos  visam

proporcionar estímulos de coordenação motora fina, desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento

da linguagem, criatividade, imaginação, afetivo e social emocional.

Com o objetivo de proporcionar uma aprendizagem lúdica e prazerosa, com momentos de

diversão, conhecimento, aprimoramento de  suas  habilidades  e  capacidades  em  todos  os

aspectos.  Cabe  ressaltar  que  as  mesmas serão  retiradas  pelas  famílias  em dias  e  horários

previamente agendados, para que assim, não haja aglomeração na U.E.



Os projetos escolhidos em conjunto pelas professoras dos AG II são:

Projeto: “Quando me sinto assim”, o projeto visa desenvolver a capacidade de se relacionar

bem com os outros e consigo mesmo, além de favorecer com que as crianças lidem com as

próprias frustrações, bem como, aprendam a negociar com os outros e a conviver de forma

sociável, aprendendo a lidar com os seus sentimentos o dos outros.

Sendo assim, utilizaremos vários recursos para o desenvolvimento desse projeto entre eles,

gravuras,  recortes  de  revistas,  pinturas  com  tinta  guache  e  experiências,  filmes,  músicas,

histórias, teatros de fantoches e palitoches, confecção de brinquedos com materiais recicláveis e

músicas diversas. Lembrando que desenvolveremos essas atividades de forma virtual através de

gravação de vídeos e encontros com as crianças através do Google Meet e interações diárias via

whatsapp até o retorno das aulas presenciais.

Projeto:  “MEU  CORPINHO”,  cujo  objetivo  do  mesmo,  será  o  de  possibilitar  o

desenvolvimento das diferentes funções do corpo, despertando nas crianças a consciência do

seu próprio corpo e de suas partes, desenvolvendo também o conhecimento dos órgãos dos

cinco sentidos. Além de ampliar a percepção da criança e de sua autonomia em momentos de

higiene para bem-estar do corpo e da saúde.

Estimulando o movimento e o desenvolvimento da linguagem oral da criança, oportunizando a

autopercepção e o conhecimento do mundo que a cerca através do movimento corporal. Bem

como, possibilitar um ambiente para descobertas sobre as funções motoras, os sentidos e as

funcionalidades do corpo com ações estimuladoras, criando um movimento contínuo de

aprendizagem experimental  em todas essas áreas,  proporcionando as  crianças vivências,

experimentações e tateios contribuindo para seu desenvolvimento integral.

Desta forma utilizaremos vários recursos entre eles músicas diversas, contação de histórias,

jogos de comando, desafios com comando, brincadeiras cantadas, circuitos de habilidades motoras,

atividades rítmicas e jogos de imitação.



Projeto:  “Brincar com o que não é brinquedo”,  cujo objetivo será Incentivar o brincar, o

construir, e o imaginar, estimular a brincadeira de faz de conta, a interação, Conscientização e

preservação do meio ambiente, incentivar a separação de lixo e a reciclagem, explorar os

materiais recicláveis e aprender a construir brinquedos com material reciclável.

Desta forma utilizaremos vários recursos: Serão explorados diversos materiais reciclados que

se transformarão em brinquedos e jogos diversos, a partir de caixas de ovos, papelão, garrafas

pets, CDs, papéis diversos, rolos de papel, papelão, tampas, retalhos e outros que surgirem no

decorrer do projeto.

Projeto “Meu mundo do faz de conta, cantos e encantos”, cujo objetivo será possibilitar a

criança expressar seus desejos, pensamentos e sentimentos, utilizando seus argumentos para

desenvolver sua autonomia, além de experimentar brincadeiras que utilizam a imaginação,

interagindo com as demais crianças do grupo e da instituição.

Manipular diferentes objetos e materiais, explorando características, propriedades e

possibilidades de manuseio; criar trabalhos de arte através da produção gráfica e plástica, como

um meio de comunicar-se e expressar-se com o mundo; brincar com as linguagens artísticas, a

fim de expressar seu potencial criativo; explorar o corpo com a voz, mãos, pés, produzindo música

e instigando o faz de conta;

E ainda, participar de brincadeiras musicais que envolvam histórias; bem como, estabelecer a

comunicação através da linguagem oral e corporal, a fim de interagir com o adulto ou com outra

criança por meio do faz de conta; bem como, recontar histórias conhecidas com aproximação às

características  da  história  original,  referente  aos personagens,  cenários,  objetos.  Bem como,

explorar  e  utilizar  os  movimentos  de  recorte,  pintura,  desenho,  rasgar,  para  desenvolver  a

coordenação motora fina; Explorar de forma lúdica os diferentes cantinhos da sala, se utilizando

da imaginação e do faz de conta.

Semanas educativas:



* Semana da dengue: realizaremos com as crianças atividades com medidas socioeducativas

que visam à conscientização sobre ações de combate a dengue, a fim de abranger as famílias e

comunidade.

* Dia mundial da educação inclusiva: nesse dia trabalharemos junto à instituição com teatros

que represente a educação inclusiva,  a fim de mostrar as crianças que todos devemos ser

respeitados dentro das nossas diversidades, seja ela qual for.

* Semana do monteiro lobato: propiciaremos as crianças vivenciar dentro da literatura infantil

um mundo rico em cultura que encantam a todos, além de trabalhar valores como; amizade e

solidariedade e respeito.

* Semana da pipa sem cerol:  trabalharemos com os familiares a importância de não utilizar

cerol, além de abordar a questão dos perigos que o cortante oferece as crianças, bem como, a

qualquer  outra  pessoa  que  fizer  uso  do  mesmo.  Teremos  ainda,  uma  oficina  de  pipas  com

familiares das crianças, onde serão confeccionadas pipas.

* Semana das crianças: nesta semana as crianças terão atividades e brincadeiras especiais e

diferenciadas  a  fim  de  promover  diversão  e  valorização  das  crianças,  podendo  melhorar  a

autoestima.

* Semana do idoso: trabalharemos com as crianças a importância do idoso na sociedade e

nas nossas famílias, também enfatizando a sabedoria dos mais velhos e o respeito, cuidado e o

carinho que devemos ter com eles.

Festas previstas para 2021:

* Festa da roça: trabalharemos a valorização cultural e suas tradições, enfatizando a culinária,

as vestimentas e acessórios que são tão importantes, pois conta a nossa história e dos nossos

antepassados, além da interação e parceria da unidade com as famílias e comunidade.

* Exposição  dos  trabalhos  realizados  com  as  crianças  durante  o  ano  letivo:  será

promovido um momento de exposição dos trabalhos realizados pelas crianças e familiares que

terão a oportunidade de prestigiar as atividades de seus filhos e das demais crianças da



U.E., podendo apreciar e valorizar as mesmas que estarão expostas na escola.

* Festa de encerramento do ano letivo: está festa será muito importante para as crianças

principalmente para as crianças que irão para o primeiro ano do ensino fundamental, pois será a

despedida da educação infantil, e o início de novos desafios.

Referencias Bibliográficas:

BRASIL.  Ministério  da  Educação  e  do  Desporto.  Secretaria  de  Educação  Fundamental.

Referencial  curricular  nacional  para  a  educação infantil/Ministério  da  Educação e  do Desporto,

Secretaria de Educação Fundamental. - Brasília: MEC/SEF, 1998, volume: 1 e 2.
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Planejamento Específico Disciplina:

Educação Especial

Professor: 911001500 - CLEUMA BARBOSA PEREIRA

PLANO ENSINO ANUAL

Professora: Cleuma Barbosa Pereira

Educação Especial

Ano: 2021.

A Educação Especial é uma modalidade de ensino que perpassa todos os níveis, etapas e

modalidades. Oferece o atendimento educacional  especializado,  orienta  e  realiza  adaptações

curriculares  no  processo  de  ensino  aprendizagem  da  pessoa  com  deficiência,  e  atua

articuladamente com o ensino regular, LBDN9394/96. Faz parte do público-alvo da educação

especial:

Na  perspectiva  da  educação  inclusiva,  a  educação  especial  passa  a  constituir  a  proposta

pedagógica  da  escola,  definindo  como  seu  público-alvo  os  alunos  com deficiência,  transtornos

globais de desenvolvimento e altas habilidades/superdotação. Nestes casos e outros, que implicam

em transtornos funcionais específicos, a educação especial atua de forma articulada com o ensino



comum, orientando para o atendimento às necessidades educacionais  especiais  desses alunos.

(BRASIL,2008p.15)

Na educação infantil a inclusão acontece na oferta de oportunidades de aprendizagens e

estratégias que desenvolvam na criança todo  o seu potencial, nos aspectos: social, afetivo,

cognitivo, físico, visando assim um desenvolvimento pleno.

Os objetivos da educação especial  são: promover condições de acessibilidade, integração do

aluno, garantir serviços de apoio especializados de acordo com as especificidades dos alunos,

elaborar recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem barreiras, junto ao professor da

sala, elaborar propostas pedagógicas que atendam as necessidades específicas dos alunos.

A metodologia será planejada e articulada ao planejamento do professor regente da sala,

adequando as propostas à necessidade específica  de  cada  criança  com  necessidades

educacionais especiais, com propostas colaborativas, e planejando em equipe com as professoras

dos agrupamentos I, II, III. Desta forma meus horários serão alternados entre período matutino e

vespertino visando atendimento especializado em todas as turmas da U.E.

A observação será o passo inicial para identificar as crianças que possuem uma necessidade

Educacional  Especial,  e  a  partir  dessa  observação considerar quais serão as adaptações e

intervenções necessárias em cada caso, contando sempre com a participação da equipe gestora

e professora regente das salas.

Os projetos coletivos e semanas educativas terão as adaptações necessárias, sempre que houver

necessidade, para que nenhum aluno deixe de participar das propostas pedagógicas, respeitando

todo o protocolo de segurança vigente devido à Pandemia do novo Coronavírus,  com

distanciamento, uso de máscara, álcool em gel.

Projetos coletivos do AGI:

Lidando com as emoções - “Cuidando de mim e do outro”;

“Bebês em movimento”;

“Que bichinho é esse?”;



“Um mundo de sensações”.

Projetos coletivos do AG II:

“Quando me sinto assim”;

“Eu e o meu corpinho”;

“Brincar com o que não é brinquedo”;

Meu mundo do faz de conta - “Cantos e encantos”.

Projetos coletivos do AG III:

“Um novo começo”;

“Quanto tempo o tempo tem”;

“Janela para o mundo”.

Semanas Educativas:

“Dengue”: de 22 a 26 de Março/2021;

“Dia Mundial da Educação Inclusiva” – Data: 14 de Abril/2021;

“Monteiro Lobato”: de 15 a 20 de Abril/2021;

“Pipa sem cerol”: de 14 a 18 de Junho/2021;

“Semana das crianças”: de 04 a 08 de Outubro/2021;

“Semana do Idoso”: de 27 de setembro a 01 de Outubro/2021.

Espaços Explorados: serão explorados com as crianças, todos os ambientes da unidade escolar.

Para  o  desenvolvimento  de  atividades  e  propostas  pedagógicas  serão  utilizados  recursos
relacionados a seguir:

PDI (Plano Desenvolvimento Individual);

LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais) uma breve introdução de sinais básicos;

Leitura labial para alunos surdos, com uso de máscara transparente;

Recursos visuais/imagens;



Fichas de comunicação;

Objetos concretos;

Entrevistas com as famílias;

Encaminhamentos, quando houver necessidade.

Durante  o  ano  letivo  de  2021,  as  ações  serão  revistas,  (re)pensadas,  (re)planejadas,

(re)avaliadas  constantemente  para  que  alcancemos maior qualidade no processo de ensino

aprendizagem das crianças, que serão atendidas pela professora de educação especial desta

unidade escolar.

Referências Bibliográficas:

BRASIL, política nacional de educação especial na perspectiva da educação inclusiva, Brasília,

2008. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/politicaeducespecial.pdf  , Acesso em 19
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BRASIL. Ministério da Educação. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB 9.394, de
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http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/politicaeducespecial.pdf


O brinquedo coloca a criança na presença de reproduções: tudo que existe no cotidiano, a
natureza e as construções humanas. Pode-se dizer que um dos objetivos do brinquedo é dar a
criança um substituto dos objetos reais na proposta de manipulá-los. (KISHIMOTO, 2009, P.18)

Na Educação Infantil, as aprendizagens essenciais compreendem tanto comportamentos,
habilidades, conhecimentos, quanto vivências que promovem aprendizagem e desenvolvimento,
nos diversos campos de experiências, sempre tornando as interações e as brincadeiras como eixos
estruturantes, constituindo como objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Sabemos que a
Educação Infantil vem sofrendo grandes transformações nos últimos tempos, onde a criança deixou
de ser um ser passivo e sem importância, que somente recebia conhecimento, passando a ter uma
nova identidade. Hoje, a criança é considerada como única, levando em conta sua especificidade e
identidade pessoal e histórica.

Para  Vygotsky,  a  natureza  humana  só  pode  ser  entendida  quando  se  leva  em  conta  o
desenvolvimento sociocultural  dos indivíduos.  Não existe um indivíduo crescendo fora de um
ambiente cultural. Desde o nascimento, a criança nasce inserida num meio social que é a família,
é nela que a mesma estabelece as primeiras relações com a linguagem e na interação com os
outros.

Nas interações cotidianas, a mediação com o adulto acontece espontaneamente no processo da
linguagem e no contexto das situações imediatas. As vivências na Educação Infantil tornam-se a
base para o desenvolvimento cognitivo, motor, verbal e mental, é nesse período que a criança
passa a ser sujeito da sua própria ação, construindo sua autonomia, cidadania, educação,
socialização e seus conhecimentos.

“No primeiro ano de vida, a criança interage com o meio regido pela afetividade, isto é, o estágio
impulsivo emocional,  definido pela simbiose afetiva da criança em seu meio social, A criança
começa a negociar, com seu mundo socioafetivo, os significados próprios, via expressões tônicas.
As emoções são intermediárias com suas relações com o mundo”. (Galvão, 2000).

Entende-se que a concepção construtivista de aprendizagem é um método ativo de construção
de conhecimentos iniciado pela criança e não uma recepção passiva de saberes pré construídos
pelo

professor. Nesta concepção, as interações sociais são indispensáveis para a construção do
conhecimento, como também é fundamental  partir das características de cada uma, onde
podemos perceber que a criança tem vontade própria e competências para se comunicar,
manifestam interesse umas pelas outras, participam e se ajudam mutuamente, favorecendo
assim, a circulação de ideias.

A  partir  das  situações  lúdicas  e  dos  momentos  em  que  a  criança  de  fato  brinca,  ela  está
construindo seu conhecimento, de uma maneira única e prazerosa. Assim sendo, não esquecerá
aquilo que aprendeu. O brincar para a criança é uma das formas de compreender o mundo ao
seu redor.  A brincadeira na Educação Infantil  constitui  uma situação social,  onde ao mesmo
tempo em que há representações e  explorações, em outras situações sociais há formas de
relacionamentos interpessoais entre as crianças, ou eventualmente entre elas e um adulto.

“Destacamos, como primeiro elemento fundamental no processo de observação na educação
infantil, à reflexão sobre quem é a criança que será observada e em qual espaço ela está inserida.
É importante também saber que, em um país como o Brasil, as diferenças de opinião e  de
oportunidade que as crianças vivenciam são intensas”. (ROSENAU, 2012, p.145).



A partir da citação de ROSENAU, faço uma observação que acredito ser de extrema importância
para atuar na educação infantil. É preciso ouvir a criança, entendê-la em seu contexto, seu tempo
de aprender, suas necessidades, suas atitudes, intermédio do meio em que vive.

A Educação Infantil é um momento propício para que a criança desenvolva a sua identidade e
autonomia; a começar pelo crachá do nome, a organização em atividades, a chamadinha, a entrega
do  caderninho  de  recados,  nas  brincadeiras  com  músicas,  através  do  espelho  e  atividades
diversificadas.

Segundo Delors, devemos estimular as crianças aos quatro pilares, cujos mesmos são: “Aprender
a conhecer”, “aprender a fazer”, “aprender a viver juntos”, e “aprender a ser”. Basicamente estes
pilares constituem a educação infantil, um momento de descoberta,  aprendizagem e reflexão.
Acredito que baseando nisso vou conseguir alcançar meus objetivos.

É importante salientar que a visão que se tem da criança é algo historicamente construído, por
isso é que pode perceber os grandes contrastes em relação ao sentimento de infância no decorrer
dos tempos.

Buscando compreender a Educação Infantil e a concepção de infância, consideraremos que as
práticas desenvolvidas com as crianças são construídas a partir das representações manifestadas
no imaginário, de maneira lúdica e prazerosa, respeitando a função indissociável.
Portanto, se fará necessário uma organização do tempo, espaço e de um planejamento
adequado para que o brincar o cuidar e o educar não se separem.

Na Educação Infantil é preciso criar oportunidades para que as crianças entrem em contato com
outros grupos sociais e culturais, outros modos de viver,  oportunizando as crianças vivências e
aprendizagens que fomentem o encantamento e o interesse pelo aprender no contexto escolar,
colaborando para a formação intelectual, cultural e emocional da criança. Para tanto, as ações e
práticas pedagógicas a  serem tecidas junto com as crianças, serão exploradas especialmente
desde a chegada à unidade, alimentação, higiene, roda da conversa, organização de tempos e
espaços para propostas lúdicas, para registros individuais ou coletivos, brincadeiras nos espaços
externos,

dinâmicas, caixas temáticas, conto e reconto de histórias, apreciação de variados materiais
audiovisuais, além das atividades dos projetos que certamente  serão,  em alguns momentos,
desenvolvidos em parceria com as famílias.

Com o  objetivo  de  provocar,  ampliar  e  (re)  significar  as  vivências,  repertórios  e  saberes  das
crianças;  utilizaremos diversos recursos didáticos, dentre eles destacamos: pinturas com tintas,
lápis, canetas, giz de cera e giz de lousa, desenhos, recorte e colagens, livros de literatura infantil
relacionados a temática em foco, a musicalidade ou outros materiais não estruturados.

Tendo em vista, que as ações pedagógicas pretendem partir  dos saberes já construído pelas
crianças,  buscaremos  avançar  na  construção  de  conhecimentos  por  meio  de  estratégias  e
práticas que desafiem e instigue a curiosidade infantil, respeitando o tempo e as especificidades
de  cada  criança  sem  ocupar-se  de  atividades  que  relegam  à  criança  o  posto  de  apenas
expectadora  de seu processo de aprendizagem, oferecendo às crianças da turma, vivências
significativas e se possível concreta, de aprendizagens, possibilitando atividades abrangendo os
cinco campos de experiências da Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

Considerando os direitos e os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento esperada em cada
campo de experiências,  será  planejado atividades,  respeitando e  expressando  sentimentos  e
emoções, atuando em grupo e demonstrando interesse em construir novas relações, respeitando
a diversidade e solidarizando-se com os outros, conhecer e respeitar regras de convívio social,
manifestando respeito pelo outro (o eu, o outro e nós).



Reconhecer a importância de ações e situações do cotidiano que contribuem para o cuidado de sua
saúde e a manutenção de ambientes saudáveis, apresentar autonomia nas práticas de higiene,
alimentação, vestir-se, cuidado com seu bem estar, valorizando o próprio corpo, utilizar o corpo
intencionalmente, com controle, adequação e criatividade, como instrumento de interação com o
outro e com o meio, coordenar suas habilidades manuais (corpo, gestos e movimentos).

Discriminar diferentes tipos de sons e ritmos, interagir com a música, percebendo-a como
forma de expressão individual e coletiva, expressar-se por meio das artes visuais, fazendo
uso de diferentes materiais, relacionar-se com o outro empregando gestos, palavras,
brincadeiras, jogos, imitações, observações e expressões corporais (traços, sons, cores e
formas).

Expressar  ideias,  desejos  e  sentimentos  em distintas  situações  de  interação,  por  diferentes
meios, argumentar e relatar fatos oralmente, em sequência temporal e casual, organizando e
adequando sua fala ao contexto em que é produzida; ouvir, compreender, contar, recontar e criar
narrativas, conhecer diferentes gêneros e portadores textuais, demonstrando compreensão da
função social da escrita, reconhecendo a leitura como fonte de prazer e informação (escuta, fala,
pensamento e imaginação).

Interagir com o meio ambiente e com fenômenos naturais ou artificiais, demonstrando curiosidade e
cuidado, identificar, nomear, comparar adequadamente as propriedades do objeto, estabelecendo
relações entre si, apresentar vocabulário relacionado às noções de grandeza; maior, menor, igual, e
espaço; dentro e fora, medidas; comprido, curto, grosso, fino, como meio de comunicação de suas
experiências, utilizar unidades de medida; dia e noite, dias da semana, meses e ano, noções de
tempo; ontem, hoje e amanhã, antes agora e depois, para responder a necessidade e questões do
cotidiano, identificar e registrar quantidades por meio de diferentes formas de

representação; contagem, desenhos, símbolos, escrita e organização de gráficos básicos (Espaços,
tempos, quantidades, relações e transformações).

A constituição da turma do AG II E foi feita pela equipe gestora e seguiu ordens de cadastro,
matrículas, tendo as crianças sido distribuídas aleatoriamente. Portanto, não são definidos por
gênero, onde muitas vezes acaba se tendo mais meninas, menos meninos e vice-versa.
Essa será uma forma coerente de se organizar, pois teremos crianças que já eram da U.E., antes, e
outras que chegaram recentemente.

Essa organização nos ajudará na adaptação e socialização das crianças umas com as outras ao
ambiente escolar. A proposta para o agrupamento II E, será de vinte crianças inicialmente, com
idade de dois anos e dois meses a três anos e quatro meses, que possivelmente permanecerá na
unidade em período integral.

Meu objetivo como professora será o de promover uma aprendizagem significativa e buscar formas
criativas e estimuladoras de desafiar as estruturas conceituais de cada criança, com jornada de
trabalho de 22 horas, ficando quatro horas por dia com as crianças e duas horas semanalmente em
reuniões de TDC (Trabalho Docente Coletivo), onde serão; planejadas, estudadas e discutidos
assuntos direcionados ao trabalho pedagógico da unidade.

As atividades pedagógicas serão sempre organizadas de modo a seguir um planejamento
prévio, com diversos momentos em que as crianças possam ter a oportunidade de expressar
fatos do seu cotidiano, seja online ou presencial, cumprindo os protocolos do nosso
município, para segurança de todos, devido o momento de pandemia que estamos vivendo.

Nós profissionais da Educação Infantil, precisamos nos adaptar ao novo, criando possibilidades de
realizar  atividades  que  abranja  a  distância, incorporando nuances pedagógicas que produza
sentidos em momentos como esse que vivenciamos, adaptando o planejamento para um trabalho



remoto ou presencial, com gravações de vídeos e momentos de interação com as crianças e
famílias.

Objetivamos com essas ações, criar, bem como, fortalecer vínculos com as crianças e suas
famílias, sempre procurando nos informar sobre como está sendo o desenvolvimento da criança
nesse momento de distanciamento social, como também sugerindo atividades para as mesmas
desenvolverem em casa, com materiais de fácil acesso às famílias, podendo ser modificado ou
alterado conforme for necessário, não deixando de desenvolver as atividades planejadas com os
mesmos.

A pandemia e a quarentena estão a revelar que são possíveis alternativas, que as sociedades
se adaptam a novos modos de viver quando tal é necessário e sentido como correspondendo ao
bem comum. Essa situação torna-se propícia a que se pense em alternativas ao modo de viver,
de produzir, de consumir de conviver nestes primeiros anos do século XXI. (SANTOS,
Boaventura de Souza. A cruel pedagogia do vírus. Boitempo editorial, 2020.)

Nesse primeiro momento, iniciaremos com acolhimento e adaptação das crianças, de forma
remota, devido esse momento avassalador que estamos vivendo em função da pandemia do
Covid-19, em cujo mesmo, objetivamos promover as mesmas, um momento atrativo, alegre e
prazeroso, estabelecendo estratégias tanto para as crianças como para os educadores de modo
que a nova etapa se construa com base no que as mesmas sabem e são capazes de fazer, em
sua perspectiva de

continuidade de seu percurso educativo, proporcionando momentos de diversão e lazer, bem como
a socialização entre o grupo.

E ainda, desenvolveremos atividades interdisciplinares sobre o tema trabalhado, influenciando
diretamente o aprendizado, com ações que explorem ambientes internos e externos, despertando a
criatividade,  além  de  estimular  a  busca  pelo  conhecimento.  Salientamos  que  periodicamente
teremos reuniões via  Google  Meet,  onde  as  famílias poderão participar  de  maneira  direta  das
atividades de seus filhos, reforçando a importância da participação dos pais e  responsáveis no
processo educacional.

A Rotina do agrupamento se inicia desde a chegada das crianças, onde serão acolhidas com
brinquedos,  vídeos,  músicas  ou  livros.  Em  seguida faremos rodas de conversa; que é um
momento muito importante no dia a dia das crianças, a fim de abordar assuntos de interesse do
grupo,  faremos  chamadinha,  trabalharemos  com  janelinha  do  tempo,  contagem,  regras,
combinados, hora das novidades, para que as crianças possam expressar seus sentimentos e
desejos. Bem como, as crianças terão também diariamente, momentos de higienização das mãos,
escovação de dentes, alimentação (café da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar).

Durante o ano letivo de 2021, Trabalharemos com projetos e semanas educativas, onde
estaremos com o olhar voltado para o acolhimento e também na organização de atividades
lúdicas e pedagógicas, para que as crianças tenham oportunidades para interagir e participar em
todos os momentos seja um trabalho desenvolvido individual ou coletivo, dentro ou fora da
unidade.

Em todos os projetos e semanas educativas, trabalharemos com aperfeiçoamento dos gestos,
experimentando e utilizando de suas habilidades em diversas situações do cotidiano, participando
de situações que envolvem a necessidade de se expressar e argumentar suas ideias, desenvolver
habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear com brincadeiras
diversificadas, dirigidas e livres, circuitos, corrida de obstáculos, futebol, bambolês, bolas, pneus,
tanque de areia,  parque,  danças,  ginásticas.  Teremos semanalmente momentos de interação
entre agrupamentos, desenvolvendo a imaginação, atenção, concentração, expressão corporal e
oralidade, atividades com músicas, danças, conto; reconto, e dramatizações (sexta em cena).



Com a mesma intencionalidade realizaremos também “Aniversariantes do mês” que acontecerá
toda última Sexta-feira do mês, com um  cardápio  diferenciado,  com  brincadeiras  diversas,
prestigiando os aniversariantes de cada mês.

* Sacola de atividades: A fim de proporcionar momentos lúdicos, se atentando ao
desenvolvimento e aprendizagem das crianças, foi criada uma sacola com kit  de materiais  e
atividades pedagógicas  por  meio  de  jogos,  brinquedos  e  brincadeiras,  para  que  as  crianças
possam brincar e se divertir juntamente com suas famílias, durante o período em que estiverem
em casa, bem como ampliar as possibilidades de atividades, a participação e a interação das
famílias nas mesmas.

Salientamos que essa sacola, será elaborada mensalmente pela professora, com os temas
propostos para o mês. Esse kit será retirado pelas famílias na escola, com dias e horários
previamente  agendados,  para  que  não  haja  aglomeração,  seguindo  os  protocolos  de
distanciamento, cuidados e higiene para segurança de todos. Além disso, será gravado, pela
professora, um vídeo explicativo,

falando como desenvolver cada uma das atividades. Esses vídeos serão enviados para as famílias,
via grupo do whatssapp.

Segundo  as  Diretrizes  Curriculares  Nacionais  para  a  Educação  Infantil  (2009),  são  princípios
estéticos: a sensibilidade, a criatividade, a ludicidade e a liberdade de expressão nas diferentes
manifestações artísticas e culturais. Sendo assim trabalharemos bimestralmente com  projetos,
dentro da construção do conhecimento e aprendizagem, com interação e acolhimento de crianças e
famílias (via Google Meet, Whatsapp, Facebook e posteriormente postados no Google Classroom),
para que tenhamos um retorno seguro e consciente. Esse será um momento para acolhermos
nossas crianças de forma carinhosa, estreitando laços de afetividade, pois afetividade não está
apenas no toque; está no olhar, na fala, nos gestos, em nosso sentimento.

Pensando em criar vínculos afetivos com crianças e famílias, iniciaremos com o projeto “Quando
me sinto assim”, com o objetivo de considerar as especificidades afetivas, emocionais, sociais e
cognitivas das crianças, buscando a identidade das mesmas, envolvendo-as em  ações  que
permitem  sua  autoconfiança,  construindo  uma  imagem  positiva  de  si,  atuando  de  forma
independente, descobrindo e conhecendo seu próprio corpo com possibilidades e limitações.

E ainda, buscando informações sobre sua história e de sua família, procurando conscientizá-las
de como saber lidar com seus sentimentos e emoções que por vezes nos desestabilizam. Bem
como, o projeto visa também, contribuir  no auxílio  de ajudar as crianças a organizarem suas
emoções, uma vez que as mesmas, também têm que lidar diariamente com muitas emoções
(raiva, tristeza, alegria, nojo, medo) e passam por situações que geram frustrações.

Dando sequência, iniciaremos o projeto: “Eu e o meu corpinho”, tendo como objetivo, possibilitar o
desenvolvimento das diferentes funções  do corpo humano, despertando nas crianças a
consciência do seu próprio corpo e de suas partes, desenvolvendo também o conhecimento dos
órgãos dos cinco sentidos.

Além de ampliar a percepção da criança e de sua autonomia em momentos de higiene para oo
bem-estar do corpo e da saúde, estimulando os movimentos e o desenvolvimento da linguagem
oral da criança, oportunizando a autopercepção e o conhecimento do mundo que o cerca, através
do movimento corporal.

Em seguida, desenvolveremos atividades com base no projeto “Brincar com o que não é
brinquedo”, estimulando a criatividade, atenção, concentração e demais capacidades cognitivas e
motoras, por meio da construção de brinquedos com materiais não estruturados, como forma de



conhecimento, explorando a riqueza que temos nos materiais recicláveis, bem como, disponíveis
na natureza.

Dando continuidade ao mundo imaginário das crianças, finalizaremos com o projeto “Meu mundo
do faz de conta; cantos e encantos”, cujo mesmo, permitirá com que as crianças compreendam o
mundo real a que estão inseridas, além de, possibilitar a elas uma posição privilegiada dentro da
brincadeira,  na qual terá a autonomia de tomar decisões perante a sua visão e liberdade de
escolha, criando a capacidade de imitar, imaginar, representar, sem medo ou receio, a partir do
mundo que ela mesma cria, entendendo e internalizando regras no mundo em que está inserida.

Ressaltamos que ao longo do ano letivo de 2021, promoveremos ações e propostas explorando
variados espaços da unidade a partir das semanas educativas  que serão trabalhadas com as
crianças, cujas mesmas são:

Semana do combate à Dengue: onde através da mesma buscaremos conscientizar as
crianças e suas famílias sobre a importância e cuidado que devemos ter no armazenamento
do lixo, reconhecer como os hábitos de higiene ajudam a manter a saúde e a prevenir
doenças e combater o mosquito Aedes Aegypti.

Dia Mundial da “Educação Inclusiva”: antes nós tínhamos a escola regular e a escola especial,
separadamente. A Educação Inclusiva aparece para acabar com essa separação e o preconceito
que atinge grande parte da sociedade, permitindo a convivência e a integração social das pessoas
com necessidades especiais.

Pensando  nisso,  proporcionaremos atividades  pedagógicas  quebrando  barreiras,  trabalhando e
conscientizando as crianças do que é uma pessoa com necessidades especiais, e que as mesmas
devem ser respeitadas como qualquer um de nós, procurando de alguma maneira fazer com que
essas informações cheguem até suas famílias, com atividades diferenciadas, levando informações
sobre o assunto, buscando formas que melhor se ajuste à nossa rotina.

Semana Monteiro Lobato – através dessa semana educativa, instigaremos a curiosidade das
crianças pela leitura, abrindo espaços para colocações das crianças, proporcionando a integração
das mesmas, socializando seus conhecimentos, promovendo atividades voltadas à narração de
histórias e leitura, através de situações lúdicas e integradas à comunidade escolar.

Semana pipa sem cerol: nessa semana, criaremos meios de informar e conscientizar as crianças de
uma forma lúdica e prazerosa, sobre o perigo de usar linhas com cortantes ao soltarem pipas, ou
raias, não misturando brincadeiras com perigo.

Semana do idoso: essa semana foi escolhida, pensando em favorecermos o estreitamento de laços
familiares entre três gerações, além de, resgatar valores de história de vida, as experiências, a
sabedoria adquirida ao longo da vida da pessoa idosa. Bem como, possibilitar o convívio com as
demais gerações, promovendo respeito à dignidade e à cidadania das mesmas.

Semana  da  criança:  dentro  das  propostas  dessa  semana,  elaboraremos  atividades  lúdicas,
permitindo que sejam abordados junto dela, outras importantes temáticas transversalmente; como
a construção da identidade, a passagem do tempo, envelhecimento (as fases da vida). Também é
um momento para promover a conscientização quanto aos direitos e deveres das crianças, além
de proporcionar momentos de lazer, alegria e socialização. Durante o ano, teremos também a
Festa na roça e o encerramento do ano letivo, com exposição das atividades que foram realizadas
com as crianças, durante todo o ano.

A avaliação e documentação do nosso trabalho com as crianças serão processadas e contarão com
uma observação atenta e sensível, bem como registros por meio de fotos, produções coletivas e
individuais elaboradas pelas próprias crianças e, possivelmente pelas famílias, conforme temas e
projetos a serem desenvolvidos ao decorrer do ano.



Planejaremos bem como, (re) planejaremos nosso trabalho com as crianças, a partir ainda de

outros momentos avaliativos, tais como, em nossos tempos de formação (TDC, trabalho entre pares
– formação de monitoras), reuniões de setor e/ou momentos de avaliação institucional.
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Educação Especial

Ano: 2021.

A Educação Especial é uma modalidade de ensino que perpassa todos os níveis, etapas e

modalidades. Oferece o atendimento educacional  especializado,  orienta  e  realiza  adaptações

curriculares  no  processo  de  ensino  aprendizagem  da  pessoa  com  deficiência,  e  atua

articuladamente com o ensino regular, LBDN9394/96. Faz parte do público-alvo da educação

especial:

Na  perspectiva  da  educação  inclusiva,  a  educação  especial  passa  a  constituir  a  proposta

pedagógica  da  escola,  definindo  como  seu  público-alvo  os  alunos  com deficiência,  transtornos

globais de desenvolvimento e altas habilidades/superdotação. Nestes casos e outros, que implicam

em transtornos funcionais específicos, a educação especial atua de forma articulada com o ensino



comum, orientando para o atendimento às necessidades educacionais  especiais  desses alunos.

(BRASIL,2008p.15)

Na educação infantil a inclusão acontece na oferta de oportunidades de aprendizagens e

estratégias que desenvolvam na criança todo  o seu potencial, nos aspectos: social, afetivo,

cognitivo, físico, visando assim um desenvolvimento pleno.

Os objetivos da educação especial  são: promover condições de acessibilidade, integração do

aluno, garantir serviços de apoio especializados de acordo com as especificidades dos alunos,

elaborar recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem barreiras, junto ao professor da

sala, elaborar propostas pedagógicas que atendam as necessidades específicas dos alunos.

A metodologia será planejada e articulada ao planejamento do professor regente da sala,

adequando as propostas à necessidade específica  de  cada  criança  com  necessidades

educacionais especiais, com propostas colaborativas, e planejando em equipe com as professoras

dos agrupamentos I, II, III. Desta forma meus horários serão alternados entre período matutino e

vespertino visando atendimento especializado em todas as turmas da U.E.

A observação será o passo inicial para identificar as crianças que possuem uma necessidade

Educacional  Especial,  e  a  partir  dessa  observação considerar quais serão as adaptações e

intervenções necessárias em cada caso, contando sempre com a participação da equipe gestora

e professora regente das salas.

Os projetos coletivos e semanas educativas terão as adaptações necessárias, sempre que houver

necessidade, para que nenhum aluno deixe de participar das propostas pedagógicas, respeitando

todo o protocolo de segurança vigente devido à Pandemia do novo Coronavírus,com

distanciamento, uso de máscara, álcool em gel.

Projetos coletivos do AGI:

Lidando com as emoções - “Cuidando de mim e do outro”;

“Bebês em movimento”;

“Que bichinho é esse?”;



“Um mundo de sensações”.

Projetos coletivos do AG II:

“Quando me sinto assim”;

“Eu e o meu corpinho”;

“Brincar com o que não é brinquedo”;

Meu mundo do faz de conta - “Cantos e encantos”.

Projetos coletivos do AG III:

“Um novo começo”;

“Quanto tempo o tempo tem”;

“Janela para o mundo”.

Semanas Educativas:

“Dengue”: de 22 a 26 de Março/2021;

“Dia Mundial da Educação Inclusiva” – Data: 14 de Abril/2021;

“Monteiro Lobato”: de 15 a 20 de Abril/2021;

“Pipa sem cerol”: de 14 a 18 de Junho/2021;

“Semana das crianças”: de 04 a 08 de Outubro/2021;

“Semana do Idoso”: de 27 de setembro a 01 de Outubro/2021.

Espaços Explorados: serão explorados com as crianças, todos os ambientes da unidade escolar.

Para  o  desenvolvimento  de  atividades  e  propostas  pedagógicas  serão  utilizados  recursos
relacionados a seguir:

PDI (Plano Desenvolvimento Individual);

LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais) uma breve introdução de sinais básicos;

Leitura labial para alunos surdos, com uso de máscara transparente;



Recursos visuais/imagens;

Fichas de comunicação; 

Objetos concretos;

Entrevistas com as famílias;

Encaminhamentos, quando houver necessidade.

Durante  o  ano  letivo  de  2021,  as  ações  serão  revistas,  (re)pensadas,  (re)planejadas,

(re)avaliadas  constantemente  para  que  alcancemos maior qualidade no processo de ensino

aprendizagem das crianças, que serão atendidas pela professora de educação especial desta

unidade escolar.
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Ano: 2021

Quando uma criança brinca, joga e finge, está criando um outro mundo. Mais rico,

mais belo e muito mais repleto de possibilidades e invenções do que o mundo onde

de fato vive.

(Marilena Chauí).

A Educação Infantil é uma das mais importantes etapas da formação da criança, pois é onde

ela começa a experimentar o mundo fora do núcleo familiar, faz novos amigos, aprende a conviver

com as diferenças e faz várias descobertas em todas as áreas do conhecimento.

Além  de  ser  também  um  lugar  onde  são  realizados  os  cuidados  básicos  de  higiene  e

alimentação,  onde  laços  afetivos  são  criados.  Cuidar  e  educar  significa  compreender  que  o

espaço/tempo em que a criança vive exige seu esforço particular e mediação do professor  como

forma  de  proporcionar  ambientes  que  estimulem  a  curiosidade  com  consciência  e

responsabilidade.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9.394, sancionada em 20/12/96,

estabelece as diretrizes e bases da Educação Nacional, e no seu Artigo 29º trata da Educação

Infantil.  A  Educação  Infantil,  primeira  etapa  da  educação  básica,  tem  como  finalidade  o

desenvolvimento  integral  da  criança  até  seis  anos,  em  seus  aspectos  físicos,  psicológicos,

intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade.

(...)  é  preciso  afirmar,  na  especificidade  da  educação  infantil,  um  currículo

sustentado  nas  relações,  nas  interações  e  em  práticas  educativas

intencionalmente voltadas para as experiências concretas da vida cotidiana, para

a aprendizagem da cultura, pelo convívio no espaço da vida coletiva e para a

produção de narrativas, individuais e coletivas, através de diferentes linguagens.

(BARBOSA e RICHTER, 2009, p.25)



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

participante  ativa  no  processo  de  ensino  aprendizagem e o conhecimento será construído

considerando os aspectos cognitivos, físicos, sociais e emocionais da mesma. O professor atuará

como mediador entre o conhecimento e a criança, estimulando sua curiosidade, necessidades,

vivências e trazendo elementos que contribuam para uma aprendizagem mais significativa.

De  acordo  com  Vygotsky  (1999),  a  brincadeira  exerce  uma  forte  influência  no

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

ação e por outra para satisfazer suas impossibilidades de executar determinadas ações.

No  entanto,  a  brincadeira  não  é  apenas  uma  atividade  simbólica,  uma  vez  que  mesmo

envolvendo situações imaginárias, ela baseia- se em regras de comportamento condizentes com

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

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

comportamento e desenvolvimento cognitivo.

É no ato de brincar que a criança estabelece os diferentes vínculos entre as características do

papel assumido, suas competências e as relações que possuem com outros papéis, tomando

consciência disto e generalizando para outras situações.  Para brincar é preciso que as crianças

tenham certa independência para escolher seus companheiros e os papéis que assumirão no

interior de um determinado tema e enredo, cujos desenvolvimentos dependem unicamente da

vontade de quem brinca.

A criança que vive em um ambiente construído para ela e por ela vivencia emoções que a

farão expressar sua maneira de pensar, bem como a maneira como vivem e sua relação com o

mundo. Para que isso ocorra de maneira prazerosa às crianças, utilizaremos todos os espaços

internos da unidade que são sala de aula; pátio interno, refeitório e o palco. Sem deixarmos de

lado, os ambientes externos, cujos mesmos são: parques, casinha do Tarzan, casinha de boneca;

quiosque, gramado, solário, estacionamento e demais áreas verdes da U.E.

Assim  as  atividades  serão  realizadas  em  diversos  espaços,  sala  de  aula,  contação  de

histórias na casinha de boneca, circuitos e gincanas em espaços abertos como pátio e área verde



externa,  solário  para  experiências  e  brincadeiras  dirigidas,  palco  onde  as  crianças  podem

trabalhar a música e movimentos, apresentações de teatros e danças, refeitório na realização de

culinária. A organização anterior e  posterior  do  espaço  que  será  utilizado  será  feita  pela

professora e auxílio das monitoras.

Durante  as  atividades  que  serão  realizadas  as  crianças  serão  organizadas  de  diversas

maneiras, tudo dependerá da atividade proposta, algumas serão em grupos pequenos, grupos

grandes, outras, grupo de meninas e meninos, individual para assim as crianças poderem ter

diversas experiências e aprendizados.

As estratégias que serão utilizadas nas atividades serão de pinturas com tintas, giz, lápis,

confecção de cartazes com recursos variados, colagens, experiências com materiais diversos,

culinárias, jogos. Assim as crianças poderão ter novas experiências e novos conhecimentos.

Os  materiais  que  serão  utilizados  durante  as  atividades  propostas  se  dará  de  materiais

industrializados a reciclável.  Será utilizado tintas, colas, giz e giz de cera para confecção de

cartazes, materiais recicláveis como: garrafas pet, caixas de papelão, tampinhas, revistas, jornais

e outros, para confecção os trabalhos de artes, para culinárias, confecção de massinhas, e

experiências.

Será trabalhada a autonomia das crianças em todos os momentos, onde as crianças terão

responsabilidades com seus pertences em guardar e cuidar, na troca as monitoras incentivarão

que as mesmas tenham autonomia e se sintam capazes de realizarem essa tarefa, a professora

ajudará as crianças nos momentos de conflitos onde seu papel  fundamental  será conduzir  a

situação de maneira justa e isenta de parcialidade.

Será feito integração entre as crianças do mesmo agrupamento e de agrupamentos diferentes

entre  crianças  e  adultos  através  de  atividades,  o  projeto  sexta  em  cena  onde  as  crianças

interagem com todas as crianças da unidade escolar através do período de apresentação de

danças e teatros.

* Roda de Conversa:



A roda de conversa na educação infantil possibilita a criança desenvolver a comunicação,

autonomia,  o  respeito  a  diversidade,  o  desenvolvimento  da  imaginação  dentre  outras

possibilidades  de  desenvolvimento  e  aprendizagem,  a  convivência  em  grupo  com  a  turma,

possibilita com que a mesma desenvolva sua autonomia e aprender que todos têm a sua vez de

participar.

* Aniversariantes do mês:

Celebrar o aniversário é importante para que as crianças sintam-se reconhecidas em seu

grupo  social  e  para  que  desenvolvam  uma  autoestima  positiva.  É  um  dos  primeiros  rituais

significativos às crianças, por isso, “brincar de aniversário” se torna uma atividade significativa

para as crianças da educação infantil. Na última sexta feira de cada mês as crianças serão

convidadas a cantar parabéns para  os aniversariantes do mês no pátio da escola com um

momento divertido e alegre, além de um delicioso bolo e suco.

* Projeto Mascote:

O projeto tem como intuito desenvolver a Identidade, a Autonomia e Linguagem Oral, assim

como responsabilidade e afetividade. As crianças participarão de todas as etapas do projeto, de

maneira lúdica para tornar a aprendizagem prazerosa e significativa. Ao retornar as  aulas a

professora fará uma pesquisa sobre o interesse da turma para criar a nomenclatura da sala e

posteriormente a escolha da mascote da sala.

*Sacola de atividades:

Para  dar  continuidade  no desenvolvimento  e  aprendizagem das crianças,  foi  criado  uma

sacola de atividades e também kits de materiais para a realização dessas atividades enquanto

estiverem em casa, serão atividades que poderão ser desenvolvidas com ou sem auxílio dos pais

e responsáveis.

As atividades serão elaboradas pela professora mensalmente, de acordo com o projeto a ser

desenvolvido, bem como, com os temas propostos  no mês,  essa  sacola  será  retirada  pelas

famílias na escola com dias e horários agendados previamente para que não haja aglomerações,

e, seguindo todos os protocolos sanitários de segurança.  Também será feito pela professora e



enviado pelo whatsApp um vídeo explicando passo a  passo como as atividades deverão ser

executadas.

Cabe ressaltar que a área de conhecimento será através da divisão de eixos estabelecidos

para a educação infantil, que englobam linguagem oral, movimento, artes, matemática, música e

natureza e sociedade, Os projetos que serão trabalhados ao longo do ano letivo serão temas de

grande importância para a aprendizagem e desenvolvimento da criança. São estes:

PROJETO: “QUANDO ME SINTO ASSIM”.

O  objetivo  deste  projeto  é  favorecer  a  autoestima  refletindo  sobre  seus  sentimentos,

representar  sentimentos  de  forma  a  melhor  compreendê-los  e  auxiliando  na  construção  da

representação de si. Segundo LeDoux, (1995, citado por Gross, 2002), as emoções são reações

subjetivas e revela características distintivas a um determinado evento do ambiente, interno ou

externo, que ocorrem em determinadas situações e são sentidas pela pessoa como importantes

para a concretização dos seus objetivos pessoais.

O mesmo autor refere que as emoções são ativadas automaticamente, porém na maioria das
vezes, as emoções são ativadas após a



atribuição  de  um  significado,  ou  seja,  as  emoções  estão  envolvidas  no  estabelecimento  de

objetivos  prioritários  e  são  tendências  biologicamente  determinadas  para  agir  em  função  da

avaliação da situação, com base nesses objetivos, necessidade ou preocupações.

Não  obstante,  as  emoções  também  poderão  ser  geradoras  de  um  grande  mal-estar,

especialmente  quando  o  contexto  físico  e  social  onde  o  indivíduo  está  inserido  é

exponencialmente diferente das expectativas elaboradas pelo mesmo (Vaz, 2009).

Pensando neste contexto o desenvolvimento deste projeto se dará com atividades em que a

criança possa falar  sobre seus sentimentos e aprender o significado de cada um e podendo

entender o que acontece com o seu emocional e deus amiguinhos através de roda de conversa,

histórias  contadas ou com teatro  de  fantoches,  músicas  que falam sobre  o  assunto  e  jogos

adaptados ao tema em questão.

Será desenvolvido em conjunto com a fase de adaptação justamente pelo fato das crianças

estarem com as emoções afloradas tanto pelo contexto imposto pelo coronavírus; quanto pela

novidade em sua vida escolar frente a um retorno a escola, pouco mais de um (01) ano, após o

início  da  pandeia  do Covid-19.  Além de  recebê-los  e  acolhê-los da melhor  maneira  possível

também deixá-los à vontade para expor seus sentimentos e emoções vivenciadas dentro e fora da

escola.

PROJETO: “O MEU CORPINHO”.

O mesmo, visa possibilitar o desenvolvimento das diferentes funções do corpo, despertando nas

crianças a consciência do seu próprio corpo  e de suas partes, desenvolvendo também o

conhecimento dos órgãos dos cinco sentidos. Além de ampliar a percepção da criança e de sua

autonomia  em  momentos  de  higiene  para  bem-estar  do  corpo  e  da  saúde.  Estimulando  o

movimento e o desenvolvimento da linguagem oral da criança, oportunizando a autopercepção e o

conhecimento do mundo que o cerca através do movimento corporal.

O projeto foi elaborado a partir das observações que foram feitas diante da realidade que estamos

vivendo e enfrentando, onde identificamos a necessidade de desenvolver o movimento corporal e

conhecimentos básicos sobre o corpo humano, identificação e nomeação das partes do corpo. É



importante que elas possam perceber seu corpo como um todo integrado que envolve tanto os

diversos órgãos e funções como as sensações, as emoções, os sentimentos, os pensamentos e a

fala.

PROJETO: “BRINCAR COM O QUE NÃO É BRINQUEDO”.

O objetivo desse projeto é o de estimular a criatividade, atenção, concentração e demais

capacidades cognitivas e motoras, através das brincadeiras não estruturadas. Bem como, ilustrar

o brincar ampliado, repleto de diferentes cenários e elementos. Enriquecendo dessa forma, a

iniciativa bem como, a ampliação da curiosidade e da criatividade das crianças com os brinquedos

não estruturados.

É possível perceber quando uma criança está mergulhada em uma brincadeira, pois a mesma

passa a evidenciar na mesma, vários sentimentos e emoções como: alegria, empenho, criação,

concentração,  pesquisa  e  experimentação,  relação,  satisfação  com  as  próprias  realizações,

expressão de uma cultura, entre outros. Ao brincar as crianças se desenvolvem. Elas se desafiam,

pensam em diferentes situações, criam soluções para os problemas que surgem, relacionam-se e

aprendem muito.

Ao falar de brincadeira, se pensa logo em brinquedo, mesmo na creche, é comum associar

momentos  de  brincadeira  à  disponibilidade,  diversidade  e  qualidade  dos  brinquedos

industrializados. Porém, é justamente no ambiente de educação que se podem trabalhar brincares

mais desafiadores e elaborados.

Nesse sentido, outros objetos nas mãos das crianças se transformam em brinquedos que

instigam a pensar e criar materiais de largo alcance ou brinquedos não estruturados, sucata,

elementos da natureza, objetos de uso diário (bacias, potes, peneiras, tubos, caixas, tecidos e

utensílios de cozinha), salientamos que esses mesmos, provocam a imaginação e convocam as

crianças  a  pensar  sobre  suas  características físicas, sobre possibilidades criativas e

representativas. Em um dia, brincar com esses materiais inspira grandes brincadeiras

completamente diferentes.



PROJETO: “MEU MUNDO DO FAZ DE CONTA – CANTOS E ENCANTOS”.

O teatro e a música tem uma importância fundamental na educação, eles permitem ao aluno

uma enorme sucessão  de  ideias  e  de  aprendizados  onde podemos citar  como exemplos,  a

socialização, a integração, a criatividade, a coordenação, a memorização, o vocabulário e muitos

outros.

Através do teatro e da música o professor pode perceber traços de personalidade do aluno,

seu comportamento individual e em grupo, além de, traços de seu desenvolvimento. O teatro e a

música é um exercício de cidadania e um meio de ampliar o repertório cultural  de qualquer

estudante, é ter claro que a formação do indivíduo é mediada pelas relações artísticos culturais.

Será desenvolvido através de leitura, re-leituras, teatros, fantoches, músicas e desenhos,

histórias de contos conhecidas e também se  as crianças apresentarem a vontade de criar

histórias novas de acordo com suas expectativas e conhecimentos.

Diante disso, temos por objetivo desenvolver a autoexpressão por meio da arte cênica (teatro)

favorecendo a atenção, observação, imaginação, a criatividade e o lúdico. Auxiliar na expressão

verbal e corporal, como também exercitar a sua capacidade de memória e agilidade mental.

Além  de,  ampliar  o  horizonte  na  utilização  de  recursos  audiovisuais  e  tecnológicos  que

possam  vir  a  tornar  as  atividades  escolares  mais  interessantes  e  estimulantes  para  a

aprendizagem.  Bem como,  ampliar  e  garantir  atitudes e  valores  norteadores do convívio  em

sociedade cada vez mais igualitária  e  incentivar a criança expor seus sentimentos da melhor

forma e amenizar possíveis timidez em comportamento e fala.

E para colaborar e auxiliar com as atividades desenvolvidas esse ano será utilizado como

recurso um fantoche (Julinha), que será parte da turma tendo participações nos momentos de

roda de conversa, contação de histórias, roda de música e apresentação da rotina diária..

Fantoches podem ser grandes aliados na Educação Infantil. Com eles, fica mais fácil prender

a  atenção  das  crianças,  pois  amplia  a  participação  das  mesmas,  bem como,  torna-as  mais



divertidas e dinâmicas. Do outro lado, as mesmas também se beneficiam com momentos lúdicos.

Tudo fica mais fácil de ser assimilado e a imaginação flui.

A pedagogia de projetos orientará o trabalho pedagógico, a criança será participante ativa no

processo de ensino aprendizagem e o conhecimento será construído considerando os aspectos

cognitivos, físicos, sociais e emocionais da criança. O professor atuará como mediador entre o

conhecimento  e  a  criança,  estimulando  sua  curiosidade,  necessidades,  vivências  e  trazendo

elementos que contribuam para uma aprendizagem mais significativa.

Nesse ano letivo também trabalharemos as semanas educativas que ajudará nesse processo

de ensino aprendizagem que serão: Semana sobre a dengue; Dia Mundial da Educação Inclusiva;

Semana Monteiro Lobato; Semana Pipa sem cerol; Semana das Crianças; Semana do Idoso.

O planejamento é realizado semanalmente levando em consideração o projeto pedagógico da

escola, o planejamento anual da turma e as necessidades que correspondem ao agrupamento II

F, que é misto. A escolha da turma foi feita pela gestão que organizou as crianças de forma

multietária, ou seja, a turma foi organizada com crianças de idades diferentes umas das outras,

objetivando dessa forma, o favorecimento da aprendizagem das mesmas, a turma tem no total 20

crianças, 09 meninas e 11 meninos com idades de 2 anos e 2 meses à 3 anos e 2 meses.

Quando as aulas estiverem presenciais será feito uma roda de conversa para discutirmos com

as crianças sobre possíveis nomes e mascotes da sala, a professora observará o interesse das

crianças e  posteriormente mediará uma eleição para escolha do mascote e nomenclatura do

agrupamento II F.

A avaliação das crianças será continua, através da avaliação semanal, avaliações individuais,

desempenho e integração nas atividades coletivas, feita com as observações diárias de cada

criança  e  ainda,  serão  feitos  relatórios  de  desenvolvimento  individual,  bem  como,  registro

fotográfico feito pela professora. Todas essas ações de avaliação possibilitarão que estejamos o

tempo (re) avaliando e (re) planejando nossas práticas pedagógicas.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

Concepção do Brincar e Aprender na Visão de Vygotsky



https://  www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/pedagogia/concepcao-do-brincar-e-

aprender-na-visao-de-piaget-e- vygotsky/32223

Diretrizes  Curriculares  da  Educação  BÁSICA  PARA  A  EDUCAÇÃO  INFANTIL:  Um  Processo
Contínuo de Reflexão e Ação

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

BRASIL, Referencial Curricular Para a Educação Infantil. Vol. 1. Brasília: MEC/SEI,1998.

Planejamento  Específico

Disciplina:  Educação

Especial

Professor: 911001500 - CLEUMA BARBOSA PEREIRA

PLANO ENSINO ANUAL

Professora: Cleuma Barbosa Pereira

Educação Especial

Ano: 2021.

A Educação Especial é uma modalidade de ensino que perpassa todos os níveis, etapas e

modalidades. Oferece o atendimento educacional  especializado,  orienta  e  realiza  adaptações

curriculares  no  processo  de  ensino  aprendizagem  da  pessoa  com  deficiência,  e  atua

articuladamente com o ensino regular, LBDN9394/96. Faz parte do público-alvo da educação

especial:

Na perspectiva da educação inclusiva, a educação especial passa a constituir a

proposta pedagógica da escola, definindo como seu público-alvo os alunos com

deficiência,  transtornos  globais  de  desenvolvimento  e  altas

habilidades/superdotação.  Nestes  casos e  outros,  que implicam em transtornos

funcionais específicos, a educação especial atua de forma articulada com o ensino

http://campinas.sp.gov.br/arquivos/educacao/04_diretrizes_infantil.pdf
http://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/pedagogia/concepcao-do-brincar-e-aprender-na-visao-de-piaget-e-
http://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/pedagogia/concepcao-do-brincar-e-aprender-na-visao-de-piaget-e-


comum, orientando para o atendimento às necessidades educacionais especiais

desses alunos. (BRASIL,2008p.15)

Na educação infantil a inclusão acontece na oferta de oportunidades de aprendizagens e

estratégias que desenvolvam na criança todo  o seu potencial, nos aspectos: social, afetivo,

cognitivo, físico, visando assim um desenvolvimento pleno.

Os objetivos da educação especial  são: promover condições de acessibilidade, integração do

aluno, garantir serviços de apoio especializados de acordo com as especificidades dos alunos,

elaborar recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem barreiras, junto ao professor da

sala, elaborar propostas pedagógicas que atendam as necessidades específicas dos alunos.

A metodologia será planejada e articulada ao planejamento do professor regente da sala,

adequando as propostas à necessidade específica  de  cada  criança  com  necessidades

educacionais especiais, com propostas colaborativas, e planejando em equipe com as professoras

dos agrupamentos I, II, III. Desta forma meus horários serão alternados entre período matutino e

vespertino visando atendimento especializado em todas as turmas da U.E.

A observação será o passo inicial para identificar as crianças que possuem uma necessidade

Educacional  Especial,  e  a  partir  dessa  observação considerar quais serão as adaptações e

intervenções necessárias em cada caso, contando sempre com a participação da equipe gestora

e professora regente das salas.

Os projetos coletivos e semanas educativas terão as adaptações necessárias, sempre que houver

necessidade, para que nenhum aluno deixe de participar das propostas pedagógicas, respeitando

todo o protocolo de segurança vigente devido à Pandemia do novo Coronavírus,  com

distanciamento, uso de máscara, álcool em gel.

Projetos coletivos do AGI:

Lidando com as emoções - “Cuidando de mim e do outro”;

“Bebês em movimento”;

“Que bichinho é esse?”;



“Um mundo de sensações”.

Projetos coletivos do AG II:

“Quando me sinto assim”;

“Eu e o meu corpinho”;

“Brincar com o que não é brinquedo”;

Meu mundo do faz de conta - “Cantos e encantos”.

Projetos coletivos do AG III:

“Um novo começo”;

“Quanto tempo o tempo tem”;

“Janela para o mundo”.

Semanas Educativas:

“Dengue”: de 22 a 26 de Março/2021;

“Dia Mundial da Educação Inclusiva” – Data: 14 de Abril/2021;

“Monteiro Lobato”: de 15 a 20 de Abril/2021;

“Pipa sem cerol”: de 14 a 18 de Junho/2021;

“Semana das crianças”: de 04 a 08 de Outubro/2021;

“Semana do Idoso”: de 27 de setembro a 01 de Outubro/2021.

Espaços Explorados: serão explorados com as crianças, todos os ambientes da unidade escolar.

Para  o  desenvolvimento  de  atividades  e  propostas  pedagógicas  serão  utilizados  recursos
relacionados a seguir:

PDI (Plano Desenvolvimento Individual);
LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais) uma breve introdução de sinais básicos;

Leitura labial para alunos surdos, com uso de máscara transparente;

Recursos visuais/imagens;



Fichas de comunicação;

Objetos concretos;

Entrevistas com as famílias;

Encaminhamentos, quando houver necessidade.

Durante  o  ano  letivo  de  2021,  as  ações  serão  revistas,  (re)pensadas,  (re)planejadas,

(re)avaliadas  constantemente  para  que  alcancemos maior qualidade no processo de ensino

aprendizagem das crianças, que serão atendidas pela professora de educação especial desta

unidade escolar.
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A Educação Infantil é uma das mais importantes etapas da formação da criança, pois é onde

ela começa a experimentar o mundo fora do núcleo familiar, faz novos amigos, aprende a conviver

com as diferenças e faz várias descobertas em todas as áreas do conhecimento.

Hoje a creche não pode ser mais vista só como um lugar onde são realizados os cuidados

básicos de higiene e alimentação e sim, onde educar e cuidar estejam agregados e mais ainda,

onde laços  afetivos  são criados,  é  grande a  importância  dos primeiros anos de  vida  para  a

construção dos alicerces da personalidade e do conhecimento.

A  Educação  Infantil  precisa  de  muita  dedicação  e  persistência  para  que  se  alcance  o

resultado esperado, assim precisamos ensinar valores importantes para as crianças, ampliando a

convivência  social  e  ajudando  na  percepção  de  que  existe  o  “eu”  e  o  “outro”  no  dividir,

compartilhar, respeitar, aceitar as diferenças; sendo assim é muito gratificante presenciar o início

de uma boa formação para que se tornem bons cidadãos.

As crianças na fase dos 0 aos 06 anos, chamada de primeira infância, passam a perceber o

mundo e despertam uma curiosidade nata e investigativa e através da organização da rotina e

atividades proporcionamos as  crianças  situações  que  possibilitam a  elas  atuar  como agente

transformador do mundo, oportunizando novos conhecimentos, descobertas e colocando-as em

contato direto com sua curiosidade.

“A infância é o tempo de maior criatividade na vida de um
ser humano”. Jean Piaget.

O  Brincar  faz  parte  da  vida  das  crianças  e  são  nesses  momentos  que  as  mesmas  se

desenvolvem  em  todos  os  aspectos:  social,  emocional  e  cognitivo,  dessa  forma,  vê-se  a

necessidade  do  brincar  como  um  elemento  indispensável  para  a  interação  com  o  meio  e

socialização.



O faz de conta possibilita imitar pessoas, animais, situações diferentes, recriar e construir sua

história de vida, além de participar de atividades de curta duração que envolve o coletivo, e de

momentos para  pequenas negociações e limites,  permitindo-lhe  assim,  maior  descontração e

autonomia de forma gradativa e capaz de dirigir suas próprias necessidades básicas.

Cabe ressaltar a importância do brincar no mundo da fantasia, da interação e ampliação das

relações sociais para o desenvolvimento  das crianças, pois o brincar de faz de conta é

fundamental, e favorece com que as mesmas sempre “viajem” nas aventuras da imaginação.

Desta forma vou oportunizar para as crianças um ambiente com interações que possibilitem

seu desenvolvimento social e motor através de brincadeiras lúdicas, despertando o interesse pelo

mundo da imaginação através de momentos prazerosos com vivências por meio de diferentes

suportes e gêneros textuais ampliando a autonomia da criança.

“Quando brinca, a criança assimila o mundo a sua maneira, em compromisso

com a realidade, pois sua maneira de interação com o objeto não depende da

natureza do objeto, mas da função que criança lhe atribui”. (PIAGET, 1978).

Com relação á: Escuta, fala, pensamento e imaginação: por meio da Linguagem Oral e

Escrita, em suas variadas formas de expressão,  a  criança  reconhece  sua  função  social  e

desenvolve habilidades que possibilitam seu crescimento de forma prazerosa, passando dessa

forma,  a  comunicar-se  por  meio  de  gestos,  expressões  e  movimentos.  Também  serão

proporcionadas as crianças, momentos onde as mesmas apreciem, manuseiem e escolham livros

de literatura expostos no ambiente, além de momentos que relatem situações, fatos, sentimentos

e ideias do cotidiano.

Espaço,  tempo,  quantidades,  relações e  transformações:  durante  este  ano  trabalharei  os

números  como  ferramentas  necessárias  ao  cotidiano  das  crianças,  propondo  atividades  que

promovam o desenvolvimento do raciocínio lógico. Promoverei ainda, momentos onde as crianças

consigam classificar objetos diversos.



Além de comparar oralmente noções básicas aplicadas às diversas situações do dia a dia,

como  tais  experiências  possibilitam  um  trabalho  amplo  de  noções  espaciais,  nas  quais  se

identifica  as  relações  espaciais  grande/pequeno,  muito/pouco,  em cima/embaixo,  cheio/vazio,

dentro e fora identificar sua localização em relação aos objetivos e às pessoas, (tamanho, peso,

cor e forma, dentre outras).

Corpo, gestos e movimentos: a criança mexe o corpo muito além do simples movimento ou

deslocamento e é através dele que a mesma se expressa, se comunica, se sustenta nas suas

posturas e gestos. Sendo assim, o movimento está fortemente presente na primeira infância e

deve ser estimulado.



Por  essa  razão,  possibilitarei  com  que  as  crianças  explorarem  durante  as  propostas

pedagógicas,  formas  de  deslocamento  no  espaço  (pular,  saltar,  dançar,  pedalar,  bambolês,

passar dentro do túnel) combinando movimentos e seguindo orientações. Por essa razão, faz-se

necessário aplicar as várias formas de locomoção nas brincadeiras, onde será possível trabalhar

com as crianças o equilíbrio e a lateralidade, além de, relacionar os objetos com o corpo e o

espaço físico.

O  eu,  o  outro  e  o  nós:  convivemos  com  uma  variedade  de  grupos  e  culturas,  e  essa

diversidade deve ser respeitada e valorizada por todas as gerações, respeitar combinados de

convívio social nas interações e brincadeiras. A observação e a exploração do meio constituem-

se possibilidades de aprendizagem das crianças despertando uma atitude crítica e responsável

em relação ao meio ambiente e às pessoas. Explorar o ambiente para relacionar-se bem com as

pessoas.  Estabelecer  contato  com alguns  animais,  plantas  e  objetos  diversos,  manifestando

curiosidade e interesse.

Traços, sons, cores e formas: a arte é inserida no cotidiano das crianças desde os primeiros

anos de vida, através do uso de lápis,  pincel,  pintura livre  e garatujas com giz de cera, tinta

guache  e  tintas  caseiras  e  ou  comestíveis,  pinturas  no  azulejo,  esponja,  cola,  tinta,  revista

amassada, pintura com rolhas, pintura com rolos de papel higiênico. Além das atividades com

colagens, dentre outros, será aprimorada de forma evolutiva.

Trabalharemos com a música estimulando as crianças a dançarem, se movimentarem, bem

como, fazerem diferentes gestos e imitarem de acordo com os direcionamentos que serão dados;

além de, explorar sons produzidos com o próprio corpo e com objetos do ambiente, expressando-

se corporalmente através das brincadeiras cantadas e músicas com coreografia estabelecida,

explorando a coordenação motora, movimentos e equilíbrio.

A Educação Musical é fundamental no processo educacional, pois desenvolve o ritmo, a

discriminação auditiva, o processo mental da criança, seu desenvolvimento perceptivo e afetivo,

estímulo à construção da identidade através de rodas de músicas e músicas que apresentam

partes do corpo e nomes, espelhos e fotos. Auxilia na progressiva tomada de consciência social, o

desenvolvimento da capacidade criadora e da sensibilidade estética. Música é arte.



A  criança  se  expressa  através  da  arte  seus  sentimentos,  interesses  e  pensamentos  e

demonstra o conhecimento que possui do ambiente. Abordar nas diversas canções a intensidade

do som. Identificar sons fortes e fracos presentes no cotidiano e na natureza. Reproduzir sons

fortes  e  fracos oralmente.  Exploração do sensório-motor  de  maneira  integrada:  tato,  paladar,

olfato, visão e audição, através de diferentes materiais comestíveis ou não que desenvolvam e

despertem esses sentidos.

No Agrupamento II G, vamos iniciar o ano com 20 crianças, na faixa etária de 01 ano e oito

meses a 03 anos e 04 meses, sendo destas um total de 13 meninas e 07 meninos, salientamos

que dessas, 15 crianças já eram da U.E do ano anterior e 5 são novas.

Este ano vou trabalhar a oralidade em rodas de conversas, contos, músicas, exposição de

ideias e cantigas de rodas. Vou trazer uma leitura próxima da realidade deles, cartazes, desenhos

e  apresentação  de  diferentes  instrumentos  musicais  e  os  diferentes  sons  que  os  mesmos

reproduzem. Salientamos que através das rodas de conversa e demais atividades propostas ás

crianças,  incentivaremos  as  mesmas  a  explorarem,  questionarem,  opinarem,  bem  como,

ampliarem seu vocabulário e desenvolvimento da fala.

Além ainda, de promover ações pedagógicas com o varal de instrumentos não estruturados

(tampas de panelas, garrafas pets, panelas, colheres dentre outros). E ainda, favoreceremos o

desenvolvimento  do  raciocínio  lógico,  possibilitaremos  ações  onde  as  crianças  terão  a

oportunidade de registrarem a identificação do dia da semana, reconhecer as cores, conhecer as

formas geométricas existentes a nossa volta: círculo, quadrado e triângulo, através dos recursos

de: massa de modelar, tampinhas de garrafa pets, peças de encaixe, blocos de engenheiro,

bolinhas coloridas, caixa surpresa, dentre outros.

Possibilitaremos ainda que as crianças explorarem formas de deslocamento no espaço (pular,

saltar, dançar, pedalar, bambolês, passar dentro do túnel), bem como, combinando movimentos e

seguindo  orientações.  Também  será  possível,  trabalhar  com  as  crianças  o  equilíbrio  e  a

lateralidade, relacionar os objetos com o corpo e o espaço físico.



Ressaltamos  ainda  que,  ao  longo  do  ano  letivo,  exploraremos  com  as  crianças  todos  os
ambientes tanto internos; quanto externos da U.E., de forma a estabelecermos contato com
alguns  animais,  insetos,  plantas  dentre  outros  objetos  bem  como,  outros  elementos  da
natureza, despertando nas mesmas, suas curiosidades e interesses.

A criança poderá explorar o espaço, texturas, gestos e construir,  sua própria pintura, por

exemplo, onde a mesma, poderá ser realizada em papéis, caixas de papelão, madeiras, tecidos,

carimbos  das  mãos  e  dos  pés,  no  chão  e  ainda,  realizar  diversos  experimentos  artísticos,

explorando  outros  materiais  e  suportes  e  até  mesmo  no  corpo.  Cabe  ressaltar  que  assim,

estimularemos  a  criatividade  com  pequenas  produções  artísticas,  bem como,  oportunizar  as

crianças que apreciem tanto as suas produções de obras de arte; quanto à dos colegas.

As crianças ainda serão incentivadas na autonomia durante os momentos de alimentação,

com os cuidados pessoais através do momento da troca, da ida ao banheiro e da escovação de

dentes. Bem como, possibilitaremos o desenvolvimento e ampliação das habilidades manuais das

mesmas, favorecendo com que elas adquiram o controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear,

dentre outros.

Serão proporcionadas as crianças também, a oportunidade delas confeccionarem brinquedos

através de materiais  recicláveis  e  não estruturados;  confeccionar  instrumentos  sonoros como

chocalhos (também com materiais não estruturados), além de promover o brincar, dentre outros. E

dessa forma, explorá-los bastante através do brincar. Salientamos que música e teatro são formas

de arte, e por intermédio das mesmas, a criança se expressa com relação à seus sentimentos,

interesses e pensamentos.

Cabe salientar que iniciaremos nosso trabalho com o AG II G de forma remota, ainda em

virtude da pandemia do Covid-19 e a necessidade de continuarmos mantendo o distanciamento

social e assim, evitarmos o contágio com o vírus. Dessa forma, este início se dará a partir de um

Plano de Ação remoto no mês de fevereiro onde buscaremos criar, além de fortalecer vínculos

afetivos entre as crianças/família/escola através do Google Meet, com o intuito ainda, de conhecer

as crianças e suas famílias levando interação,  conhecimento de ambas as  partes e também

preparar  os  pequenos  e  suas  famílias  para  o  retorno  presencial  as  atividades,  transmitindo

segurança e tirando as suas dúvidas.



E para isso, acredito que devemos promover momentos de acolhimento e escutas, para que

saibamos lidar da melhor maneira possível com tudo isso que estamos passando e para que

possamos nos planejar e ter ações coerentes com a realidade dos nossos alunos com relação à

volta às aulas ainda em meio à Pandemia do Covid 19.

* Sacola de atividades: Visando na possibilidade de planejar um melhor desenvolvimento e

de mais aprendizado para as nossas crianças, confeccionaremos mensalmente uma sacola com

um  kit  de  matérias  e  atividades  pedagógicas,  com  proposta  de  brincadeiras  e  jogos  para

oportunizar as nossas crianças, momentos lúdicos e prazerosos mesmo estando em casa com

suas famílias.

As atividades propostas pela professora serão de acordo com o tema trabalhado em cada

mês. Bem como, será gravado um vídeo pela professora explicando o passo a passo de cada

atividade e respeitando os protocolos sanitários de segurança e distanciamento as famílias serão

avisadas com horários e dias previamente marcados para retirarem as sacolas na U.E.,  sem

aglomeração.

*  Aniversariantes do mês:  Todas as sextas-feiras de cada mês realizaremos a festa dos

aniversariantes do mês, com muitas brincadeiras, pinturas faciais, músicas e danças, contação de

histórias, imaginação e muita diversão.

Trabalharemos ainda, com as crianças, a partir de projetos, cujos mesmos foram escolhidos e

decididos em conjunto por nós educadores de todos os agrupamentos II da instituição e foram

pensados  de  acordo  com  a  divisão  de  eixos  estabelecidos  para  a  educação  infantil,  que

englobam: linguagem oral, movimento, artes, matemática, música e natureza e sociedade.

Bem como, também, respeitando a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e os 04 pilares

da educação: aprender e ser, aprender a conviver, aprender a fazer e o aprender a conhecer,

respeitando a criança no seu tempo e limite; para o seu melhor desenvolvimento serão

trabalhados projetos ao longo do ano letivo, que abordarão importantes temas de aprendizagem e

desenvolvimento da criança nesta faixa etária. Cujos mesmos serão listados a seguir:

Projeto: “Quando me sinto assim”.



Essas vivências favorecem o processo de autoconhecimento e possibilita  à validação das

emoções,  o  acolhimento  dos  sentimentos  e  construção  da  identidade,  propicia  a  autoestima

refletindo sobre seus sentimentos. Trabalharei no primeiro momento o acolhimento e adaptação

das crianças que estão voltando a escola, uma vez, que muitos virão de uma rotina diferente que

viveram com suas famílias. Receberei as crianças de maneira acolhedora, fazendo com que as

mesmas possam regressar ao ambiente escolar sentindo-se seguras e tranquilas durante sua

rotina e permanência na escola.

O  projeto  proporcionará,  as  crianças  o  conhecimento  das  placas  dos  sentimentos,  por

intermédio das histórias contadas com livros ilustrados, cujos sentimentos abordados são: sinto-

me feliz, irritado, com medo, amado, sozinho e triste, e que também desenvolvam múltiplas áreas

do conhecimento por meio de atividades criativas, exploratórias, divertidas e motivadoras como

expressões faciais no espelho, desafiar o medo do escuro, culinária modelando o meu amigo na

massinha de pão, caixinha especial na qual as crianças guardam seus pequenos tesouros,

músicas e confecção de atividades como plaquinhas das expressões trabalhadas.

Projeto: “Eu e o meu corpinho”.

Aproveitando a curiosidade natural dos pequenos, esse projeto, é uma excelente

oportunidade para as descobertas sobre as funções motoras, os sentidos e as funcionalidades do

corpo.

O projeto será trabalhado de maneira que as crianças poderão descobrir quem são, além de

se perceberem como sujeito e aprenderem a respeitar o outro, desenvolvendo a autonomia, a

segurança, o conhecimento e também proporcionar o conhecimento sobre os órgãos dos cinco

sentidos. O mesmo objetiva ainda, oportunizar as crianças o brincar, desafiar, descobrir e explorar

através do corpo diferentes movimentos e equilíbrio.

Trabalharei também, através dessa temática; brincadeiras com gestos, sons, movimentos e

equilíbrio que são ótimos estímulos para a  coordenação  motora,  além  de  brincadeiras  com

músicas  que  desenvolvem  nas  crianças  o  lado  cognitivo  e  emocional  de  forma  divertida,

reproduzindo sons e escuta, percepção com diversas texturas, sensações frio e quente, gostos e



sabores,  cheiros  e  através  de  histórias  cantadas  e  contadas  a  linguagem  oral  através  dos

movimentos do corpo.

Projeto: “Brincar com o que não é brinquedo”.

A imaginação da criança é um campo produtivo para a criatividade e sonhos, extremamente

fértil com muita fantasia, cheio de nuances e possibilidades. Com essa habilidade de imaginação,

criação a criança reinventa o mundo, dando novas formas e utilidades para os materiais que a

cercam, podem chegar criações incríveis de objetos de brincar.

Caixas se transformam em carrinhos ou cabanas, garrafas ganham a forma de caminhão ou

um foguete, panelas viram instrumentos musicais ou um chapéu. Todo este potencial das crianças

pode ser explorado em sala de aula, tornando-se um fundamental parceiro no processo de ensino

e aprendizagem.

O  objetivo  deste  projeto,  é  evidenciar  a  suma  relevância  dos  brinquedos  com  materiais

recicláveis,  sendo  este  um recurso  facilitador  no  ensino  e  aprendizagem.  E  ainda  o  mesmo

objetiva  estimular  a  criatividade,  atenção,  concentração  e  demais  capacidades  cognitivas  e

motoras, através da brincadeira não estruturada.

Fazendo  uso  de  diferentes  materiais  como  forma  de  conhecimento  (aprendizagem)  com

histórias que tragam algo de novo sobre o assunto “reciclar” para que as crianças entendam como

podemos reutilizar os materiais, para construirmos brinquedos e outros objetos e assim preservar

o meio ambiente, bem como, para o Planeta.

Projeto: “Meu mundo de faz de conta – Cantos e Encantos”:

As brincadeiras de faz de conta, músicas e danças auxiliam no desenvolvimento de

importantes capacidades para a vida das crianças, atuando na formação de habilidades motoras,

sociais, emocionais e cognitivas. Ao imaginar um novo mundo, elas exercitam sua capacidade de

resolução  de  problemas,  criatividade,  organização  e  planejamento,  além  de  desenvolver

características importantes como autoestima, dentre outros.



O projeto ainda permiti com que as crianças utilizem o seu mundo imaginário de forma que

possam compreender o mundo real em que estão inseridas, possibilitando a elas uma posição

privilegiada dentro da brincadeira e no qual terão o poder de tomar decisões perante a sua visão.

Bem como, possibilitar às crianças a oportunidade de criarem, ampliarem sua capacidade de

imitar, imaginar, representar sem medo da imposição do adulto a partir do mundo que elas criam,

pois dessa forma, elas conseguirão entender e internalizar regras no mundo  em que  estão

inseridas.

Os  projetos  serão  trabalhados  com  uma  série  de  acomodações  em  busca  de  maior

compreensão  do  mundo  que  as  rodeiam,  oferecendo oportunidades para as crianças se

desenvolverem nos aspectos cognitivos, motor, afetivo, social. Bem como, o mesmo objetiva

permitir  com que as crianças desenvolvam a socialização,  a  lateralidade,  percepção visual  e

auditiva, linguagem oral (enriquecendo e ampliando seu vocabulário), desenvolver a criatividade,

movimentos e equilíbrio.

Conhecendo ainda, as diferentes cores; músicas; histórias; texturas e sons; recursos, como

histórias contadas através de livros; livros de pano; dedoches; bonecos de fantoche, através de

imagens, de vídeos e objetos apresentados para as crianças.

As realizações destas atividades encorajam as mesmas a se divertirem usando a imaginação

e fazendo conexões com o seu cotidiano, para que isso aconteça temos que incentivar estimular e

encorajar; a criança aprende e se diverte bem mais quando ela faz algo do seu interesse.

O projeto visa ainda, despertar nas crianças as diversas formas de desenvolver a imaginação

e construir a realidade por meio de diferentes histórias, além de, trabalhar afetividade, respeito,

cuidados, incentivar e estimular o registro em forma de diário, tornando a família parte integrante

das atividades.

Nesse  ano  Letivo  também  trabalharemos  com  as  semanas  educativas,  cujas  mesmas,

ajudarão nesse processo de ensino aprendizagem, a seguir listamos as mesmas:



Semana  sobre  a  Dengue  (22/03/21  –  26/03/21)  -  Conhecer  as  formas  de  contágio  e

prevenção da doença, bem como, favorecer o conhecimento das inúmeras ações que podem

ser  realizadas  por  todos  nós  de  forma,  a  contribuirmos  para  a  eliminação  do  agente

transmissor da mesma, além de, desenvolver hábitos e atitudes que auxiliam no combate a

proliferação do mosquito.

Dia Mundial Educação Inclusiva (14/04/21) – Objetivo em trabalhar esse dia é o de mostrar

para as crianças que ninguém é igual a  ninguém,  possibilitando  a  partir  das  propostas

trabalhadas,  promover  momentos  em  que  as  crianças  entendam  a  importância  de

respeitarmos as pessoas em suas diferenças.

Semana de Monteiro Lobato (15/04/21 – 20/04/21) – Favorecer com que as crianças

conheçam um dos mais importantes escritores brasileiros – Monteiro Lobato, bem como uma

de suas obras maravilhosas –  “O  Sitio  do Pica  Pau  Amarelo”;  e  com isto,  desenvolver  a

imaginação,  a  fantasia,  a  criatividade  e  muito  mais!  Saliento  que  a  partir  dessa  semana

educativa, trabalharemos com as crianças valores como: amizade, respeito e solidariedade.

Semana Pipa sem cerol  (14/06/21 – 18/06/21) – Promover as crianças momentos lúdicos e

prazerosos de forma, a levá-las a entenderem a magia de brincarem com as pipas. Além de

conscientizar as crianças, sobre o perigo de se usar linhas cortantes ao soltar as pipas.

Semana  do  Idoso  (27/09/21  –  01/10/21)  -  Favorecer  momentos  em  que  as  crianças

vivenciem situações, onde seja possível sensibilizá-las, bem como, despertar nas mesmas a

importância sobre a conscientização e o respeito que devemos ter com as pessoas mais

velhas.

Semana  das  Crianças  (04/09/21  –  01/10/21)  –  Objetivamos  ao  longo  dessa  semana,

promover, atividades variadas e interessantes, visando dar a criança oportunidades de lazer e

sociabilidade educativas. Além de promover a elas diversos momentos lúdicos, alegres  e

prazerosos, que possibilitem que as mesmas desfrutem dessa semana tão especial com

intensidade.



Além das semanas educativas, desenvolveremos o projeto: Sexta em cena; cujas propostas do
mesmo, visam proporcionar,



momentos de socialização e integração entre todas as turmas, onde o mesmo acontecerá

semanalmente (toda sexta-feira), com as crianças se reunindo no pátio da escola e assistindo

a pequenas dramatizações, contações de histórias, músicas e danças feitas pelos

agrupamentos oportunizando neste dia, maior integração

com todas as crianças, professoras, monitoras e equipe gestora da escola.

As crianças participarão ainda da escolha do mascote, por intermédio de uma votação, onde a

partir do interesse delas em todos os momentos em as mesmas estiverem envolvidas nas

propostas pedagógicas, a professora e também as monitoras através de suas percepções e

observações estarão atentas ao que for significativo as crianças, para que assim promovam o

momento da escolha,  levando opções a partir  do que foi  sinalizado pelas crianças como

significativo e assim, as mesmas escolherão tanto o mascote; quanto o nome da turma.

A partir da escolha do mascote, realizaremos ainda, o projeto: Sacola Viajante, cujo mesmo

visa integrar família e escola; oportunizar  momentos  agradáveis  de  união  familiar,  aguçar  o

imaginário e ampliar o vocabulário das crianças. O projeto acontecerá toda sexta-feira, onde uma

criança por vez levará para casa a sacola com o mascote e um caderno de registro, para que na

segunda-feira, o mesmo retorne para a escola, com o relato das famílias sobre como foi cuidar do

mascote em casa com seu (a)filho(a) auxiliando e se tornando também responsável pelo mesmo

enquanto este permanecer em sua casa.

Festas e eventos previstos para o ano letivo – realizaremos ao longo de todo o mesmo, as

comemorações das festas dos aniversariantes de cada mês, além da festa da roça (11/06/21) e

ainda, a festa do encerramento do ano de 2021. Cabe ressaltar que realizaremos em dezembro

uma exposição aberta as famílias da U.E., com todos os trabalhos realizados com as crianças

durante o ano.

Por fim, ressaltamos que os registros de desenvolvimento de cada criança serão realizados

através da observação diária em todas as atividades propostas ao longo do ano letivo, através de

elaboração de relatórios individuais, bem como, registros fotográficos das propostas

desenvolvidas, cujos mesmos, possibilitarão a todo instante o (re) pensar e (re) planejar as ações

pedagógicas com as crianças. De igual modo, a avaliação acontecerá durante todo o processo,



através de diálogos e reflexões constantes de toda a equipe docente e gestora do trabalho em

desenvolvimento direcionado a ação planejada.

Objetivamos a partir de todo o trabalho realizado com as crianças ao longo do ano letivo de

2021, estreitar e fortalecer cada vez mais os vínculos entre instituição familiar x instituição escolar,

de modo que alcancemos um maior elo com as famílias da U.E., para que estas se envolvam,

participem e se sintam motivadas em colaborar com a instituição, bem como, estimular um diálogo

verdadeiro e parcerias entre pais e professores, pois, isso é indispensável para o desenvolvimento

harmonioso das crianças.

(...)  as  instituições  de  Educação  Infantil  devem  criar  procedimentos  para

acompanhamento do trabalho pedagógico e para avaliação do desenvolvimento

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

Concluímos assim que entre família e instituição são dois agentes que juntos contribuirão para

um desenvolvimento integral da criança, proporcionando um ambiente seguro e de conforto, onde

as crianças terão oportunidade para serem elas próprias, possibilitando as suas descobertas e

respeitando as suas escolhas.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
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A Educação Especial é uma modalidade de ensino que perpassa todos os níveis, etapas e

modalidades. Oferece o atendimento educacional  especializado,  orienta  e  realiza  adaptações

curriculares  no  processo  de  ensino  aprendizagem  da  pessoa  com  deficiência,  e  atua

articuladamente com o ensino regular, LBDN9394/96. Faz parte do público-alvo da educação

especial:

Na  perspectiva  da  educação  inclusiva,  a  educação  especial  passa  a  constituir  a  proposta

pedagógica  da  escola,  definindo  como  seu  público-alvo  os  alunos  com deficiência,  transtornos

globais de desenvolvimento e altas habilidades/superdotação. Nestes casos e outros, que implicam

em transtornos funcionais específicos, a educação especial atua de forma articulada com o ensino

comum, orientando para o atendimento às necessidades educacionais  especiais  desses alunos.

(BRASIL,2008p.15)



Na educação infantil a inclusão acontece na oferta de oportunidades de aprendizagens e

estratégias que desenvolvam na criança todo  o seu potencial, nos aspectos: social, afetivo,

cognitivo, físico, visando assim um desenvolvimento pleno.

Os objetivos da educação especial  são: promover condições de acessibilidade, integração do

aluno, garantir serviços de apoio especializados de acordo com as especificidades dos alunos,

elaborar recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem barreiras, junto ao professor da

sala, elaborar propostas pedagógicas que atendam as necessidades específicas dos alunos.

A metodologia será planejada e articulada ao planejamento do professor regente da sala,

adequando as propostas à necessidade específica  de  cada  criança  com  necessidades

educacionais especiais, com propostas colaborativas, e planejando em equipe com as professoras

dos agrupamentos I, II, III. Desta forma meus horários serão alternados entre período matutino e

vespertino visando atendimento especializado em todas as turmas da U.E.

A observação será o passo inicial para identificar as crianças que possuem uma necessidade

Educacional  Especial,  e  a  partir  dessa  observação considerar quais serão as adaptações e

intervenções necessárias em cada caso, contando sempre com a participação da equipe gestora

e professora regente das salas.

Os projetos coletivos e semanas educativas terão as adaptações necessárias, sempre que houver
necessidade, para que nenhum aluno



deixe de participar das propostas pedagógicas, respeitando todo o protocolo de segurança vigente

devido à Pandemia do novo Coronavírus, com distanciamento, uso de máscara, álcool em gel.

Projetos coletivos do AGI:

Lidando com as emoções - “Cuidando de mim e do outro”;

“Bebês em movimento”;

“Que bichinho é esse?”;

“Um mundo de sensações”.

Projetos coletivos do AG II:

“Quando me sinto assim”;

“Eu e o meu corpinho”;

“Brincar com o que não é brinquedo”;

Meu mundo do faz de conta - “Cantos e encantos”.

Projetos coletivos do AG III:

“Um novo começo”;

“Quanto tempo o tempo tem”;

“Janela para o mundo”.

Semanas Educativas:

“Dengue”: de 22 a 26 de Março/2021;

“Dia Mundial da Educação Inclusiva” – Data: 14 de Abril/2021;

“Monteiro Lobato”: de 15 a 20 de Abril/2021;

“Pipa sem cerol”: de 14 a 18 de Junho/2021;

“Semana das crianças”: de 04 a 08 de Outubro/2021;

“Semana do Idoso”: de 27 de setembro a 01 de Outubro/2021.



Espaços Explorados: serão explorados com as crianças, todos os ambientes da unidade escolar.

Para  o  desenvolvimento  de  atividades  e  propostas  pedagógicas  serão  utilizados  recursos
relacionados a seguir:

PDI (Plano Desenvolvimento Individual);

LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais) uma breve introdução de sinais básicos;

Leitura labial para alunos surdos, com uso de máscara transparente;

Recursos visuais/imagens;



Fichas de comunicação;

Objetos concretos;

Entrevistas com as famílias;

Encaminhamentos, quando houver necessidade.

Durante  o  ano  letivo  de  2021,  as  ações  serão  revistas,  (re)pensadas,  (re)planejadas,

(re)avaliadas  constantemente  para  que  alcancemos maior qualidade no processo de ensino

aprendizagem das crianças, que serão atendidas pela professora de educação especial desta

unidade escolar.
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A Educação Infantil assume atualmente um papel fundamental na vida da criança, uma vez

que, tem aumentado à responsabilidade social da Instituição Infantil diante a sociedade, tendo em

vista os desafios do mundo contemporâneo na construção desses pequenos e futuros cidadãos. O

estímulo é fundamental para torna-los conscientes de suas responsabilidades para com o mundo

e consigo mesmo, permitindo o exercício ativo de sua cidadania.

Um dos objetivos da escola é tornar o momento de aprendizado acessível a todas as crianças

que a frequentam, indiscriminadamente, respeitando e valorizando os diferentes elementos de sua

cultura, refletindo diretamente no enriquecimento do desenvolvimento e inserção social da criança

dentro  e  fora  da  instituição de ensino. O cumprimento deste papel socializador, propicia o

desenvolvimento da identidade das crianças por meio de aprendizagens diferenciadas, realizadas

em diversificados tipos de situações de interação entre criança-criança, criança-professor, criança-

escola e escola-família.

A  primeira  infância  é  a  faixa  etária  na  qual  a  criança  está  em  período  de  descobertas,

portanto,  se  faz  necessário  a  todo  o  momento  possibilitar  um  ambiente  favorável  a  seu

aprendizado. O educador deve estar pronto para estimular a curiosidade da turma através da

construção de conhecimentos, no qual auxiliará a criança a transformar os conteúdos adquiridos

em  aprendizado.  Neste  sentido,  não  se  pode  improvisar  as  ações  que  nortearão  todo  esse

processo educativo, havendo a necessidade de preparo por parte da instituição e do professor

quanto às propostas apresentadas.

O agrupamento III  –  A,  é  composto por uma turma com 31 crianças,  sendo 15 do sexo

masculino e 16 do sexo feminino, com idade entre três e quatro anos, a composição da turma é

determinada pela previamente pela equipe gestora. Percebe-se que as crianças são divididas de

maneira  multietária,  desta  maneira  valorizando  a  troca  de  experiências,  conhecimentos  e

aprendizagens devido à diferença de idades e conhecimentos entre elas.



O desenvolvimento integral depende tanto dos cuidados relacionais que envolvem a dimensão

afetiva, os cuidados com os aspectos biológicos do corpo, como a qualidade da alimentação e dos

cuidados  com  a  saúde,  quanto  da  forma  como  esses  cuidados  são  oferecidos  e  das

oportunidades de acesso a novas experiências.

Considerando a importância do relacionamento afetivo da criança com a equipe pedagógica e

demais funcionários, podemos citar  a retomada as aulas e a adaptação neste novo ambiente

educacional,  no qual,  visa transmitir  às crianças confiança e vínculos afetivos mesmo que de

forma online, contribuindo efetivamente para a segurança e acolhimento das crianças, fazendo

com  que  se  sintam  protegidas  e  tenham  o  prazer  de  frequentar  a  escola  e  participar  das

atividades  propostas  de  maneira  prazerosa.  Uma  vez  que  a  permanência  neste  ambiente

transmite  tranquilidade,  segurança e  inter-relações com adultos  com afeto  e  espontaneidade,

abre-se um canal de confiança, respeito e compromisso entre criança-família-educadores.

Tendo em vista  que trabalhamos com agrupamentos, cujas crianças foram agrupadas de

acordo com a faixa etária destinada ao agrupamento III, faz-se necessário estimular as crianças

maiores  a  ajudarem  os  menores,  considerando  que  independente  da  faixa  etária  ambos

contribuem nos momentos de interações.

A rotina da sala é composta por momentos pré-estabelecidos pela unidade escolar como

horários de refeições, entrada e saída das crianças, enquanto os outros afazeres diários serão

determinados  e  escolhidos  pelos  educadores  e  as  próprias  crianças,  de  acordo  com  a

necessidade e as atividades planejadas e propostas a serem desenvolvidas pela turma. Dentre os

momentos disponibilizados na rotina que contribuem para a construção de novos conhecimentos e

experiências são: roda de conversa, escovação de dentes, dinâmicas e atividades musicais,

exploração da área externa entre outras.

As  rodas  de  conversa  serão  utilizadas  diariamente,  considerando  que  este  momento  é

primordial para auxiliar as atividades realizadas durante todo o período que a criança permanece

na escola para tranquilizar  o grupo. No desenvolvimento da roda é possível  criar  um vínculo

afetivo grande, sendo um instrumento muito eficaz para buscar a calma e auxiliar as crianças a

compreenderem e situar-se no tempo e no espaço escola, além do que possibilita a exposição de

ideias e opiniões particulares e as vontades do grupo.



Diante a nossa nova realidade instaurada pela pandemia do Covid-19, faz-se necessária à

adaptação  das  propostas  e  atividades  seguindo  os  protocolos  de  segurança,  mantendo  o

distanciamento de no mínimo 1,5mt², utilização de máscara, álcool em gel e higienização de todos

os objetos utilizados pela professora e crianças.

Todo o diálogo realizado nas rodas de conversas é pensado com o objetivo de estimular a

atenção e a motivação para que ocorra um maior envolvimento  no  desenvolvimento  das

atividades.  As  discussões  são  propostas  diante  a  uma problemática,  na  qual,  a  partir  deste

contexto  abordado será  organizado todo  o  trabalho  com atividades que virão  de encontro  à

proposta das semanas.  Vale ressaltar que, são considerados os questionamentos e o interesse

das crianças quanto a outras questões levantadas no momento de discussão, reflexão e diálogos

realizados com as crianças, cabendo ao educador mediar e contribuir para que os conhecimentos

possam ser construídos.

O educador  deve estar  atento  e  preparado para cumprir  suas práticas  da melhor  forma,

considerando as peculiaridades de cada criança por meio da concretização dos conhecimentos

através das práticas vivenciadas dentro da sala de aula, portanto, ocorrendo o fortalecimento da

relação teoria e prática, favorecendo o desenvolvimento das crianças e os instigando a busca pelo

saber.

O processo de aprendizagem conta com diferentes fatores internos e externos. Visando o

desenvolvimento integral da criança, a escola deve considerar a participação dos pais, havendo

harmonia e  parceria  entre ambos,  promovendo um ambiente seguro dentro da realidade das

famílias. Esta parceria sendo efetiva influencia diretamente na aprendizagem das crianças e no

bom andamento da instituição.

O  contato  com  a  família  permite  que  a  escola  aprimore  os  aspectos  sociais  e  afetivos,

aproximando o processo educacional da realidade de vida e as relações que ocorrem dentro e

fora  do  ambiente  escolar.  Todas  as  turmas  necessitam  de  novidades,  projetos,  atividades

direcionadas  a  faixa  etária,  desta  forma,  dando  liberdade  para  expressar  gestos,  carinhos,

sentimentos e apego aos profissionais envolvidos nas atividades da U.E.

O processo de ensino aprendizagem é compreendido como aquele que deve ocorrer por meio

de um trabalho no qual, o cuidar e o educar estejam atrelados ao compromisso com os princípios

éticos da autonomia, responsabilidade, solidariedade e do respeito ao bem comum, procurando



entrelaçar a história do eu individual à do eu coletivo, onde a criança possa aprender a socializar-

se, ser independente, cooperativa e autônoma, tendo como eixo norteador a ludicidade.

De acordo com o que a unidade escolar acredita, o dia a dia da Educação Infantil contempla

vínculos, afetos, aprendizagens nas mais diversas atividades  que compõem o cotidiano das

crianças, coordenado de forma a estar organizado para que as crianças ampliem seus

conhecimentos.

O Referencial  Curricular  Nacional  para Educação Infantil  (1998)  expõe a  necessidade da

observação e dos procedimentos importantes para que todos os direitos das crianças possam ser

respeitados, sendo este o cuidar, um integrante importantíssimo nas instituições de ensino. Assim

como diferentes campos do conhecimento e as inter-relações dos profissionais:

“O cuidado precisa considerar, principalmente, as necessidades das crianças, que

quando observadas, ouvidas e respeitadas, podem dar pistas importantes sobre a

qualidade do que estão recebendo. Os procedimentos de cuidado também precisam

seguir os princípios de promoção da saúde.” (BRASIL, 1998, p. 25)



Na perspectiva do direito da criança, é importante ressaltar as questões relacionadas à sua

saúde,  higiene,  alimentação,  segurança,  desenvolvimento  e  aprendizagem,  devendo  ser

preservada e conscientizada a todo o momento. É necessário proporcionar e tornar os momentos

dentro da instituição de ensino prazerosos, favorecendo interações e acima de tudo respeitando o

desenvolvimento de cada criança, que acontecerá de forma natural e gradativa.

Visado  que  as  ações  do  cuidar  e  educar  sejam  permeadas  por  atividades  lúdicas  e

pedagógicas, as crianças pequenas necessitam de um ambiente que as proporcione momentos

de  interação,  para  que  sejam  desenvolvidas  capacidades  primordiais  na  construção  de  seu

conhecimento.

A interação entre o cuidar e o educar ocorre em diferentes momentos dentro da rotina escolar,

dentre eles o momento da troca de roupas, descanso e mediação de conflitos, uma vez que, o

adulto relaciona-se diretamente com a criança, respeitando sua individualidade e especificidades.

Assim  como,  o  professor  respeita  o  espaço,  tempo  e  o  envolvimento  da  criança  no

desenvolvimento das atividades pedagógicas, buscando a participação e interesse do mesmo

diante as propostas diárias.

O professor por sua vez, deve mediar às relações dentro da instituição de ensino, dentre elas,

podemos considerar o  brincar  como um momento primordial  no desenvolvimento individual  e

coletivo de todas as crianças.

Entretanto, o professor deverá fazer o uso de atividades lúdicas e brincadeiras, permitindo

que as crianças construam momentos de novas descobertas, refletindo o ambiente no qual estão

inseridas, estimulando sua criatividade e proporcionando que tenham prazer em aprender.

A necessidade do brincar é abordada no Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil
(1998):

Brincar é uma das atividades fundamentais para o desenvolvimento da identidade

e da autonomia. O fato de a criança, desde muito cedo, poder se comunicar por

meio de gestos, sons e mais tarde representar determinado papel na brincadeira

faz com que ela desenvolva sua imaginação. (RCNEI, 1998, p.22)

Acredita-se que podemos oferecer às crianças condições para as aprendizagens que ocorrem

nas brincadeiras em situações pedagógicas intencionais ou aprendizagens não orientadas pelos



adultos,  portanto,  através  de  um processo  contínuo  e  eficiente  as  brincadeiras  auxiliarão  no

desenvolvimento das capacidades de apropriação e conhecimento das potencialidades corporais,

afetivas, emocionais, estéticas e éticas, na perspectiva de contribuir para a formação de crianças

felizes e saudáveis.

A unidade escolar aponta a necessidade de organização das atividades, possibilitando que

ocorram relações de interação em sua realização. O ambiente deve estar organizado e preparado

para receber as crianças de modo que consiga transmitir um conhecimento atrelado ao cuidar e

educar, suprindo as necessidades da faixa etária, ambiente educativo e os interesses individuais.

“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”. (RCNEI, 1998, p.23/24)

O professor é quem cuida da organização do espaço e tempo na escola, de modo a desafiar a

iniciativa da criança, ocorrendo de acordo com as atividades previstas para o dia, semana ou mês,

na qual, as crianças poderão ser divididas por pequenos e grandes grupos, mistos, agrupamento

de  meninos  e  meninas  ou  pela  faixa  etária.  Os agrupamentos  propostos  em cada  atividade

consideram e  respeitam a  faixa  etária,  o  número  de  crianças  presentes,  as  necessidades  e

interesses do grupo, estabelecendo possibilidades de interação diversificada entre a toda a turma

e os espaços físicos.

O  educador  deve  nortear  este  momento  utilizando  como  ferramenta  a  ludicidade,

coordenando  e  mediando  este  processo  e  ampliando  significados,  autonomia,  respeito  e

socialização através do convívio.

Quanto à disposição das crianças para a realização das atividades varia de acordo com a

proposta, desta forma, as atividades a serem desenvolvidas poderão permanecer em grupos ou



devem  ser  realizadas  individualmente,  respeitando  o  tempo  e  espaço  da  criança  para  sua

realização, considerando que haverá um kit para cada criança com os seus individuais, uma vez

que não pode haver o compartilhamento de materiais. Neste kit irá conter: caderno de desenho,

massinha, lápis de cor, canetinha entre outros materiais.

Quando realizadas as atividades coletivamente, as crianças serão divididas em pequenos

grupos para que possam ser atendidas de acordo com suas necessidades e o aprendizado seja

adquirido de forma integral, ficando dispostas em fileiras, rodas mantendo o distanciamento social

adequado. Entretanto, quando forem atividades lúdicas e dinâmicas, as crianças participarão da

proposta individualmente contando com a observação dos demais colegas do grupo.

As trocas de experiências entre as crianças de faixas etárias diferentes deverão ocorrem de

acordo com os  planejamentos  realizados pelas  professoras,  inserindo  as  interações entre  as

turmas do mesmo agrupamento e agrupamentos diferentes. Indo de encontro com a importância

das inter-relações das



crianças  considerando  faixas  etárias  diferentes  aplica-se  o  projeto  “Sexta  em  cena”,  que

possibilita que as diferentes faixas etárias se relacionem ao dançarem no pátio, observarem as

apresentações e ocorra a troca de experiências entre as turmas.

Segundo o  Referencial  Curricular  Nacional  de  Educação  Infantil  (1998)  o  professor  deve

promover as crianças situações de cuidados, brincadeiras e aprendizagem a fim de que obtenha

um ambiente de desenvolvimento das capacidades e relações pessoais e interpessoais. Desta

forma,  este  processo  de  educação  auxiliará  na  apropriação  de  conhecimentos  de  mundo,

construção de diferentes linguagens e capacidades em outros aspectos.

O professor deve junto às crianças buscar maneiras que possibilitem as mesmas, a busca de

conhecimentos, identificando que assim como o professor transmite conhecimentos às crianças,

elas são capazes de ensinar o professor, considerando que todo conhecimento adquirido é válido.

O professor deve estar em permanente formação, desta maneira possibilitando oportunidades de

“construir” e “reconstruir” suas práticas pedagógicas diante aos desafios apresentados.

A importância de atividades mediadoras entre as crianças deve considerar a sociedade e suas

culturas, relevando conceitos e interesses que facilitarão o aprendizado de temáticas, conceitos e

atividades complexas. A instituição deve efetuar um planejamento com métodos e estratégias de

ensino, buscando a socialização de conhecimentos e situações de aprendizagens, havendo a

organização e encaminhamento das crianças para a realização destas competências, a fim de

atingir os objetivos desejados.

O Referencial  Curricular  Nacional  aponta os conhecimentos que devem ser  abordados pelas

instituições  de  ensino  dentro  da  Educação  Infantil,  proporcionando  as  crianças  conteúdos  e

temáticas pertinentes a sua faixa etária e áreas de interesse ao seu desenvolvimento pessoal e

social com objetivo de sua formação integral.

No âmbito do desenvolvimento pessoal e social, o planejamento está organizado de forma a

garantir aquisição das capacidades da criança, almejando que as crianças aprendam a conviver, a

ser e a estar com os outros e consigo mesma, em atitudes básicas de aceitação, de respeito e de

confiança, com autonomia.



Nesse aspecto destacam-se as áreas das Relações Afetivas que englobam Adaptação,

Autonomia, Regras/Limites e Interações, além do desenvolvimento da Auto Estima e Identidade

Pessoal.

Neste aspecto há a consideração dos conhecimentos prévios das crianças, auxiliando na troca de

experiências e enfrentamentos de novas perspectivas do mundo no qual ela está inserida. As

orientações  e  os  fortalecimentos  dos  vínculos  e  relações  pessoais,  sociais  e  com  o  meio,

contribuem no reflexo das vivências que são fundamentais para a construção de forma integral.

É preciso trabalhar conteúdos que abrangem desde cuidados básicos essenciais em nossa rotina

cotidiana  a  conhecimentos  das  diversas  áreas  do  conhecimento.  Considerando  os  eixos

norteadores da Educação Infantil de todo país, as áreas de conhecimento são subdivididas de

acordo com o Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil, destacando conteúdos de

naturezas diversas, tratando-se de: “Formação Pessoal e Social” e “Conhecimento de Mundo”.

O eixo “Formação Pessoal e Social” contempla a necessidade do desenvolvimento da criança,

considerando a “Identidade a Autonomia” dentro e fora da instituição de ensino.

A  “Identidade  e  Autonomia”  da  criança  desenvolvem-se  por  meio  das  inter-relações,

possibilitando a formação a partir do contexto cultural, social e histórico. O aprendizado ocorre de

forma contextualizada, envolvendo atitudes diversas dentro do âmbito escolar, valorizando

atitudes que prezam por respeito,  confiança,  valores  se  sentimentos,  promovendo  o

autoconhecimento.

A autonomia é a porta inicial para o bom desempenho no espaço escolar, considerando que

após o seu desenvolvimento, a criança passa a tomar suas próprias decisões e inicia a construção

de um espaço facilitador para o desenvolvimento de sua identidade nos espaços escolares. Após

sua  construção  dentro  da  escola  a  criança  mantem  sua  autonomia  durante  toda  sua  vida:

conhecendo, reconhecendo, construindo e reconstruindo conceitos.

O “Conhecimento de Mundo” refere-se aos diferentes tipos de linguagem que se destacam na

área do conhecimento, estabelecendo como objetivo o contato com questões significativas de

interação com o outro e a diversidade. Dentre as áreas que norteiam a prática educativa podemos

citar: Linguagem Oral e Escrita, Matemática, Natureza e sociedade, Movimento, Música e Artes

visuais.



As  atividades  serão  planejadas  semanalmente  pela  professora  docente,  considerando  o

projeto trabalhado trimestralmente, semestralmente ou anualmente, considerando o planejamento

anual já estabelecido para a turma, além de ter como base os eixos temáticos: Linguagem oral e

escrita, Relações Lógicas, Natureza e Sociedade, Artes Visuais e Expressão Corporal.

Através do manuseio e exploração é possível que elas se reconheçam como participante e

construtora de seus caminhos e desenvolvimento, realizando descobertas como: expressar-se,

articulando a percepção,  a  imaginação, a  emoção, a  sensibilidade,  interagindo com materiais

diversos bem como explorar os diversos espaços da instituição: pátio, quiosque, casa de boneca,

áreas externas e parque.  Serão utilizando instrumentos e  procedimentos variados,  para suas

produções  utilizando  pinturas  em  papéis,  objetos,  azulejos  na  parede,  TNT,  gravuras,

modelagens,  colagem,  fotografia,  vídeos,  “experimentando  o  novo”,  revistas,  jornais,  livros,

montagem com papéis,  representação  através  de  desenhos,  confecção  de  enfeites,  reconto,

utilização de sucatas, faz de conta, dramatização, culinária, brinquedos, blocos lógicos e jogos

pedagógicos sempre valorizando as produções das crianças.



Através do lúdico, das brincadeiras e dos jogos, pretende-se desenvolver ações relacionadas

a compreender as emoções transmitidas pelo brincar, no qual a criança interage com o mundo

cultural,  desenvolvendo  uma  imagem  positiva  de  si,  atuando  de  forma  cada  vez  mais

independente.

Nessa perspectiva, promovendo momentos recreativos na areia, no parque, na casinha de

bonecas, casinha do Tarzan, jogos em grupo, músicas e danças, a educação lúdica integra uma

teoria profunda que é uma prática atuante e:

Seus objetivos, além de explicar as relações múltiplas do ser humano em seu

contexto histórico, social, cultural, psicológico, enfatizam a libertação das relações

pessoais passivas, técnicas para as relações reflexivas, criadoras, inteligentes,

socializadoras, fazendo o ato de educar um compromisso consciente intencional,

de esforço, sem perder o caráter de prazer, de satisfação individual e modificador

da sociedade. (ALMEIDA, 2000, p. 31)

Com o  objetivo  de  melhoria  da  aprendizagem dentro  da  instituição  de  ensino  e  conforme a

legislação de nosso país desenvolve-se projetos que levam em consideração a abordagem de

temáticas relevantes pra a formação da criança. Entretanto, a escola está vinculada a fatores

sociais,  econômicos e de valores,  que regem a atuação dos docentes, o funcionamento e a

eficácia na formação das crianças com a qualidade de ensino. Desta maneira a pedagogia dos

projetos orientará os trabalhos pedagógicos realizados durante este ano, considerando que:

Os  projetos  são  conjuntos  de  atividades  que  trabalham  com  conhecimentos

específicos construídos a partir de um dos eixos de trabalho que se organizam ao

redor  de  um  problema  para  resolver  um  produto  final  que  se  quer  obter.

(RCNEI,1998, Vol. 1, p. 57)

No  decorrer  desse  ano  desenvolveremos  projetos  pedagógicos  respeitando  as

especificidades escolares, as particularidades do agrupamento III,  o contexto cultural,  social  e



econômico em que as crianças estão inseridas; destacando as vivências em linguagem oral e

escrita, relações lógicas, natureza e sociedade, expressão corporal e artes visuais.

Os  projetos  são  propostas  anuais,  com  pretensão  de  ocorrer  de  forma  íntegra  para  o

desenvolvimento das crianças e a construção da unidade escolar, porém, há peculiaridades que

ocorrem no decorrer do ano, fazendo com que algum projeto proposto não possa ser realizado,

atingindo um menor tempo de execução a extensão da proposta ou até mesmo a não realização

do mesmo.

Partindo desses pressupostos, neste ano iremos abordar 05 projetos que foram escolhidos e

determinados  pelas  professoras  do  agrupamento  III,  visando  às  curiosidades  apresentadas,

conteúdos programáticos para a faixa etária e abordagens que auxiliem no desenvolvimento de

maneira lúdica e interativa, portanto, as propostas foram divididas mensalmente, semestralmente

e anualmente, resumindo-se em: “Um novo começo”, “Quanto tempo o tempo tem”, “Janela para o

mundo”, “Sexta em cena” e “Mascote em minha casa”.

No início do ano letivo iremos partir do momento de adaptação das crianças ao contexto de

aulas online e considerando a retomada consciente e gradativa na unidade escolar.

O projeto “Um novo começo” tem como objetivo o acolhimento das crianças após o período

em que  estiveram em isolamento  social,  em virtude  do  inicio  da  pandemia  do  Covid-19  em

Março/2021,  recebendo-os  com um olhar  diferenciado  e  atento  aos sentimentos,  emoções  e

vivencias deste período, buscando incentivar as crianças quanto ao reconhecimento, identificação

e  expressão  de  suas  emoções  e  sentimentos.  Uma  vez  que  preparamos  as  crianças  para

vivenciarem situações adversas e lidarem com seus sentimentos, ela sente-se segura e preparada

para enfrentar quaisquer desafios. .

O  projeto  “Quanto  tempo o  tempo  tem”,  tem  como  previsão  início  em  abril,  buscando

proporcionar  as  crianças  uma  viagem  pelo  passado,  presente  e  futuro  com  o  objetivo  de

desenvolver  as  múltiplas  áreas  de  conhecimentos  através  do  acesso  a  novas  temáticas  e

participarem de propostas de atividades que explorem: horas, minutos, segundos e a sequência

histórica de acontecimentos por meio de uma linha do tempo partindo dos dinossauros, homens

das cavernas, contagem de tempo, considerando a antiguidade e a modernidade, chegando à

atualidade com o mundo digital do qual eles vivenciam. Além disto, viajaremos em um mundo



mágico  de  castelos,  príncipes,  princesas,  cavaleiros,  vestimentas  da  época  entre  outras

curiosidades que surgirem após as curiosidades e conhecimentos prévios das crianças.

O projeto “Janelas para o mundo” dará continuidade as temáticas abordadas anteriormente,

com o seu início previsto para o mês de agosto, neste período serão explanadas novas temáticas,

considerando a curiosidade e o interesse das crianças, dentre as propostas estarão: dia e noite,

ontem, hoje, amanhã, calendário, estações do ano, mudanças climáticas, características de cada

clima, plantações e o período de colheita, desenvolvimento de árvores e frutos e modificações que

ocorreram durante os anos.

Outras atividades irão partir da realidade da turma, dando importância à tecnologia e como

devemos utiliza-la com responsabilidade e ainda, como será o  planeta no futuro, buscado

comparar o que aconteceu há muito tempo atrás com o que temos hoje, assim como objetos. Ao

término do projeto as crianças irão escolher um ou mais temas a serem pesquisados, surgindo

através das rodas de conversa e questionamentos levantados durante este período.

O projeto “Sexta em cena” será realizado todas as sextas-feiras semanalmente, no qual todas

as  crianças  da  unidade  escolar  são  direcionadas  ao  pátio  da  escola  para  realizarem

apresentações  e  prestigiar  os  colegas  neste  momento  lúdico.  Estas  apresentações  serão

realizadas de acordo com um cronograma pré-estabelecido pela gestão para que as professoras

possam organizar-se previamente. Neste momento poderão ser utilizados acessórios, roupas e

fantasias com o objetivo de manter a dança alegre e descontraída, assim como as músicas

escolhidas são de preferência das crianças ou relacionadas ao projeto e temas abordados durante

a semana.

O projeto “O mascote em minha casa” tem como objetivo fortalecer os vínculos entre a

escola e a família proporcionando momentos e vivências com o mascote escolhido pela turma. O

mascote surgirá após uma votação na qual todas as crianças escolham seu voto de maneira

democrática  após  as  sugestões  que  surgirem na  roda  de  conversa,  bem como,  em  demais

momentos da rotina das crianças na U.E., desta maneira o mais votado ganhando. O mascote

será enviado para casa às sextas-feiras, seguindo a ordem da listagem da chamada devendo

haver a sua devolução, após o final de semana junto ao caderno de registro. As crianças serão

instruídas a terem cuidado com mesmo durante os momentos que compartilharem em família,



sendo  estes  momentos  registrados  com fotos, colagens, desenhos, entre outras formas no

caderno disponibilizado pela professora para o registro da turma.

Dentre as propostas pré-estabelecidas pela unidade escolar há tambémsemanas educativas

com temáticas importantes a serem abordadas junto com as crianças na escola.

No  mês  de  março  serão  propostas  atividades  com  a  temática  DENGUE  que  busquem

apresentar e conscientizar as crianças sobre importância de prevenir o mosquito da dengue e

quais são os cuidados para que ele não se reproduza, além dos riscos que o mesmo trás para a

saúde de quem adquiri a doença, ocorrendo no período de 22 a 26.

No  dia  14  de  abril  será  o  DIA  MUNDIAL  DA  EDUCAÇÃO  INCLUSIVA,  realizaremos

abordagens estarão relacionadas à importância do respeito às diferenças e como deve ocorrer a

inclusão  e  o  não  ao  preconceito  dentro  e  fora  das  escolas,  fazendo  com  que  as  crianças

compreendam  que  independente  das  diferenças  todos  os  seres  humanos  tem  diretos  e  os

mesmos devem ser respeitados.

Na segunda semana educativa a unidade escolar irá voltar-se ao autor MONTEIRO LOBATO

no período de 15 a 20 de abril,buscando incentivar a leitura e a contação de histórias, partindo do

autor Monteiro Lobato a fim de conhecer ao próprio autor e suas obras como: Sítio do Pica-Pau

Amarelo. As crianças poderão viajar pelo mundo da imaginação e construir junto com a professora

e seus colegas personagens, histórias e momentos de faz-de-conta.

Em junho as atividades estarão voltas aos cuidados que devemos tomar nas férias em épocas

de pipas, no período de 14 a 18 de junho, propondo a temática PIPA SEM CEROL, enfatizando

para  as  crianças  os  riscos  que  o  cerol  traz  a  saúde  de  quem está  soltando  a  pipa  e  aos

motociclistas, pedestres e motoristas nas ruas quando entram em contato com as linhas cortantes.

Nesta semana destinada a esta proposta haverá a participação da Guarda Municipal com oficinas

de confecções de pipas para as crianças e as famílias.

A semana educativa prevista para o período de 27 de setembro a 01 de outubro aborda

oIDOSO,  na  qual  buscará  desenvolver  propostas  que  trabalhem a valorização do idoso e o

respeito com as pessoas de quaisquer idades, conscientizando e colocando em prática o

conhecimento das diferenças e a importância da particularidade de cada idade.



No mês de outubro a  unidade escolar  volta-se  a  SEMANA DA CRIANÇA  ocorrendo um

planejamento  diferenciado  no  período  de  04  a  08  uma  vez  que  as  crianças  aguardam

ansiosamente as propostas disponibilizadas nesta semana. A equipe docente em conjunto com a

equipe gestora; tendo como suporte a equipe de monitoras; mobilizam-se para planejar e colocar

em prática diferentes tipos de oficinas, recursos, atividades e dinâmicas que agradem as crianças,

buscando indagar quanto as suas escolhas e preferências, buscando possibilitar que os desejos e

vontades tornam-se realidade neste período.

Esta semana de atividades buscam ser descontraída e muito animada com danças, pinturas

no  rosto,  alimentação  diferenciada,  gincanas  entre  outras  brincadeiras  dirigidas  havendo  a

finalização desta semana com uma pequena lembrança confeccionada pela professora.

As  Diretrizes  Curriculares  Nacionais  para  a  Educação  Infantil  (DCNEI)  determinaram  à

necessidade das instituições de ensino de criar procedimentos que pudessem ser utilizados para

a avaliação do desenvolvimento da criança nesta etapa, desta maneira, as avaliações ocorrem de

em várias etapas no decorrer do ano, de maneira individual e coletiva.

A avaliação deverá ser realizada com base no acompanhamento cotidiano da criança, através

da observação e do registro do educador, no qual é possível perceber o desenvolvimento e o

progresso de forma qualitativa.

Utilizando  o  relatório  individual  de  desenvolvimento  da  trajetória  das  crianças  na  U.E.,  os

professores obtêm um instrumento de maior suporte para a avaliação de cada criança, de modo

que é possível conhecê-la melhor, considerando as habilidades, competências e dificuldades. Os

relatórios descritivos são a melhor maneira de organizar as informações e os dados referentes ao

desenvolvimento das crianças, pontuando individualidades de cada uma a serem apresentadas às

famílias.

As anotações diárias de aspectos como: o comportamento, a participação, o envolvimento,

desenvolvimento cognitivo e social,  buscam indicar um caminho para que este relatório possa

demonstrar  aos  pais  e  aos  outros  componentes  da  instituição  de  ensino  a  importância  de

intervenções para que o desenvolvimento integral da criança.

A avaliação será permanentemente e empregada a diferentes meios, como a observação, o

registro, a reflexão sobre o desenvolvimento das atividades e projetos,  sobre as hipóteses e

descobertas das crianças.



A  avaliação  ocorrerá  de  forma  individual  e  trimestralmente,  pontuando  aspectos  do

desenvolvimento  infantil  baseados no RCNEI.  A  avaliação contribui  para o  planejamento  das

professoras,  que  com  os  resultados  apresentados  podem  adequar  seu  planejamento  às

necessidades do seu agrupamento, sala e as dificuldades individuais de cada criança.

Outro instrumento utilizado para a avaliação de aprendizagem baseia-se construção de uma

exposição de cada turma que irá acontecer no mês de dezembro, apresentando os trabalhos,

fotos  e  todas  as  propostas  realizadas  durante  o  ano.  Ao  final  dos  trabalhos,  o  mesmo  é

apresentado a todos os envolvidos, pais, familiares e equipe pedagógica, sendo possível observar

o desenvolvimento no processo de ensino-aprendizagem.
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Professora: Cleuma Barbosa Pereira

Educação Especial

Ano: 2021.

A Educação Especial é uma modalidade de ensino que perpassa todos os níveis, etapas e

modalidades. Oferece o atendimento educacional  especializado,  orienta  e  realiza  adaptações

curriculares  no  processo  de  ensino  aprendizagem  da  pessoa  com  deficiência,  e  atua

articuladamente com o ensino regular, LBDN9394/96. Faz parte do público-alvo da educação

especial:

Na perspectiva da educação inclusiva, a educação especial passa a constituir a

proposta pedagógica da escola, definindo como seu público-alvo os alunos com

deficiência,  transtornos  globais  de  desenvolvimento  e  altas

habilidades/superdotação.  Nestes  casos e  outros,  que implicam em transtornos

funcionais específicos, a educação especial atua de forma articulada com o ensino

comum, orientando para o atendimento às



necessidades educacionais especiais desses alunos. (BRASIL,2008p.15)

Na educação infantil a inclusão acontece na oferta de oportunidades de aprendizagens e

estratégias que desenvolvam na criança todo  o seu potencial, nos aspectos: social, afetivo,

cognitivo, físico, visando assim um desenvolvimento pleno.

Os objetivos da educação especial  são: promover condições de acessibilidade, integração do

aluno, garantir serviços de apoio especializados de acordo com as especificidades dos alunos,

elaborar recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem barreiras, junto ao professor da

sala, elaborar propostas pedagógicas que atendam as necessidades específicas dos alunos.

A metodologia será planejada e articulada ao planejamento do professor regente da sala,

adequando as propostas à necessidade específica  de  cada  criança  com  necessidades

educacionais especiais, com propostas colaborativas, e planejando em equipe com as professoras

dos agrupamentos I, II, III. Desta forma meus horários serão alternados entre período matutino e

vespertino visando atendimento especializado em todas as turmas da U.E.

A observação será o passo inicial para identificar as crianças que possuem uma necessidade

Educacional  Especial,  e  a  partir  dessa  observação considerar quais serão as adaptações e

intervenções necessárias em cada caso, contando sempre com a participação da equipe gestora

e professora regente das salas.

Os projetos coletivos e semanas educativas terão as adaptações necessárias, sempre que houver

necessidade, para que nenhum aluno deixe de participar das propostas pedagógicas, respeitando

todo o protocolo de segurança vigente devido à Pandemia do novo Coronavírus,  com

distanciamento, uso de máscara, álcool em gel.

Projetos coletivos do AGI:

Lidando com as emoções - “Cuidando de mim e do outro”;

“Bebês em movimento”;

“Que bichinho é esse?”;



“Um mundo de sensações”.

Projetos coletivos do AG II:

“Quando me sinto assim”;

“Eu e o meu corpinho”;

“Brincar com o que não é brinquedo”;

Meu mundo do faz de conta - “Cantos e encantos”.

Projetos coletivos do AG III:

“Um novo começo”;

“Quanto tempo o tempo tem”;

“Janela para o mundo”.

Semanas Educativas:

“Dengue”: de 22 a 26 de Março/2021;



“Dia Mundial da Educação Inclusiva” – Data: 14 de Abril/2021;

“Monteiro Lobato”: de 15 a 20 de Abril/2021;

“Pipa sem cerol”: de 14 a 18 de Junho/2021;

“Semana das crianças”: de 04 a 08 de Outubro/2021;

“Semana do Idoso”: de 27 de setembro a 01 de Outubro/2021.

Espaços Explorados: serão explorados com as crianças, todos os ambientes da unidade escolar.

Para  o  desenvolvimento  de  atividades  e  propostas  pedagógicas  serão  utilizados  recursos
relacionados a seguir:

PDI (Plano Desenvolvimento Individual);

LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais) uma breve introdução de sinais básicos;

Leitura labial para alunos surdos, com uso de máscara transparente;

Recursos visuais/imagens;

Fichas de comunicação;

Objetos concretos;

Entrevistas com as famílias;

Encaminhamentos, quando houver necessidade.

Durante  o  ano  letivo  de  2021,  as  ações  serão  revistas,  (re)pensadas,  (re)planejadas,

(re)avaliadas  constantemente  para  que  alcancemos maior qualidade no processo de ensino

aprendizagem das crianças, que serão atendidas pela professora de educação especial desta

unidade escolar.
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“A Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, é um direito humano e
social de todas as crianças até seis anos de idade, sem  distinção alguma
decorrente de origem geográfica, caracteres do fenótipo (cor da pele, traços de
rosto e cabelo), da etnia, nacionalidade,  sexo,  de deficiência física ou mental,
nível  socioeconômico  ou  classe  social.  Também  não  está  atrelada  à  situação
trabalhista  dos  pais,  nem  ao  nível  de  instrução,  religião,  opinião  política  ou
orientação  sexual.  Ela  é  oferecida  em  creches  e  pré-escolas,  as  quais  se
caracterizam  como  espaços  institucionais  não  domésticos  que  constituem
estabelecimentos  educacionais públicos ou privados que educam e cuidam de
crianças de 0 a 5 anos de idade no período diurno, em jornada integral ou parcial,
regulados e supervisionados por  órgão competente do sistema de ensino e
submetidos a controle social.” Portal MEC – Janeiro 2013.

É na fase dos 0 aos 06 anos,  chamada de primeira infância,  que as crianças passam a

perceber  o  mundo  e  despertam uma curiosidade  nata  e  investigativa.  A  Educação  Infantil  é

responsável  por  proporcionar  às  crianças  experiências  que  auxiliam  a  desenvolver  suas

capacidades cognitivas, como atenção, memória, raciocínio e o bem-estar em um ambiente cheio

de pluralidade. Para isso, a escola deve promover estratégias e comportamentos que favoreçam a

aceitação e desenvolvimento da criança.

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

oportunidade de construir suas hipóteses e aprendizagens sobre o mundo. Com isso, a criança

constrói  sua  identidade,  baseada  no  meio  em que  vive,  na  construção  dos  relacionamentos

sociais, no conhecimento e valores a ela ensinados, e nas brincadeiras, que são a forma mais

produtiva de obterem conhecimento e se relacionarem com outro.

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

pensamento infantil. É brincando, jogando, que a  criança revela seu estado cognitivo, visual,

auditivo, tátil, motor, seu modo de aprender e entrar em uma relação cognitiva com o mundo de

eventos, pessoas, coisas e símbolos.

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

uma vez que é utilizada pela criança, de um lado pela necessidade de ação e por outra para

satisfazer suas impossibilidades de executar determinadas ações. No entanto, a brincadeira não é

apenas uma atividade simbólica,  uma vez que mesmo envolvendo situações imaginárias,  ela

baseia-se em regras de comportamento condizentes com aquilo que está sendo representado o



que fará com que a criança internalize regras de conduta, valores, modo de agir e de pensar de

seu grupo social, que passará a orientar o seu comportamento e desenvolvimento cognitivo.

A pedagogia de projetos orientará o trabalho pedagógico, a criança será participante ativa no

processo de ensino aprendizagem e o conhecimento será construído considerando os aspectos

cognitivos, físicos, sociais e emocionais da criança. O professor atuará como mediador entre o

conhecimento  e  a  criança,  estimulando  sua  curiosidade,  necessidades,  vivências  e  trazendo

elementos que contribuam para uma aprendizagem mais significativa.

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

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

mediada por esse elemento (OLIVEIRA, 2002, p. 26).”

De acordo com esta linha de pensamento e a divisão de eixos estabelecidos para a Educação

Infantil,  que  englobam  linguagem  oral,  movimento,  artes,  matemática,  música  e  natureza  e

sociedade,  serão trabalhados projetos  ao longo do  ano  letivo,  escolhidos  em conjunto  pelas

professoras  dos  agrupamentos  III,  que abordarão importantes  temas para  a  aprendizagem e

desenvolvimento da criança nesta faixa etária.

O  Projeto “Um Novo Começo”,  receberá as crianças no retorno pós-isolamento devido à

pandemia  do  COVID-19,  de  maneira  acolhedora  e  consciente,  aplicando  os  protocolos  de

segurança como uso de álcool  gel,  máscara e distanciamento, presando em primeiro lugar a

segurança de todos com novas rotinas e práticas. Buscará oferecer momentos de aprendizagem e

diversão dentro de uma nova dinâmica e vivência no ambiente escolar, além de receber a criança

fazendo com que a mesma possa repensar a rotina escolar sentindo-se segura e tranquila durante

sua permanência na escola.

O Projeto “Quanto tempo o tempo tem” trabalhará sobre o que é o tempo, quais são as formas

utilizadas para contá-lo e iniciar uma linha do tempo apresentando a Era curiosa dos dinossauros,

quem surgiu no planeta após a extinção dos mesmos e por fim, o mundo encantado dos reis,

rainhas e castelos. A resposta para indagação dada ao nome do projeto será conhecida ao longo

do desenvolvimento do mesmo.

Com o foco de proporcionar as crianças uma verdadeira viagem pelo passado, presente e

futuro para que as mesmas 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.



Conheceremos assim a linha histórica e suas curiosidades presentes em tantos desenhos e

filmes infantis como: os dinossauros, os homens das cavernas, reis, rainhas, príncipes, princesas,

cavaleiros e castelos. Promovendo dessa forma, uma grande viagem entre a antiguidade e a

modernidade incluindo o mundo digital no qual estão diretamente inseridos.

O Projeto “Uma janela para o mundo”, dará continuidade ao projeto inicial com maior

intensidade em alguns aspectos específicos, dentre os quais destacamos as estações do ano,

noções de tempo como (ontem, hoje, amanhã, dias da semana); conhecer o calendário, meio

ambiente e o tempo em que cada coisa acontece, como plantações, crescimento e

desenvolvimento de árvores e frutos, o cuidado e a degradação do planeta nos tempos antigos.

E atualmente, a construção e manuseio do digital, podendo ter contato com computadores,

celulares, entre outras tecnologias e como  inseri-las  na  nossa  vida  com  qualidade  e

responsabilidade desde pequenos. Ao final, as crianças poderão escolher o tema de trabalho

baseado na curiosidade da turma, onde de acordo com o tema que quiserem abordar, serão feitos

trabalhos de pesquisa e exploração do mesmo.

O Projeto Mascote em minha casa trabalhará o desenvolvimento da responsabilidade, do

acolher e cuidar, já que toda sexta-feira, uma criança diferente poderá levar para casa o mascote

da turma que será  escolhido pelas crianças ao longo do projeto,  o  mesmo será  eleito  pelas

crianças, com voto no preferido, através de opções apresentadas pela professora relacionadas ao

projeto em andamento, e as mesmas serão incentivadas a terem o cuidado com o mesmo em

todas as atividades que serão feitas em casa com seus familiares. Essa proposta fortalecerá o

vínculo afetivo e a percepção de que são capazes de executar  tarefas.  Além de favorecer  a

parceria entre escola e família, trazendo assim mais segurança aos alunos.

SACOLA  DE  ATIVIDADES:  Serão  confeccionadas  propostas  de  jogos,  brinquedos  e

brincadeiras para compor uma sacola de atividades pedagógicas, cujas mesmas serão entregues

as crianças ao final de cada mês para que no período de rodízio as mesmas possam realizar em

casa. As atividades, tem como objetivo incentivar a interação entre a família, além de contribuir



para que a criança permaneça com as atividades mesmo a distância, visto que, muitos podem não

possuir acesso ao ensino remoto.

Além dos projetos citados,  serão realizadas também as semanas educativas,  onde serão

abordados  temas  que  a  prefeitura  manda  anualmente  listados para  que  as  escolas  possam

escolher alguns para serem aprofundados.

Durante este ano, as semanas educativas serão: Semana da Dengue que ocorrerá 22 a 26

de Março, serão propostas atividades que conscientizem as crianças sobre a importância de

acabar com a proliferação dos mosquitos e o mal que os mesmos causam a saúde de quem

adquire a doença.

Dia da educação Inclusiva que ocorrerá 14 de Abril, onde serão trabalhadas as diferenças e

a importância da inclusão das mesmas nas turmas, citando diversas vertentes como a deficiência

física, motora, entre outras dificuldades que surgirem no grupo.

Semana  do  Monteiro  Lobato  que  ocorrerá  15  a  20  de  Abril,  durante  a  semana  será

trabalhado suas diversas obras, além de apresentar seus personagens mais populares, o Sitio do

Pica Pau Amarelo e aprofundarmos nos temas que as crianças demonstrarem maior interesse.

Semana da Pipa sem cerol que ocorrerá 14 a 18 de Junho, entre as atividades abordadas

estará à presença da Guarda Municipal, que fará teatro e oficina de pipa com as crianças na

escola, alertando sempre para o cuidado de como a brincadeira ser saudável e segura e o quanto

é perigoso o uso do cerol.

Semana do Idoso que ocorrerá 27 de Setembro a 01 de Outubro, será trabalhado a

importância do respeito e cuidado com os idosos,  apresentando  as  crianças  os  diretos  e

ensinando-os a priorizá-los desde atitudes simples do dia-dia para que assim, possa tornar-se

habito nas crianças o ajudar, cuidar, respeitar e zelar pelos nossos idosos.

Semana das crianças que ocorrerá 04 a 08 de Outubro, serão realizadas brincadeiras, jogos

e dinâmicas que estimulem e priorizem o lúdico, valorizando a criança e proporcionando uma



semana  especialmente  dedicada  e  pensada,  de  forma  a  oportunizar  as  mesmas  alegrias  e

diversos momentos prazerosos.



Tratando-se de um agrupamento, no momento temos 33 crianças, sendo elas, 16 meninas e

17 meninos. Crianças com idades entre três e cinco anos, escolhidos no ano anterior pela equipe

gestora, tendo sido usado pela mesma, o critério de organizar as crianças de forma multietária, ou

seja, a turma foi  organizada com crianças de idades diferentes umas das outras, objetivando

dessa forma, o favorecimento da aprendizagem das mesmas. Percebe-se nessa turma que além

da diferença de idades, os alunos são diferentes também pela etnia, gênero, cultura, classe social,

religião, dentre outras questões.

Nesta  fase  a  curiosidade  se  destaca,  e  Vygotsky  apresenta uma ideia  de  que a criança

começa a desenvolver  o  faz de conta estimulando a imaginação, onde o ambiente favorável

propicie a sua exploração é muito relevante para seu desenvolvimento e adaptação.

"[..]  ao observar as formas de imaginação relacionadas com a criatividade,

orientadas para a realidade, vemos que a fronteira entre o pensamento realista

e  a  imaginação  se  apaga,  que  a  imaginação  é  um  momento  totalmente

necessário,  inseparável,  do  pensamento  realista".  (Vygotsky,  L.  S.  O

Desenvolvimento Psicológico na Infância, 1998, p.128).

O  planejamento  será  realizado  semanalmente  levando  em  consideração  o  projeto

pedagógico, o planejamento anual da turma, e as necessidades e interesses que correspondem

ao agrupamento, inciando sempre através de rodas de conversa, onde a criança apresenta seu

conhecimento prévio sobre o assunto, expõe suas ideias e interesses em outras temáticas.

As atividades no geral serão divididas em duas partes, sendo as mesmas as individuais feitas

com crianças do agrupamento III,  utilizando cadernos de registros e as coletivas com toda a

turma, promovendo atividades específicas ao agrupamento, sempre respeitando e adaptando as

mesmas aos protocolos de retorno e suas alterações ao decorrer do ano.

Quando feitas em grupo, as crianças ficarão dispostas em roda, fileiras, ou grupos de meninas

e meninos, e alguns momentos o material será disposto ao grupo para que possa ser explorado



da maneira indicada pela professora anteriormente, em momentos de jogos ou dinâmicas, serão

chamadas ao centro para que faça sua parte com a observação do restante da sala, respeitando e

adaptando cada proposta aos protocolos de segurança do COVID-19, mantendo distanciamento

de no mínimo 1,50M entre as crianças.

Quando  feitas  individualmente,  cada  criança  receberá  seu  caderno  de  desenho  e  KIT

individual, onde deverão seguir as orientações feitas pela professora previamente usando a lousa

ou anteriormente na roda de conversa, no caso das atividades individuais, também serão

classificadas com dois tipos de abordagem.

Algumas serão feitas com toda a turma no mesmo momento como desenhos ou colagens, as

atividades que exigem maior contato direto com a professora, serão realizadas com ajuda de

cantinhos, a professora chamará determinado número de alunos para utilização do caderno, e as

demais serão distribuídas em cantinhos variados dispostos na sala de aula como mercadinhos,

peças de encaixe, jogos de tabuleiro reciclado, entre outros, até que chegue sua vez de realizar a

atividade.

As brincadeiras  e  jogos serão demonstrados sempre ao seu início  e  exemplificados com

crianças da turma. As atividades serão planejadas priorizando as faixas etárias e em cima do

saber já pré construídos pelas mesmas, sempre buscando despertar nas crianças, mais interesse

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

As interações entre diferentes turmas serão feitas semanalmente principalmente através do

sexta em cena, onde crianças maiores e menores poderão interagir através da dança, encenação

e brincadeiras, assim que permitido nas atualizações do protocolo de segurança do novo corona

vírus, realizando jogos ou atividades que possam ser exploradas independentemente da idade.

As crianças explorarão também nas atividades,  televisão,  rádio, livros,  diferentes tipos de

materiais recicláveis como: rolos de papel higiênico, garrafas PET, papelão, latas de leite em pó,

caixas de leite, dentre outros recursos, além de outras plataformas de conhecimento e explorando

diversos espaços da escola, como a sala de aula, o solário, pátio, palco, casa de bonecas, tanque

de areia e parques.



Dentre os materiais dispostos para as crianças trabalharem os projetos, estarão brinquedos

em tamanhos médios e grandes como (baldes, jogos de encaixe, massinha de modelar, argila,

jogos da memória, jogos de cores e formas, pás, rastelos de plástico, bonecos, ursos



de pelúcia, materiais sensoriais como lixa, bucha, algodão, farinha, brinquedos de sucata, latas e

chocalhos, elementos naturais como folhas, galhos, flores, jornais, revistas, papéis coloridos, entre

outros).

A  utilização  dos  materiais  será  para  confecções  de  brinquedos  e  objetos  que  serão

trabalhados ao decorrer dos projetos. Vale ressaltar, que todos os brinquedos e demais objetos

serão previamente higienizados para manuseio. Serão realizados também passeios envolvendo

os agrupamentos III, para locais que ajudem no desenvolvimento dos projetos trabalhados.

A [avaliação] é o que me possibilita o exercício do aprendizado do olhar. Olhar

é  como sair  de  dentro  de  mim para  ver  o  outro.  É  partir  da  hipótese  do

momento da educação que o outro está para colher dados da realidade, para

trazer de volta para dentro de mim e repensar as hipóteses. É uma leitura da

realidade para que eu possa me ler. FREIRE, M., 1989.

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

agrupamento de como ocorreram às atividades contidas no semanário, ficha de acompanhamento

do desenvolvimento e relatório de acompanhamento do desenvolvimento abordando os aspectos

– cognitivo, físico, afetivo e social do seu desenvolvimento em todas as atividades que são

entregues aos pais ou/ responsáveis ao final de cada trimestre, registro de atividades feitas pelas

crianças, registros fotográficos feitos pela professora, caderno de atividades entregue a família ao

final do ano letivo.
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A Educação Especial é uma modalidade de ensino que perpassa todos os níveis, etapas e

modalidades. Oferece o atendimento educacional  especializado,  orienta  e  realiza  adaptações

curriculares  no  processo  de  ensino  aprendizagem  da  pessoa  com  deficiência,  e  atua

articuladamente com o ensino regular, LBDN9394/96. Faz parte do público-alvo da educação

especial:

Na perspectiva da educação inclusiva, a educação especial passa a constituir a

proposta pedagógica da escola, definindo como seu público-alvo os alunos com

deficiência,  transtornos  globais  de  desenvolvimento  e  altas

habilidades/superdotação.  Nestes  casos e  outros,  que implicam em transtornos

funcionais específicos, a educação especial atua de forma articulada com o ensino

comum, orientando para o atendimento às necessidades educacionais especiais

desses alunos. (BRASIL,2008p.15)

Na educação infantil a inclusão acontece na oferta de oportunidades de aprendizagens e

estratégias que desenvolvam na criança todo  o seu potencial, nos aspectos: social, afetivo,

cognitivo, físico, visando assim um desenvolvimento pleno.

http://www.uel.br/ceca/pedagogia/pages/arquivos/PATRICIA%20FERREIRA%20TEODORO.pdf


Os objetivos da educação especial  são: promover condições de acessibilidade, integração do

aluno, garantir serviços de apoio especializados de acordo com as especificidades dos alunos,

elaborar recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem barreiras, junto ao professor da

sala, elaborar propostas pedagógicas que atendam as necessidades específicas dos alunos.

A metodologia será planejada e articulada ao planejamento do professor regente da sala,

adequando as propostas à necessidade específica  de  cada  criança  com  necessidades

educacionais especiais, com propostas colaborativas, e planejando em equipe com as professoras

dos agrupamentos I, II, III. Desta forma meus horários serão alternados entre período matutino e

vespertino visando atendimento especializado em todas as turmas da U.E.

A observação será o passo inicial para identificar as crianças que possuem uma necessidade

Educacional  Especial,  e  a  partir  dessa  observação considerar quais serão as adaptações e

intervenções necessárias em cada caso, contando sempre com a participação da equipe gestora

e professora regente das salas.

Os projetos coletivos e semanas educativas terão as adaptações necessárias, sempre que houver

necessidade, para que nenhum aluno deixe de participar das propostas pedagógicas, respeitando

todo o protocolo de segurança vigente devido à Pandemia do novo Coronavírus,  com

distanciamento, uso de máscara, álcool em gel.

Projetos coletivos do AGI:

Lidando com as emoções - “Cuidando de mim e do outro”;

“Bebês em movimento”;

“Que bichinho é esse?”;

“Um mundo de sensações”.

Projetos coletivos do AG II:

“Quando me sinto assim”;

“Eu e o meu corpinho”;



“Brincar com o que não é brinquedo”;

Meu mundo do faz de conta - “Cantos e encantos”.

Projetos coletivos do AG III:



“Um novo começo”;

“Quanto tempo o tempo tem”;

“Janela para o mundo”.

Semanas Educativas:

“Dengue”: de 22 a 26 de Março/2021;

“Dia Mundial da Educação Inclusiva” – Data: 14 de Abril/2021;

“Monteiro Lobato”: de 15 a 20 de Abril/2021;

“Pipa sem cerol”: de 14 a 18 de Junho/2021;

“Semana das crianças”: de 04 a 08 de Outubro/2021;

“Semana do Idoso”: de 27 de setembro a 01 de Outubro/2021.

Espaços Explorados: serão explorados com as crianças, todos os ambientes da unidade escolar.

Para  o  desenvolvimento  de  atividades  e  propostas  pedagógicas  serão  utilizados  recursos
relacionados a seguir:

PDI (Plano Desenvolvimento Individual);

LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais) uma breve introdução de sinais básicos;

Leitura labial para alunos surdos, com uso de máscara transparente;

Recursos visuais/imagens;

Fichas de comunicação;

Objetos concretos;

Entrevistas com as famílias;

Encaminhamentos, quando houver necessidade.

Durante  o  ano  letivo  de  2021,  as  ações  serão  revistas,  (re)pensadas,  (re)planejadas,

(re)avaliadas  constantemente  para  que  alcancemos maior qualidade no processo de ensino



aprendizagem das crianças, que serão atendidas pela professora de educação especial desta

unidade escolar.
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A Educação Infantil  é  muito  importante  na vida  das crianças,  onde a socialização e as  diversas
aprendizagens como correr, pular, pintar, rasgar papel, amassar, são de grande importância antes de
partir para a escrita propriamente dita.
Conforme  o  Referencial  Curricular  Nacional  para  Educação  Infantil  “O  ingresso  na  instituição  de
educação      infantil  pode  alargar  o  universo  inicial  das  mesmas,  em vista  da  possibilidade  de
conviverem com outras    crianças e com adultos de origens e hábitos culturais diversos, além de
aprender novas brincadeiras, de adquirir conhecimentos sobre realidades distantes”.
O brincar é muito importante para as crianças principalmente na educação infantil, pois é brincando
que elas se desenvolvem e aprendem bastante. Na escola elas irão brincar a todo o momento, e em
todos os espaços existentes, algumas vezes livremente e outras dirigidas.
Segundo o professor Miguel Arroyo, a educação infantil é tempo de direito, tempo de brincar e a
creche precisa ser redefinida e adaptada ao tempo real da infância, preocupando-se com o presente
e entendendo a infância como um tempo em si mesmo e não preparação para o futuro. Ou seja, há
que se pensar na criança concreta, real, que traz para a creche a sua história, seus sentimentos,
emoções, medos, sonhos... (Currículo em Construção, p37).
O agrupamento III – C, é composto por uma turma com 33 alunos, sendo 21 meninas e12 meninos,
ainda não    foi escolhido o nome da turma, pois esse procedimento será realizado com as crianças,
quando for possível retornar as atividades presenciais. Essa escolha será realizada por meio de
uma eleição, onde a professora a partir das observações e percepções em momentos diversos com
as crianças, trará opções a partir do interesse manifestado por elas, para que a mesas possam votar
na opção que mais lhes agrada, e assim, elegerem o mascote bem como, o nome da turma.
As crianças foram organizadas em suas salas através dos agrupamentos, sendo esta divisão dos
alunos pré- estabelecida pela equipe gestora, agrupando-os de acordo com a faixa etária destinada
ao  agrupamento  III,  faz-  se  necessário  estimular  as  crianças  maiores  a  ajudarem as  menores,
considerando  que  independente  da  faixa  etária  ambos  contribuem  na  troca  de  experiências  e
auxiliam nos momentos de interações.
Toda a rotina  foi  organizada pela  equipe gestora  da unidade escolar  com horários  de refeições,
entrada e saída das crianças, enquanto os outros afazeres diários são determinados e escolhidos
pelos educadores e os próprios alunos, de acordo com a necessidade e as atividades planejadas e



propostas a serem desenvolvidas pela turma. Dentre os momentos disponibilizados na rotina que
contribuem  para  a  construção  de  novos  conhecimentos  e  experiências  são:  roda  de  conversa,
escovação de dentes, dinâmicas e atividades musicais, exploração da área externa entre outras.
A roda da conversa será uma prática utilizada diariamente em nossa rotina, e sua importância é
fundamental, pois através dela as crianças podem se expressar e nós podemos conhecê-las em
seus mínimos detalhes.
Através dela as crianças vão aprendendo a esperar  sua vez e também ajudam a estabelecer os
combinados do dia. Porém agora, nesse momento de pandemia que estamos vivendo faremos nossas
rodas de conversa mantendo sempre o distanciamento social entre as crianças.
A aprendizagem se dará em todos os momentos de nossa rotina diária desde a hora em que as
crianças  chegarem  à  escola  até  a  hora  em  que  forem  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.
Visando um melhor desenvolvimento integral  da criança a escola deve considerar a participação da
família nas



atividades  propostas,  quando  necessária,  promovendo  uma  parceria  entre  família  e  escola  que
influenciará diretamente na aprendizagem da criança.
O contato com a família permite que a escola aprimore os aspectos sociais e afetivos, aproximando o
processo educacional  da realidade de vida e as relações que ocorrem dentro e fora do ambiente
educacional.  Todas  as  turmas  necessitam de novidades,  projetos,  atividades direcionadas a  faixa
etária,  desta  forma,  dando  liberdade  para  expressar  gestos,  carinhos,  sentimentos  e  apego  aos
profissionais envolvidos nas atividades da unidade educacional.
Em nossa escola é trabalhada com as crianças a questão da autonomia, onde proporcionamos o
auto servimento, para que elas se sirvam apenas com os alimentos que querem comer, no início é
preciso uma intervenção em relação à quantidade, pois as crianças ainda não têm esse controle,
mais aos poucos elas vão se acostumando e tudo acaba ficando mais tranquilo.  Porém, nesse
momento por conta da pandemia as crianças receberão seus pratos já montados, pois seguiremos
todos os protocolos sanitários para a segurança de todos.
Visando que as ações do cuidar e educar sejam permeadas, por atividades lúdicas e pedagógicas,
as crianças pequenas necessitam de um ambiente que as proporcione momentos de interação, para
que sejam desenvolvidas capacidades primordiais na construção de seu conhecimento.

“Cuidar  e  educar  é  impregnar  a  ação  pedagógica  de  consciência,  estabelecendo  uma  visão
integrada do desenvolvimento da criança com base em concepções que respeitem a diversidade, o
momento  e  a  realidade  peculiares  à  infância.  Cuidar  e  educar  significa  compreender  que  o
espaço/tempo em que a criança vive exige seu esforço particular e a mediação dos adultos como
forma de proporcionar ambientes que estimulem a curiosidade com consciência e responsabilidade”.
(FOREST, 2012)

O professor  deverá  fazer  o  uso  de  atividades  lúdicas  e  brincadeiras,  permitindo  que  a  criança
construa  momentos de novas descobertas, refletindo o ambiente no qual está inserida, estimulando
sua  criatividade  e  proporcionando  que  as  crianças  tenham  prazer  em  aprender  e  sempre
incentivando esse momento utilizando a ludicidade.
O professor é quem cuida da organização do espaço e do tempo na escola, que ocorrerá de acordo
com as atividades previstas para o dia, semana ou mês, na qual, os alunos serão organizados de
forma individual nesse momento por causa do protocolo sanitário, mantendo assim o distanciamento
social e sempre higienizando as mãos no início e ao final das atividades.

O Referencial Curricular Nacional aponta os conhecimentos que devem ser abordados pelas
instituições de ensino dentro da Educação Infantil, proporcionando ao aluno conteúdos e temáticas
pertinentes a sua faixa  etária e áreas de interesse ao seu desenvolvimento pessoal e social com
objetivo de sua formação integral.

O conhecimento prévio dos alunos é sempre levado em consideração, auxiliando na troca de
experiências   e enfrentamentos de novas perspectivas do mundo no qual a criança está inserida. A
orientação e o fortalecimento dos vínculos e relações pessoais, sociais e com o meio, contribuem no
reflexo das vivências que são fundamentais para a construção de forma integral.
As atividades serão planejadas semanalmente pela professora,  considerando o projeto trabalhado
trimestralmente, semestralmente ou anualmente, considerando o planejamento anual já estabelecido
para a turma, além de ter como base os eixos temáticos: Linguagem oral e escrita, Relações Lógicas,
Natureza e Sociedade, Artes Visuais e Expressão Corporal. Também poderão surgir outros projetos
conforme interesse da turma.
Através do contato com diferentes tipos de materiais é possível que as crianças se reconheçam
como participantes e construtoras de seus caminhos e desenvolvimentos, realizando descobertas
como: expressar-se, articulando a percepção, a imaginação, a emoção, a sensibilidade. Também
explorando os diversos espaços da instituição: pátio, quiosque, casa de boneca, tanque de areia e
parque e demais áreas verdes da U.E.    Lembrando que nesse momento não será permitido o uso



de  brinquedos  compartilhados,  tudo  será  realizado    com  muita  segurança  e  levando  em
consideração os protocolos sanitários.

Com o objetivo de melhoria da aprendizagem dos alunos dentro da instituição de ensino e
conforme  a  legislação  de  nosso  país  desenvolve-se  projetos  que  levam  em  consideração  a
abordagem de conteúdos relevantes para a formação do aluno. Desta maneira a pedagogia dos
projetos orientará os trabalhos pedagógicos realizados durante este ano, considerando que:

“Os projetos são conjuntos de atividades que trabalham com conhecimentos específicos construídos
a partir de um dos eixos de trabalho que se organizam ao redor de um problema para resolver um
produto final que se   quer obter”. (RCNEI,1998, Vol. 1, p. 57)

No decorrer desse ano serão desenvolvidos projetos pedagógicos respeitando as especificidades
escolares, as particularidades do agrupamento III, o contexto cultural, social e econômico em que as
crianças estão inseridas, destacando as vivências em linguagem oral e escrita, relações lógicas,
natureza e sociedade, expressão    corporal e artes visuais.



Os  projetos  são  propostas  bimestrais,  com  pretensão  de  ocorrer  de  forma  íntegra  para  o
desenvolvimento dos alunos, porém, há peculiaridades que ocorrem no decorrer do ano, fazendo
com que algum projeto proposto  não possa ser realizado, atingindo um menor tempo de execução
a extensão da proposta ou até mesmo a não realização do mesmo.
Partindo desses pressupostos, neste ano iremos abordar 05 projetos que  foram  escolhidos  e
determinados pelas professoras do agrupamento III,  visando as curiosidades apresentadas pelos
alunos, conteúdos programáticos para a faixa etária e abordagens que auxiliem no desenvolvimento
dos alunos, portanto, as propostas foram divididas trimestralmente, semestralmente e anualmente,
resumindo-se em: “Um novo  começo”, “Quanto tempo o tempo tem”, “Janela para o mundo”, “Sexta
em cena”  e  “Mascote  em minha  casa”.   No  início  do  ano  letivo  iremos  partir  do  momento  de
adaptação dos alunos ao retornarem as atividades, levando em consideração que as crianças estão
fora da escola por bastante tempo (desde o inicio da Pandemia de
Covid-19 em março/2020). Ressaltamos que os espaços serão organizado de uma forma lúdica,
atrativa, favorecendo dessa forma, com que as crianças se sintam acolhidas para retornar à U.E.
Todos os espaços da escola, deverão chamar a atenção das crianças buscando possibilitar e
transmitir segurança e prazer as mesmas, em permanecerem na escola.
Nesse momento onde as atividades com as crianças ainda estão sendo realizadas de forma remota,
promoveremos as crianças propostas diárias de interação via Whatsapp, no qual a professora enviará
atividades para que as crianças realizem em sua casa com a ajuda da sua família.
Bem como, serão produzidos pelas professoras vídeos interativos, cujos mesmos serão publicados
no Facebook  da mantenedora da instituição complementando as as demais propostas, que vem
enriquecendo nosso trabalho nesse momento tão difícil e complicado que estamos passando devido
a  pandemia.  Além  de  realizarmos  encontros  on-line  via  Google  Meet  quinzenalmente  com  as
crianças e seus familiares.
O projeto “Um novo começo” tem como objetivo acolher as crianças na unidade escolar depois de
longo período em casa. Além disso, também tem a questão emocional, nós professores levantaremos
com as crianças como  eles estão se sentindo, se tem medo ou não, e estabelecer vínculos com as
crianças também é importante para podermos confortá-los e superar as dificuldades que possam
existir. Nesse momento realizaremos esse acolhimento ainda de forma virtual.
O projeto “Quanto tempo o tempo tem”, tem como objetivo proporcionar às crianças o contato com as
horas, minutos e segundos, estações do ano, mudanças climáticas entre outros assuntos. Buscaremos
proporcionar as crianças uma verdadeira viagem no tempo, passando pelo passado, presente e futuro.
Para que as crianças tenham uma noção de tempo por meio de atividades criativas, exploratórias,
divertidas e motivadoras.
O projeto “Janelas para o mundo” será uma continuidade ao tema abordado anteriormente, dando
ênfase  a  alguns  questionamentos  e  curiosidades  que  surgirem  no  decorrer  das  pesquisas  e
discussões e serão acrescentados alguns itens como: Meio Ambiente, vivencia e exploração de
objetos antigos e atuais, como será  o futuro e por fim abordar temas de acordo com o interesse e
curiosidade das crianças, realizando análise   previa através de roda de conversa e observações
diárias.
O projeto “O mascote em minha casa” acontecerá com o objetivo fortalecer os vínculos entre a
escola e a   família proporcionando momentos e vivências com o mascote escolhido pela turma. O
mascote será escolhido   de acordo com interesse das crianças, manifestado através da roda de
conversa  e  baseados  em  imagens  apresentadas  às  crianças  para  ajudar  nesse  momento.  O
mascote será enviado para a casa na sexta feira, seguindo uma ordem na listagem ou sorteio de
acordo com a preferência da professora e deverá ser devolvido  na segunda feira, junto com o
caderno de registro, que deverá conter foto, colagens, desenhos, entre outras formas de registro
para  documentar  a  vivência  e  experiência  do  mascote  com a sua  família.  Nesse  momento  as
crianças  não  poderão  compartilhar  objetos,  brinquedos,  por  causa  do  protocolo  sanitário,  esse
projeto será adiado e realizado assim que possível.



O projeto  “Sexta  em cena”  acontecerá  todas as  sextas-feiras  semanalmente,  no  qual  todas as
crianças da unidade escolar são direcionadas ao pátio da escola para realizarem apresentações e
prestigiar os colegas    neste momento lúdico. Estas apresentações serão realizadas de acordo com
um  cronograma  pré-estabelecido  pela  gestão  para  que  as  professoras  possam  organizar-se
previamente. Neste momento poderão ser utilizados acessórios, roupas e fantasias com o objetivo
de manter a dança alegre e descontraída, assim como as músicas escolhidas são de preferência
dos alunos ou relacionadas ao projeto e temas abordados durante a semana.
Pensando que nesse momento não podem ocorrer aglomerações por causa da pandemia, esse
projeto será adiado e iniciado no tempo oportuno.
Dentre  as  propostas  pré-estabelecidas  pela  unidade  escolar  há  também  semanas  educativas  com
temáticas importantes a serem abordadas junto com os alunos na escola.
DENGUE: No período de 22 a 26 de março serão propostas atividades que busquem apresentar e
conscientizar as crianças sobre a importância de se prevenir contra o mosquito da dengue e quais
são os cuidados para que ele não se reproduza, além dos riscos que o mesmo pode causar para a
saúde de quem adquirir a doença;
DIA  MUNDIAL  DA  EDUCAÇÃO  INCLUSIVA:  Na  semana  de  14  de  abril  serão  trabalhadas
atividades  relacionadas  às  diferenças  e  a  inclusão  desde  a  infância  e  a  abordagem  sobre  a
importância do respeito com o próximo independentemente de sua cor, credo e classe social;
MONTEIRO LOBATO: No período de 15 a 20 de abril buscaremos incentivar a leitura e a contação de
histórias,



partindo do autor Monteiro Lobato a fim de conhecer ao próprio autor e suas obras como: Sitio de
Pica-pau Amarelo. As crianças poderão viajar pelo mundo da imaginação e construir junto com a
professora e seus colegas personagens, histórias e momentos de faz de conta;
PIPA SEM CEROL: Na semana de 14 a 18 de junho iremos incentivar a forma correta e saudável
da  brincadeira  popular  que  se  tornou  alvo  de  perigo  constante  devido  a  utilização  de  cerol,
mostrando às crianças como esta brincadeira era antigamente e como hoje brincamos e soltamos
pipa. Contaremos com a participação da Guarda Municipal de Campinas para conscientiza-los em
realizarem proposta  de oficinas  e  interações;     SEMANA DO IDOSO:  No  período  de  27  de
setembro a 01 de outubro serão desenvolvidas propostas que trabalhem a valorização do idoso e o
respeito  com  as  pessoas  de  quaisquer  idades,  conscientizando  e  colocando  em  prática  o
conhecimento  das diferenças e a importância  da  particularidade de cada idade;  SEMANA DA
CRIANÇA: Na semana de 04 a 08 de outubro serão realizadas brincadeiras, jogos diversificados,
dinâmicas  e  brincadeiras  dirigidas  que  estimulem  o  lúdico,  valorizando  a  criança  e  dando
importância à infância, para isto, elaboraremos um cronograma com atividades diversificadas do
agrado das crianças, intensificando os momentos prazerosos.
Será elaborado mensalmente uma sacola de atividades pedagógicas, preparada pela professora,
que irá conter jogos, brinquedos e propostas de brincadeiras, para que as crianças continuem seu
desenvolvimento e aprendizagem em casa. Essas atividades poderão ou não ter relação com o
projeto que será trabalhado na ocasião em que a sacola for entregue a família.
Salientamos  que  para  evitar  aglomeração,  as  mesmas  serão  chamadas  na  U.E.,  com  dias  e
horários  previamente agendados. A professora enviará (via whatsapp), junto com as atividades um
vídeo  explicativo  de  como realizar  essas  atividades,  e  esse  vídeo  será  postado  no  grupo  das
famílias no Whatsapp.
A avaliação será realizada com base no acompanhamento do dia  a  dia  da  criança,  através da
observação e do registro do educador, no qual é possível perceber o desenvolvimento e o progresso
do aluno de forma qualitativa. Também acontecerá através da elaboração do relatório individual,
onde os professores obtêm um instrumento de maior suporte para a avaliação da criança, de modo
que é possível conhecê-lo melhor, considerando as habilidades, competências e dificuldades.
A  avaliação  ocorrerá  de  forma  individual  e  trimestralmente,  onde  são  apontados  aspectos  do
desenvolvimento infantil.  A avaliação contribui para o planejamento das professoras, que com os
resultados apresentados podem adequar seu planejamento às necessidades do seu agrupamento,
sala e as dificuldades individuais. Outro instrumento utilizado para a avaliação de aprendizagem
baseia-se construção de uma exposição dos trabalhos  de cada turma, onde são apresentados os
trabalhos,  fotos  e  tudo  o  que  foi  realizado  durante  o  ano.  Ao  final  dos  trabalhos,  o  mesmo  é
apresentado a todos os envolvidos, pais, familiares e equipe pedagógica.
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Professora: Cleuma Barbosa Pereira

Educação Especial

Ano: 2021.

A Educação Especial é uma modalidade de ensino que perpassa todos os níveis, etapas e

modalidades. Oferece o atendimento educacional  especializado,  orienta  e  realiza  adaptações

curriculares  no  processo  de  ensino  aprendizagem  da  pessoa  com  deficiência,  e  atua

articuladamente com o ensino regular, LBDN9394/96. Faz parte do público-alvo da educação

especial:

Na perspectiva da educação inclusiva, a educação especial passa a constituir a

proposta pedagógica da escola, definindo como seu público-alvo os alunos com

deficiência,  transtornos  globais  de  desenvolvimento  e  altas

habilidades/superdotação.  Nestes  casos e  outros,  que implicam em transtornos

funcionais específicos, a educação especial atua de forma articulada com o ensino

comum, orientando para o atendimento às necessidades educacionais especiais

desses alunos. (BRASIL,2008p.15)

Na educação infantil a inclusão acontece na oferta de oportunidades de aprendizagens e

estratégias que desenvolvam na criança todo  o seu potencial, nos aspectos: social, afetivo,

cognitivo, físico, visando assim um desenvolvimento pleno.

Os objetivos da educação especial  são: promover condições de acessibilidade, integração do

aluno, garantir serviços de apoio especializados de acordo com as especificidades dos alunos,

elaborar recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem barreiras, junto ao professor da

sala, elaborar propostas pedagógicas que atendam as necessidades específicas dos alunos.

A metodologia será planejada e articulada ao planejamento do professor regente da sala,

adequando as propostas à necessidade específica  de  cada  criança  com  necessidades



educacionais especiais, com propostas colaborativas, e planejando em equipe com as professoras

dos agrupamentos I, II, III. Desta forma meus horários serão alternados entre período matutino e

vespertino visando atendimento especializado em todas as turmas da U.E.

A observação será o passo inicial para identificar as crianças que possuem uma necessidade

Educacional  Especial,  e  a  partir  dessa  observação considerar quais serão as adaptações e

intervenções necessárias em cada caso, contando sempre com a participação da equipe gestora

e professora regente das salas.

Os projetos coletivos e semanas educativas terão as adaptações necessárias, sempre que houver

necessidade, para que nenhum aluno deixe de participar das propostas pedagógicas, respeitando

todo o protocolo de segurança vigente devido à Pandemia do novo Coronavírus,  com

distanciamento, uso de máscara, álcool em gel.

Projetos coletivos do AGI:

Lidando com as emoções - “Cuidando de mim e do outro”;

“Bebês em movimento”;

“Que bichinho é esse?”;

“Um mundo de sensações”.

Projetos coletivos do AG II:

“Quando me sinto assim”;

“Eu e o meu corpinho”;

“Brincar com o que não é brinquedo”;



Meu mundo do faz de conta - “Cantos e encantos”.

Projetos coletivos do AG III:

“Um novo começo”;

“Quanto tempo o tempo tem”;

“Janela para o mundo”.

Semanas Educativas:

“Dengue”: de 22 a 26 de Março/2021;

“Dia Mundial da Educação Inclusiva” – Data: 14 de Abril/2021;

“Monteiro Lobato”: de 15 a 20 de Abril/2021;

“Pipa sem cerol”: de 14 a 18 de Junho/2021;

“Semana das crianças”: de 04 a 08 de Outubro/2021;

“Semana do Idoso”: de 27 de setembro a 01 de Outubro/2021.

Espaços Explorados: serão explorados com as crianças, todos os ambientes da unidade escolar.

Para  o  desenvolvimento  de  atividades  e  propostas  pedagógicas  serão  utilizados  recursos
relacionados a seguir:

PDI (Plano Desenvolvimento Individual);

LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais) uma breve introdução de sinais básicos;

Leitura labial para alunos surdos, com uso de máscara transparente;

Recursos visuais/imagens;

Fichas de comunicação;

Objetos concretos;

Entrevistas com as famílias;

Encaminhamentos, quando houver necessidade.



Durante  o  ano  letivo  de  2021,  as  ações  serão  revistas,  (re)pensadas,  (re)planejadas,

(re)avaliadas  constantemente  para  que  alcancemos maior qualidade no processo de ensino

aprendizagem das crianças, que serão atendidas pela professora de educação especial desta

unidade escolar.
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Ano: 2021.

Todos nós temos direitos adquiridos na sociedade, desde pequenos até adultos. Sendo assim

abordaremos  alguns  dos  direitos  das  crianças  na  educação  infantil,  onde  trabalharemos  e

exploraremos  alguns  projetos  elaborados  para  o  bom  desenvolvimento  e  aprendizado  das

mesmas.

A criança precisa de uma educação de qualidade, acesso e conhecimentos culturais, ter sua

liberdade para brincar podendo ir  e  vir  convivendo em sociedade expressando suas ideias e

sentimentos sempre sendo respeitada independente de sua etnia, raça, nacionalidade,  classe

social ou crédulo religioso, levando em conta seu tempo e limite de aprendizado partindo de sua

singularidade que deve ser respeitada constantemente.

Dentro de tudo que será proporcionado às crianças no decorrer do ano letivo, enfatizamos O

BRINCAR,  a ludicidade é o modo mais completo e significativo de ensino, principalmente na



educação infantil onde tudo se resume em imaginação, criação e o faz de conta. Jean Piaget

(1978) diz que a atividade lúdica é o berço obrigatório das atividades intelectuais da criança, e que

o brincar não é apenas um desafogo ou entretenimento para gastar energia, mas um meio que

contribui e enriquece o desenvolvimento intelectual.

Brincar é muito mais que se divertir, é exercitar a imaginação, é crescer, é se desenvolver. (Jean
Piaget)

Através  da  brincadeira  amplia-se  o  cognitivo  tornando  a  aprendizagem  enriquecedora  e

intensa,  totalmente  sociável,  integrando  assim a criança ao ambiente em que está inserida,

favorecendo dessa forma, com que a mesma, interaja com mais vontade, propriedade e

sabedoria, dando a ela segurança e autonomia, bases imprescindíveis para um bom

desenvolvimento.

Por  isso  no  que  diz  respeito  ao  ensino,  nossa  visão  é  que  todos  os  espaços  são

oportunidades de  estímulos e aprendizado,  por  isso  é  importante  que nossas ações estejam

coerentes com nossas palavras, pois acreditamos que as crianças aprendem muito mais com a

experiência vivenciada no seu dia a dia ao invés de ficar em uma sala de aula utilizando xerox de

desenhos para pintar ou pontilhados para contornar.  Por  isso damos preferencia às propostas

lúdicas e ao ar livre onde podem usar a imaginação e explorar ambientes externos observando a

natureza.



Características da turma:

O agrupamento IIID é formado por 32 crianças sendo 15 meninos e 17 meninas com faixa

etária entre 03 e 06 anos, todas as trinta e duas crianças já faziam parte da U.E., no ano anterior.

Ao longo dos encontros de interação remotos com as crinaças, pude perceber que a turma é

bastante diversificada, pois nota-se crianças que já separam o faz de conta da realidade e outras

que vivem totalmente do mundo da imaginação.

Tanto o nome da turma; quanto o mascote que representa mesrá ama, será escolhido pelas

crianças  após  o  início  das  atividades  presenciais por meio de votação, onde a professora,

apresentará opções a partir do que as crianças demonstraram de interesse durante os diversos

momentos  vivenciados  pelas  mesmas  na  rotina,  quer  sejam  em  momentos  de  rodas  de

conversas, apreciação de músicas, personagens, brincadeiras e/ou observações da natureza.

Cabe ressaltar que começaremos o ano letivo de 2021 com um Plano de Ação remoto no

mês de fevereiro onde iniciaremos um vínculo família/escola através do GOOGLE MEET com o

intuito de conhecer as crianças e seus responsáveis levando interação, conhecimento de ambas

as partes e também preparar os pequenos e suas famílias transmitindo segurança e tirando as

dúvidas quanto ao possível retorno das atividades presenciais.

Esses encontros inicialmente terão a duração de 01 (uma) hora semanalmente, ocorrendo

três (03) vezes na semana, podendo perdurar por outros meses, de acordo com as alterações que

o município for tendo com relação ao avanço ou retrocesso da pandemia do Covid-19, visando às

orientações vindas do DEVISA (Departamento de Vigilância Sanitária), bem como, estabelecidas

no Diário Oficial.

Projeto - “Novo Começo” (acolhimento e adaptação):

Visando um possível retorno ao ambiente escolar em tempos difíceis onde à população se

encontra vulnerável ao acontecimento (PANDEMIA DA COVID-19), se faz necessário revermos

alguns  conceitos  em  nossa  prática  pedagógica,  de  higiene  e  cuidados  utilizando  um  “novo

normal”  ao receber  nossas  crianças  e  também ao  lidarmos com as  mesmas mantendo um



autocontrole da situação transmitindo segurança e ao mesmo tempo demonstrando carinho e

satisfação ao recebê-las mesmo que mantendo o distanciamento orientado.

Esse acolhimento precisa ser atraente e divertido, com salas decoradas, chamando a atenção

dos pequenos para que sintam o desejo de entrar e permanecer  no ambiente. Durante esse

tempo de adaptação começaremos desenvolvendo a autonomia das crianças estimulando-as de

forma que elas exponham suas ideias, pensamentos e emoções, a partir disso trabalharemos os

sentimentos  utilizando  recursos visuais, músicas, histórias e brincadeiras explorando os

ambientes externos da unidade e mantendo os cuidados necessários.

Como mencionei no início desse plano sobre os “espaços”, saliento que os mesmos serão

imprescindíveis quando se fala de um “NOVO NORMAL”, uma mudança decorrente ao momento

de pandemia ao qual estamos vivenciando desde março de 2020, nós profissionais da educação

tivemos que  nos reinventar,  superar  medos e  expectativas  e  muito  mais  que  isso,  aprender

métodos diferenciados para conseguirmos lidar com a situação. Tudo ainda é novo, porém já

temos mais clareza no assunto e, assim como as famílias e crianças, estamos nos adaptando a

novas situações.

Dentro de toda essa mudança, o espaço será nosso forte aliado, tanto no distanciamento, na

forma de cuidado e proteção; quanto nos momentos das brincadeiras e propostas lúdicas onde

devemos prioritariamente, explorar os espaços externo da U.E. mantendo as crianças na maioria

do tempo em que permanecerem na Instituição, fora da sala de aula.  Uma vez, após alguns

meses com apenas o trabalho remoto através de interações, vídeos e encontros online pelas

plataformas: GOOGLE MEET, CLASSROOM, FACEBOOK E WHATSAPP, estamos retornando

às atividades presenciais.

Começaremos recebendo as crianças através de um rodízio atendendo 2 (duas) crianças por

dia  para  obter  assim,  um momento  de acolhimento  quase  que individual,  podendo transmitir

segurança  e  as  instruções  necessárias  quanto  ao  cumprimento  dos  protocolos  da  Vigilância

Sanitária a cada criança, além de demonstrarmos carinho e afeto nas palavras, tendo sempre um

olhar  carinhoso,  mas  observador  e  atento  à  condição  emocional  de  cada  pequeno.  Em  um



segundo momento passaremos a atender, semanalmente, um grupo de 10 a 11 crianças sempre

com os mesmos cuidados e atenção mencionados acima.



Segundo Lima (2001,  p.16):  “o  espaço é muito  importante  para  a  criança pequena,  pois

muitas, das aprendizagens que ela realizará em seus primeiros anos de vida estão ligadas aos

espaços disponíveis e/ou acessíveis a ela”.

Sendo assim iremos dar continuidade ao projeto “Quanto Tempo o Tempo Tem” o qual deu-se início
nas aulas remotas.

Projeto - “Quanto tempo o tempo tem”:

Nesse projeto visamos trazer para as crianças a noção de tempo trabalhando o passado e o

presente com atividades e interações que  as envolvam em um mundo de curiosidades e

imaginações abordando temas interessantes como: os dinossauros, os homens das cavernas, o

mundo  dos  reis  e  rainhas,  o  relógio,  as  estações  do  ano  e  até  mesmo  o  seu  próprio

desenvolvimento desde bebê até o tempo atual. Utilizando vídeos, desenhos animados, imagens,

recursos  visuais,  objetos  antigos  e  atuais,  brincadeiras  antigas  e  modernas,  músicas  e

construções de animais ou objetos (vasos-copos-bacias-bonecos) utilizando argila ou massinha

de modelar, faremos as crianças mergulharem em mundo repleto de novidades e experiências

fascinantes aplicando um aprendizado rico e lúdico.

Projeto semestral - “Janelas para o mundo”:

Esse projeto dará continuidade ao anterior proporcionando uma comparação entre o tempo

passado e o presente preparando e incentivando a criança a criar, explorar, inventar e descobrir

coisas novas e interessantes de acordo com sua curiosidade visando um futuro imaginário e real.

Abordaremos antiguidade e tecnologia, o planeta Terra, a evolução das plantas, animais e suas

curiosidades,  entre  outros.  Com esse  tema  abrangente  poderemos colocar  em prática  ideias

individuais  e  coletivas  resgatando  culturas  antigas  e  atuais  podendo inserir valores

proporcionando assim as crianças a obterem conhecimentos e vivências diversificados durante

todo o ano letivo.

Projeto - “Mascote da Turma”:

Esse projeto  visa  incluir  a  participação da família  no  aprendizado das crianças,  além de

trabalhar a autonomia e o cuidado com os pertences. Toda semana uma criança leva para casa



uma maleta ou uma sacola contendo um mascote que pode ser um livro de histórias ou um

personagem conhecido, essa escolha será feita em roda de conversa respeitando a preferência

das crianças. Junto ao mascote teremos um caderno onde a família irá registrar a experiência de

ter passado um final de semana com o Mascote da Turma. A partir dessa escolha, teremos então

o nome da turma do agrupamento IIID. Saliento que o envio do mascote para a casa das crianças

só será realizado mediante a aprovação da vigilância sanitária.

Semanas educativas: (são semanas com temas e datas abordados pela prefeitura municipal)

1. Semana sobre a dengue: desenvolveremos atividades, objetivando promover as crianças, um
alerta sobre os cuidados necessários para prevenir a proliferação do mosquito Aedes Aegypti
transmissor da dengue, febre amarela, zica e chikungunya, além de diálohgos e reflexões
sobre o conhecimento prévio  queas crianças possuem sobre os sintomas causados pelas
doenças utilizando imagens ilustrativas demonstrando as ações necessárias para acabar com
o mosquito da dengue, confecção de um mosquito com materiais recicláveis, bem como, a
história  XÔ  DENGUE utilizando um teatro de sombra e por fim fazer um crachá de agente
mirim contra a dengue.

2. Pipa sem cerol: será promovido as crianças uma divertida oficina de pipas com a participação
da Guarda Municipal,  cujo objetivo da mesma é o de conscientizar as crianças quanto os
perigos do cerol, enfatizando e valorizando a brincadeira saudável. Faremos ainda, a
confecção  de  uma pipa  antiga  chamada  CAPUCHETA,  além de  músicas,  curiosidades  e
histórias de pipas alertando os pequenos para uma diversão sadia e lúdica sem colocar em
risco outras vidas.

3. Projeto Monteiro Lobato:  essa semana proporcionará as crianças o conhecimento cultural
quanto às obras do autor mencionado, onde iremos apresentar às mesmas a obra: O SITIO
DO PICA-PAU AMARELO e outras histórias do autor como a fábula: A CORRIDA DOS
SAPINHOS. Saliento que trabalhararei ainda com a música da boneca EMÍLIA e confecção de
algum personagem do Sítio a partir de matérias recicláveis.

4. Semana  do Idoso:  serão desenvolvidas atividades que trabalhem o respeito e a valorização
das pessoas mais velhas utilizando



histórias sobre valores, brincadeiras antigas do tempo dos avós, fantoches, músicas, promover

e estimular pesquisas na internet e até mesmo através das fotos de família onde a criança,

para que dessa forma, as mesmas possam identificar que um idoso também já foi jovem e

criança.  E  que hoje  estão nessa idade porque trabalharam muito  e  merecem todo nosso

carinho, respeito e atenção. Objetivamos ainda, frente a possibilidade de promover a presença

de um idoso na U.E., em algum momento com as crianças para que o mesmo conte suas

experiências de sua vida e algumas histórias antigas.

5. Dia mundial da educação inclusiva: nesse dia trabalharemos as diferenças, as dificuldades
e abordaremos a importância da inclusão e aceitação das pessoas respeitando seu modo de
ser suas deficiências e suas capacitações limitadas, utilizando músicas, contações de história,
bem como, os vídeos da professora de Educação Especial mostrando que é normal ser
diferente.

6. Semana  da criança:  objetivando promover as crianças da U.E.,  uma semana com muita
brincadeira  e  diversão  possibilitaremos  diversos  momentos  prazerosos  desenvolvendo  a
autonomia e a socialização através da interação com outras crianças e adultos, com festa a
fantasia, dia da beleza, confecção de um brinquedo com material reciclável, montar circuito de
brincadeiras no pátio, dentre outros.

Sacolas de atividades:

Priorizando o desenvolvimento e aprendizagem das crianças, orientada pela Equipe Gestora,

foi criada uma sacola contendo um kit de  materiais  e  atividades  pedagógicas  (jogos,

brinquedos e brincadeiras), para que as mesmas sejam executadas pelas crianças no período

em que estiverem em casa, podendo realizar as propostas com autonomia com ou sem a

ajuda de um responsável. Evitando momentos ociosos, além de contribuir para o aprendizado

em casa.

As  confecções  das  atividades  serão  elaboradas  pela  professora  de  acordo  com  o  tema

mensal.  Esse kit  será retirado pelas famílias  na  escola, com dias e horários previamente

agendados pela Equipe Gestora, para que não haja aglomeração, seguindo rigorosamente os

protocolos de segurança. Além disso,  será gravado, pela professora, um vídeo explicando

passo a passo de como deverão ser feitas cada uma das atividades. Esse vídeo será enviado

via aplicativo WhatsApp para as famílias.



No decorrer do ano letivo teremos a festa (interna) dos aniversariantes do mês, cuja mesma

ocorrerá ao final de cada mês e duas festas com a participação da comunidade: Festa da roça

(junho) e Festa de encerramento (dezembro). Além de uma exposição aberta as famílias, com

apresentação de todos os trabalhos feitos pelas crianças ao longo do ano letivo. Cabe ressaltar

que todas as propostas de atividades presencias mencionadas neste plano, só serão realizadas

dentro da liberação do DEVISA.

Conclusão:

Para instaurar uma condição de igualdade nas escolas, desenvolver o respeito ao próximo, à

sua cultura e sua história, temos de considerar em cada criança, sua singularidade e saberes

assegurando os direitos de aprendizagem e desenvolvimento na educação infantil de conviver,

brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se.

Ser gente é correr, sempre, o risco de ser diferente. Só faremos a diferença na vida dessas

crianças, se mostrarmos para elas que independentemente de raça, cor, desigualdade social e

deficiência; somos especiais e iguais nas diferenças.

Avaliação:

A avaliação será diária com observações e registros durante as atividades e brincadeiras

sempre respeitando a singularidade e o limite de cada criança observando seus movimentos e

comportamentos individuais e em grupo. O processo precisa considerar o percurso trilhado pelas

crianças, sem julgamentos, notas ou rótulos fornecendo assim elementos para se repensar as

práticas pedagógicas.

Enfim, avaliar quais dificuldades foram apresentadas pela turma diante das atividades

propostas e se necessário, mudar de estratégia.  Utilizarei também como apoio registros

fotográficos e escritos, vídeos, cartazes, exposições, relatórios individuais da trajetória das

mesmas, para que haja documentos que comprovem o desenvolvimento de cada criança.



Referências bibliográficas:

https://  www.iped.com.br/materias/direito/direitos-crianca.html

http://crescendoeaprendendonapreescola.blogspot.com.br/2012/06/diversidade-na-educacao-
infantil.html

https://educacional.cpb.com.br/conteudos/universo-educacao/eixos-norteadores-

para-uma-educacao-infantil-de- qualidade/

Planejamento  Específico

Disciplina:  Educação

Especial

Professor: 911001500 - CLEUMA BARBOSA PEREIRA

PLANO ENSINO ANUAL

Professora: Cleuma Barbosa Pereira

Educação Especial

Ano: 2021.

A Educação Especial é uma modalidade de ensino que perpassa todos os níveis, etapas e

modalidades. Oferece o atendimento educacional  especializado,  orienta  e  realiza  adaptações

curriculares  no  processo  de  ensino  aprendizagem  da  pessoa  com  deficiência,  e  atua

articuladamente com o ensino regular, LBDN9394/96. Faz parte do público-alvo da educação

especial:

Na perspectiva da educação inclusiva, a educação especial passa a constituir a

proposta pedagógica da escola, definindo como seu público-alvo os alunos com

deficiência,  transtornos  globais  de  desenvolvimento  e  altas

habilidades/superdotação.  Nestes  casos e  outros,  que implicam em transtornos

http://crescendoeaprendendonapreescola.blogspot.com.br/2012/06/diversidade-na-educacao-infantil.html
http://crescendoeaprendendonapreescola.blogspot.com.br/2012/06/diversidade-na-educacao-infantil.html
http://www.iped.com.br/materias/direito/direitos-crianca.html


funcionais específicos, a educação especial atua de forma articulada com o ensino

comum, orientando para o atendimento às necessidades educacionais especiais

desses alunos. (BRASIL,2008p.15)

Na educação infantil a inclusão acontece na oferta de oportunidades de aprendizagens e

estratégias que desenvolvam na criança todo  o seu potencial, nos aspectos: social, afetivo,

cognitivo, físico, visando assim um desenvolvimento pleno.

Os objetivos da educação especial  são: promover condições de acessibilidade, integração do

aluno, garantir serviços de apoio especializados de acordo com as especificidades dos alunos,

elaborar recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem barreiras, junto ao professor da

sala, elaborar propostas pedagógicas que atendam as necessidades específicas dos alunos.

A metodologia será planejada e articulada ao planejamento do professor regente da sala,

adequando as propostas à necessidade específica  de  cada  criança  com  necessidades

educacionais especiais, com propostas colaborativas, e planejando em equipe com as professoras

dos agrupamentos I, II, III. Desta forma meus horários serão alternados entre período matutino e

vespertino visando atendimento especializado em todas as turmas da U.E.

A observação será o passo inicial para identificar as crianças que possuem uma necessidade

Educacional  Especial,  e  a  partir  dessa  observação considerar quais serão as adaptações e

intervenções necessárias em cada caso, contando sempre com a participação da equipe gestora

e professora regente das salas.



Os projetos coletivos e semanas educativas terão as adaptações necessárias, sempre que houver

necessidade, para que nenhum aluno deixe de participar das propostas pedagógicas, respeitando

todo o protocolo de segurança vigente devido à Pandemia do novo Coronavírus,  com

distanciamento, uso de máscara, álcool em gel.

Projetos coletivos do AGI:

Lidando com as emoções - “Cuidando de mim e do outro”;

“Bebês em movimento”;

“Que bichinho é esse?”;

“Um mundo de sensações”.

Projetos coletivos do AG II:

“Quando me sinto assim”;

“Eu e o meu corpinho”;

“Brincar com o que não é brinquedo”;

Meu mundo do faz de conta - “Cantos e encantos”.

Projetos coletivos do AG III:

“Um novo começo”;

“Quanto tempo o tempo tem”;

“Janela para o mundo”.

Semanas Educativas:

“Dengue”: de 22 a 26 de Março/2021;

“Dia Mundial da Educação Inclusiva” – Data: 14 de Abril/2021;

“Monteiro Lobato”: de 15 a 20 de Abril/2021;

“Pipa sem cerol”: de 14 a 18 de Junho/2021;



“Semana das crianças”: de 04 a 08 de Outubro/2021;

“Semana do Idoso”: de 27 de setembro a 01 de Outubro/2021.

Espaços Explorados: serão explorados com as crianças, todos os ambientes da unidade escolar.

Para  o  desenvolvimento  de  atividades  e  propostas  pedagógicas  serão  utilizados  recursos
relacionados a seguir:

PDI (Plano Desenvolvimento Individual);

LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais) uma breve introdução de sinais básicos;

Leitura labial para alunos surdos, com uso de máscara transparente;

Recursos visuais/imagens;



Fichas de comunicação;

Objetos concretos;

Entrevistas com as famílias;

Encaminhamentos, quando houver necessidade.

Durante  o  ano  letivo  de  2021,  as  ações  serão  revistas,  (re)pensadas,  (re)planejadas,

(re)avaliadas  constantemente  para  que  alcancemos maior qualidade no processo de ensino

aprendizagem das crianças, que serão atendidas pela professora de educação especial desta

unidade escolar.

Referências Bibliográficas:

BRASIL, política nacional de educação especial na perspectiva da educação inclusiva, Brasília,

2008. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/politicaeducespecial.pdf  , Acesso em 19

fevereiro 2021.

BRASIL. Ministério da Educação. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB 9.394, de

20 de dezembro de 1996. BRASIL. Ministério da Educação.

CADERNO CURRICULAR TEMÁTICO: narrativas sobre educação especial nas escolas da rede

municipal de ensino de Campinas [livro eletrônico]:tecendo currículo de acesso, permanência e

construção  de  conhecimento  /  Prefeitura  Municipal  de  Campinas,  Secretaria  Municipal  de

Educação. -- 1. ed. -- Campinas, SP: PM/Campinas, 2020.

Planejamento  Específico

Disciplina: Educação Infantil

Professor: 911001578 - ELISÂNGELA CRISTINA DE ARAÚJO CAMPOS

Plano Anual de Ensino

http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/politicaeducespecial.pdf


Professora:  Elisângela  Cristina de Araújo  Campos

Turma: Agrupamento III E

Ano: 2021.

“As crianças são capazes de um modo autônomo de extrair significados

de  suas  experiências  cotidianas,  através  de  atos  mentais  envolvendo

planejamento, coordenação de ideais e abstração”.

Lóris Malaguzzi.



Considerando uma turma de agrupamento III,  cuja mesma é formada por crianças com idades

mistas de 4 a    6 anos, e dessas, todas já estavam matriculadas na U.E., CEI Bem Querer Ministro

Gustavo Capanema, no ano anterior. Cabe ressaltar que o agrupamento é formado por 33 crianças,

sendo,16 meninas e 17 meninos.

A concepção da criança é de questionamento, levantar hipóteses, concluir, fazer julgamentos e

assimilar  valores,  construindo  conhecimentos  seguindo  seu  desenvolvimento  a  um  processo

natural.  Os direitos da criança de aprendizagem e desenvolvimento na Educação Infantil  é de

conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se, onde devem ter a oportunidade de

ser acolhidas e respeitadas através dos profissionais da Unidade Educacional.

Através dos projetos pedagógicos e do planejamento anual da turma, durante o ano letivo de

2021 será desenvolvido com as crianças, interações via WhatsApp, encontros via Google Meet, onde

objetivamos através dos mesmos, fortalecer e ampliar os vínculos afetivos com as crianças seus

familiares; além de enviarmos pelo whatsapp do grupo das famílias do AGIII E, vídeos gravados pela

professora, onde através dos mesmos, possibilitaremos as crianças momentos de descobertas.

Cabe ressaltar que estes, ainda serão publicados no Facebook da mantenedora da instituição,

além  de  salientar  que  objetivarmos  através  de  cada  proposta  citada  acima,  proporcionar  para  as

crianças e famílias um vínculo afetivo e acolhedor entre professores, alunos e famílias.

Reconhecendo assim diversos  sentimentos  onde  o  período de isolamento  proporcionou a

todos, uma vez que esse momentos de interação, buscam acolher as crianças de forma bastante

afetiva  e  amorosa,  por  conta   da  situação  que  estamos  vivendo  a  mais  de  um ano  devido  à

pandemia do COVID-19.

Bem como,  as  propostas  visam ainda,  acolher  as  crianças,  buscando e explorando de

forma lúdica o meio em que vivem construindo sua própria identidade, nas brincadeiras onde

desenvolvem seu imaginário, seu comportamento e o seu desenvolvimento cognitivo.

No contexto escolar, o educador é o aprendiz, no sentido da escuta atenciosa, compreender

com todos   os sentidos, aguçar as perguntas trazendo a pesquisa, investigação, reflexão e ação,

construindo o processo de aprendizagem da criança.

Através do Plano de Ação partimos para a narrativa das crianças, olhando para um contexto e

problematizando  as  ações,  estimulando  as  mesmas,  além  de  promover  diversas  situações  de

aprendizagem na qual tenham a possiblidade de se desenvolver em todos os aspectos: emocional,

físico, motor, cognitivo e social levando–se sempre em consideração as fases e as competências

como  também  o  tempo  de  aprendizagem  de  cada  uma.  Além  dessas,  faz-se  necessário  às

conversas,  via  online  e  WhatsApp  para  a  ampliação  do     vocabulário,  onde  interagimos  com

propostas voltadas para o projeto, levando momentos prazerosos e lúdicos durante da nossa rotina.

Na perspectiva de trazer a educação inclusiva,  diversos gêneros musicais,  apresentação de

cores,  calendários,  formas e números;  estarão presentes no ambiente  social  da criança de forma



lúdica, bem como, favorecendo as mesmas a exploração da autonomia, dos cuidados com o corpo,

com os pertences individuais e coletivos, com a alimentação, dentre outros.

Ao acompanhar a formação da personalidade das crianças é necessário ouvir a manifestação de
desejos



vindo das mesmas, sempre respeitando que cada uma apresenta um jeito próprio de se manifestar.

Portanto através da escuta e dos direitos infantis será realizada uma relação entre o mundo imaginário

e o mundo social em que vivemos.

Diante  todo  o  processo  de  aprendizagem  consideramos  o  reconhecimento  da  criança

individual, através de suas necessidades, compreendendo seus questionamentos, respeitando o seu

desenvolvimento e a individualidade de cada um.

O  papel  do  educador  nesse  ambiente  virtual  será  o  de  mediar  mediar  o  processo  de

aprendizagem  da   sua  turma  com  metodologias  e  estratégias  que  levem  a  criança  ao  seu

desenvolvimento individual de maneira lúdica, bem como, a novos conhecimentos, proporcionando

momentos  de  descobertas  através  de  brincadeiras  lúdicas,  interações,  leituras,  criar  e  recriar

histórias, imaginar, pensar e socializar de modo prazeroso, trazendo  a alegria para dentro de suas

casas.

Faz-se necessário ouvir os desejos das crianças, sempre respeitando o seu jeito próprio de

manifestar. Portanto, através da escuta e dos direitos infantis, será realizada uma relação entre o

mundo imaginário e o mundo que estamos vivenciando.

“A educação infantil  como etapa inicial  da  educação básica  é  de  extrema
importância  para  o  desenvolvimento  das  habilidades  que  possibilitarão  a
compreensão e interiorização do mundo humano pela criança, nesse sentido é
essencial trabalhar atividades operacionais, pois é a partir da interação com o
meio, determinado pelo ato intencional e dirigido do professor que a criança
aprende, e depois se desenvolve”.

(Vygotsky, 1998)

Serão  desenvolvidas  atividades  com  as  crianças  através  de  projetos,  onde  objetivamos

através  dos  mesmos,  aprimorar  os  interesses  das  mesmas,  ampliando  dessa  forma,  seus

conhecimentos, dando sentido a criatividade. A criança tem uma disposição a explorar e descobrir,

tornando  o  aprendizado  mais  natural,  pois  por  meio  da  participação  das  mesmas,  elas  se

transformam em protagonistas na construção do próprio conhecimento.

O projeto “Um novo começo”, cujo mesmo tem como objetivo trabalhar com as crianças os

sentimentos e os desejos, abordando a questão da nova rotina na U.E., de forma lúdica e criativa,

transmitindo através de brincadeiras e imagens ilustrativas. Cabe ressaltar que o projeto se inicia

com uma escuta atenta,  em diversos momentos de diálogo e principalmente afeto para esse novo

recomeço.

Nesse novo contexto do presencial, onde as crianças vivenciaram um longo período em casa

de isolamento devido a COVID-19, o projeto nos proporcionou buscar e receber as crianças de forma

acolhedora e afetiva,  sendo bastante rigoroso através dos protocolos de segurança cumprindo e

buscando transmitir para as crianças de forma carinhosa deixando-as tranquilas.



No presencial as propostas serão abordadas em rodas com as crianças em lugares externos e

com demarcações de distanciamento, sempre de maneira lúdica e divertida, com músicas interativas e

imagens ilustrativas, abordando seus sentimentos e investigações para realizações de novas propostas.

Ainda visando a ampliação do desenvolvimento das crianças, será elaborado mensalmente

uma sacola de atividades pedagógicas, contendo propostas de jogos, brinquedos e brincadeiras

com kits individuais e devidamente higienizados, para que as crianças brinquem em suas casas, no

período em que não for possível virem para a U.E.

Salientamos que as mesmas serão entregues as famílias nos dias e horários previamente

agendados, para que dessa forma, evitemos aglomerações e continuemos sempre seguindo todos

os protocolos sanitários de segurança e combate a propagação do vírus.



Diante o fato das crianças estarem esse longo tempo longe da escola, e com a pandemia ainda

acontecendo,  para  que  o  retorno  fosse  possível,  fez-se  necessário  o  estabelecimento  do  “novo

normal”, além de diversos protocolos sanitários de segurança tiveram que passar a fazer parte do dia a

dia.

O  Projeto  “Quanto  tempo  o  tempo  tem”,  busca  trabalhar  horas,  minutos,  segundos,

estações do ano, mudanças climáticas entre outros assuntos. A resposta para essa questão será

conhecida através das curiosidades das crianças buscando o desenvolvimento ao longo dos dias,

proporcionando  as  crianças  uma  verdadeira  viagem pelo  passado,  presente  e  futuro  para  que

desenvolvam  sua  imaginação  através  das  brincadeiras  lúdicas,  histórias  de  livros  infantis  e

desenhos animados,  além das primeiras  noções sobre  o     tempo,  mas também desenvolvam

múltiplas  áreas  do  conhecimento  por  meio  de  atividades  criativas,  exploratórias,  divertidas  e

motivadoras.

O  Projeto  “Janela  para  o  mundo”;  dará  continuidade  ao  projeto  anterior  com

intencionalidade em  alguns aspectos específicos como: meio ambiente; vivência e exploração de

objetos antigos e atuais; como será  o futuro e por fim abordar temas de acordo as curiosidades das

crianças, realizando em todo o momento com     as crianças, análises prévias através da roda de

conversa, e observações diárias. Ao final, as crianças poderão escolher o tema de trabalho baseado

na curiosidade da turma, onde de acordo com o tema que quiserem abordar, serão feitos trabalhos

de pesquisa e exploração do mesmo.

O Projeto “Mascote em minha casa”; interage diretamente com a escolha da turma, através

de votação e imagens apresentadas pela professora, escolhidas através do interesse das crianças

analisados em rodas de conversas e demais momentos pedagógicos.

Quando escolhido, ele será enviado para a casa todas às sextas-feiras por uma criança diferente

obedecendo  a  ordem da  lista  de  presença  do  AGIII  E,  junto  ao  caderno  de  registro,  que  terá  a

participação  das  famílias  nesses  registros,  onde  as  mesmas  poderão  anexar,  fotos,  colagens,

desenhos entre outras formas de demonstração de como foi a vivencia e experiência do mascote com

a sua família, tendo como objetivo o desenvolvimento de cuidar e acolher.

Projeto “Sexta em Cena”, este será realizado todas as sextas-feiras semanalmente no pátio

da U.E.,  onde todas as turmas serão direcionadas para esta área externa da escola para realizarem,

bem  como,  apreciarem  as  apresentações  realizadas.  E  assim,  objetivamos  com  esse  projeto,

proporcionar  as  crianças  um momento  lúdico  e  encantador  através  de  contos;  de  contação  de

histórias; músicas, apresentações teatrais ou o que a professora definir em conjunto com as crianças

de sua turma.

As apresentações serão realizadas através de um cronograma pré-estabelecido pela gestão para

que as professoras possam organizar-se em seu cotidiano.

Com  tudo,  proporcionaremos  as  crianças  diversas  propostas  pedagógicas,  relacionadas  às

“Semanas Educativas”, dentre as quais destacamos:



“Semana sobre a Dengue”:  no dia  22/03/2021 a 26/03/2021 será proposto as crianças,  a

realização    de atividades que possibilite com que as mesmas adquiram a conscientização sobre a

importância da    prevenção do mosquito da dengue e os cuidados que devemos tomar, além dos

riscos que o mesmo traz para nossa saúde. As memas serão desenvolvidas através de músicas,

contação de histórias, apresentação teatral, imagens iustrativas, leitura de livros interativos, desenhos

de  forma  lúdica  e  alegre,  bem como,  será  realizado  a  confecção do mosquito da dengue com

materiais recicláveis, leitura de livros interativos, dentre outros.

“Dia mundial da Educação Inclusiva”:  salientamos que no dia  14/04/2021,  trabalharemos

comas crianças propostas que favoreçam com que as mesmas compreendam as diferenças que

existem entre cada pessoa e a importância da inclusão das crianças na escola. Onde através das

mesmas, abordaremos o respeito com o próximo independente de sua cor, crença e classe social,

explorando a leitura dos livros como: “Tudo bem ser diferente”



- Autor: Todd Parr.

E ainda,  através da história  do livro,  as crianças falarão sobre  suas famílias  para  terem a

percepção da diferença de um para o outro, sem deixar de lado a realização da brincadeira de como

meu amigo é,  cuja  a mesma,  aborda sobre o assunto de maneira divertida,  simples e completa,

trazendo a partir daí as curiosidades das crianças para o desenvolvimento de dinâmicas, brincadeiras

e interações com o grupo.

“Semana  Monteiro  Lobato”,  ao  longo  dessa  semana  de  15/04/2021  a  20/04/202,  será

promovido as crianças o incentivo  à leitura e a contação de histórias,  partindo do autor  Monteiro

Lobato  possibilitando  assim,  com  que  as  crianças  conheçam  algumas  de  suas  obras.  Além  de

promovermos  momentos,  de  sensibilização,  valorização  e  a  importância  da  literatura,  bem como,

despertar nas mesmas sua curiosidade, além de favorecer com que construam o hábito de ouvir e

sentir o prazer por esse mundo rico em cultura.

Através  dos  vídeos  em  desenhos  do  Sitio  do  Pica-Pau  Amarelo  confeccionaremos  os

personagens do sitio, com materiais recicláveis e brincaremos de dança da cadeira com música do

sitio do pica-pau amarelo,     trazendo também livros ilustrativos e com histórias promovidas pelo

Monteiro Lobato onde a professora irá transmitir as contações de história, despertando nas crianças,

a importância da leitura; além do gosto pela  leitura.

“Semana Pipa sem cerol” ocorrerá entre os dias 14/06/2021 a 18/06/2021, ressaltamos que

durante essa semana, além das propostas planejadas pela professora, onde de maneira lúdica, a

mesma,  contribuirá  para  a  ampliação  sobre  a  conscientização  da  brincadeira  com  a  pipa  e  a

importância da mesma estar sem o cerol, durante o momento em que estiverem brincando. E assim,

garantirmos com que a brincadeira se torne segura, saudável e alegre.

De forma a ampliar essa conscientização das crianças com relação aos perigos que o cerol ou

qualquer outro material cortante usado nas pipas, possa oferecer as crianças durante a brincadeira,

promoverei   momentos onde as mesmas poderão realizar desenhos a partir de vídeos e histórias

contadas de maneira lúdica sobre a conscientização da brincadeira com a pipa e a importância da

mesma estar sem o cerol, onde assim,   elas poderão vivenciar assim essa brincadeira de maneira

saudável e alegre.

Teremos ainda, nessa semana, à presença da Guarda Municipal, que apresentará um teatro e

após o mesmo, será realizada uma oficina de pipa com as crianças na escola. Este é um projeto da

GM (Guarda Municipal), que nasceu para conscientizar as crianças sobre a brincadeira com pipa

sem cerol de forma segura com uma abordagem acolhedora e temática voltada para o autocuidado

da saúde sensibilizando e mobilizando as crianças. Bem como, após a realização da oficina de pipa,

será promovido pela equipe gestora e docente da U.E., a oportunidade das crianças, vivenciarem a

experiencia de soltarem pipa em campo próximo à escola.

“Semana das crianças” que ocorrerá na data de 04/10/2021 a 08/10/2021, promoveremos as

crianças  uma  semana  diferente  e  bastante  divertida,  onde  realizaremos  brincadeiras  lúdicas



dirigidas, jogos  diversificados, bem como, inúmeras dinâmicas; dando importância à infância, onde

as professoras elaborarão  um cronograma com atividades diversificadas partindo do interesse das

crianças,  intensificando  os  momentos  prazerosos,  visando  dar  a  criança  o  desenvolvimento  da

criatividade e da expressão de carinho e respeito além de aprender e compartilhar.

“Semana do Idoso”  13/10/2021 a 19/10/2021, essa será uma semana de valorização ao

idoso, onde serão desenvolvidas propostas que trabalhem o respeito com pessoas de qualquer

idade, conscientizando e colocando em prática o conhecimento das diferenças e a importância da

particularidade de cada idade.

A convivência do idoso com a criança traz uma relação de compreensão e respeito

gerando um sentimento de reconhecimento do bem estar para a criança e para o idoso, é

importante que a criança reconheça sua origem internalizando valores morais, éticos e sociais.

Cabe resslatra que buscarei de uma maneira lúdica através do livro: “Chapeuzinho vermelho”,

desenvolver a imaginação das crianças para o



reconhecimento do idoso, bem como, em momentos de roda de conversa, oportunizar com que

cada criança fale sobre a importância e o sentimento que tem pelo seus avós em casa.

Essa semana é também bastante  propicia  para  falarmos dos alimentos deliciosos que as

vovos fazem, dessa forma, cada criança irá falar da comida favorita de sua avó e assim, a partir daí

iremos trabalhar também  a alimentação, fazendo algumas culinárias, através das receitas das vovós

trazidas pelas crianças,   demonstrando a importância dos idosos na vida de cada criança.

Salientamos ainda  que,  considerando  esse  momento  de  acolhimento  das  crianças  que

estão em casa, confeccionamos mensalmente uma sacola com atividades pedagógicas, contendo

propostas  de jogos,  brinquedos e  brincadeiras,  para  que possam brincar  em casa durante  o

período em que não puderem vir a escolade.

Além das mesmas ampliarem novas possibilidades, bem como, a criativadade das crianças

em construírem outras  formas  de brincar,  a  partir  da  proposta  inicial  que lhes  foi  sugerida.  As

atividades  da  sacola  poderão  ser  feitas  com  o  auxílio  dos  pais  e  responsáveis,  onde  assim,

favoreceremos um maior momento de interação, além do estreitamento de vínculo da criança e

familia com a Unidade Educacional CEI Ministro Gustavo Capanema.

As propostas enviadas para as crianças serão retiradas pelas famílias das crianças, com dias

e  horários  previamente  agendados,  para  que  não  haja  aglomeração,  na  U.E.,  além  disso  as

professoras irão gravar um vídeo explicativo sobre as propostas do kit sacola e enviar via WhatsApp

para o grupo das famílias, relatando como fazer cada proposta.

Por fim, ressaltamos que a avaliação será realizada de forma continua,  ao longo do ano

letivo, onde o pensamento e a divisão de eixos estabelecidos para a educação infantil englobam a

linguagem oral,   movimento,  artes,  matemática,  música,  natureza  e  sociedade,  a  criança  será

avaliada diariamente, a partir do seu interesse e o olhar atento da professora.

Desenvolveremos diversas e significativas atividades as crianças, a partir dos projetos, escolhidos

em  conjunto  pelas  professoras  dos  agrupamentos  III,  que  irão  abordar  importantes  temas  para  a

aprendizagem e desenvolvimento das crianças nesta faixa etária, através da avaliação semanal, feita

com as percepções do agrupamento de como ocorreram as atividades contidas no mesmo.

Será  realizada  ainda,  relatórios  de  acompanhamento  do  desenvolvimento  individual

abordando a trajetória das crianças durante o ano letivo, dentro dos aspectos – cognitivo, físico,

afetivo e social, bem como, por intermédio de registros de atividades feitas pelas crianças, e ainda os

registros fotográficos feitos pela professora, além do caderno de atividades entregue ao final do ano

letivo.
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Portal  da  Educação

https://siteantigo.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/psicologia/desenvolvimento-

infantil-0-a-6-



anos/54545

Na escola

http://naescola.eduqa.me/wp-content/uploads/2017/08/4-5-anos.png

Diretrizes  Curriculares  da  Educação  Infantil  file:///C:/Users/Elisangela/Downloads/Diretrizes

%20Currilares%20Infantil%20Campinas%20(2).pd

Planejamento  Específico

Disciplina:  Educação

Especial

Professor: 911001500 - CLEUMA BARBOSA PEREIRA

PLANO ENSINO ANUAL

Professora: Cleuma Barbosa Pereira

Educação Especial

Ano: 2021.

A Educação Especial é uma modalidade de ensino que perpassa todos os níveis, etapas e

modalidades. Oferece o atendimento educacional  especializado,  orienta  e  realiza  adaptações

curriculares  no  processo  de  ensino  aprendizagem  da  pessoa  com  deficiência,  e  atua

articuladamente com o ensino regular, LBDN9394/96. Faz parte do público-alvo da educação

especial:

Na perspectiva da educação inclusiva, a educação especial passa a constituir a

proposta pedagógica da escola, definindo como seu público-alvo os alunos com

deficiência,  transtornos  globais  de  desenvolvimento  e  altas

habilidades/superdotação.  Nestes  casos e  outros,  que implicam em transtornos

funcionais específicos, a educação especial atua de forma articulada com o ensino

comum, orientando para o atendimento às necessidades educacionais especiais

desses alunos. (BRASIL,2008p.15)

http://naescola.eduqa.me/wp-content/uploads/2017/08/4-5-anos.png


Na educação infantil a inclusão acontece na oferta de oportunidades de aprendizagens e

estratégias que desenvolvam na criança todo  o seu potencial, nos aspectos: social, afetivo,

cognitivo, físico, visando assim um desenvolvimento pleno.

Os objetivos da educação especial  são: promover condições de acessibilidade, integração do

aluno, garantir serviços de apoio especializados de acordo com as especificidades dos alunos,

elaborar recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem barreiras, junto ao professor da

sala, elaborar propostas pedagógicas que atendam as necessidades específicas dos alunos.

A metodologia será planejada e articulada ao planejamento do professor regente da sala,

adequando as propostas à necessidade específica  de  cada  criança  com  necessidades

educacionais especiais, com propostas colaborativas, e planejando em equipe com as professoras

dos agrupamentos I, II, III. Desta forma meus horários serão alternados entre período matutino e

vespertino visando atendimento especializado em todas as turmas da U.E.

A observação será o passo inicial para identificar as crianças que possuem uma necessidade

Educacional  Especial,  e  a  partir  dessa  observação considerar quais serão as adaptações e

intervenções necessárias em cada caso, contando sempre com a participação da equipe gestora

e professora regente das salas.

Os projetos coletivos e semanas educativas terão as adaptações necessárias, sempre que houver

necessidade, para que nenhum aluno deixe de participar das propostas pedagógicas, respeitando

todo o protocolo de segurança vigente devido à Pandemia do novo Coronavírus,  com

distanciamento, uso de máscara, álcool em gel.

Projetos coletivos do AGI:

Lidando com as emoções - “Cuidando de mim e do outro”;

“Bebês em movimento”;

“Que bichinho é esse?”;

“Um mundo de sensações”.



Projetos coletivos do AG II:

“Quando me sinto assim”;

“Eu e o meu corpinho”;

“Brincar com o que não é brinquedo”;

Meu mundo do faz de conta - “Cantos e encantos”.

Projetos coletivos do AG III:

“Um novo começo”;

“Quanto tempo o tempo tem”;

“Janela para o mundo”.

Semanas Educativas:

“Dengue”: de 22 a 26 de Março/2021;

“Dia Mundial da Educação Inclusiva” – Data: 14 de Abril/2021;

“Monteiro Lobato”: de 15 a 20 de Abril/2021;

“Pipa sem cerol”: de 14 a 18 de Junho/2021;

“Semana das crianças”: de 04 a 08 de Outubro/2021;

“Semana do Idoso”: de 27 de setembro a 01 de Outubro/2021.

Espaços Explorados: serão explorados com as crianças, todos os ambientes da unidade escolar.

Para  o  desenvolvimento  de  atividades  e  propostas  pedagógicas  serão  utilizados  recursos
relacionados a seguir:

PDI (Plano Desenvolvimento Individual);

LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais) uma breve introdução de sinais básicos;

Leitura labial para alunos surdos, com uso de máscara transparente;

Recursos visuais/imagens;



Fichas de comunicação;

Objetos concretos;

Entrevistas com as famílias;

Encaminhamentos, quando houver necessidade.

Durante  o  ano  letivo  de  2021,  as  ações  serão  revistas,  (re)pensadas,  (re)planejadas,

(re)avaliadas  constantemente  para  que  alcancemos maior qualidade no processo de ensino

aprendizagem das crianças, que serão atendidas pela professora de educação especial desta

unidade escolar.
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Planejamento  Específico

Disciplina: Educação Infantil

Professor: 911001577 - TATIANE DE OLIVEIRA CHAVESTATIANE DE OLIVEIRA CHAVES

Plano de Ensino Anual

Professora:  Tatiane

Chaves  Turma:

Agrupamento  III  –  F

Ano: 2021

“É brincando que a criança compreende o mundo à sua volta, aprende, experimenta
e desenvolve” (Marianna Moreno).

Tratando-se de um agrupamento, no momento temos 33 crianças, sendo 16 meninas e 17

meninos. Sendo que as idades das mesmas estão entre 03 a 06 anos.

http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/politicaeducespecial.pdf


Será  criado  um  vínculo  afetivo  e  acolhedor  entre  a  professora  e  os  alunos  através  da

interação em vários momentos durante o dia, para que as crianças se sintam seguras fazendo

com que esse afeto cresça a cada dia mais, para que as mesmas encontrem no professor a

segurança que tanto procuram dentro da escola.

O  planejamento  será  executado  diariamente,  através  da  realização  das  propostas  dos

projetos  pedagógicos  mediante  a  curiosidade  e  necessidade  da  turma  de  forma  coletiva  e

individual. Para o momento da produção das atividades planejadas para aquele dia, a professora

passará a informação de como será feito a realização da mesma em roda com a turma. Depois

separará as crianças em pequenos grupos, mantendo o distanciamento, que será realizada com a

ajuda de cantinhos. A professora participará de todos os grupos, observando o trabalho coletivo e

individual.

As brincadeiras e jogos serão sempre uma continuidade das atividades. As atividades serão

planejadas  de  acordo  com  a  idade  e  necessidade  da  turma,  despertando  o  interesse  e

evidenciando sempre o lúdico.

Os  momentos  de  criação  com  as  crianças  serão  feitos  através  de  trabalhados  lúdicos

produzidos através de: colagem, recorte, desenhos, produção e reprodução, materiais recicláveis,

revistas, músicas, papéis coloridos, elementos da natureza, tinta, massinha, argila, livros, jogos,

dentre outros.

A infância começa desde os primeiros dias do bebê até os seis anos. A educação infantil é

encarregada de proporcionar oportunidades de desenvolvimento da identidade, da autonomia, de

diferentes habilidades de cada criança por meio de um ambiente que favoreça a interação, as

brincadeiras e



as experiências que possibilitem a aprendizagem.

A educação infantil é considerada uma das mais importantes etapas do desenvolvimento das

crianças, pois é onde elas começam o processo de evolução fora do convívio familiar,  o que

envolve lidar com diferenças, com o nascer da personalidade e da autonomia, a criação de laços

de amizades e as descobertas em diferentes áreas do conhecimento.

De acordo com Vygotsky (1991), a brincadeira é entendida como atividade social da criança,

cuja natureza e origem específicas são elementos essenciais  para  a  construção  de  sua

personalidade  e  compreensão  da  realidade  na  qual  se  insere.  O  brincar  é  uma  forma  de

comunicação aonde à criança vai adquirindo, habilidades criativas, sociais, intelectuais e físicas.

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.

A  pedagogia  de  projetos  é  um  recurso  utilizado  para  ensinar  as  crianças  através  de

experiências. Essa metodologia sugere para as mesmas uma aprendizagem que se interesse por

ele.  O papel  do professor  aqui  é  mediar  e  enriquecer o  ensino  com bases em descobertas,

curiosidade, desejos e necessidades das crianças.

De acordo com essa proposta de ensino onde as crianças, através das brincadeiras e do

lúdico,  aprendem e  recriam acontecimentos  e  expressam emoções,  pensamentos,  desejos  e



necessidades, abrangem eixos estabelecidos para educação infantil que inclui a linguagem oral,

movimentos, artes, matemática, música, natureza e a sociedade, que serão trabalhados projetos

ao longo do ano letivo,  que foram escolhidos pelas professoras  do agrupamento III, cujo  os

mesmos, abordarão temas para o aprendizado e desenvolvimento da criança dessa faixa etária.

Para que não seja interrompido o processo de ensino e aprendizagem das crianças, e as

mesmas continuem sendo estimuladas em seu desenvolvimento, foi pensado e planejado com

muito carinho uma forma de interação com eles, mesmo que remotamente.

O “Plano de Ação”  trabalhará a interação com famílias e crianças, através de conversas,

músicas,  jogos e brincadeiras, que devido ao cenário da pandemia do novo Coronavírus e a

impossibilidade da realização dos encontros presenciais entre professores e alunos,  devido à

medida de isolamento social. Os encontros com as famílias e crianças ocorrerão via online pela

plataforma digital Google Meet com duração inicial de 01 hora, podendo ser alterado conforme a

necessidade das crianças e de seus familiares.

Diante desse cenário vivido por todos nós desde Março/2020, nós professores tivemos que

nos  reinventar  e  nessa  busca  pelo  novo,  objetivamos  proporcionar  as  crianças  uma  forma

diferente de ensinar e aprender. O conteúdo das propostas realizadas nesse ambiente virtual será

trabalhado de forma lúdica e bem simplificado para que possa haver uma participação e interesse

das crianças, fazendo com que elas sintam prazer e não percam o interesse no momento que

estiverem tendo atividades de uma forma diferente.

Serão gravados dois  vídeos por semana, com conteúdos divertidos para que as crianças

possam realizar,  junto  com a  sua  família,  com objetivo  de proporcionar  de  maneira  lúdica  e

didática, momentos de descontração e alegria as mesmas. Os vídeos terão temáticas para que

possa  haver  o  interesse  e  participação das crianças. Esses vídeos serão enviados para as

famílias toda terça e quinta-feira, pelo aplicativo WhatsApp. Os mesmos também serão postados



no Facebook da mantenedora ANA BRASIL, bem como, por cada uma das professoras na sala do

Google Classroom.

Com o aumento de casos do novo Coronavírus foi decidido pelo governo do estado, junto à

prefeitura do município de Campinas, que as escolas deverão permanecer fechadas nos meses

de Março e Abril.

Com isso foi decidido pela equipe gestora do CEI que haveria os encontros com as crianças

três vezes por semana, as segundas, quartas e sextas-feiras, para que as mesmas pudessem

receber de alguma forma, os conteúdos que seriam aplicados na escola com as aulas presenciais,

de forma online. Onde será acordado com as famílias que enviaremos o link dos encontros com

antecedência para que as mesmas se organizem da melhor maneira de forma que as crianças

possam participar dos encontros.



Nesses dois meses iniciais as professoras trabalharão com as crianças o tema “sentimentos e

cuidados  com  o  Coronavírus”  e  também  serão  abordados  assuntos  referentes  às  semanas

educativas. Trazendo para os encontros propostas lúdicas e simples, incentivando o interesse

tanto das famílias como das crianças.

Pensando no desenvolvimento e aprendizagem das mesmas, foi criado uma sacola com kit de

materiais  e  atividades  pedagógicas  por  meio  de  jogos  e  brincadeiras,  para  que  as  crianças

realizem as mesmas durante o período em que estiverem em casa, evitando assim, momentos de

ociosidade das mesmas, bem como, ampliando as possibilidades de atividades que são possíveis

de serem feitas com ou sem o auxílio dos pais e responsáveis.

Esses  materiais  serão  utilizados  nas  atividades  feitas  pelas  professoras  com  os  temas

propostos para o mês. Esse kit será retirado pelas famílias na escola, com horário agendado, para

que não haja aglomeração, seguindo rigorosamente os protocolos de segurança. Além disso, será

gravado, pela professora, um vídeo explicando passo a passo de como deverão ser feitas cada

uma das atividades. Esses vídeos serão enviados via aplicativo WhatsApp para as famílias.

Com  a  volta  do  presencial  previsto  a  partir  do  mês  de  Maio,  o  plano  de  ação,  vídeos

semanais,  bem  como,  propostas  diárias  de  interação  via  Whatsapp  continuarão  sendo

desenvolvidos com as crianças, assim como nos meses anteriores, pois essa volta será de forma

escalonada, ou seja, não voltará todas as crianças de uma vez. Salientamos que as crianças

foram divididas em três grupos de 10 a 11 crianças.

Na primeira, segunda e terceira semana de Maio as crianças serão divididas em duplas ou

trios, onde cada um deles irá somente uma vez na semana, se repetindo assim como os demais

grupos até completar a quantidade total de crianças da sala. Será feito um acolhimento e para

conhecer  melhor  as  crianças,  promoveremos  um  momento  de  escuta,  falando  sobre  os



sentimentos e passando de uma forma bem lúdica, como será o protocolo sanitário para essa

volta.

Esse protocolo será mostrado para as crianças através de imagens ilustrativas com desenhos,

e  será passado de uma forma bem simples,  para não assustar  as crianças com esse “novo

normal”.

Após a passagem dessas três semanas, retorna o primeiro grupo, com 10 ou 11 crianças,

cujos mesmos começarão a vir para a escola durante toda semana toda. A professora fará uma

revisão com elas,  relembrando os  temas que foram trabalhados nos meses de Abril  e  Maio,

trazendo propostas de atividades a serem desenvolvidas sobre os dinossauros e homens das

cavernas.

Cabe ressaltar  que as  propostas  serão  feitas  da  mesma forma com os três  grupos das

crianças, para que todos possam ampliar seus conhecimentos e saberes sobre os conteúdos. A

partir da terceira semana de Junho, com a volta do primeiro grupo de crianças, novamente a U.E,

as propostas a serem desenvolvidas serão as mesmas dos temas trabalhados com as crianças de

forma remota.

O  Projeto  “Um Novo  Começo”,  visa  receber  presencialmente  as  crianças  no  ambiente

escolar após um longo período de isolamento, onde devido à pandemia da COVID-19, fez com

que as aulas presenciais fossem interrompidas, mantendo apenas o formato online. Sendo assim,

após quase 01 ano longe da escola e com a pandemia ainda acontecendo, o  retorno fez-se

necessário, e com ele, muitos protocolos de segurança e um “novo normal” se inicia no ambiente

escolar.

Salientamos que mesmo a U.E.,  sendo bastante rigorosa no cumprimento dos protocolos

sanitários,  buscaremos  receber  as  crianças  da  forma  mais  acolhedora  possível,  com  muita

afetividade, tranquilidade, diálogo e carinho por cada uma de nossas crianças.



O projeto ainda objetiva  por sua vez,  trabalhar  nas crianças a  questão dos sentimentos,

desejos e vontades, abordando principalmente, a questão da nova rotina, cuidados com a higiene,

utilizando brincadeiras com muita ludicidade para esse novo momento em que estamos inseridos.

As atividades serão realizadas em rodas de conversas adaptadas com demarcações de

distância, assim como também as brincadeiras em áreas externas,  dando ênfase sempre no

cuidado com a proximidade com os alunos. As atividades de registro e confecções realizadas

pelas crianças acontecerão mediante o recebimento de kits individuais previamente higienizados

para que o contato seja sempre único e exclusivo da mesma criança.

Todas as atividades propostas às crianças serão desenvolvidas respeitando os protocolos de

segurança,  mantendo  o  distanciamento,  higienização  de  mãos,  objetos  e  a  utilização  de

máscaras, seguindo todos os protocolos sanitários orientados pelo DEVISA (Departamento de

Vigilância Sanitária), bem como, todos os decretos municipais.

O Projeto “Quanto tempo o tempo tem”, será desenvolvido e explorado com as crianças o

tempo no passado, bem como, as curiosidades serão conhecidas ao longo do desenvolvimento

desse projeto.

Saliento que os temas abordados com as crianças, serão trabalhados de uma forma lúdica,

criativa e divertida, dentre os quais destacamos: os dinossauros, os homens das cavernas e sua

evolução,  a  muito  tempo  atrás,  onde  serão  apresentados  assuntos  sobre  os  reis,  rainhas,

príncipes, princesas e



cavaleiros e relógio – contagem do tempo.

Buscaremos  aguçar  a  curiosidade  dos  alunos  através  dos  seus  pensamentos,  tentando

imaginar como era esse passado e como é o presente das crianças, de forma que as mesmas

possam  aprendam  não  só  as  primeiras  noções  sobre  o  tempo,  mas  também  desenvolvam

múltiplas áreas do conhecimento por meio de atividades criativas, divertidas e motivadoras.

Esse  projeto  não  será  concluído  no  1º  semestre,  pois  o  mesmo  foi  programado  para

acontecer durante seis meses, porém com os fechamentos das escolas, e a interação com a

criança ter sido de forma online, alguns temas terão que ser trabalhados por tempo maior.

O Projeto “Uma Janela para o Mundo”, dará continuidade ao projeto anterior, dando ênfase

em alguns questionamentos e curiosidades através de alguns temas, tais como: Antiguidade e

Tecnologia, Isso ainda existe? Como era meu planeta, e agora? Evolução das plantas e árvores,

animais e suas curiosidades, como será no futuro, brincadeiras e suas evoluções, o que quero

conhecer.

O  Projeto Mascote,  será escolhido o nome do mascote da turma a partir do interesse das

crianças, no presencial, ondeatravés de uma eleição cada criança dirá qual nome gostaria de dar

para  o  mascote.  A  professora  escreverá  os  nomes em um papel.  Após colocará  os  nomes

recortados e dobrados dentro de um copinho. Assim será feito com os três grupos que virão para

a escola.

Ao término da escolha dos três grupos, a professora gravará um vídeo sorteando três nomes,

que foi a escolha feita por todas as crianças no presencial, quem não esteve na escola, agora

poderá escolher entre os três nomes sorteados. No vídeo a professora sorteará três papéis. Após

o sorteio mostrará e falará o nome para as crianças.

A professora pedirá que enviem um áudio dizendo qual nome escolheram para o mascote. A
professora solicitará que enviem o áudio até o dia seguinte.



Com os áudios recebidos, a professora gravará outro vídeo contando para as crianças

quantos votos teve cada nome e qual foi o nome vencedor. Nesse projeto a criança

desenvolverá a responsabilidade de cuidar do mascote.

Essa proposta fortalecerá o vínculo afetivo e a percepção de que são capazes de executar

tarefas. Além de favorecer a parceria entre escola e família, trazendo assim mais segurança aos

alunos.

Devido aos protocolos sanitários, não sabemos se as crianças vão poder levar para casa o

mascote. Se autorizado, toda sexta-feira, uma criança diferente poderá levar para casa o mascote

da turma, e será incentivado a ter o cuidado com o mesmo em todas as atividades que serão

feitas em casa com seus familiares.

O registro desses momentos da criança com seus familiares e o mascote, serão feitos no

caderno que vai junto com o mesmo, onde os pais e responsáveis poderão registrar como foi essa

passagem do mascote em sua casa, através de fotos, desenhos, colagens ou como preferirem.

Ao retornar para a escola o mascote será higienizado para que outra criança possa utilizá-lo com

segurança. Se necessário, o projeto mascote haverá modificações.

Sexta em Cena, este projeto será realizado toda sexta-feira, no pátio da escola, aonde cada

turma irá se apresentar para todas as crianças da escola, com temas e formas de apresentação

livre, escolhido pelos alunos junto com a professora. Esse será um momento de interação entre

todas as crianças da escola, onde haverá o prestígio dos colegas nesse momento lúdico. Porém

devido aos protocolos sanitários esse projeto, por enquanto, não poderá ser realizado.

Além dos projetos citados, será realizado também as semanas educativas, sendo as mesmas:

01-Semana sobre a Dengue – (Data: 22/03/2021 – 26/03/2021);

02-Dia Mundial da Educação Inclusiva – (Data: 14/04/2021);

03-Semana Monteiro Lobato – (Data: 15/04/202 – 20/04/2021);

04-Semana Pipa sem Cerol – (Data: 14/06/2021 – 18/06/2021);

05-Semana das crianças – Data: 04/10/2021 – 08/10/2021).



06-Semana do Idoso – (Data: 13/10/2021 – 19/10/2021);

Semana sobre a Dengue que ocorrerá entre os dias 22/03/2021 até 26/03/2021. Tendo em

vista a epidemia da dengue que sempre tem um crescimento na nossa cidade. As crianças vão

conhecer os cuidados que se deve ter para evitar o crescimento de focos do mosquito.

Ao mesmo tempo espera-se conscientizar as crianças no combate contra a Dengue para que
eles se mobilizem, mobilizem seus pais, vizinhos e outros.

Para tornar esse momento lúdico, será confeccionado com as crianças, um mosquito da dengue,
utilizando materiais recicláveis.

Com todas as informações que as crianças vão adquirir ao longo da semana, onde primeiro
será feito uma abordagem com as crianças perguntando o



que elas sabem sobre esse mosquito, depois em vídeo a professora fará uma breve explicação

dizendo quais doenças o Aedes Aegypt pode causar, quais são os sintomas das doenças, como

ele se forma e quais os meios de prevenção contra esse mosquito.

A professora pedirá que as crianças façam um passeio em casa e observem se em casa

existe algum foco que possa transmitir o mosquito da dengue. Será feito o desenho do mosquito

da  dengue  e  a  confecção  do  mesmo utilizando  rolinho  de  papel  higiênico.  Para  finalizar,  a

professora  passará  um  vídeo  com  música  explicando,  mais  uma  vez,  como  prevenir  a

manifestação desse mosquito.

Essas  propostas  contribuirão  para  que  as  crianças  identifiquem  com  maior  facilidade,o

mosquito, além de, desenvolver nas mesmas, hábitos e atitudes que contribuam para que todos

juntos consigamos acabar com a proliferação do mosquito e aplicar os conhecimentos adquiridos,

bem como, compartilhá-los com seus familiares.

Dia Mundial da Educação Inclusiva  que ocorrerá no dia 14/04/2021, onde é oficialmente

celebrada  esta  data.  Esse  tema  será  abordado  com  as  crianças  através  de  conversas  nos

encontros online e também nos vídeos interativos, observando o pensamento de cada um deles

sobre esse tema. Serão mostradas as diferenças entre cada um de nós e a necessidade do

acolhimento para crianças que apresentam algum tipo de deficiência. Serão abordadas também

algumas deficiências como física, motora e mental.

Semana Monteiro Lobato  que ocorrerá entre os dias 15/04/2021 até 20/04/2021. Monteiro
Lobato, um dos grandes homens da história do nosso país.

Foi um grande escritor que por gerações conquistou inúmeras crianças com seu lindo trabalho “Sítio
do Pica-pau Amarelo”.

Durante essa semana será contato para as crianças a história de vida de Monteiro Lobato,

quais os livros escritos por ele. Além de favorecer com que as crianças conheçam a história do



“Sítio  do  Pica-Pau  Amarelo”,  bem  como,  aprendam  algumas  canções  dos  personagens  da

história. Esse tema será abordado nos encontros online e também nos vídeos interativos.

Semana da Pipa sem cerol que ocorrerá entre os dias 14/06/2021 até 18/06/2021. No mês

de junho e julho onde os ventos costumam ser mais fortes, e também devido às férias escolares,

são  comuns  os  acidentes  com  motociclistas,  que  passam  por  áreas  onde  tem  crianças  e

adolescentes soltando pipas, causando acidentes, onde as linhas contendo uma mistura de vidros

estilhaçados com cola (o chamado “cerol”), acabam enroscando em seus pescoços e muitas das

vezes, esses acidentes podem ser fatais.

Pensando  na  conscientização  do  perigo  causado  pelo  cerol,  teremos a  parceria  da  GM

(Guarda Municipal de Campinas), promovendo palestras e atividades com as crianças, alertando

as  mesmas,  para  a  importância  do  cuidado que  temos  de  ter  ao  soltar  pipas e  de como a

brincadeira pode ser saudável e segura sem o uso do cerol.

As crianças ainda vão aprender um pouco da história da Pipa, como ela foi criada, além de

terem um momento maravilhoso e bem divertido ao soltarem pipa no campo ao lado da U.E., com

os demais colegas, com a professora, equipe de apoio de monitoras, e ainda a equipe gestora

acompanhando esse momento. Podendo assim,  vivenciarem na prática,  a  forma saudável  de

brincar.

Semana das Crianças que ocorrerá entre os dias 04/10/2021 até 08/10/2021. É comemorado

no mundo todo o dia da criança no dia 12/10,  porém a criação desta data foi  de autoria  do

deputado federal fluminense Galdino do Valle Filho. Após a sua aprovação, surgiu o Decreto de

Lei nº 4867, de 05 de novembro de 1924, que oficializou o dia 12 de outubro como o Dia das

Crianças.



Toda  criança  tem  o  direito  de  ser  feliz,  brincar,  correr,  gritar,  pular,  cantar  e  soltar  a

imaginação. Com este intuito essa semana será feito especialmente pensado nas crianças com

diversos tipos de brincadeiras, jogos diversificados, dinâmicas que estimule o lúdico e valorize a

infância. A maior satisfação de toda a equipe docente, monitoras e gestora, será ver no rosto de

nossas crianças a alegria, diante a tudo o que for proposto às mesmas durante toda a semana.

Semana do Idoso que ocorrerá entre os dias 13/10/2021 até 19/10/2021. No dia 1º de

outubro se comemora o Dia Internacional do Idoso, instituído pela  Organização  das Nações

Unidas (ONU). E essa população de idosos não para de crescer.

Será que as crianças sabem como nossos avós ficaram “velhinhos”? Será que eles já foram

crianças? Por que será que nossos avós ficam doentes com mais facilidade? Através desses e

outros questionamentos, será levantado muitas hipóteses, levantadas pelas crianças, que dará

início a diversas conversas e curiosidades os idosos.

Durante a semana será trabalhado com as crianças o respeito, consideração e valorização

dos idosos. Vamos conhecer, através de fotos, os avós de cada um e deixar as crianças contarem

um pouco da história de seus avós.

A avaliação na educação infantil é um processo diário do acompanhamento do

desenvolvimento, que acontece atrelado à observação atenta e frequente, que possibilita para o

professor  condições  para  melhor  registro.  Com  isso,  enquanto  houver  os  encontros  com  as

crianças via online, a avaliação será feita semanalmente, onde nela será detalhado os temas

abordados nos encontros e como foi a interação das crianças em cada um deles. Nessa avaliação

também será descrito os conteúdos abordados nos vídeos interativos.

Presencialmente a avaliação será continua e semanal, onde o professor acompanhará e

analisará os avanços e dificuldades de toda a turma e também de modo individual, pois cada

criança possui seu tempo de realizar algo, bem como, seu modo de agir, sentir e pensar. Serão



levadas em consideração, as particularidades de cada um e, para isso, haverá um olhar atento

para cada criança sobre os seus interesses, personalidades, relações e experiências. Bem como,

serão realizados também, relatórios individuais da trajetória das crianças.
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Professora: Cleuma Barbosa Pereira

Educação Especial

Ano: 2021.

A Educação Especial é uma modalidade de ensino que perpassa todos os níveis, etapas e

modalidades. Oferece o atendimento educacional  especializado,  orienta  e  realiza  adaptações

curriculares  no  processo  de  ensino  aprendizagem  da  pessoa  com  deficiência,  e  atua

articuladamente com o ensino regular, LBDN9394/96. Faz parte do público-alvo da educação

especial:

Na perspectiva da educação inclusiva, a educação especial passa a constituir a

proposta pedagógica da escola, definindo como seu público-alvo os alunos com

deficiência,  transtornos  globais  de  desenvolvimento  e  altas

habilidades/superdotação.  Nestes  casos e  outros,  que implicam em transtornos

funcionais específicos, a educação especial atua de forma articulada com o ensino

comum, orientando para o atendimento às necessidades educacionais especiais

desses alunos. (BRASIL,2008p.15)

Na educação infantil a inclusão acontece na oferta de oportunidades de aprendizagens e

estratégias que desenvolvam na criança todo  o seu potencial, nos aspectos: social, afetivo,

cognitivo, físico, visando assim um desenvolvimento pleno.

Os objetivos da educação especial  são: promover condições de acessibilidade, integração do

aluno, garantir serviços de apoio especializados de acordo com as especificidades dos alunos,

elaborar recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem barreiras, junto ao professor da

sala, elaborar propostas pedagógicas que atendam as necessidades específicas dos alunos.

A metodologia será planejada e articulada ao planejamento do professor regente da sala,

adequando as propostas à necessidade específica  de  cada  criança  com  necessidades

educacionais especiais, com propostas colaborativas, e planejando em equipe com as professoras



dos agrupamentos I, II, III. Desta forma meus horários serão alternados entre período matutino e

vespertino visando atendimento especializado em todas as turmas da U.E.

A observação será o passo inicial para identificar as crianças que possuem uma necessidade

Educacional  Especial,  e  a  partir  dessa  observação considerar quais serão as adaptações e

intervenções necessárias em cada caso, contando sempre com a participação da equipe gestora

e professora regente das salas.

Os projetos coletivos e semanas educativas terão as adaptações necessárias, sempre que houver

necessidade, para que nenhum aluno deixe de participar das propostas pedagógicas, respeitando

todo o protocolo de segurança vigente devido à Pandemia do novo Coronavírus,  com

distanciamento, uso de máscara, álcool em gel.

Projetos coletivos do AGI:

Lidando com as emoções - “Cuidando de mim e do outro”;

“Bebês em movimento”;

“Que bichinho é esse?”;

“Um mundo de sensações”.

Projetos coletivos do AG II:

“Quando me sinto assim”;

“Eu e o meu corpinho”;

“Brincar com o que não é brinquedo”;

Meu mundo do faz de conta - “Cantos e encantos”.

Projetos coletivos do AG III:

“Um novo começo”;

“Quanto tempo o tempo tem”;

“Janela para o mundo”.



Semanas Educativas:

“Dengue”: de 22 a 26 de Março/2021;

“Dia Mundial da Educação Inclusiva” – Data: 14 de Abril/2021;

“Monteiro Lobato”: de 15 a 20 de Abril/2021;

“Pipa sem cerol”: de 14 a 18 de Junho/2021;

“Semana das crianças”: de 04 a 08 de Outubro/2021;

“Semana do Idoso”: de 27 de setembro a 01 de Outubro/2021.

Espaços Explorados: serão explorados com as crianças, todos os ambientes da unidade escolar.

Para  o  desenvolvimento  de  atividades  e  propostas  pedagógicas  serão  utilizados  recursos
relacionados a seguir:

PDI (Plano Desenvolvimento Individual);

LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais) uma breve introdução de sinais básicos;

Leitura labial para alunos surdos, com uso de máscara transparente;

Recursos visuais/imagens;

Fichas de comunicação;

Objetos concretos;

Entrevistas com as famílias;

Encaminhamentos, quando houver necessidade.

Durante  o  ano  letivo  de  2021,  as  ações  serão  revistas,  (re)pensadas,  (re)planejadas,

(re)avaliadas  constantemente  para  que  alcancemos maior qualidade no processo de ensino

aprendizagem das crianças, que serão atendidas pela professora de educação especial desta

unidade escolar.
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	O objetivo desse valor será manter 100% do quadro de recursos humanos, respeitando oíndice Adulto
	(1.2) R$ 368.400,00 para o pagamento de 1/3 constitucional de férias, já inclusos os valores proporcionais considerando o encerramento da parceria na data indicada conforme o item 4.1 do Edital do Chamamento Público nº02/2020;
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	PROJETOS:
	U M NOVO COMEÇO: O projeto visa receber as crianças na unidade escolar logo após o longo período de isolamento diante a pandemia da COVID-19, estabelecendo vínculos e construindo novos saberes, uma vez que, as aulas foram suspensas reﬂetindo e prejudicando diretamente nos vínculos e trocas afetivas. As aulas foram mantidas com propostas online no ano de 2020 e após tanto tempo longe da escola faz-se necessária a volta presencial, seguindo todos os protocolos de segurança frisando e respeitando a higiene pessoal e coletiva, o retorno ao “novo normal” se inicia nas escolas e a escuta, o diálogo e o afeto serão pilares nestes momentos.
	D I A MUNDIAL DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA: Na data de 14 de abril serão trabalhadas atividades relacionadas as diferenças e a inclusão desde a infância e a abordagem sobre a importância do respeito com o próximo independentemente de sua cor, credo e classe social;

	Série: Educação Especial

	4.12 - Planos individuais de ensino/trabalho de cada Professor elaborados para cada turma do CEI, em consonância com os planos coletivos
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	Planejamento Específico Disciplina: Educação Especial
	Planejamento Específico Disciplina: Educação Infantil
	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
	Diretrizes Curriculares da Educação BÁSICA PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL: Um Processo Contínuo de Reflexão e Ação
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	Diretrizes Curriculares da Educação BÁSICA PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL: Um Processo Contínuo de Reflexão e Ação
	PLANO DE ENSINO ANUAL
	Considerando uma turma de agrupamento III, cuja mesma é formada por crianças com idades mistas de 4 a 6 anos, e dessas, todas já estavam matriculadas na U.E., CEI Bem Querer Ministro Gustavo Capanema, no ano anterior. Cabe ressaltar que o agrupamento é formado por 33 crianças, sendo,16 meninas e 17 meninos.
	Serão desenvolvidas atividades com as crianças através de projetos, onde objetivamos através dos mesmos, aprimorar os interesses das mesmas, ampliando dessa forma, seus conhecimentos, dando sentido a criatividade. A criança tem uma disposição a explorar e descobrir, tornando o aprendizado mais natural, pois por meio da participação das mesmas, elas se transformam em protagonistas na construção do próprio conhecimento.
	Autor: Todd Parr.



