
PROJETO PEDAGÓGICO

E0867 - CEI NAVE MÃE PROF PIERRE WEIL
(Versão on-line: https://pponlinesme.campinas.sp.gov.br)

Prefeitura Municipal de Campinas
Secretaria Municipal de Educação

CAMPINAS 
2019



SUMÁRIO
1 Objeto da parceria

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
2.2 Horário de funcionamento
2.3 Identificação, histórico do CEI e as características socioeconômicas e culturais da comunidade
escolar
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
2.5 Quadro dos profissionais que atuam no CEI, especificando função, jornada, horário de trabalho e
de formação
2.5.1 Da equipe gestora, contendo o horário de reunião de trabalho conjunto
2.5.2 De professores
2.5.3 De agentes de Educação Infantil, AEI, e Monitores de Educação
2.5.4 De funcionários
2.6 Objetivos da Educação Infantil e da Educação Especial
2.7 Matriz curricular
2.8 Proposta Curricular
2.9 Calendário Escolar
2.10 Programas e Projetos
2.11 Composição dos Colegiados
2.12 Normas que regulam a convivência escolar
3 Avaliação instituicional interna ou autoavaliação institucional

3.1 Avaliação do Projeto Pedagógico do ano anterior
3.1.1 Cumprimento de Metas
3.1.2 Relato sobre a formação continuada dos profissionais do CEI, indicando os resultados na
prática educativa
3.1.3 Atividades de integração realizadas entre equipe 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
3.2 Estratégias para avaliação do Projeto Pedagógico do ano em curso
4 Planos de Trabalho

4.1 Plano de ação pedagógica do CEI
4.2 Plano de acompanhamento dos indicadores internos e externos da aprendizagem
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
4.4 Planos de trabalho da organização dos espaços educativos e dos tempos pedagógicos
4.5 Planos de trabalho entre pares
4.6 Plano de demandas de formação continuada dos profissionais do CEI

Prefeitura Municipal de Campinas
Secretaria Municipal de Educação

http://pponlinesme.campinas.sp.gov.br
22/05/2020 15:11:44   Página 2 de 243



4.7 Plano de demanda de manutenção de infraestrutura do CEI
4.8 Plano de recursos humanos do CEI
4.9 Plano financeiro com previsão de investimentos para formação dos profissionais, aquisições e
manutenção
4.10 Plano de ações intersetoriais
4.11 Planos coletivos de ensino/trabalho elaborados por todos os Professores de cada Agrupamento
4.12 Planos individuais de ensino/trabalho de cada Professor elaborados para cada turma do CEI, em
consonância com os planos coletivos

Prefeitura Municipal de Campinas
Secretaria Municipal de Educação

http://pponlinesme.campinas.sp.gov.br
22/05/2020 15:11:44   Página 3 de 243



1 - Objeto da parceria

Para desenvolvimento do Contrato de Gestão e realização das atividades e serviços de educação no
Centro de Educação Infantil Bem Querer Professor Pierre Wei a parceria  entre o município de
Campinas e a Organização Social Civil legalmente constituída e sem fins lucrativos, aqui referida por
Associação Nazarena Assistencial Beneficente – ANA.

Razão Social: Associação Nazarena Assistencial Beneficente – ANA
Endereço: Rua. Ana Arruda de Camargo, nº 344 - CEP: 13088-820 - Bairro: Jd. Nilópolis
CNPJ: 54.150.339/0001-01
Início do convênio: Fev/2016
Término previsto: Jan/2021

O atendimento as crianças é realizado de acordo com a orientação da RESOLUÇÃO SME Nº 06, DE
30 DE AGOSTO DE 2018 que destaca em seu Art. 8º Para fins de cadastro de demanda,
planejamento de turmas, matrícula e rematrícula nas Unidades de Educação Infantil, as crianças
serão organizadas em três Agrupamentos multietários, conforme as datas de referência que
seguem: 

I - Agrupamento I: crianças nascidas entre 01/07/2017 a 31/12/2019; 
II - Agrupamento II: crianças nascidas entre 01/11/2015 a 30/06/2017; 
III - Agrupamento III: crianças nascidas entre 01/04/2013 a 31/10/2015.

DEMANDA DE ATENDIMENTO:

 

ETAPAS E PERÍODO DE EXECUÇÃO DO OBJETO:
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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
03/07/20

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

Identificação da Unidade Educacional:
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Nome: Centro de Educação Infantil Bem Querer Professor Pierre Weil
Endereço: Rua Monica Silveira Pisani, 185 – Jd. Vista Alegre
CEP: 13056-510 – Campinas/SP
Telefone: (19) 3226-9645
Endereço Eletrônico: diretorianavemae@anabrasil.org
 
Histórico do CEI e a características sócio econômicas e culturais da comunidade escolar:
 
O CEI Prof. Pierre Weil foi inaugurado em 15 de Julho de 2010 e o nome escolhido foi do ilustríssimo
professor Pierre Weil, formado em Educação e Psicologia com Doutorado em Psicologia pela
Universidade de Paris - Sorbonne. Educador, psicólogo e escritor Pierre Weil, nasceu em Strasbourg
em 16 de abril de 1924 na França e morreu em Brasília em 2008, aos 84 anos de idade. É autor de
mais de 50 livros, publicados em vários idiomas, sendo muitos best seller, com mais de 50 edições.
Weil estudou no Instituto de Estudos do Trabalho e de Orientação Profissional de Paris, dirigido por
Henri Pierón, na Escola Prática de Psicologia e Pedagogia da Universidade de Lyon e na Faculdade de
Psicologia e Ciências da Educação (Instituto Jean Jacques Rousseau), da Universidade de Genebra.
Aluno de Jean Piaget e Léon Walther, Weil foi convidado, em 1948, para trabalhar no Brasil, mercial
(Senac), no Rio de Janeiro. Em 1987, Weil mudou-se para Brasília, tornou-se presidente da Fundação
Cidade da Paz e reitor da Universidade Holística para a Paz de Brasília – Unipaz. Em 1998, ele foi
agraciado com o título de Cidadão Honorário da Cidade de Brasília. Em uma visão holística e
apostando na transdisciplinaridade do conhecimento, Weil passou a dedica-se à educação e à paz,
temas de suas conferências para a Unesco (1989), tendo sido agraciado com a menção honrosa do
Prêmio de Educação para a Paz, ano 2000. Nascido perto da fronteira com a Alemanha, sofreu as
conseqüências da Segunda Guerra Mundial, durante a qual resistiu ao nazismo como voluntário na
Cruz Vermelha internacional. “Quero construir pontes sobre todas as fronteiras porque o
nacionalismo exacerbado é uma fonte de ódio”,declarou, anos depois, sobre o período. Disposto a
colocar em prática ideais pacificadores, veio para o Brasil em 1958 e começou a dar aulas de
psicologia na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). 

Na década de 70 inicio-se a ocupação da região onde hoje se localiza o Parque Universitário de
Viracopos. No início, segundo relato do Sr. Moisés Gonçalves de Carvalho que na época tinha seis
anos de idade, havia somente três casas, sendo a dele, do Sr. Abílio, do Sr. Armando e uma olaria,
primeira indústria do bairro.
Nesta época não havia saneamento básico, nem energia elétrica e para obtenção de água era
necessário à perfuração de poços artesianos, os quais eram feitos pelo pai do Sr. Moisés, o Sr.
Manoel Gonçalves de Carvalho. 
O Sr. Manoel foi o primeiro presidente do bairro e conseguiu junto a prefeitura um espaço de lazer
comunitário que hoje é conhecido como “Campo do Corinthinha”, as primeiras linhas de ônibus que
tinham seu ponto final na Cerâmica Palácio, na ponte do Rio Capivari, hoje conhecida como ponte do
bairro Morumbi.
Na década de 80 o bairro já possuía quatro quadras, tendo como vizinho o Jardim Shangai, Recanto
do Sol, Jardim Vista Alegre e como divisa a estrada do Friburgo. 
O primeiro comércio da região foi a Padaria Jardim Mercedes, em seguida na esquina da mesma foi
instalada uma barraca de alvenaria para a venda de frutas e legumes. 
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No Parque Universitário, nesta ocasião, foi inaugurado o primeiro mercadinho, “Mercadinho
Aliança”. A partir da década de 90, percebeu-se um grande crescimento no comércio da região com
a instalação de padarias e mercados.
A primeira escola do bairro foi a Escola Veneranda Martins Siqueira, onde a mesma foi instalada em
uma casa doada pela prefeitura e no decorrer dos anos foram construindo mais escolas, creches,
posto de saúde e ampliando o comércio varejista e atacadista. 
Segundo o Sr. Paulo Menas, colaborador de nossa pesquisa e morador da região desde a década de
80, o progresso foi rápido, pois em duas décadas nossa região virou cidade com todos os recursos
necessários.  
Atualmente, a região é bem servida por escolas estaduais, municipais e algumas até particulares,
mas mesmo assim a demanda por vagas nas unidades escolares é grande, pois a população que
migra para esta região, devido seus benefícios e facilidades, vem aumentando consideravelmente e
gradativamente ao longo de cada ano. A construção de vários núcleos habitacionais contribui para
este aumento desordenado da demanda por vagas nas creches e escolas da região, tornando
escassas as vagas constantemente abertas pela Secretaria Municipal de Educação. 

PRIMEIROS MORADORES 
 

1ª Escola – Veneranda Martins Siqueira
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Desde o ano de 2010, na região temos o Centro de Educação Infantil Bem Querer Professor Pierre
Weil, o qual está inserido no Jardim Vista Alegre, Região Sudoeste de Campinas, que faz divisa com
os bairros Parque Universitário, Parque D. Pedro, Recanto do Sol I e II, Jd. Shangai e Vila União da
Vitória.  Localizada no quarteirão da Rua Mônica Silveira Pisani, 185, tendo ao seu lado direito a
praça de esportes conhecida como Campo do Corinthinha do Bairro do Jardim Vista Alegre e em
frente à Igreja Católica Santa Inês. Fica próximo do Posto de Saúde Municipal do Jardim Vista Alegre
com o qual a unidade tem parceira em desenvolver projetos ligados à saúde e também tem
atendido crianças e famílias que necessitam de acompanhamento psicológico. A rua central do
bairro é a Avenida Arymana e uma parte da Avenida Ruy Rodrigues pela qual temos acesso a vários
outros bairros em direção ao Bairro Vida Nova. É através dela que trafega grande parte das linhas
de ônibus que servem à região. A escola está próxima do Terminal Ouro Verde, coração da Região
Sudoeste, e bem servida pela possibilidade de transporte urbano a muitas regiões da cidade de
Campinas e principalmente para a região central, além do grande número de estabelecimentos
comerciais, entre eles um Shopping, igrejas de várias denominações religiosas, academias de
ginástica, postos bancários, Pronto Socorro Ouro Verde e do Complexo Hospitalar Ouro Verde onde
concentra o maior atendimento da população na área da saúde. 

CEI Bem Querer Prof. Pierre Weil
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Os eleitores aptos a votar nas eleições gerais de 2014 participarão do plebiscito (consulta popular)
onde responderão a seguinte questão “Você é a favor da criação do distrito?” Caso a criação seja
aprovada, a principal mudança que ocorrerá será em relação a independência administrativa e este
novo distrito terá inicialmente uma população estimada em 400.000 moradores. 
Devido ao seu contingente populacional, a área foi cotada para virar distrito de Campinas e nas
eleições de 2014, os eleitores aptos a votar nas eleições gerais participaram do plebiscito (consulta
popular) e aprovaram a criação do distrito, com 54,16% dos votos válidos favoráveis.
Após a criação de lei pelo vereador Rafa Zimbaldi, aprovação do decreto sobre a criação do distrito –
Ouro Verde de 10 de setembro de 2015 pela Câmara Municipal e a aprovação da população com
54,16% de votos favoráveis no Plebiscito realizado nas eleições de 2014 nasce o Distrito do Ouro
Verde.
No dia 30 de abril de 2016 foi inaugurada pelo Excelentíssimo Prefeito Jonas Donizete, o Presidente
da Câmara e Vereadores a subprefeitura, localizada na Av. Armando Frederico Renganeschi, 197, ao
lado do Terminal Ouro Verde. O secretário de Serviços Públicos, Ernesto Dimas Paulella, assumiu a
subprefeitura.
Com a subprefeitura instalada na região do Ouro Verde, atualmente localizada dentro do shopping
Spazio o cidadão recebe mais serviços e de forma mais rápida. A subprefeitura tem o maior Agiliza
Campinas da cidade, oferecendo serviços do Centro Público de Apoio ao Trabalhador (CPAT), Porta
Aberta, Departamento e Proteção ao Consumidor (PROCON), Sanasa, Secretaria Municipal de
Urbanismo, Vigilância Sanitária, Emdec, Secretaria da Pessoas com Deficiência e Mobilidade
Reduzida, 156 e Protocolo Geral. A subprefeitura beneficia diretamente cerca de 230 mil moradores
dos 140 bairros da região Ouro Verde.
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O Centro de Educação Infantil Bem Querer Professor Pierre Weil fica situado na região Sudoeste de
Campinas e atende as comunidades dos bairros do entorno que em destaque estão Jd. Vista Alegre,
Parque Dom Pedro II, Vila Vitória, Residencial São José, Residencial Porto Seguro, Jd. Cristina, Jd.
Shangai, Recanto do Sol I e II.
A comunidade apresenta um desafiante problema, a grande demanda a ser atendida na área
educacional na região. A implantação, pela Prefeitura de Campinas através de sua Secretaria de
Educação, do Centro de Educação Infantil Bem Querer Professor Pierre Weil, veio ajudar a atender a
grande demanda, mas não é suficiente ainda para a solução atual da demanda.
Para atender essa demanda a Prefeitura Municipal de Campinas inaugurou em Julho de 2015 o
Centro de Educação Infantil Bem Querer Célia Aparecida Jordão Velardi Gaspar, no bairro Residencial
Porto Seguro, tendo no seu entorno os bairros Vida Nova I e II, Residencial Campina Verde, Mauro
Marcondes e Vila União da Vitória. Em Junho de 2016 foi inaugurado o Centro de Educação Infantil
Bem Querer Rogério Leandro Portela Santana, no bairro Residencial São José, essa unidade atende a
comunidade dos bairros Residencial São José, Residencial Vila Vitoria, Residencial Marajó,
Residencial Campina Verde e Vida Nova I.

Com o intuito de caracterizar de uma forma mais efetiva nossa comunidade, a equipe gestora do CEI
elaborou uma pesquisa sócio econômica da comunidade de 427 famílias atendidas atualmente
tivemos uma devolutiva e participação de 314 famílias. A pesquisa foi composta por perguntas que
traziam indicadores externos:
 
Culturais;
Ambientais/sanitários;
Econômicos;
Sociais;
De cidadania.

Visando, após este levantamento, concluir um diagnóstico da realidade socioeconômica e cultural
das famílias atendidas pela unidade educacional através de elementos para a formulação e ou
reformulação dos planos de ação. Após recolhida a pesquisa e feito o levantamento dos dados
coletados, concluiu-se que o perfil da comunidade se caracteriza da seguinte forma: 
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O perfil desta comunidade é de um poder aquisitivo mediano, na maioria trabalham com
carteira assinada;
A grande maioria com escolaridade em ensino médio, entretanto somente 17% com nível
superior;
A maioria das famílias constituída pelo pai e a mãe e o sustento da família vem da contribuição
do casal, em média moram de 3 a 4 pessoas na mesma casa;
Quanto a religião a maioria entre católicos e evangélicos, destacamos que 41% não declarou
sua religião;
As moradias são, na sua maioria, de alvenaria, água encanada, rua asfaltada e saneamento
básico, recebem correspondência e com uma boa infraestrutura comunitária; 
Em relação ao transporte, metade das famílias fazem uso do veículo próprio e a outra metade
vem a pé, visto que a grande maioria das famílias moram próximos a creche;
Na saúde a comunidade depende do atendimento público nos postos de saúde dos bairros e no
Complexo Hospitalar Ouro Verde e Mário Gatti, uma baixa parcela das famílias possuem
atendimento médico particular como beneficio cedido pelo empregador;
Das crianças atendidas pelo CEI: 209 são do sexo masculino, 221 do sexo feminino; 288
crianças brancas, 22 negras, 102 pardas, 01 amarelas, 00 indígenas e 17 não declaradas;
03 crianças com diagnóstico de Autismo; 01 criança com hidrocefalia e nanismo; 01 criança com
deficiência mental.
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Através dos dados coletados na pesquisa percebemos que a comunidade atendida pelo CEI se
caracteriza pela não prioridade à cultura. A comunidade não investe em leitura, lazer e artes
(cinema, teatro, exposições, entre outros). No seu tempo livre com a família se restringe em
passeios ao shopping, muitos investir seu tempo na permanência doméstica assistindo televisão,
navegando nas redes sociais através dos celulares.

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

QUADRO DAS SALAS DE AULAS COM RESPECTIVOS HORÁRIOS DE OCUPAÇÃO

Os espaços de Matemática, Artes, Linguagem e Ciências são utilizados por cada turma de acordo
com o planejamento semanal de atividades.

RECURSOS FÍSICOS E MATERIAIS QUE O CEI POSSUI

a) Espaço destinado à área administrativa é composto de:
 

Secretaria - 5 arquivos de aço, 2 armários fechados de aço, 1 gaveteiro de madeira, 2 mesas
com gaveta, 2 mesas pequenas, 2 cadeiras giratórias, 1 cadeira fixa com apoio de braço, 2
computadores, 1 telefone sem fio, 2 interfones, 1 impressora, 1 ventilador e 1 sensor de
câmera;

 

Almoxarifado - 1 sendor de câmera, 2 armários biblioteca de aço abertos, 2 armários de aço
abertos, 3 armários de aço fechado, 2 caixas de som grandes, 1 caixa de som pequena, 1
monitor, 1 aparelho de câmera de video e 1 cadeira infantil;

 
 

Corredor - 1 relógio de ponto, 2 banheiros e 1 sensor câmera.
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Sala da coordenação - 2 armários de aço abertos, 1 armário de aço biblioteca aberto, 2
armários de aço fechado, 1 mesa redonda, 4 cadeiras giratórias,1 cadeira fixa com apoio de
braço, 1 mesa com gavetas, 1 computador, 1 ventilador, 1 cadeira giratória com apoio de braço,
2 rádios, cortinas, 1 sensor câmera e 1 telefone com fio. 

 

Sala direção - 1 sensor câmera, 1 ventilador, cortinas, 2 armários de madeira fechado, 1
armário de aço fechado, 1 mesa redonda, 4 cadeiras giratórias, 1 cadeira com apoio de braço
giratória, 1 mesa com gavetas, 1 mesa pequena, 1 mesa pequena para computador, 1
computador, 1 impressora e 1 geladeira. 

  

b) espaço interno uso comum:
 

Casa de Boneca: espaço adaptada para atender as crianças na função de educar e brincar,
organizada de forma a atender as diferentes idades, estruturada com armários, almofadas,
tapetes, mesinhas, mobiliário de uma casa em miniatura onde é desenvolvida uma proposta do
jogo da brincadeira, através do qual a criança irá entender o mundo ao redor, testar habilidades,
aprender funções sociais, conhecer as regras e também criá-las. A aprendizagem da linguagem
e a habilidade motora de uma criança também são desenvolvidas durante o ato de brincar neste
espaço.

Pátio: Privilegiados com uma bela área interna o pátio será utilizado como parte fundamental
no processo de aprendizagem. Nele está o palco, local onde as apresentações teatrais e
musicais serão realizadas. No piso vários brincados são distribuídas no espaço e formando um
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playground. Pensando em dias chuvosos ou de muito frio as crianças poderão usufruir deste
espaço coberto com segurança e conforto, onde contamos com 4 giras-giras, 2 escorregadores
pequenos, 1 casinha, 1 escorregador grande, 2 sensores câmera, 33 cavalinhos, 2 banheiros
fem. / masc., bebedouro com 9 torneiras, 1 cortina palco, 9 triciclos, 13 motocas, 16 bicicletas, 2
banheiros deficientes e 2 banheiros infantis.

Os parques: são quatro no total, auxiliam no processo de ensino-aprendizagem através brincar,
explorar, criar e pensar criticamente, além de ser espaços para o desenvolvimento das
habilidades motoras e sociais que serão usadas pela criança ao longo de sua vida.  O quiosque
pôde ser usado para diversos fins, algumas vezes como momento da hora da roda, com
músicas, explicação da rotina, ou como espaço para que os brinquedos trazidos de casa as
sextas-feiras fossem utilizados como instrumentos de brincadeira e diversão, desenvolvendo a
socialização. 

O refeitório e o lactário: foram espaços proporcionados para que a criança tenha
experiências que envolvesse interações que permitam a autonomia no pensar e fazer com o
outro, no cuidado pessoal, na auto-organização, na saúde, na nutrição e no bem-estar. Foram
espaços que as crianças puderam aprender sobre a alimentação na prática, além de conviverem
num espaço que a organização, o saber esperar para ser servido, e outras interações fossem
vivenciadas. Lactário 1 - 1 mesas para cadeirinhas, 3 cadeiras suspensas, 22 caldeirões,
cortina, 1 ventilador e 1 sensor câmera. Lactário 2 - 2 mesas para cadeirinhas, 7 cadeiras
suspensas, 16 cadeirões, 1 banco giratório sem encosto, 1 sensor câmera e 1 ventilador.
Refeitório infantil -  4 mesas de madeira infantis, 53 cadeiras infantis, 1 mesa redonda
infantil, 6 mesas azul infantis, 12 bancos azul infantis, cortinas, 4 ventiladores, 1 relógio e 1
sensor câmera.
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As salas do Agrupamento III trabalha com salas ambientes, organizadas em Eixos da Educação
Infantil. Além do espaço de Linguagem, também tem a sala de Artes, proporcionando o Espaço
Cultural, proposto para o desenvolvimento da capacidade de ouvir, perceber e discriminar diferentes
gêneros, estilos e ritmos musicais, criarem desenhos, pinturas, colagens e modelagens, usando seu
repertório. No contexto de salas ambientes, o AG III também utiliza a sala de Raciocínio Lógico,
explorando com jogos de tabuleiro, quebra cabeças, peças de encaixar, sequência lógica, entre
outros. Contendo na Sala multiuso - Cortina, 1 mesa com gavetas, 1 televisão, 1 DVD, 3 mesas
redondas infantis, 2 armários biblioteca de aço abertos, 18 cadeiras infantis, 2 baús de urso, 2
ventiladores, 2 araras de fantasias, 1 relógio e 1 sensor câmera. Sala de artes - 1 ventilador, 1
sensor camera, cortina, 1 relógio, 2 armários de aço aberto, 1 mesa com gavetas, 1 cadeira fixa, 3
mesas redondas infantis e 21 cadeiras infantis. Sala de matemática - 1 armário biblioteca de aço
aberto, 1 ventilador, 2 mesas redondas infantis, 1 mesa com gavetas, 1 cadeira fixa, 5 estantes da
mercearia, 2 baús de urso, cortina, 1 sensor câmera, 1 relógio e 15 cadeiras infantis.

Refeitório funcionários: com 2 armários de aço com porta para guardar objetos, 1 mesa
redonda, 9 cadeiras fixas, 1 mesa retangular, 2 microondas,1 geladeira, 1 freezer, 1 sensor
câmera, cortina e 2 banheiros fem./ masc.
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Cozinha: com 1 freezer, 2 câmaras frias com 4 portas, 1 relógio, 1 máquina de lavar louça, 1
coifa grande, 1 fogão com 4 bocas e 1 fogão com 6 bocas e no Estoque - 2 freezers e
prateleiras em alvenaria para o estoque de materiais.

Lavanderia: contendo 1 secadora, 1 máquina de lavar, 1 sensor câmera, 1 escada grande, 1
cadeira fixa, 2 cadeiras infantis, 1 VAP, cortinas e 2 varais de chão.

Sala AG I A - 13 tatames, 1 mesa redonda infantil, 1 televisão, 1 DVD, 2 ventiladores, 1 relógio,
2 mesas individuais infantis, cortina, 26 colchões, 5 bebes conforto e 1 sensor câmera e
Banheiro interno com 2 colchões para as trocas, 2 armários de aço abertos, 1 carrinho de
bebe, 1 baú de urso, 2 tartarugas para guardar brinquedos e 1 cadeira infantil.
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Sala AG I B - 2 mesas individuais infantis, 1 mesa infantil redonda, 1 televisão, 1 DVD, 2
ventiladores, 1 relógio, cortina, 1 sensor camera, 29 colchões, 2 bebes conforto, 1 carrinho de
bebe e 10 tatames e Banheiro interno com 2 colchões para as trocas, 2 mesas individuais
infantis, 2 chuveiros, 2 armários abertos de aço, 1 cadeira infantil, 2 baús de urso e 2 tartarugas
grandes para guardar brinquedo

*

*

Sala AG I C - 2 ventiladores, 1 sensor câmera, cortina, 1 mesa redonda infantil, 1 televisão, 1
DVD, 28 colchões, 2 mesas individuais infantis, 10 tatames e 1 carrinho de bebe e Banheiro
interno contendo 2 colchões para as trocas, 1 tartaruga grande para guardar brinquedos, 1
baú de urso, 1 armário de aço aberto e 2 cadeiras infantis.
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Sala AG II A - 1 mesa redonda infantil. 1 televisão, 1 DVD, cortinas, 2 ventiladores, 3 tatames,
29 colchões, 1 sensor câmera, 1 cadeira infantil, 2 mesas infantis individual e 1 relógio e 1
Banheiro interno

Sala AG II B - 2 mesas redondas infantis, 2 baús de ursos, 2 mesas individuais infantis, 10
cadeiras infantis, 2 mesas individuais infantis, 10 cadeiras infantis, 1 televisão, 1 DVD, 2
ventiladores, cortinas, 1 sensor câmera, 30 colchões e 1 relógio. 

Sala AG II C - 4 mesas individuais infantis, 3 baús de ursos, 1 televisão quebrada, 1 DVD, 2
ventiladores, 1 relógio, 1 sensor câmera, cortinas, 2 mesas redondas infantis, 6 cadeiras infantis
e 28 colchoes.
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Sala AG II D - 1 armário de aço aberto, 1 mesa redonda infantil, 4 mesas individuais infantis, 1
radio, 1 televisão, 1 DVD, 1 sensor câmera, 2 ventiladores, 4 cadeiras infantis, 29 colchões e 11
tatames.

Sala AG II E - 1 armário de aço aberto, 1 mesa redonda infantil, 1 televisão, 2 mesas redondas
infantis, 4 cadeiras infantis, 30 colchões, cortinas, 1 sensor câmera, 1 ventilador, 2 mesas
individuais infantis e 1 relógio.

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
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NOME FUNÇÃO JORNADA HORÁRIO DE
TRABALHO HORÁRIO DE ALMOÇO FORMAÇÃO

PRISCILA ROMANO
SANTANA

DIRETORA
EDUCACIONAL

40 HORAS
SEMANAIS

07:00 - 16:00
(SEG, QUARTA E
SEXTA)
 
 08:00 - 17:00
(TERÇA E QUINTA)

12:00 - 13:00 SUPERIOR
PEDAGOGIA

SILVIA REGINA
SEGATO

VICE
DIRETORA

40 HORAS
SEMANAIS 09:00 - 18:00 13:00 - 14:00 SUPERIOR

PEDAGOGIA

ROSELI APARECIDA
VALENTIM
JERÔNIMO

ORIENTADORA
PEDAGÓGICA

40 HORAS
SEMANAIS 07:00 - 16:00 

11:00 - 12:00 (SEG,
TERÇA, QUARTA E
SEXTA)
 
 13:00 - 14:00
(QUINTA)

SUPERIOR
PEDAGOGIA

 
*Reunião de trabalho conjunto da equipe gestora todas as terças-feiras as 14:00 h dentro do CEI Bem Querer Professor Pierre Weil, na sala da direção.
 
 *Reunião de Orientadoras Pedagógicas todas as segundas-feiras no período da manhã no CEFORTEP.
 
 *Reunião de Diretores todas as quartas-feiras no período da manhã no NAED.

2.5.2 - De professores

NOME FUNÇÃO JORNADA HORARIO DE
TRABALHO

HORARIO DE
FORMAÇÃO

FORMAÇÃO /
HABILITAÇÃO

ALINE MATOS
TREVIZAN

PROFESSORA DE
EDUCAÇÃO
INFANTIL

22 HORAS
SEMANAIS

07:00 as 11:00

(SEG, TER, QUA,
SEX)

07:00 as 13:00

(QUI)

11:00 as 13:00

(QUI)

SUPERIOR/
PEDAGOGIA

DANIELA FABIANA
DE SOUZA
TEIXEIRA

PROFESSORA DE
EDUCAÇÃO
INFANTIL

22 HORAS
SEMANAIS

07:00 as 11:00

 (SEG, TER, QUA,
SEX)

 07:00 as 13:00

 (QUI)

11:00 as 13:00

(QUI)

SUPERIOR/
PEDAGOGIA

EDIVANIA BATISTA
DE SOUSA

PROFESSORA DE
EDUCAÇÃO
INFANTIL

22 HORAS
SEMANAIS

07:00 as 11:00

(SEG, TER, QUA,
SEX)

07:00 as 13:00

11:00 as 13:00

(QUI)

SUPERIOR/
PEDAGOGIA

Prefeitura Municipal de Campinas
Secretaria Municipal de Educação

http://pponlinesme.campinas.sp.gov.br
22/05/2020 15:11:44   Página 22 de 243



(QUI)

IRMA MARIA
CONSOLO

PROFESSORA DE
EDUCAÇÃO
INFANTIL

22 HORAS
SEMANAIS

07:00 as 11:00

(SEG, TER, QUA,
SEX)

07:00 as 13:00

(QUI)

11:00 as 13:00

(QUI)

SUPERIOR/
PEDAGOGIA

KETLYN GISLAINE
DA SILVA

PROFESSORA DE
EDUCAÇÃO
INFANTIL

22 HORAS
SEMANAIS

13:00 as 17:00

(SEG, TER, QUA,
SEX)

11:00 as 17:00

(QUI)

11:00 as 13:00

(QUI)

SUPERIOR/
PEDAGOGIA

MARIA DE
LOURDES LOIOLA

RODRIGUES

PROFESSORA DE
EDUCAÇÃO
INFANTIL

22 HORAS
SEMANAIS

13:00 as 17:00

(SEG, TER, QUA,
SEX)

11:00 as 17:00

(QUI)

11:00 as 13:00

(QUI)

SUPERIOR/
PEDAGOGIA

MIRIAM FLÁVIA L.
PEREIRA

PROFESSORA DE
EDUCAÇÃO
INFANTIL

22 HORAS
SEMANAIS

13:00 as 17:00

(SEG, TER, QUA,
SEX)

11:00 as 17:00

(QUI)

11:00 as 13:00

(QUI)

SUPERIOR/
PEDAGOGIA

MIRIAM FERREIRA
MALAFAIA

PROFESSORA DE
EDUCAÇÃO
INFANTIL

22 HORAS
SEMANAIS

07:00 as 11:00

(SEG, TER, QUA,
SEX)

07:00 as 13:00

(QUI)

11:00 as 13:00

(QUI)

SUPERIOR/
PEDAGOGIA

MÔNICA CRISTINA
S. MORAES

PROFESSORA DE
EDUCAÇÃO
INFANTIL

22 HORAS
SEMANAIS

07:00 as 11:00

(SEG, TER, QUA,
SEX)

07:00 as 13:00

(QUI)

11:00 as 13:00

(QUI)

SUPERIOR/
PEDAGOGIA

PROFESSORA DE 07:00 as 11:00 11:00 as 13:00 SUPERIOR/
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NATHALIA
GONÇALVES DE

OLIVEIRA SALLATI

EDUCAÇÃO
INFANTIL 22 HORAS

SEMANAIS

(SEG, TER, QUA,
SEX)

07:00 as 13:00

(QUI)

(QUI) PEDAGOGIA

ROBERTA ADRIANA
DA SILVA NEVES

PROFESSORA DE
EDUCAÇÃO
INFANTIL

22 HORAS
SEMANAIS

07:00 as 11:00

(SEG, TER, QUA,
SEX)

07:00 as 13:00

(QUI)

11:00 as 13:00

(QUI)

SUPERIOR/
PEDAGOGIA

SUSANA THAIS DE
PAULA DA SILVA

PROFESSORA DE
EDUCAÇÃO
INFANTIL

22 HORAS
SEMANAIS

07:00 as 11:00

(SEG, TER, QUA,
SEX)

07:00 as 13:00

(QUI)

11:00 as 13:00

(QUI)

SUPERIOR/
PEDAGOGIA

SUSIE LIDIANE
SILVA SANTANA DE

OLIVEIRA

PROFESSORA DE
EDUCAÇÃO
INFANTIL

22 HORAS
SEMANAIS

07:00 as 11:00

(SEG, TER, QUA,
SEX)

07:00 as 13:00

(QUI)

11:00 as 13:00

(QUI)

SUPERIOR/
PEDAGOGIA

VALDIRENE
BERNARDINO DOS

SANTOS

PROFESSORA DE
EDUCAÇÃO
INFANTIL

22 HORAS
SEMANAIS

07:00 as 11:00

(SEG, TER, QUA,
SEX)

07:00 as 13:00

(QUI)

11:00 as 13:00

(QUI)

SUPERIOR/
PEDAGOGIA

2.5.3 - De agentes de Educação Infantil, AEI, e Monitores de Educação
A contratação das monitoras é realizada de acordo com o Termo Referencia Técnica no item  2.2 Do módulo Adulto e Criança - Deve ser compatível com o
Agrupamento e todas as turmas devem contar com Professor habilitado e Agentes de Educação Infantil (AEI)/Monitor de Educação, planejados de acordo com os
módulos:
    
 a) 01 (um) AEI/Monitor para cada grupo de oito crianças de até um ano e quatro meses de idade; 
 
b) 01 (um) AEI/ Monitor para cada grupo de  doze crianças de um ano e cinco meses a dois anos de idade; 

c) 01 (um) AEI/Monitor para cada grupo de dezesseis crianças de dois a três anos. 

NOME  FUNÇÃO HORÁRIO DE
TRABALHO 

JORNADA DE
TRABALHO 

HORÁRIO DE
ALMOÇO 

HORÁRIO DE
FORMAÇÃO FORMAÇÃO INICIAL 

ABIGAIL MARTINS
VIEIRA

MONITOR DE
EDUCAÇÃO
INFANTIL

07:30 - 17:30
(SEG, QUA e SEX)
07:00 - 17:30 
(TER e QUI)

44 HORAS
SEMANAIS

12:12 - 13:24 
(SEG, QUA e SEX) 
12:02 - 13:44
(TER e QUI)

07:00 - 09:00 
(QUINTA-FEIRA)

ENSINO MÉDIO
COMPLETO

08:00 - 18:00 12:12 - 13:24 
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ADRIANA SIPRIANO
DA SILVA 

MONITOR DE
EDUCAÇÃO
INFANTIL

(SEG, QUA e SEX) 
07:00 - 18:00
(TER e QUI)

44 HORAS
SEMANAIS

(SEG, QUA E SEX) 
11:30 - 13:42 (TER E
QUI)

07:00 - 09:00
(QUINTA-FEIRA)

ENSINO MÉDIO
COMPLETO

ANDRÉA PEREIRA
DE ASSIS 

MONITOR DE
EDUCAÇÃO
INFANTIL

07:30 - 17:30 
(SEG, QUA e SEX) 
07:00 - 17:30 
(TER e QUI)

44 HORAS
SEMANAIS

12:12 - 13:24
(SEG, QUA E SEX)
12:02 - 13:44 (TER E
QUI)

07:00 - 09:00
(QUINTA FEIRA)

ENSINO MÉDIO
COMPLETO

ADRIANA P. A. DA
SILVA 

MONITOR DE
EDUCAÇÃO
INFANTIL

07:00 - 17:00
(SEG QUA SEX)
07:00 - 17:00 (TER
QUI)

44 HORAS
SEMANAIS

11:00 - 12:12 
(SEG, QUA E SEX) 
10:50 - 12:02 (TER E
QUI)

07:00 - 09:00 
(TERÇA-FEIRA)

SUPERIOR
PEDAGOGIA

BRUNA KELLY
SOUZA DE DEUS 

MONITOR DE
EDUCAÇÃO
INFANTIL

07:30 - 17:30 (SEG,
QUA E SEX)       
07:00 - 17:30 (TER E
QUI)

44 HORAS
SEMANAIS

12:12 - 13:24
(SEG, QUA E SEX) 
12:12 - 13:54 (TER 
E QUI)

07:00 - 09:00
(QUINTA FEIRA)

ENSINO MÉDIO
COMPLETO

BÁRBARA DA SILVA
CHERPINSKI

MONITOR DE
EDUCAÇÃO
INFANTIL

07:30 - 17:30 
(SEG, QUA E SEX) 
07:00 - 17:30 (TER E
QUI)

44 HORAS
SEMANAIS

12:12 - 13:24 
(SEG, QUA E SEX) 
12:02 - 13:44 (TER E
QUI)

07:00 - 09:00 
(QUINTA-FEIRA)

SUPERIOR
PEDAGOGIA

CAROLAINE PEREIRA
M. DOS SANTOS 

MONITOR DE
EDUCAÇÃO
INFANTIL

07:00 - 17:00 (SEG
A SEX) 

44 HORAS
SEMANAIS

11:00 - 12:12 
(SEG, QUA E SEX) 
10:50 - 12:02 (TER E
QUI) 

07:00 - 09:00
(QUINTA FEIRA)

SUPERIOR
INCOMPLETO 

CAROLINE JACOME
GERMANO 

MONITOR DE
EDUCAÇÃO
INFANTIL

07:00 - 17:00 ( SEG
A SEX) 

44 HORAS
SEMANAIS

11:00 - 12:12 
(SEG, QUA E SEX) 
10:50 - 12:02 (TER E
QUI)

07:00 - 09:00
(TERÇA-FEIRA)

ENSINO MÉDIO
COMPLETO

DANIELA DOS
SANTOS QUEIROZ 

MONITOR DE
EDUCAÇÃO
INFANTIL

07:30 - 17:30
(SEG QUA SEX)  
07:00 - 17:30 (TER
QUI)

44 HORAS
SEMANAIS

12:12-13:24 
(SEG, QUA E SEX) 
12:02-13:44 (TER E 
QUI)

07:00 - 09:00 
(QUINTA FEIRA)

ENSINO MÉDIO
COMPLETO

ELAINE BENETOLI
RAMALHO 

MONITOR DE
EDUCAÇÃO
INFANTIL

07:30 - 17:30 (SEG,
QUA E SEX)       
07:00 - 17:30 (TER E
QUI)

44 HORAS
SEMANAIS

12:12 - 13:24
(SEG, QUA E SEX) 
12:12 - 13:54 (TER 
E QUI)

07:00 - 09:00
(QUINTA FEIRA)

SUPERIOR
INCOMPLETO

HELENA R. LUNA
SLONZON 

MONITOR DE
EDUCAÇÃO
INFANTIL

07:00 - 17:00 (SEG
A SEX)

44 HORAS
SEMANAIS

11:00 - 12:12 
(SEG A SEX) 07:00 - 09:00 

(TERÇA-FEIRA)
ENSINO MÉDIO
COMPLETO

JULIANA ALVES DA
S. SANTOS 

MONITOR DE
EDUCAÇÃO
INFANTIL

07:30 - 17:30
(SEG QUA SEX)  
07:00 - 17:30 (TER
QUI)

44 HORAS
SEMANAIS

12:12-13:24 
(SEG, QUA E SEX) 
12:02-13:44 (TER E
QUI)

07:00 - 09:00
(QUINTA FEIRA)

ENSINO MÉDIO
COMPLETO

JUSSARA
APARECIDA DA
SILVA

MONITOR DE
EDUCAÇÃO
INFANTIL

07:00 - 17:00 (SEG
A SEX)

44 HORAS
SEMANAIS

11:00 - 12:12 
(SEG QUA SEX) 
10:50 - 12:02 (TER
QUI)

07:00 - 09:00 
(TERÇA-FEIRA)

ENSINO MÉDIO
COMPLETO

KELLY CRISTINA R.
NOVAES 

MONITOR DE
EDUCAÇÃO
INFANTIL

07:00 - 17:00 (SEG
A SEX)

44 HORAS
SEMANAIS

11:00 - 12:12
(SEG, QUA E SEX) 
10:50 - 12:02 (TER E
QUI)

07:00 - 09:00
(TERÇA-FEIRA)

ENSINO MÉDIO
COMPLETO

LIDIANE ALMEIDA
DA SILVA LIMA 

MONITOR DE
EDUCAÇÃO
INFANTIL

07:30 - 17:30 
(SEG, QUA E SEX) 
07:00 - 17:30 (TER E
QUI)

44 HORAS
SEMANAIS

12:12-13:24 
(SEG, QUA E SEX) 
12:02 - 13:44 (TER 
E QUI) 

07:00 - 09:00
(QUINTA-FEIRA) MÉDIO COMPLETO

LIGIA RODRIGUES
NOGUEIRA 

MONITOR DE
EDUCAÇÃO
INFANTIL

07:00 - 17:00 (SEG
A SEX)

44 HORAS
SEMANAIS

11:00 - 12:12  
(SEG, QUA E SEX) 
10:50 - 12:02 (TER E
QUI)

07:00 - 09:00 
(TERÇA-FEIRA)

ENSINO MÉDIO
COMPLETO

MADALENA
APARECIDA
GALVÃO 

MONITOR DE
EDUCAÇÃO
INFANTIL

07:00 - 17:00 (SEG
A SEX)

44 HORAS
SEMANAIS

11:00 - 12:12  
(SEG, QUA E SEX) 
10:50 - 12:02 (TER E
QUI)

07:00 - 09:00
(TERÇA-FEIRA)

ENSINO MÉDIO
COMPLETO

MARIA ADRIANA
ASSIS D.
RODRIGUES 

MONITOR DE
EDUCAÇÃO
INFANTIL

07:00 - 17:00 (SEG
A  SEX)

44 HORAS
SEMANAIS

11:00 - 12:12  
(SEG, QUA E SEX) 
10:50 - 12:02 (TER E
QUI)

07:00 - 09:00 
(TERÇA-FEIRA)

ENSINO MÉDIO
COMPLETO

NATALIA M.
MACHADO DA
SILVA 

MONITOR DE
EDUCAÇÃO
INFANTIL

08:00 - 18:00 
(SEG QUA SEX) 
07:00 - 18:00 (TER
QUI)

44 HORAS
SEMANAIS

12:12 - 13:24 
(SEG, QUA E SEX) 
11:30 - 13:42 (TER E
QUI)

07:00 - 09:00 
(QUINTA FEIRA)

SUPERIOR
INCOMPLETO

MONITOR DE 07:30 - 17:30 (SEG, 11:00 - 12:12  
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REGIANE DA SILVA
SOUZA 

EDUCAÇÃO
INFANTIL

QUA E SEX)     
07:00 - 17:30 (TER E
QUI)

44 HORAS
SEMANAIS

(SEG QUA SEX) 
10:50 - 12:02 (TER
QUI)

07:00 - 09:00 
(QUINTA FEIRA)

ENSINO MÉDIO
COMPLETO

SHIRLEY F. M. DE
JESUS 

MONITOR DE
EDUCAÇÃO
INFANTIL

07:30 - 17:30 (SEG,
QUAE  SEX)     
07:00 - 17:30 (TER E
QUI)

44 HORAS
SEMANAIS

11:00 - 12:12  
(SEG, QUA E SEX) 
10:50 - 12:02 (TER E
QUI)

07:00 - 09:00
(QUINTA-FEIRA)

SUPERIOR
COMPLETO

VIVANE FILADORO
DA SILVA 

MONITOR DE
EDUCAÇÃO
INFANTIL

07:00 - 17:00 (SEG
A SEX)

44 HORAS
SEMANAIS

11:00 - 12:12  
(SEG, QUA E SEX) 
10:50 - 12:02 (TER E
QUI)

07:00 - 09:00
(TERÇA-FEIRA)

SUPERIOR
INCOMPLETO

MÁRCIA DE ASSIS C.
MOURA

MONITOR DE
EDUCAÇÃO
INFANTIL

07:00 - 17:00 (SEG
A SEX)

44 HORAS
SEMANAIS

11:00 - 12:12  
(SEG A SEX) 07:00 - 09:00

(TERÇA-FEIRA)
ENSINO MÉDIO
COMPLETO

2.5.4 - De funcionários

NOME FUNÇÃO FORMAÇÃO HORÁRIO DE
TRABALHO HORÁRIO DE ALMOÇO FORMAÇÃO INICIAL 

FLAVIA APARECIDA
ROCHA 

ASSISTENTE
ADMINISTRATIVO I 40 HORAS SEMANAIS 08:00 - 17:00 12:00 - 13:00 SUPERIOR COMPLETO 

MARCELA MATTIOLI DE
SOUZA

ASSISTENTE
ADMINISTRATIVO I 40 HORAS SEMANAIS 08:00 - 17:00 12:00 - 13:00 ENSINO MÉDIO

COMPLETO 

ANA CAROLINE VITAL
SATURNINO

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO 40 HORAS SEMANAIS 08:00 - 17:00 12:00 - 13:00 ENSINO MÉDIO

COMPLETO 

RAFAELA DE MORAES
MACHADO 

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO 40 HORAS SEMANAIS 08:30 - 17:30 12:30 - 13:30 ENSINO MÉDIO

COMPLETO 

JULIANA SILVA
SAMPAIO 

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO 40 HORAS SEMANAIS 08:00 - 17:00 11:30 - 12:30 SUPERIOR CURSANDO  

SANDRA CRISTINA B.
RODRIGUES AUXILIAR DE COZINHA 44 HORAS SEMANAIS 07:00 - 17:00 11:00 - 12:12 ENSINO MÉDIO

COMPLETO 

EM PROCESSO DE
CONTRATAÇÃO AUXILIAR DE COZINHA 44 HORAS SEMANAIS 07:00 - 17:00 12:12 - 13:24 ENSINO MÉDIO

COMPLETO 

ARISDETE DA SILVA
OZÓRIO COZINHEIRA 40 HORAS SEMANAIS 07:00 - 16:00 12:12 - 13:12 ENSINO FUNDAMENTAL

COMPLETO

EM PROCESSO DE
CONTRATAÇÃO COZINHEIRA 44 HORAS SEMANAIS 07:00 - 17:00 11:00 - 12:12 ENSINO SUPERIOR

INCOMPLETO 

CRISTIANO RIBEIRO
CIRIACO PORTEIRO 44 HORAS SEMANAIS 08:00 - 18:00 11:30 - 12:42 ENSINO MÉDIO

COMPLETO 

ELIANA AP. SILVA
PRATES SERVENTE DE LIMPEZA 44 HORAS SEMANAIS 07:00 - 17:00 11:30 - 12:42 ENSINO MÉDIO

COMPLETO 

ZENEIDE FARIA
PINHEIRO SERVENTE DE LIMPEZA 44 HORAS SEMANAIS 08:00 - 18:00 12:30 - 13:42 ENSINO MÉDIO

COMPLETO 

SILVANI FERREIRA DOS
SANTOS SERVENTE DE LIMPEZA 44 HORAS SEMANAIS 07:30 - 17:30 12:30 - 13:42 ENSINO MÉDIO

COMPLETO 

TEREZA LIMEIRA DE
SOUZA SERVENTE DE LIMPEZA 44 HORAS SEMANAIS 07:00 - 17:00 11:30 - 12:42 ENSINO MÉDIO

COMPLETO 

2.6 - Objetivos da Educação Infantil e da Educação Especial

OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL

A educação tem por função criar condições para o desenvolvimento integral de todas as crianças,
considerando, também, as possibilidades da aprendizagem que apresentam nas diferentes faixas
etárias. Para que isso ocorra faz-se necessário uma atuação que propicie o desenvolvimento de
capacidades envolvendo aquelas de ordem física, afetiva, cognitiva, ética, estética de relação
interpessoal e inserção social.
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A prática da educação infantil, na unidade educacional, se organizará dentro dos objetivos da
Educação Infantil, baseado no Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, legislação
federal, constituição federal, lei de diretrizes e base lei nº 9394/1996 segundo os artigos 29, 30 e
31, base nacional comum e municipal, diretrizes curriculares, cadernos temáticos, documentos SME
e Regimento escolar de modo que a criança desenvolva:

 uma imagem positiva de si, atuando de forma cada vez mais independente, com confiança em
suas capacidades e percepção de suas limitações;
descobrir e conhecer progressivamente seu próprio corpo, suas potencialidades e seus limites,
desenvolvendo e valorizando hábitos de cuidado com a própria saúde e bem-estar;
estabelecer vínculos afetivos e de troca com adultos e crianças, fortalecendo sua autoestima e
ampliando gradativamente suas possibilidades de comunicação e interação social;
estabelecer e ampliar cada vez mais as relações sociais, aprendendo aos poucos a articular seus
interesses e pontos de vista com os demais, respeitando a diversidade e desenvolvendo atitudes
de ajuda e colaboração;
observar e explorar o ambiente com atitude de curiosidade, percebendo-se cada vez mais como
integrante, dependente e agente transformador do meio ambiente e valorizando atitudes que
contribuam para sua conservação;
brincar, expressando emoções, sentimentos, pensamentos, desejos e necessidades;
utilizar as diferentes linguagens (corporal, musical, plástica, oral e escrita) ajustadas às
diferentes intenções e situações de comunicação, de forma a compreender e ser compreendido,
expressar suas ideias, sentimentos, necessidades e desejos e avançar no seu processo de
construção de significados, enriquecendo cada vez mais sua capacidade expressiva;
conhecer algumas manifestações culturais, demonstrando atitudes de interesse, respeito e
participação frente a elas e valorizando a diversidade.
garantir à criança acesso a processos de apropriação, renovação e articulação de
conhecimentos e aprendizagens de diferentes linguagens, assim como o direito à proteção, à
saúde, à liberdade, à confiança, ao respeito, à dignidade, à brincadeira, à convivência e à
interação com outras criança.

OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

A Educação Especial, como modalidade da educação escolar e, organiza-se de modo a considerar
uma aproximação sucessiva dos pressupostos e da prática pedagógica social da educação inclusiva,
a fim de cumprir os seguintes dispositivos legais e politico-filosóficos que constam na constituição
federal de (1988) que garante a todos o direito a educação e o acesso a escola, descritos nos
artigos 205, 206 e 208,  a base da politica nacional de Educação especial na perspectiva da
Educação Inclusiva e lei 13146/15-Lei Brasileira de inclusão da pessoa com deficiência, que visa
garantir matricula e permanência da pessoa portadora de deficiência na unidade escolar. Por meio
disso, o professor de educação especial vem em busca de alternativas e estratégias que venha
auxiliar o professor referência, a não somente incluir a criança em sala de aula, mas também inseri-
lo completamente em atividades elaboradas para toda turma.
O professor de educação de educação especial juntamente com professor referencia e orientador
pedagógico tem o papel de criar estratégia para melhor inserir esta criança em todas as atividades
elaboradas no plano de aula do professor referência e auxilia-lo quando necessário. Por meio disso,  
sondagens são realizadas periodicamentes para identificar as maiores dificuldades da criança, e a
partir daí planos de ensino individual serão traçados com metas e estímulos para auxiliar esta
criança em seu melhor desenvolvimento, dentro desses estímulos, estão principalmente a
estimulação motora fina e grossa, linguagem e oralidade, percepção visual, lateralidade e equilíbrio,
noção temporal e corporal. E demais leis que asseguram desta forma, o movimento inclusivo das
escolas pressupõe a articulação entre a educação especial e o ensino comum, considerando a
elaboração, a disponibilização e a avaliação de estratégias pedagógicas, de serviços e recursos de
acessibilidade para a promoção efetiva do direito de todos a educação. 
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2.7 - Matriz curricular

Matriz Curricular 2019

2.8 - Proposta Curricular

As práticas pedagógicas que compõem a proposta curricular da Educação Infantil devem ter como
eixos norteadores as interações e a brincadeira, as quais devem ser observadas, registradas e
avaliadas.
Partindo desse pressuposto esta unidade, que por sua vez visa abranger uma aprendizagem
significativa com um repertório de atividades lúdicas favorecendo assim uma programação baseada
em jogos e brincadeiras que propiciarão o desenvolvimento social, afetivo e cognitivo da turma a
partir da interação com o outro, considera que a criança desenvolve as funções psíquicas a partir
das apropriações.
A definição da Proposta Curricular conforme a Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação
Infantil diz: "Proposta Pedagógica é o plano orientador das ações da Instituição e define metas que
se pretende para a aprendizagem e o desenvolvimento das crianças que nela são educados e
cuidados. É elaborado num processo coletivo, com a participação da direção, dos professores e da
comunidade escolar."
Considerando a definição acima citada e pensando no bem estar das crianças é necessário
proporcionar processos de apropriação, renovar e articulação de conhecimentos e aprendizagem de
diferentes linguagens, assim como o direito à proteção, à saúde, à liberdade, à confiança, ao
respeito, à dignidade, à brincadeira, à convivênvia e a interação com outras crianças.
É importante salientar que devemos ter um olhar investigativo sobre a identidade dos alunos com
Deficiências, conhecendo suas necessidades e suas particularidades para a partir daí planejar que
tipo de adaptações serão mais adequadas e mais significativa ou não para o grupo. 
O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, considera as especificidades afetivas,
emocionais, sociais e cognitivas das crianças de zero a seis anos e a qualidade das experiências
oferecidas que podem contribuir para o exercício da cidadania e devem estar embasadas nos
seguintes princípios educacionais:

o respeito à dignidade e aos direitos das crianças, consideradas nas suas diferençasindividuais,
sociais, econômicas, culturais, étnicas, religiosas, etc.;
o direito das crianças a brincar, como forma particular de expressão, pensamento,interação e
comunicação infantil;
o acesso das crianças aos bens socioculturais disponíveis, ampliando o desenvolvimentodas
capacidades relativas à expressão, à comunicação, aos afetos, à interação social, ao
pensamento, à ética e à estética;
a socialização das crianças por meio de sua participação e inserção nas mais diversificadas
práticas sociais, sem discriminação de espécie alguma;
o atendimento aos cuidados essenciais associados à sobrevivência e ao desenvolvimentode sua
identidade.

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

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

A educação é uma construção contínua da pessoa humana, dos seus saberes, aptidões e da sua
capacidade de discernir e agir.
Existe hoje um significativo desenvolvimento da informação disponível para os cidadãos, a
tecnologia avançou muito e a quantidade de informações a serem elaboradas pelo cérebro humano,
exige uma nova percepção de quem é o aluno que chega às nossas escolas.
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Desde o nascimento a criança recebe a influência externa. Ela é um ser histórico e social que faz
parte de uma família, pertence a uma sociedade e está inserida em uma determinada cultura. Há
uma forte relação com o meio social, ela tanto recebe influência como influencia o mesmo.
Importante é entender que a criança sente e pensa o mundo de maneira única, própria dela.
Esforça-se para compreender esse mundo através das interações que estabelecem com o meio e
com as pessoas com quem convivem.
A criança na atualidade traz consigo a imagem de um mundo que ultrapassa muito os limites da
família e da comunidade onde está inserida. São mensagens lúdicas, informativas, publicitárias,
etc., transmitidas pelos meios de comunicação.
Hoje, escola e professores devem oferecer um espaço atraente para os alunos e propiciar-lhes um
entendimento das mudanças que vêm se desenvolvendo e para a sociedade da era atual: da
informação e do conhecimento.
A escola tem que ser vista como um lugar onde a aprendizagem acontece efetivamente ao invés de
um espaço onde o professor limita-se a transmitir o conhecimento ao aluno. Deve tornar-se o local
por excelência onde atitudes e valores são desenvolvidos e as competências e habilidades são
adquiridas.

O CONCEITO DE EDUCAÇÃO
O Conceito de Educação deve ser visto como um processo de aprendizagem ao longo de toda uma
existência, onde cada indivíduo tenha a capacidade de conduzir sua própria vida em um mundo
onde a rapidez das mudanças é um fato, onde a globalização não tem volta, onde a competitividade
ocupa um lugar considerável exigindo assim uma disposição para aprender e reaprender
continuamente.
Toda educação visa levar o indivíduo ao progresso, ao acesso a conhecimentos variados, ao pleno
desenvolvimento de suas capacidades inatas e adquiridas de forma constante e dialética.
A escola exerce um papel fundamental em todo o processo de formação de cidadãos aptos para
viverem na atual sociedade. Deve oferecer meios para os alunos dominarem o excesso de
informações, selecionando com espírito crítico, sabendo discernir o que é verdadeiro, o que é falso,
o que é efêmero, o que é instantâneo, o que é contraditório.
Os professores têm um papel determinante na formação de atitudes positivas e negativas. Devem
ensinar as crianças tendo como base os pilares da educação, ou seja, aprender a ser (competência
pessoal), aprender a conviver (competência social), aprender a fazer (competência produtiva) e
aprender a aprender (competência cognitiva).
A expansão da Educação Infantil (0 a 6 anos) no Brasil e no mundo, mostra uma sociedade mais
consciente da importância da primeira infância. De acordo com o referencial Curricular Nacional
para a Educação Infantil, o educar e o cuidar não podem e não devem estar desvinculados.
Acrescenta-se ainda o brincar, pois, educar, cuidar e brincar são funções fundamentais e
indispensáveis para o desenvolvimento agradável e saudável da criança.
"É no brincar que a criança conhece os diferentes vínculos entre as características do papel
assumido, suas competências e as relações que possuem com outros papéis, tomando conciência
disto e generalizando para outras situações". RCNEI, 2001, P. 28.
A ação educativa tem ainda, que estar comprometida com a cidadania e com a formação e
manutenção de uma sociedade democrática. Devem ser inseridas as questões culturais e regionais
e ainda, o conhecimento familiar.
A tarefa educacional pressupõe em princípio, amor, desprendimento, doçura, firmeza, paciência e
decisão.
Enfim, educação é um apontar de possibilidades, de distinções, de relações e de humanidade. É
abrir, é levantar, é questionar, é duvidar e ensinar a duvidar, é ensinar a ser curioso, é saber ajudar.
Educar é cuidar, é ajudar, é ser cúmplice do aprender e de escolher entres infinitas possibilidades
oferecidas. 

2.9 - Calendário Escolar

INFANTIL
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Janeiro
2019

DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB

FN

1
RE

2
RE

3
RE

4
RE

5
RE

6
RE

7
RE

8
RE

9
RE

10
RE

11
RE

12
RE

13
RE

14
RE

15
RE

16
RE

17
RE

18
RE

19
RE

20
RE

21
RE

22
RP

23
RP

24
RP

25 26

27
RFE

28
RP

29 30 31

Fevereiro
2019

DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB

1 2

3
ECE

4
CE

5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28

Março
2019

DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB

1 2

3
RE
RE 4

RE
RE 5

RP

6 7 8 9

10
AE

11
AE

12
AE

13
AE

14
AE

15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

Abril
2019

DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB

1 2 3 4 5 6

7
AE

8
AE

9
AE

10
AE

11
AE

12 13

14 15 16 17
AE

18
FM

19 20
FN

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

Maio
2019

DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB

FN

1 2 3 4

5
AE

6
AE

7
AE

8
AE

9
AE

10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22
CE

23 24 25

26
RFE

27 28 29 30 31

Junho
2019

DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB

1

2
AE

3
AE

4
AE

5
AE

6
AE

7 8

9 10 11 12 13
AE

14 15

16 17 18 19
FM

20
SDL

21 22

23
AE

24 25 26 27 28 29

30

Julho
2019

DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB

F

1
F

2
F

3
F

4
F

5
F

6
F

7
F

8
FE
F 9

F

10
F

11
F

12
F

13
F

14
F

15
F

16
F

17
F

18
F

19
F

20
F

21
F

22
F

23
F

24
F

25
F

26
F

27
F

28
F

29
F

30
RP

31

Agosto
2019

DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18
AE

19
AE

20
AE

21
AE

22
AE

23 24

25 26 27 28 29 30 31

Setembro
2019

DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB

Outubro
2019

DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB
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1 2 3 4 SMCEI
SMCEI 5 AE 6 FN 7

8 9 10 11 12 13 14

15
AE

16
AE

17
AE

18
CE
AE 19

AE

20 21

22
RFE

23 24 25 26
RP

27 28

29 30

1 2 3 4 5

6
AE

7
AE

8
AE

9
AE

10
AE

11
FN

12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27
AE

28 29 30 31

Novembro
2019

DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB

1
FN

2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13
AE

14
FN

15 16

17
AE

18
AE

19
FM

20
AE

21
AE

22 23

24 25 26 27 28
AE

29 30

Dezembro
2019

DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB

1
RFE

2 3 4
CE

5 6 7
FM

8 9 10 11
AE

12 13 14

15
RP

16 17 18 19 20
RE
RE 21

RE
RE 22

RE
RE 23

RE
RE 24

FN
RE
RE 25

RE
RE 26

RE
RE 27

RE
RE 28

RE
RE 29

RE
RE 30

RE
RE 31

Legendas

Dia
Letivo    Dia Letivo com

Atividade    Feriado    Dia Não
Letivo    Dia Não Letivo com

Atividade

FN - FERIADO NACIONAL

FE - FERIADO ESTADUAL

FM - FERIADO MUNICIPAL

FEE - FERIADO ESCOLAR

PF - PONTO FACULTATIVO

RE - RECESSO ESCOLAR

    

CE - REUNIÃO DE CONSELHO DE ESCOLA

CC - REUNIÃO DE CONSELHO DE CICLO

AE - ATIVIDADE ESCOLAR

CCF - REUNIÃO DE CONSELHO DE CICLO FINAL
    

ST - SEMINÁRIO TEMÁTICO

F - FÉRIAS DOCENTE

APE - ASSEMBLÉIA DE PAIS E EDUCADORES

RPAI - REUNIÃO PED. AVAL. INSTITUCIONAL

RFE - REUNIÃO DA FAMÍLIA E EDUCADORES

SEF - SEMINÁRIO DE ENSINO FUNDAMENTAL

    

ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA

1° TRIMESTRE: 02/01 - 21/05

2° TRIMESTRE: 22/05 - 10/09

3° TRIMESTRE: 11/09 - 20/12

FE - FERIADO ESTADUAL

09/07 - REVOLUÇÃO
CONSTITUCIONALISTA

FM - FERIADO MUNICIPAL

19/04 - PAIXÃO DE CRISTO

20/06 - CORPUS CHRISTI

20/11 - CONSCIÊNCIA NEGRA

08/12 - NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO

FN - FERIADO NACIONAL

01/01 - CONFRATERNIZAÇÃO UNIVERSAL

21/04 - TIRADENTES

01/05 - DIA DO TRABALHADOR

07/09 - INDEPENDÊNCIA DO BRASIL

12/10 - NOSSA SENHORA APARECIDA

02/11 - FINADOS

15/11 - PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA

25/12 - NATAL

RE - RECESSO ESCOLAR

04/03 - 05/03

21/12 - 31/12

02/01 - 22/01

SMCEI - SEMINÁRIO MUNICIPAL CURRICULAR: "PENSAMENTOS E FAZERES COTIDIANOS COM A
INFÂNCIA"

05/09

RP - REUNIÃO PEDAGÓGICA

23/01 - 25/01

29/01

06/03

31/07

27/09

16/12

RFE - REUNIÃO DA FAMÍLIA E EDUCADORES

28/01

27/05

23/09

02/12

ECE - ELEIÇÃO DO CONSELHO DE ESCOLA

04/02

CE - REUNIÃO DE CONSELHO DE ESCOLA

05/02

23/05
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    19/09

05/12

AE - ATIVIDADE ESCOLAR

11/03 - 15/03

08/04 - 12/04

18/04

06/05 - 10/05

03/06 - 07/06

14/06

24/06

19/08 - 23/08

06/09

16/09 - 20/09

07/10 - 11/10

28/10

14/11

18/11 - 19/11

21/11 - 22/11

29/11

12/12

SDL - SUSPENSÃO DE DIA LETIVO

21/06

F - FÉRIAS DOCENTE

01/07 - 30/07

    

2.10 - Programas e Projetos

Os Programas e Projetos foram elaborados juntamente com a equipe pedagogica, esses tem como
finalidade contribuir para a formação integral das crianças envolvidas no processo de ensino e
aprendizagem, todo cronograma foi pensado em cada faixa etária em suas especificidade, após a
elaboração o mesmo foi apresentado ao Conselho de Escola. Segue abaixo os programas e projetos
elaborados para o ano letivo de 2019.

Para o Agrupamento I iremos trabalhar os Projetos:

 PROJETO: “ADAPTAÇÃO E QUEM SOU EU”

PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS:
Equipe gestora,professoras e monitoras
 
Tempo:
 1º trimestre
 
Local:
CEI

Objetivos:
O projeto tem como objetivo trazer confiança, autonomia, curiosidade para que a criança possa se
desenvolver em meio à rotina estabelecida pela creche, mostrando que ela faz parte do meio em
que vive e se adapte a sua nova rotina diária com segurança.
 
Metodologia:
 Roda da conversa;
 Cantiga de roda;
 Desenho e pintura;
 Carimbo dos pés e mãos;
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 Atividades com fotos;
 Brincadeiras de roda;
 Explorar os espaços da escola;
 Brincar na frente do espelho;
 Brincadeiras dirigidas com bola, bambolê e bexigas.

Avaliação:
A avaliação dos alunos será feita no contínuo desenvolvimento das atividades, sendo registradas
com fotos a partir das propostas pedagógicas e dos trabalhos manuais realizados pelas crianças.
 
Projeto: “APRENDENDO A COMER”
  
PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS:
Equipe gestora,professoras e monitoras
 
Tempo:
2º trimestre
 
Local:
CEI
 
Objetivos:
Incentivar as crianças a compartilhar com a família os novos aprendizados, levando para seu
cotidiano a importância de se alimentar bem para ter uma vida com saúde e energia.

Metodologia:
 Oferecer as crianças vários tipos de alimentos para sua exploração;
 Utilizar contos infantis para estimular a criatividade e a imaginação;
 Utilizar a caixa de sentidos;
 Trabalhar com música;
 Trabalhar as cores dos alimentos;
 Registro com fotos das experimentações e atividades realizadas pelas crianças.
 Vídeos infantis.
 
Avaliação:
A avaliação dos alunos será feita no contínuo desenvolvimento das atividades, sendo registradas
com fotos a partir das propostas pedagógicas e dos trabalhos manuais realizados pelas crianças.
 
PROJETO: “CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE”

PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS:
Equipe gestora, professoras e monitoras
 
Tempo:
3º trimestre
 
Local:
CEI
 
Objetivos:
O projeto tem como objetivo promover aos alunos do berçário o desenvolvimento e a autonomia,
relacionadas aos comportamentos e hábitos que deverão fazer parte de sua rotina diária. Tendo
como princípio a concepção do meio ambiente em sua totalidade, como sinônimo de respeito e
coletividade com a natureza e a humanidade.
 
Metodologia:
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 Dramatizações e histórias sobre o meio ambiente em geral;
 Passeios pela dependência da escola, observando elementos da natureza;
 Confecção de móbile;
 Pinturas com tintas, giz de cera e lápis de cor;
 Apresentações de vídeos sobre o tema natureza;
 Colagens diversas (utilização de elementos da natureza, folha, areia, etc);
 Manuseio de sementes, cascas, grão e plantas;
 Imitações de sons de animais, fenômenos da natureza como, chuva, relâmpago, etc.
 Coleta e pintura em folhas de diferentes tamanhos.
 
Avaliação:
A avaliação dos alunos será feita no contínuo desenvolvimento das atividades, sendo registradas
com fotos à partir das propostas pedagógicas e dos trabalhos manuais realizados pelas crianças.
 
Projeto: Texturas e Sensações
 
PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS:
Equipe gestora,professoras e monitoras
 
Tempo:
3º trimestre
 
Local:
CEI
 
Objetivos: 
Desenvolver várias atividades que estimulem e permitam o contato do bebê com diferentes
materiais. Desenvolvendo o conhecimento do seu corpo, aperfeiçoando seus recursos de
deslocamento e ajustar suas habilidades motoras.

Metodologia:
Colagem de algodão;
Colagem de lã;
Colagem com folhas;
Colagem com areia colorida;
Colagem com retalhos de E.V. A;
Colagem com retalhos de E.V. A texturizado;
Amassando e colagem de crepom;
Desenho na lixa;
Desenho com carvão;
Pintura com cola gliter no celofane;
Pintura com plástico no jornal;
Pintura no plástico de bolha;
Pintura com esponja;
Pintura em tela;
Pintura com têmpera, cola e areia;( cuidado com tópicos tirado da internet, a idéia pode ser usada
mas eu quero que vocês coloquem suas idéias e palavras).
Túnel colorido (caixa de papelão).
Caixa vazada, blocos de encaixe (caixa de papelão).
Estimulação do olfato (cubo perfumado)
Chocalhos de material reciclado
Massinha de modelar atóxica.
Rasgar revistas.
Palmas sensoriais, com materiais tais como: pipoca, algodão, lixa, papelão ondulado.
Tapete das sensações.
Brincadeiras com balões (lançar para o alto, jogar, pegar, soltar...).
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Movimentar-se de acordo com o ritmo da música
 
Avaliação:
A avaliação dos alunos será feita no contínuo desenvolvimento das atividades, sendo registradas
com fotos à partir das propostas pedagógicas e dos trabalhos manuais realizados pelas crianças.
 
AGII

PROJETO: “Eu, família e sociedade”
PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS:
Equipe gestora,professoras e monitoras

Tempo:
JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO
 
Local:
CEI
 
Objetivos:
Promover e desenvolver um trabalho coletivo no ambiente escolar, envolvendo a participação da
família no processo ensino-aprendizagem como parceiros e colaboradores conscientes, além de
estimular a valorização e respeito uns pelos outros e o autoconhecimento de si mesma e a
autonomia em suas decisões que tornarão crianças criadoras de sua própria história.
 
Metodologia:
Trabalharemos com rodas de conversa diárias, promovendo a autonomia, criticidade e criatividade
das crianças, e seu interesse relacionado ao tema que for escolhido. 
Trabalharemos com leitura de histórias. 
Realizaremos atividades de teatro com fantoches, livros alternados, dramatização. 
Exploração de diferentes materiais como: espelho, fotos, mascotes, pintura com tinta. 
Confecção de um mural sobre o tema Identidade, com a história de vida da família, do nascimento e
vida da criança. 
Músicas relacionadas ao tema. 
Passeio aos arredores do CEI para exploração corporal e espacial. 
Assistir DVDs relacionados ao tema.
 Mostrar figuras grandes e coloridas das crianças. 
 
Avaliação:
Avaliação será continuada e processual, através de registros, fotos, confecção de cartazes,
atividades em sala envolvendo a família, através da observação, participação, envolvimento e
reconhecimento da oralidade como forma de aprendizagem.
PROJETO:OS ANIMAIS E O MUNDO QUE NOS CERCAM
 
PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS:
Equipe gestora, professoras e monitoras
 
Tempo:
ABRIL/MAIO/JUNHO
 
Local:
CEI
 
Objetivos:
Promover o desenvolvimento de algumas habilidades  e o envolvimento das crianças com o tema do
projeto, através de atividades dirigidas e por meio da ludicidade. 
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Metodologia:
Jogos Diversos
Maquete da floresta;
Histórias
 Brincadeiras
Teatro
 Imagens
 Colagem
 Massinha e vários tipos de materiais;
Desenhos dirigidos e livres;
Confecção de máscaras, cartazes e painéis;
Pesquisa e coleta de informações com a participação da família;
Atividades lúdicas;
 Atividades em matemática;
Conversa e diálogos, expressão de sentimentos e imitações;
Passeio relacionado ao tema;
Demonstração dos animais; 
Brincadeiras livres e dirigidas: Dança da cadeira, boliche, pega – pega, bolinha de sabão, brinquedos
e outras brincadeiras que serão desenvolvidas conforme as necessidades dos alunos. 
Criatividade através da música: Dança livre e dirigida com bexigas e bambolês.

Artes: Representando as multicores dos animais em vários tipos de papéis.
Vídeos: Filmes voltados ao tema (animais)
Registro Portfólio: Desenhos com giz, pesquisas, tintas e colagem de imagens. 
Construção de animais com reciclados; Garrafa pets, caixa de leite, pratos descartáveis, palitos de
sorvete, churrasco e papelão.
Textura: Demonstrando através de materiais (cola, papéis diferenciados como, liso, crespo, com
brilho) as texturas da pele dos animais;
Painéis: Registro das atividades no coletivo;
Teatro: Fantasias que representam os animais e sua alimentação.
História: Que Som é Esse, De Onde Vêm os Animais, Os Animais do Mundinho. 
Estudo do meio (passeios): Contato com pequenos animais, observação e interação com a cadeia
alimentar dos animais, diferenças e semelhanças entre os animais. 
Raciocínio Logico em matemática: Reconhecimento dos números e quantidade através da contagem
da turma e objetos. 

Avaliação:
A avaliação consiste em uma análise diária do desempenho da criança e de aspectos característicos
de seu processo de aprendizagem em cada uma das áreas da programação adotada na Educação
Infantil, respeitando o desenvolvimento de cada faixa etária. 

PROJETO: CRIAR E RECRIAR

PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS:
Equipe gestora,professoras e monitoras
 
Tempo:
AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO

Local:
CEI
 
Objetivos:
Sensibilizar os alunos sobre a importância da preservação do Meio Ambiente, identificando as
situações que causam danos à ecologia como: poluição, desmatamento, queimadas extinção de
animais e outros estimulando assim o interesse pela natureza, e também enfatizar a problemática
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do lixo e a solução oferecida pela reciclagem.

Metodologia:
Rodas de conversa planejadas para exploração e sistematização dos conteúdos. 
Construção de lixeiras seletivas com recicláveis.
Reciclagem de papel.        
Construir um brinquedo em casa com recicláveis, junto com a família e trazer para apresentar para
os colegas. 
Mostrar fotos coloridas, para observarem a natureza preservada e natureza poluída.
Realizar brincadeiras.
Carimbos com folhas: Pedir para as crianças trazer de casa um folha que acharem caídas no chão de
sua casa ou mesmo do caminho da escola, para fazer registro com tinta·.
Após a conversa em sala, enviar um bilhete solicitando aos pais que procurem em casa com os seus
filhos: caixas, tampinhas, garrafas de plástico, caixas de ovos etc.e enviem para a escola.
Fazer a classificação dos materiais trazidos pelos alunos juntos a eles e organizar que eles coloquem
nas lixeiras corretas que estarão no interior da sala;
Confecção coletivo de painéis e cartazes.
Reconhecimento de cores e formas;
 
AVALIAÇÃO
Será feita avaliação diária e continua durante o projeto. A avaliação será formativa diagnóstica. 

PROJETO: “Água – O maior ‘Bem’ da Terra”

PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS:
Equipe gestora,professoras e monitoras

Tempo:
Outubro/ novembro/ Dezembro

Local:
CEI
 
Objetivos:
Descobrir, investigar e ampliar o conhecimento sobre água, seus estados físicos, características,
transformações, cuidados e desperdício.
 
Metodologia:
Roda da conversa sobre a importância da água para a saúde e o bem estar.
História da gotinha – através do cartaz explicativo para ilustrar o ciclo da água.
Experiências com a água quanto à cor, cheiro, sabor... Frisando que a água é transparente e
límpida. 
Tocar na água com diversas substâncias, texturas e temperaturas. Essas atividades com a água são
a partir das sensações das crianças. 
Cheirar a água pura. Cheirar a água com diversas substâncias (vinagre, café, leite,               
perfume...).
Desenvolver com a turma teatros, explorando diversos contextos com a água: ciclo da água,
poluição dos rios, estados físicos da água.
Brincadeiras como bolinha de sabão e a lupa de água, para demonstrar sua leveza com relação ao
ar. 
Músicas para cantar e dançar relacionado ao tema água. 
Escutar o barulhinho da chuva e gotinhas caindo.
Confecção de filtro com materiais de reciclagem, mostrar que só podemos beber a água potável.
Assistir um vídeo infantil da água e seu tratamento na estação de água.
Recolher os lixos de dentro do rio que a professora fará previamente no chão da sala com tnt,
sempre falando sobre a importância de não jogar o lixo na natureza.
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Conversar sobre a importância de economizar a água e não deixa a torneira pingando.
Criar cartazes com figuras de rios limpos e rios sujos, sempre questionando qual é o ideal para
termos a conservação com a natureza.
Demonstrar para a criança de forma lúdica os três estados físicos da água: liquido sólido e gasoso.
Levando para sala de aula um balde de água, um cubo de gelo e um vaporizador para melhor
compreensão do conteúdo.

Avaliação:
A ação avaliativa deverá considerar todas as atividades desempenhadas, sendo elas individuais ou
coletivas, sendo de forma diária e continua. Espera-se que ao término do projeto os alunos estejam
conscientes da importância da água tanto para a vida animal como para também para o vegetal.
Que saibam utilizá-la sem desperdício e sem poluí-la, levando para seu meio social todo esse
aprendizado.

AGIII

PROJETO: “CONSTRUINDO MINHA IDENTIDADE”

PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS:
Equipe gestora,professoras e monitoras
 
Tempo:
1º trimestre

Local:
CEI
 
Objetivos:
Dar condições aos alunos para aprender o seu nome próprio, através de uma prática que visa
contribuir para o desenvolvimento integral da criança no processo de ensino-aprendizagem,
favorecendo os aspectos físicos mental, afetivo-emocional e sócio- cultural, buscando estar sempre
condizendo com a realidade dos educandos.

Metodologia:
Linguagem oral e linguagem escrita
Mostrar o crachá, ler o nome e entregá-lo à criança.
Apresentar de forma lúdica, as fichas com os nomes das crianças.
Fixar um cartaz na sala com nomes das crianças.

Natureza e sociedade
Questionário sobre a história do nome da criança.
Pesquisar o significado do nome.
Colocar as crianças diante de um espelho e estimular a observação de suas
características.                      Incentivá-las a perceber e a identificar as semelhanças e as diferenças
de cada um.
Explorar as preferências das crianças relacionadas aos alimentos, brinquedos, animais e
brincadeiras.

Matemática
Contagem dos alunos.
Apresentar os numerais de 1à 5. Associando-os às quantidades.

Música e movimento
Brincar de “Macaco disse”, para identificar as partes do corpo.
Brincar de “Vamos passear no bosque?”, trocar a palavra Lobo pelo nome da criança.
Cantar músicas para trabalhar os números (quantidade e idade).
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Artes
Fazer o contorno do corpo da criança no papel Kraft, para que o grupo complete o desenho com as
partes do corpo e o professor escreve os nomes dos alunos
Fazer um autorretrato.Fazer contorno da mão das crianças.
Pintar as mãos e os pés das crianças para “carimbá-los” na folha e escrever o nome de cada um.
Modelar: modelagem com massinha e utilizando tesoura.

Avaliação:
No decorrer do projeto as crianças terão a oportunidade de participar de situações de pesquisas do
tema trabalhado compartilhando todo o material produzido na sala de aula.
As avaliações serão realizadas ao longo de todo o processo.

PROJETO: “NATUREZA, QUEM AMA CUIDA: RECICLAR, RECRIAR E TRANSFORMAR”.
 
PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS:
Equipe gestora,professoras e monitoras
 
Tempo:
2º trimestre

Local:
CEI
 
Objetivos:
Trabalhar com as cores de modo que as crianças possam identificá-los e nomeá-los, ampliando o
seu vocabulário e seu conhecimento do mundo, dos objetos e ambientes;
Observar as diferenças, as reações diante de acontecimentos do cotidiano.
Trabalhar no grupo regras de convivência, estimulando a tolerância às diferenças, melhorar o
convívio entre as crianças e torná-los mais pacientes e prestativos com o próximo.
 
Metodologia:
    LINGUAGEM ORAL E ESCRITA:
Apresentação do tema aos alunos em roda de conversa;
Apresentação de vídeos educativos: É preciso reciclar, Conhecendo o meio ambiente, Lorax, Tarzan;
Aula passeio no ambiente escolar;
Músicas, coreografias e danças relacionadas ao projeto;
     Musica: Planeta água (Guilherme Arantes);
Teatro;
Usar rótulo das embalagens trazido pelas crianças;
Confecções de painéis;
Leitura e contação de historias: “A Fauna e a Flora”;
Pesquisa: O meio ambiente e a água.
 
CIÊNCIAS (NATUREZA E SOCIEDADE):
Fazer uma horta;
História da sementinha;
   História da gotinha;
   Experiências: Estado da água;
   Culinária;
   Filtro: Limpeza da água;
   Caça insetos;
   Caça folhagens diversificadas;
Passeata ecológica;
 Aquário;
Rio sujo / rio limpo;
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Chuveiro de garrafa pet.
 
ARTES VISUAIS:
Confecções de brinquedos com sucatas;
Carimbo com frutas;
Pinturas vazadas;
Modelagens;
Mistura das cores;
Recortar, colar, desenhar e pintar;
As cores da coleta seletiva;
CD;
Construção de uma casa com caixa de leite.
 
MATEMÁTICA (RACIOCÍNIO LÓGICO):
Confecções de jogos;
Alinhavo;
Bingo;
Dobradura;
Formas geométricas;
Conceitos: maior/ menor, dentro / fora, etc.
 
MÚSICA E MOVIMENTO (PSICOMOTRICIDADE):
Danças dirigidas;
Circuitos;
Corrida e obstáculos;
Música acompanhando o ritmo com instrumentos musicais;
Brincadeiras;
Corridas;
Bambolê e pula cordas;
 

Avaliação:
A avaliação acontecerá ao longo do desenvolvimento do projeto através da observação do
desempenho e interesse dos alunos no desenvolvimento das tarefas propostas, produções e
relatórios sobre as atividades.
 
PROJETO: “O MUNDO TEM TODAS AS CORES/ DIVERSIDADE”
 
PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS:
Equipe gestora, professoras e monitoras
 
Tempo:
3º trimestre

Local:
CEI
 
Objetivos:
Apresentar a natureza com suas adversidades, belezas, curiosidades e fragilidades;
Apresentar pontos positivos e negativos da ação do homem e valorizar a preservação;
Mostrar que somos capazes de olhar a nossa volta de forma criativa e diferente, enxergando que
existem gerações futuras e que somos responsáveis por nosso mundo, que dependemos uns dos
outros e devemos viver com qualidade.
 
Metodologia:
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LINGUAGEM ORAL E ESCRITA:
Roda de conversas;
Roda de música;
Demonstrações de fotos coloridas observando a diversidade das cores;
Manusear revistas e livros destacando o que mais lhe chama atenção;
Vídeos;
Conto e reconto de histórias;
Dramatizações;
Músicas, danças e fantasias;
Rótulos.
 
MATEMÁTICA (RACIOCÍNIO LÓGICO):
Dominós;
Jogos;
Blocos lógicos;
Sequência numérica;
Tapete dos números;
Contagem livre e direcionada.
 
CIÊNCIAS (NATUREZA E SOCIEDADE):
Experiências (anilina, misturas de tintas);
Culinária;
Os 5 sentidos(tato, olfato, paladar, audição e visão);
Carimbos;
Cores da natureza ( arco- íris) / animais;
Preparação de massa para modelar.
 
 ARTES VISUAIS:
Recorte e colagem;
Dobraduras;
Montagem de mural;
Desenhos;
Pinturas com tinta, giz de cera, lápis e canetas  coloridas;
Modelagem;
Atividades com materiais recicláveis.
 
MÚSICA E MOVIMENTO (PSICOMOTRICIDADE):
Danças dirigidas;
Circuitos;
Corrida de obstáculos;
Músicas acompanhando o ritmo com instrumentos musicais;
Brincadeiras;
Corridas;
Bambolês e pula cordas.        
                           
RECURSOS UTILIZADOS:
Livros de literatura Infantil;
Giz de cera, tinta guache, colas, sulfites, massa para modelar, lápis e canetas coloridas, glitter,
brocal, argila, e papéis diversificados;
Blocos pedagógicos;
Brinquedos de montagem com peças coloridas;
Jogos;
Músicas, filmes e fotos;
Materiais diversificados (estruturado ou não).
 
Avaliação:
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Será feita avaliação ao decorrer do projeto, observando o cumprimento de etapas, o crescimento
individual e coletivo, levando em consideração as atividades desenvolvidas, utilizando competências
e habilidades que se encontram nos acontecimentos do dia a dia.
 

Projeto;Quem conta um conto se encanta.

PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS:
Equipe gestora, professoras e monitoras
 
Tempo:
4º trimestre
 
 
Local:
CEI
 
Objetivos:

Por meio dos contos as crianças aprendem ampliar o vocabulário, conhecem culturas e saberes.
Mais do que isso, se tornam protagonistas neste processo trazendo para sua própria vida e
promovendo a fantasia. Desenvolver atividades rítmicas proporcionando conhecimento de si com
instrumento sonoro agudo, grave, alto e baixo. Desenvolver expressão corporal e coordenação
motora grossa e fina, promovendo atividade de educação física, artes e relaxamentos, através de
brincadeiras diárias.

Metodologia:
Sala de linguagem: Canto, ritmos e gêneros musicais, linguagem musical, expressão oral e
corporal, interpretação e dramatização musical, linguagem musical (música);         Eu e o outro,
exploração do espaço, comunicação e expressão: oral e corporal, família, nome (identidade e
autonomia);
Sala de ciência: Corpo humano, expressividade, percepção de ritmo, equilíbrio, coordenação
motora: ampla e fina, controle muscular: encaixar, enfiar, pegar e soltar, subir e descer, empilhar,
chutar, escorregar, engatinhar, sentar, levantar, dançar, correr, andar, saltar, manusear, entre
outros (corpo e movimento);
Sala de matemática: Linguagem oral numérica, gêneros e formas de expressão (linguagem);Jogos
de queimada, amarelinha, nunca três ,bingo, jogo da memoria, quebra-cabeça, mercadinho entre
outros..
Sala de artes: Fazer artístico, exploração de diferentes materiais, elementos constituintes da
linguagem visual: ponto, linha, forma, cor, volume, contrastes, luz, texturas, observação e
conversação sobre imagens e objetos (artes visuais).O espaço serve também com um grande
“caderno coletivo” em que são documentadas as varias atividades desenvolvidas.

Avaliação:
Deve ser feita processualmente, partindo do interesse do desenvolvimento e da participação através
dos registros e nos relatos das crianças.

Os espaços a serem utilizados sala ambiente, pátio, quiosques e parque, Construir com as crianças
regras básicas orientadoras do trabalho em cada área de atividade auxilia na construção de atuação
disciplinada, porém criativas e independentes.

No decorrer do desenvolvimento dos projetos iremos unificar as semanas educativas, que são elas:
Alimentação Saudável (horta), Coleta Seletiva, Semana do Livro, Consciência Negra, Educação
Inclusiva e Semana da Criança. Estaremos proporcionando e desenvolvendo um ambiente com
apresentações entre as turmas, momentos com brincadeiras, brinquedos, jogos e desafios,
proporcionando um ambiente com situações onde a criança possa explorar com atitude de
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curiosidade, prazer e alegria, imaginação, emoções e sentimentos de forma prazerosa e
significativa. Neste período ao decorrer do ano letivo, incluiremos passeios com objetivo de estreitar
os laços entre alunos de diferentes turmas, professores e funcionários, favorecendo as relações de
convivência entre todos. Propiciando as crianças experiências e estudo do meio (retomando em sala
as experiências vivenciadas fora do ambiente escolar).

Daremos também continuidade ao projeto contínuo que desenvolveremos em nossa unidade ” Sexta
em cena”, que acontecerá toda Sexta-Feira, onde  cada dia é apresentada por uma turma, afim de
proporcionar momentos de interação entre agrupamentos, desenvolvendo a imaginação, atenção,
concentração, expressão corporal e oralidade,  iremos desenvolver atividades de músicas, danças,
conto e reconto e dramatizações. Visando alcançar uma formação consciente, organizada e uma
atitude reflexiva nas crianças atendidas pela unidade educacional, as professoras e orientação
pedagógica desenvolverão um projeto envolvendo os alunos nesta proposta de forma gradual. As
apresentações se darão semanalmente às sextas-feiras e seus temas sempre adaptados as
realidades e dificuldades apresentadas em sala de aula pelas crianças e lincados ao
desenvolvimento trimestral dos conteúdos do projeto anual, respeitando a faixa etária e o nível de
entendimento das mesmas.
Nesse mesmo dia teremos também o “ dia do brinquedo” com objetivo de estimular  as brincadeiras
compartilhadas. Com a mesma intencionalidade realizaremos também o “Aniversariante do mês”
que acontecerá toda última Sexta-feira do mês, com um cardápio diferenciado, com brincadeiras
diversas, prestigiando os aniversariantes de cada mês.

2.11 - Composição dos Colegiados

Estabelecido pela Lei municipal nº 6662 de 10/10/1991, o colegiado de caráter deliberativo é um dos
mecanismos para um planejamento conjunto entre equipe pedagógica, funcionários e os pais no
sentido de todos na unidade planejarem ações, acompanhá-las e gerir os recursos financeiros, de
modo objetivar a qualidade do trabalho oferecido; como também, assumir o compromisso público de
contribuir na construção da cidadania de nossas crianças considerando-as nas múltiplas
manifestações, que busca a ampliação do repertório cultural, além de propiciar e garantir condições
básicas de educação para todos. 
Podemos pensar na educação como o principal pilar em que se apoia o grau de desenvolvimento
social de uma nação. Não se pode negar que a gestão democrático-participativa é altamente
necessária para que a escola tenha condições mínimas de responder aos anseios da sociedade, na
formação do indivíduo para o trabalho e para a vida. Uma das instâncias de vivência democrática na
escola e na comunidade onde esta se insere é o Conselho Escolar. 
Esta instância é formada pelos diversos segmentos da comunidade escolar: professores,
funcionários da escola, pais... Enfim, os membros que, direta ou indiretamente, estão ligados ao
processo educacional. Ele é responsável pelo estudo e planejamento, debate e deliberação,
acompanhamento, controle e avaliação das ações do dia-a-dia da escola tanto no campo
pedagógico, articulando as ações, acompanhando os alunos que estão nos programas desenvolvidos
no ambiente interno da escola, em relação ao seu rendimento escolar. 
Com base na boa articulação entre os membros dos Conselhos Escolares em cada escola e
comunidade, é possível construir uma identidade da escola, gerar uma funcionalidade enquanto
instituição social que atenda às expectativas de seu público e da comunidade da qual faz parte e,
principalmente, se mostrar como um órgão de natureza democrática, onde a comunidade a qual ela
serve, cria a sua própria história.
É de suma importância que o Conselho Escolar exerça constantemente a tarefa de avaliar a escola
como um todo e faça da autoavaliação um dos momentos mais importantes em sua atuação, que
deve ser transparente e mais próxima da comunidade.
 Deve haver o aprofundamento das questões levantadas, bem como a mobilização da comunidade
como um todo no tocante ao processo de envolvimento diário com o cotidiano da escola. Dessa
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forma, a democracia é fortalecida.
A revitalização do Conselho Escolar é um desafio para a nossa gestão, pois estimular a participação
da Comunidade Escolar é uma tarefa árdua e que encontramos grande necessidade na nossa
Unidade Educacional, pois somente quando todos se conscientizarem que é através da participação
efetiva que este processo atingirá seu objetivo de construção da cidadania é que atingiremos nosso
objetivo.
Caberá ao Conselho de Escola do CEI Bem Querer Professor Pierre Weil zelar pela manutenção da
escola e participar da gestão pedagógica, contribuindo com as ações da equipe gestora para a
implementação do Projeto Pedagógico, a fim de assegurar a qualidade de ensino no CEI.
O funcionamento do Conselho de Escola estará em consonância com a legislação pertinente em
vigor, o Conselho de Escola se torna um aliado na luta pelo fortalecimento da unidade escolar e na
democratização as relações de ensino. A democratização da gestão por meio do fortalecimento dos
mecanismos de participação na escola, em especial do Conselho Escolar, pode-se apresentar como
uma alternativa criativa para envolver os diferentes segmentos das comunidades locais e escolares
nas questões e problemas vivenciados pela escola.
O Plano de Trabalho do Conselho de Escola tem como objetivo de estreitar os vínculos com a
comunidade escolar fortalecendo uma gestão democrática, o plano de trabalho do grupo de
conselheiros do Conselho de Escola 2019 apresenta-se da seguinte forma: reuniões ordinárias e
extraordinárias que busquem prioritariamente não só avaliação e aprovação do Relatório Financeiro,
mas a discussão e levantamento de resoluções ou propostas que possam auxiliar a gestão a
conduzir o CEI com a contribuição de todos. As decisões são tomadas coletivamente o que tem
fortalecido os vínculos com a comunidade e auxiliando a gestão na tomada de decisões.
 
Na CEI PIERRE WEIL  o Conselho de Escola é composto em conformidade à lei e as pessoas que
formam o Conselho é o centro permanente de debates e articulação de todas as questões que
envolvem a Unidade. Baseado neste processo no dia 04/02/2019 deu-se a eleição do Conselho de
Escola para a vigência do letivo ano. 
Segue a composição do mesmo para nossa Unidade Educacional:

COMPOSIÇÃO DO CONSELHO ESCOLAR 2019
 Data da Eleição: 04/02/2019                     Data da Posse:  05/02/2019
 
Identificação dos Conselheiros:
 
1.      MEMBRO NATO  (Diretor):
     
PRISCILA ROMANO SANTANA
 
2.      SEGMENTO ESPECIALISTA:

ROSELI APARECIDA VALENTIM JERONIMO
 
3.      SEGMENTO DOCENTE:
 
TITULAR:
     
MIRIAM FLÁVIA LOURENÇO PEEIRA
      
SUPLENTE:
     
MARIA DE LOUDES LOIOLA RODRIGUES
 
TITULAR:
     
JULIANA APARECIDA TEIXEIRA DA CRUZ
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SUPLENTE:
     
MONICA CRISTINA DA SILVA DE MORAES

TITULAR:
     
ROBERTA ADRIANA DA SILVA NEVES

SUPLENTE:
     
DANIELA FABIANA DE SOUZA TEIXEIRA
 
4.      SEGMENTO FUNCIONÁRIO:
 
TITULAR:
     
ZENEIDE FARIA PINHEIRP

SUPLENTE:
     
ABIGAIL MARTINS VIEIRA 
 
TITULAR:
     
ELAINE BENETOLI RAMALHO

SUPLENTE:
     
JULIANA ALVES DA SILVA SANTOS

TITULAR:
     
BRUNA KELLY SOUZA DE DEUS

SUPLENTE:
     
BARBARA DA SILVA CHERPINSK

TITULAR:
     
CAROLINE JACOME GERMANO

SUPLENTE:
     
SANDRA CRISTINA BIANCHI RODRIGUES
 
TITULAR:
     
NATÁLIA DE MORAES MACHADO DA SILVA

SUPLENTE:
     
JUSSARA  APARECIDA DA SILVA

TITULAR:
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KELLY CRISTINA REIS NOVAES

SUPLENTE:
     
REGIANE DA SILVA SOUZA

5.      SEGMENTO PAI DE ALUNO:
 
TITULAR:
     
SOLANGE CARVALHO DE SOUZA RAYMUNDO 
      
SUPLENTE:
     
TATIANE CALIXTO DE LIMA     
 
TITULAR:
     
FLAVIA BUENO GRANERO
       
SUPLENTE:
     
TAIS DE ALMEIDA LOPES SILVA    
 
TITULAR:
     
YASMIN DOS SANTOS PEREIRA RIBEIRO
      
SUPLENTE:
     
NATHALIA OLIVEIRA MARGONAR DOS SANTOS      

TITULAR:
     
JANAINA PASTRELO FEREIRA

SUPLENTE:
     
BREYNER COTRIM SANTOS 

TITULAR:
     
JOLANI MARQUES BERNARDINO

SUPLENTE:
     
GESSICA CAROLINA CARLOS PENTEADO

TITULAR:
     
MARIANA BORDIN DE CARVALHO

SUPLENTE:
     
FATIMA  APARECIDA DA SILVA
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TITULAR:
     
REGIANE APARECIDA DOS SANTOS FLORENCIO 

SUPLENTE:
     
LUCAS ALVES LINO 

TITULAR:
     
FERNANDO CEZAR RIBEIRO

SUPLENTE:
     
MAYARA FERNANDA FARIAS DE LIMA
 
TITULAR:
     
TAMILA CRISTIANE HOFSTATTER LIMA

SUPLENTE:
     
GABRIELA DOS SANTOS RANGEL

TITULAR:
     
CAMILA JENIFFER MENDES GALVÃO

SUPLENTE:
     
FABIANE SOUSA DOS SANTOS

CRONOGRAMA DE REUNIÕES:
 
04/02/2019 – Eleição do Conselho de Escola
 
05/02/2019 – Posse dos Conselheiros e Primeira Reunião do Conselho de Escola
 
Importância do conselho atuante na escola
Aprovação do Calendário escolar 2019
Projeto Pedagógico 2019 – Avaliação Indicadores de Qualidade da Educação Infantil 
 
23/05/2019 – Segunda Reunião do Conselho de Escola
 
Discussão sobre devolutiva do Projeto Pedagógico 2019;
Planejamento da Festa na Floresta e Festa da Família;
Prestação de contas - Relatório 1º Trimestre;
Avaliação Projeto Pedagógico - Os Programas e Projetos.
 
19/09/2019 – Terceira Reunião do Conselho de Escola 

Avaliação da Festa na Floresta e Festa da Família;
Prestação de contas - Relatório 2º Trimestre.
Avaliação Projeto Pedagógico - A organização do cotidiano envolvendo as atividades de cuidado e
educação;
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05/12/2019 – Quarta Reunião do Conselho de Escola
 
Avaliação do Projeto Pedagógico desenvolvido no ano nos aspectos da; 
Avaliação Indicadores de Qualidade da Educação Infantil;
Avaliação Projeto Pedagógico - Cumprimentos das metas da U.E;
Prestação de contas - Relatório 3º Trimestre.

2.12 - Normas que regulam a convivência escolar

NORMAS E ORIENTAÇÕES AOS PAIS/RESPONSÁVEIS - ANO LETIVO DE 2019
 
Leia com atenção as normas e orientações abaixo, elas são necessárias para auxiliar no
atendimento e o cotidiano da comunidade escolar e devem ser seguidos pela ESCOLA E FAMÍLIA.
 
1.            HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO:

Período Integral – Agrupamento I e II

Entrada: das 07h00 até as 07h30
Saída: horário limite 18h00

Período Parcial – Agrupamento III

Manhã:
Entrada: das 07h00 até as 07h30
Saída: horário limite 11h00

Tarde:
Entrada: das 13h00 até as 13h30
Saída: horário limite 17h00
 
2 .            AUTORIZAÇÃO PARA RETIRADA:  As crianças só serão retiradas da Unidade pelos
responsáveis legais ou por pessoas previamente autorizadas pelos pais, o qual constará nome e nº
do RG na carteirinha e na ficha de matrícula da criança, se não houver autorização favor não insistir,
entraremos em contato com os responsáveis. Contamos com a compreensão e colaboração de
todos, pois tal procedimento é visando a total segurança e integridade de nossas crianças.

ATENÇÃO! NENHUMA CRIANÇA SERÁ RETIRADA DA CRECHE SEM IDENTIFICAÇÃO QUE É
FEITA PELA CARTEIRINHA OU NA SECRETARIA DA CRECHE.
NÃO INSISTA!!! CASO A PESSOA NÃO TENHA O CARTEIRINHA DEVERÁ PRIMEIRO PASSAR
NA SECRETARIA DA CRECHE.

3.            ADAPTAÇÃO: Na Educação Infantil a fase de acolhimento é diferente para cada faixa
etária e requer atenção redobrada com bebês e as crianças de até 3 anos. Afinal, quase tudo é
novidade para eles: a convivência com outras crianças e adultos, o ambiente escolar, as
brincadeiras e a alimentação. Por isso, damos muita importância para este período cada criança
tenha uma adaptação diferenciada.
Para as crianças novas a adaptação será, inicialmente, com a permanência da criança por 2h
(07h00 às 09h00) na creche e depois este período vai aumentando gradativamente dentro da
necessidade de cada uma ao novo ambiente.
 
4 .            TELEFONES: Os responsáveis pela criança deverão manter atualizados o endereço e os
telefones de contato (residencial, celular, recado, parentes, trabalho etc), pois é através dele que os
pais ou responsáveis, serão comunicados sobre qualquer emergência.
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5 .            UNIFORMES: Ao receber o uniforme da prefeitura a criança deverá vir com ele, pois
através do uniforme podemos identificar e assim preservar a segurança de nossas crianças.
Recebimento do uniforme é somente para os agrupamentos II e III.
 
6.            CADERNO DE RECADOS: A família deverá ler e assinar os comunicados feitos pela
escola. Todos os recados enviados são de extrema importância para o bom andamento das
atividades. A família deve cuidar do caderno, para boa comunicação entre família e escola.
 
7.            MOCHILA: Deixar na mochila da criança somente os itens solicitados na lista de material
e uma sacola plástica ou retornável para transporte de roupas sujas. Não é permitido a
entrada de qualquer tipo de alimentação na creche, pois a alimentação será fornecida pela escola
com supervisão de uma nutricionista do CEASA.
 
8.            FALTA DA CRIANÇA :As faltas por problemas de saúde, deverá entregar atestado médico
comprovando a falta ou a justificativa de ausência. A entrega do atestado ou da justificativa de
ausência poderá ser feita via caderno de recados ou na secretaria no horário de atendimento. Caso
os responsáveis pela criança não justifique as faltas da criança, notificaremos os órgãos
competentes e o Conselho Tutelar.
 
9 .            SAÚDE: NÃO mandar a criança doente ou com febre à escola. Se a criança na Unidade
apresentar, febre, vômito, falta de ar, acima de 3 diarreias e algum indício que não esteja bem,
entraremos em contato com os responsáveis e os mesmos deverão vir buscar a criança e se
necessário levar ao médico e apresentar atestado médico na creche.
 
10.         MEDICAÇÃO: Por determinação da SME, A UNIDADE NÃO ESTÁ AUTORIZADA A
MEDICAR AS CRIANÇAS.
Os pais/responsáveis e maiores de 18 anos poderão vir à unidade medicar a criança;
Caso precise realizar algum tipo de tratamento médico em casa pedimos que justifiquem o mais
rápido possível.
OBS. EM CASO DE EMERGÊNCIA A FAMÍLIA SERÁ CHAMADA PARA BUSCAR A CRIANÇA E,
SE NECESSÁRIO, O SAMU SERÁ ACIONADO.
 
11.         BRINQUEDOS: Toda sexta-feira será o “Dia do brinquedo”, a criança poderá trazer um
brinquedo de sua preferência, devidamente identificado. Não será permitido brinquedos que
ofereçam perigo à segurança da criança e de seus amigos, tais como: espadas, patins, armas,
brinquedos que contenham peças pequenas e ponte agudas, jogos eletrônicos, celulares, entre
outros e brinquedos com valores sentimentais. O brinquedo de preferência deve caber na mochila
da criança, para evitar a perda.
A escola não se responsabilizará por perdas e danos ocorridos nos brinquedos.
 
12.         VALE TRANSPORTE: Todos os anos os pais que possuem passe precisará atualizar e
refazer novamente o pedido. A Unidade somente realiza os pedidos através do sistema. Os valores
creditados, aprovação e datas a serem creditados não são de responsabilidade do CEI Prof. Pierre
Weil.
Documentação necessária para o pedido: A criança precisa morar numa distância maior de 2
km, comprovante de endereço e bilhete único no nome do pai ou da mãe.
 
13.         SECRETARIA: Informamos os horários de atendimento da secretaria e solicitamos que os
mesmos sejam observados e respeitados para o bom andamento do funcionamento.
2ª, 4ª e 6ª feira – 08h30 às 12h00
3ª e 5ª feira – 13h00 às 16h00
 A família poderá se comunicar com a escola através do telefone 3226-9645.
 
14.         PROIBIDO CONVERSAR COM FUNCIONÁRIOS NA PORTA DA SALA DE AULA:
Pedimos que os pais/responsáveis pela criança, ao deixá-la na escola ou na saída, não solicite das
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monitoras ou professoras conversas para saber do desenvolvimento geral ou diário da criança. A
atenção das funcionárias é total às crianças e num instante que param para atender os familiares
deixam de dar atenção às crianças e colocam em risco à segurança das mesmas. As professoras
têm um horário semanal para atender a família, os comunicados que a família desejar
fazer ou informações que queiram tirar, poderá procurar a Equipe Gestora ou pelo
caderno de recados.
 
15.         HIGIENE AO ENTREGAR A CRIANÇA NA ESCOLA: Informamos que a criança deverá ser
entregue na sala de aula de manhã em condições de higiene adequada, ou seja, de roupa trocada
respeitando a estação do ano e a fralda limpa e trocada.
 
Equipe Gestora

REGIMENTO ESCOLAR - 31/12/2010

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PORTARIA SME Nº 114/2010
 O Secretário Municipal de Educação, no uso das atribuições que lhe confere o inciso II, do artigo 7º,
da Resolução SME Nº 13/2010, fundamentada na Resolução do Conselho Municipal de Educação,
CME Nº 01/2010, RESOLVE: Art. 1º Homologar o Regimento Escolar Comum das Unidades
Educacionais da Rede Municipal de Ensino de Campinas, disposto no ANEXO ÚNICO desta Portaria.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor em 1º de janeiro de 2011. Campinas, 30 de dezembro de 2010
JOSÉ TADEU JORGE Secretário Municipal De Educação ANEXO ÚNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAMPINAS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REGIMENTO ESCOLAR COMUM DAS UNIDADES
EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINAS – 2010 Prefeitura Municipal de
Campinas Secretaria Municipal de Educação Prefeito do Município de Campinas Hélio de Oliveira
Santos Secretário Municipal de Educação José Tadeu Jorge Comissão Responsável: Ana Claudia
Ferreira Lopes Liliana Guimarães Pompêo de Camargo Patrícia Lazzarini Furlan Sandra Regina Sellin
Trevelin 
TÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES CAPÍTULO I DA IDENTIFICAÇÃO 
Art. 1º O presente Regimento Escolar Comum regulamenta a organização pedagógico-
administrativa das unidades educacionais da Rede Municipal de Ensino de Campinas mantidas pelo
Poder Público Municipal e administradas exclusivamente pela Secretaria Municipal de Educação, nos
termos da legislação vigente, em especial, da Constituição da República Federativa do Brasil de
1988; da Lei Federal Nº 9.394/1996; da Lei Federal Nº 8.069/1990 e dos atos normativos do
Conselho Nacional de Educação e do Conselho Municipal de Educação de Campinas. 
Art. 2º As unidades educacionais que integram a Rede Municipal de Ensino de Campinas, de acordo
com as etapas e as modalidades de atendimento, classificam-se em: 
I - Centro de Educação Infantil, CEI, unidade educacional destinada a oferecer a Educação Infantil;
 II - Escola Municipal de Ensino Fundamental, EMEF, unidade educacional destinada a oferecer:
 a) Ensino Fundamental de 9 (nove) anos, exclusivamente; 
b) Ensino Fundamental de 9 (nove) anos e Educação de Jovens e Adultos, EJA, anos finais do Ensino
Fundamental. 
III - Escola Municipal de Educação de Jovens e Adultos, EMEJA, unidade educacional destinada a
oferecer, exclusivamente, EJA, anos finais do Ensino Fundamental;
 IV - unidade educacional da Fundação Municipal para a Educação Comunitária, FUMEC, destinada a
oferecer EJA, anos iniciais do Ensino Fundamental;
 V - Centro Escolar de Música “Manoel José Gomes”. Parágrafo único. Os CEIs administrados em
parceria com instituições privadas, sem fins lucrativos, as unidades educacionais vinculadas à
FUMEC e o Centro Escolar de Música “Manoel José Gomes”, são regulados por regimento escolar
próprio, conforme ato normativo do Conselho Municipal de Educação, CME, e as diretrizes da
Secretaria Municipal de Educação, SME. C
DOS PRINCÍPIOS E FINS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 
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; 
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III - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber; 
IV - respeito à liberdade e 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 unidade educacional; 
XI - compromisso com o Estado Democrático de Direito; 
XI - gestão democrática; XIII - valorização da experiência extraescolar; 
XI - vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais; 
XV - autonomia pedagógica, administrativa e financeira da unidade educacional. 
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, afetivo, 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. 
TÍTULO II DA GESTÃO ESCOLAR MUNICIPAL CAPÍTULO I DA GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO 
Art. 5º A SME realiza sua gestão mediante:
 I - elaboração e implementação de diretrizes educacionais; 
II - elaboração de atos normativos que regulamentam a organização e o funcionamento das
unidades educacionais; 
III - atendimento à demanda da Educação Infantil; 
IV - atendimento à demanda do Ensino Fundamental, em regime de colaboração com a Secretaria
de Educação do Estado de São Paulo; 
V - atendimento à demanda da EJA, em regime de colaboração com a Secretaria de Educação do
Estado de São Paulo; 
VI - atendimento à demanda da Educação Especial;
 VII - atendimento à demanda arquitetônica das unidades educacionais; 
VIII - atendimento à demanda de servidores por meio de concurso público;
 IX - promoção da autonomia da gestão financeira das unidades educacionais, sem se desobrigar da
manutenção das unidades educacionais e de seus equipamentos por meio dos órgãos competentes; 
X - promoção da autonomia pedagógica e administrativa das unidades educacionais; 
XI - valorização do profissional da educação por meio de oferta e de incentivo à formação
continuada e de garantia de condições adequadas de trabalho; 
XII - implementação da Avaliação Institucional; 
XIII - implementação de políticas públicas em parceria com as demais secretarias da Prefeitura
Municipal de Campinas; 
XIV - implementação de uma estrutura de comunicação eficiente; 
XV - investimento em novas tecnologias educacionais. 
Art. 6º A SME, fundada no princípio da gestão democrática, articula-se com os seguintes órgãos
colegiados:
 I - Conselho Municipal de Educação, CME, criado pela Lei Municipal Nº 8.869, de 24 de junho de
1996, regulado por regimento próprio, e com funções normativa, deliberativa e de assessoramento
ao Sistema Municipal de Ensino de Campinas, respeitadas as diretrizes básicas da educação
nacional;
 II - Conselho das Escolas Municipais, criado pela Lei Municipal Nº 7.145, de 03 de setembro de
1992, regulado por regimento próprio, composto por representantes dos Conselhos de Escola, com
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funções consultiva, deliberativa e normativa do processo educativo da Rede Municipal de Ensino;
 III - Conselho Municipal do Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, FUNDEB,
criado pela Lei Municipal Nº 13.101, de 08 de outubro de 2007, regulado por regimento próprio e
com funções de acompanhar e controlar a distribuição, a transferência e a aplicação dos recursos
do fundo; IV - Conselho de Alimentação Escolar do Município de Campinas, criado pela Lei Municipal
Nº 10.596, de 29 de agosto 2000, com funções deliberativa, fiscalizadora e de assessoramento ao
Governo Municipal, para execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE; 
V - Conselhos Consultivos, criados pela Resolução SME Nº 04, de 24 de fevereiro de 2010, com o
objetivo de institucionalizar a participação coletiva dos gestores na elaboração, na implementação e
na avaliação das políticas educacionais da SME; 
VI - Comitê de Gestão da SME, colegiado deliberativo, presidido pelo titular da SME e composto
pelos Representantes Regionais, pelos titulares dos Departamentos Pedagógico, de Apoio à Escola e
Financeiro e pelo Diretor Executivo da FUMEC.
Art. 7º A gestão da SME realiza-se por meio da seguinte estrutura organizacional: 
I - órgãos centralizados:
 a) Gabinete do Secretário Municipal de Educação; 
b) Departamento Pedagógico; 
c) Departamento de Apoio à Escola;
 d) Departamento Financeiro. 
II - órgãos descentralizados:
 a) Núcleo de Ação Educativa Descentralizada Norte;
 b) Núcleo de Ação Educativa Descentralizada Sul;
 c) Núcleo de Ação Educativa Descentralizada Leste; 
d) Núcleo de Ação Educativa Descentralizada Noroeste;
 e) Núcleo de Ação Educativa Descentralizada Sudoeste.
 III - Centro de Formação, Tecnologia e Pesquisa Educacional, CEFORTEPE, Professor “Milton de
Almeida Santos”, vinculado ao Departamento Pedagógico da SME.
 § 1º Os Núcleos de Ação Educativa Descentralizada, NAEDs, vinculam-se ao Gabinete do Secretário
Municipal de Educação. 
§ 2º As diretrizes, as atribuições e as competências dos órgãos citados, neste artigo, estão previstas
no Decreto Municipal Nº 14.460/2003 e em suas alterações.
Seção I Dos Órgãos Centralizados 
Art. 8º O Gabinete do Secretário Municipal de Educação compreende: 
I - Chefia de Gabinete;
 II - Assessoria de Planejamento e Acompanhamento da Gestão;
III - Assessoria de Comunicação e Eventos; 
IV - Assessoria Jurídica; 
V - Assessoria de Legislação e Normas Educacionais; 
VI - Assessoria de Informações Educacionais; 
VII - Assessoria de Educação e Cidadania; 
VIII - Setor de Expediente. Parágrafo único. 
As atribuições e as competências previstas para o Gabinete do Secretário Municipal de Educação
constam do Decreto Municipal Nº 14.460/2003. 
Art. 9º São atribuições dos titulares dos Departamentos Pedagógico, de Apoio à Escola e Financeiro,
além das previstas no Decreto Municipal Nº 14.460/2003 e em Resoluções específicas da SME: 
I - gerir o processo de tomada de decisões por meio de práticas participativas; 
II - coordenar a elaboração dos respectivos Planos de Trabalho Anual, em consonância com as
políticas educacionais da SME e considerados os dados da auto avaliação dos departamentos e da
Avaliação Institucional das unidades educacionais; 
III - responsabilizar-se pela implementação dos respectivos Planos de Trabalho Anual e publicá-los;
 IV - coordenar a equipe de profissionais sob sua responsabilidade, assegurando o cumprimento da
política educacional, das diretrizes da SME e o atendimento às demandas das unidades
educacionais e da comunidade; 
V - zelar pela garantia do direito ao acesso e à permanência da criança, do adolescente, do jovem,
do adulto e do idoso nas unidades educacionais públicas municipais;
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 VI - trabalhar de forma integrada com as demais instâncias da SME; VII - zelar pela gestão de
informações;
 VIII - zelar pelo processo de inserção e atualização de dados junto aos sistemas informatizados
utilizados pela SME.
 Seção II Dos Órgãos Descentralizados
 Art. 10. A estrutura organizacional do NAED compreende:
 I - unidades educacionais da Rede Municipal de Ensino vinculadas pedagógica e
administrativamente aos respectivos NAEDs; 
II - profissionais: 
a) Representante Regional da SME; 
b) supervisores educacionais; 
c) coordenadores pedagógicos; 
d) profissionais de apoio técnico, administrativo e outros. 
§ 1º O Representante Regional da SME, responsável pelo NAED, é nomeado pelo Prefeito, dentre os
servidores públicos efetivos. 
§ 2º O titular da SME está autorizado, nos termos do artigo 81, inciso V, da Lei Orgânica do
Município, a delegar competências ao Representante Regional para coordenar as ações e os
profissionais que atuam no NAED.
 § 3º Os supervisores educacionais e os coordenadores pedagógicos constituem a equipe educativa
do NAED. 
Art. 11. São atribuições do Representante Regional da SME, além das previstas em Resoluções
específicas da SME:
I - gerir o processo de tomada de decisões por meio de práticas participativas;
 II - coordenar a elaboração do Plano de Trabalho Anual do NAED, em consonância com as políticas
educacionais da SME, considerados os dados da auto avaliação do NAED e da Avaliação Institucional
das unidades educacionais de sua área de abrangência; 
III - responsabilizar-se pela implementação do Plano de Trabalho Anual e publicizá-lo; 
IV - zelar pela garantia do direito ao acesso e à permanência da criança, do adolescente, do jovem,
do adulto e do idoso nas unidades educacionais públicas municipais; 
V - coordenar o planejamento para a oferta de matrículas em todas as etapas e modalidades da
Educação Básica ofertadas pela SME;
 VI - coordenar a equipe de profissionais do NAED e as equipes gestoras das escolas, assegurando o
cumprimento da política educacional e das diretrizes da SME e o atendimento à demanda das
unidades educacionais e da comunidade;
VII - coordenar e executar os processos seletivos internos para a substituição de especialistas de
educação e/ou ocupação temporária de cargo vago, no âmbito do NAED; 
VIII - trabalhar de forma integrada com as demais instâncias da SME;
IX - zelar pelo processo de inserção e atualização de dados junto aos sistemas informatizados
utilizados pela SME; X - zelar pela gestão de informações; 
XI - aprovar projetos encaminhados pelas unidades educacionais. 
Art. 12. São atribuições da equipe educativa do NAED, além das previstas em Resoluções específicas
da SME: I - participar da elaboração do Plano de Trabalho Anual do NAED; 
II - acompanhar e fortalecer o desenvolvimento do Projeto Pedagógico das unidades educacionais
públicas municipais e das unidades de Educação Infantil privadas;
 III - acompanhar e apoiar os trabalhos desenvolvidos pelos colegiados das unidades educacionais; 
IV - desenvolver ações educativas e projetos de formação descentralizados, considerada a demanda
da região;
 V - participar regionalmente das ações das diversas secretarias municipais para o desenvolvimento
de políticas públicas intersetoriais; 
VI - zelar pela garantia do direito ao acesso e à permanência da criança, do adolescente, do jovem,
do adulto e do idoso nas unidades educacionais públicas municipais. Art. 13. São atribuições do
supervisor educacional e do coordenador pedagógico, as previstas no Decreto Municipal
N°16.779/2009 e em Resoluções específicas da SME.
DO COTIDIANO ESCOLAR 
Art. 14. A gestão do cotidiano escolar, realizada pela comunidade escolar e pelos órgãos colegiados,
considera o contexto social, político e cultural em que a unidade educacional se insere e tem como
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fundamentos:
I - o Projeto Pedagógico da unidade educacional;
II - a valorização da escola enquanto espaço privilegiado do processo educacional; 
III - a participação da comunidade escolar e dos colegiados nos processos consultivos e decisórios;
 IV - o trabalho coletivo, cooperativo e solidário;
 V - a superação, por meio do diálogo, dos conflitos de interesse inerentes ao trabalho coletivo e
intersubjetivo;
 VI - a articulação e a indissociabilidade dos aspectos pedagógicos, administrativos e financeiros.
 Art. 15. A gestão do cotidiano escolar envolve, dentre outras:
 I - a gestão do tempo; 
II - a gestão do espaço;
 III - a gestão das interações sociais internas, comunitárias e intersetoriais;
 IV - a gestão dos saberes escolares, das informações e do conhecimento; 
V - a gestão de recursos materiais.
Seção I Da Comunidade Escolar 
Art. 16. A comunidade escolar compreende os profissionais da equipe educacional, os alunos e os
pais ou responsáveis. 
Parágrafo único. A equipe educacional é formada pelos profissionais que compõem as equipes
gestora, docente, de apoio escolar e de monitores infanto-juvenis e/ou agentes de educação
infantil. 
Art. 17. A equipe gestora da unidade educacional, constituída pelo diretor educacional, pelo vice-
diretor educacional e pelo orientador pedagógico, atua de forma integrada, respeitadas as
especificidades de cada cargo, na organização e na gestão do cotidiano escolar.
 Parágrafo único. Na unidade educacional onde não há vice-diretor educacional, a equipe gestora é
constituída pelo diretor educacional e pelo orientador pedagógico. 
Art. 18. A equipe docente, constituída por todos os professores que trabalham na unidade
educacional, participa da organização e da gestão do cotidiano escolar, atuando de forma integrada
no planejamento, na execução e na avaliação das ações pedagógicas, visando à formação humana e
à efetivação do processo ensino aprendizagem de todos os alunos. 
Art. 19. A equipe de apoio escolar, constituída por agente de apoio administrativo e/ou agente
administrativo, porteiro, agente de apoio operacional, cozinheiro, ajudante de cozinha, inspetor de
alunos, agente de organização escolar, respeitadas as especificidades de cada cargo, participa da
organização e da gestão do cotidiano escolar, atuando de forma integrada no planejamento, na
execução e na avaliação das ações inerentes ao seu trabalho. 
Art. 20. A equipe de monitores infanto-juvenis e/ou agentes de educação infantil participa da
organização e da gestão do cotidiano escolar, atuando de forma integrada no planejamento, na
execução e na avaliação das ações inerentes ao seu trabalho.
Seção II Dos Órgãos Colegiados
 Art. 21. Os colegiados são órgãos representativos da comunidade escolar, de natureza consultiva,
deliberativa, fiscalizadora e mobilizadora, e compreendem:
 I - Conselho de Escola; 
II - Conselho de Ciclo e Conselho de Termo; 
III - Caixa Escolar e Associação de Amigos da Escola; 
IV - Comissão Própria de Avaliação; 
V - Grêmio Estudantil. Subseção I Do Conselho de Escola 
Art. 22. 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. Art. 23. As atas de eleição e as reuniões de Conselho de Escola devem ser
registradas em livro próprio.
Subseção II Do Conselho de Ciclo e do Conselho de Termo 
Art. 24. O Conselho de Ciclo e o Conselho de Termo são colegiados constituídos pela equipe gestora,
pelos docentes que atuam no mesmo Ciclo do Ensino Fundamental ou no mesmo Termo da EJA e
pelos alunos representantes de classe. 
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§ 1º O diretor da unidade educacional preside e o orientador pedagógico coordena e subsidia o
Conselho de Ciclo e o Conselho de Termo.
 § 2º Na ausência do diretor educacional, o vice-diretor educacional ou o orientador pedagógico
podem substituí-lo. Art. 25. O Conselho de Ciclo e o Conselho de Termo visam à: 
I - avaliar o processo ensino aprendizagem de todos e de cada um dos alunos; 
II - avaliar o trabalho pedagógico realizado pela escola; 
III - propor ações para a efetiva aprendizagem de todos e de cada um dos alunos; 
IV - favorecer a integração curricular e o trabalho interdisciplinar. 
Art. 26. O Conselho de Ciclo e o Conselho de Termo decidem: 
I - as ações e os encaminhamentos necessários para o desenvolvimento do processo ensino
aprendizagem de todos os alunos, durante e ao fim de cada semestre/ano letivo; 
II - pela promoção ou retenção dos alunos ao fim de cada Ciclo e de cada Termo. 
§ 1º As decisões e os encaminhamentos das reuniões de Conselho de Ciclo e de Conselho de Termo
devem ser registrados em livro próprio, com a assinatura de todos os presentes. 
§ 2º As atas finais do Conselho de Ciclo e do Conselho de Termo devem ser impressas ao término da
reunião e conter a assinatura do diretor educacional, do orientador pedagógico e de todos os
docentes que integram os Conselhos.
 § 3º As reuniões de Conselho de Ciclo ocorrem ao fim de cada trimestre e ao fim do ano letivo. 
§ 4º As reuniões de Conselho de Termo ocorrem ao fim de cada semestre letivo. 
§ 5º As reuniões de Conselho de Ciclo e de Conselho de Termo são convocadas pelo diretor
educacional da escola e, eventualmente, podem ser propostas pelos membros do colegiado, sem
prejuízo dos dias letivos.
Subseção III Do Caixa Escolar E Da Associação De Amigos Da Escola
 Art. 27. O Caixa Escolar e a Associação de Amigos da Escola são Unidades Executoras, entidades de
direito privado, com finalidade social e educacional, sem fins lucrativos, representativas da
comunidade escolar. § 1º Nas escolas de Educação Infantil a Unidade Executora é o Caixa Escolar. 
§ 2º Nas escolas de Ensino Fundamental e/ou da EJA a Unidade Executora é a Associação de Amigos
da Escola. 
Art. 28. O Caixa Escolar e a Associação de Amigos da Escola visam à autonomia da gestão dos
recursos financeiros repassados pelo Poder Público às unidades educacionais. Art. 29. O Caixa
Escolar e a Associação de Amigos da Escola são regidos por estatuto próprio.
Subseção IV Da Comissão Própria de Avaliação 
Art. 30. A Comissão Própria de Avaliação, CPA, é um colegiado que visa à avaliação das unidades de
Educação Infantil, de Ensino Fundamental e/ou da EJA. 
§ 1º A CPA do Ensino Fundamental e/ou da EJA é constituída por, no mínimo, um representante dos
alunos e um das famílias e um representante de cada uma das equipes gestora, docente e de apoio
escolar.
 I - Os representantes são eleitos pelos pares, exceto o orientador pedagógico, que é membro nato,
e exerce o papel de coordenador da CPA. 
II - Excepcionalmente, na ausência do orientador pedagógico, um professor da CPA deve ser eleito
coordenador deste colegiado. 
§ 2º A constituição da CPA da Educação Infantil é estabelecida por Resolução específica da SME. 
§ 3º As reuniões de trabalho da CPA são abertas a todos os interessados da comunidade escolar,
mas somente os membros eleitos têm direito a voto. 
Art. 31. São atribuições da CPA, entre outras: 
I - realizar a auto avaliação da unidade educacional; 
II - elaborar Plano de Trabalho composto, no mínimo, pelos seguintes elementos: 
a)      As metas educacionais da unidade, inclusive as referentes ao desempenho escolar dos alunos;
b) as ações e os recursos materiais e humanos necessários ao cumprimento das metas;
 c) as formas de acompanhamento das ações e dos resultados relativos às metas;
 d) as estratégias e as ações de avaliação do Projeto Pedagógico e os indicadores necessários ao
acompanhamento das ações propostas.
 III - elaborar relatórios anuais a respeito do cumprimento das metas propostas; IV - atualizar as
ações para o cumprimento de cada meta proposta. 
Art. 32. A auto avaliação da unidade educacional, o Plano de Trabalho e os relatórios da CPA devem
ser: 
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I - divulgados a todos os membros da comunidade escolar;
 II - integrados ao Projeto Pedagógico. 
Parágrafo único. Os documentos previstos no caput devem subsidiar o Plano de Trabalho Anual do
NAED. 
Art. 33. A organização e o funcionamento da CPA são definidos por Resolução específica da SME. 
Subseção V Do Grêmio Estudantil 
Art. 34. O Grêmio Estudantil é um colegiado autônomo, órgão máximo de representação dos alunos
da unidade educacional, sem fins lucrativos. 
Art. 35. A organização em Grêmios Estudantis é assegurada aos alunos das escolas municipais de
Ensino Fundamental e da EJA. 
Parágrafo único. O Grêmio Estudantil deve ter garantido um espaço na própria unidade educacional,
para efetivar suas atividades, sem prejuízo da organização escolar. 
Art. 36. O Grêmio Estudantil é regido por estatuto próprio. 
§ 1º Os objetivos, a organização, o funcionamento e as atividades do Grêmio Estudantil são
estabelecidos no seu estatuto, aprovado em Assembleia Geral dos alunos da unidade educacional,
convocada para esse fim. 
§ 2º A aprovação do estatuto e a escolha dos dirigentes e dos representantes do Grêmio Estudantil
são realizadas pelo voto direto e secreto de cada aluno.
TÍTULO III DOS DIREITOS, DEVERES E ATRIBUIÇÕES DA COMUNIDADE ESCOLAR CAPÍTULO I DA
EQUIPE EDUCACIONAL 
Art. 37. Os direitos e os deveres dos integrantes da equipe educacional encontram-se estabelecidos
pelas legislações nacional e municipal vigentes, em especial a Constituição da República Federativa
do Brasil de 1988; as Emendas Constitucionais; a Lei Federal Nº 9.394/1996 e suas alterações; a Lei
Municipal Nº 1.399/1955, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de
Campinas; a Lei Municipal Nº 6.894/1991, que dispõe sobre o Estatuto do Magistério Público e dá
providências correlatas; a Lei Municipal Nº 12.985/2007, que dispõe sobre o Plano de Cargos,
Carreiras e Vencimentos dos Servidores do Município de Campinas e dá outras providências; a Lei
Municipal Nº 12.987/2007, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos do
Magistério Público Municipal de Campinas e dá outras providências; a Lei Municipal Nº 13.280/2008,
que altera dispositivos das Leis Nº 12.985/2007, 12.987/2007, 12.988/2007 e 12.989/2007; e pelo
Decreto Municipal Nº 16.779/2009, que regulamenta as atribuições de cargos previstos nas Leis Nº
12.985/2007, 12.986/2007 e 12.987/2007.
Art. 38. Ao integrante da equipe educacional são garantidos os seguintes direitos, além dos
assegurados pela legislação vigente: 
I - ser respeitado e valorizado na condição de profissional atuante na área da educação e no
desempenho de suas funções;
 II - ser respeitado em sua identidade cultural, religiosa, sexual e étnico-racial; 
III - ter asseguradas as condições adequadas de trabalho, em conformidade às normas técnicas
vigentes;
 IV - ter assegurado o processo de formação continuada; 
V - participar dos diferentes colegiados e das decisões que envolvam a organização e o
funcionamento da unidade educacional;
 VI - participar do processo de elaboração e implementação de diretrizes curriculares da Educação
Básica e de temas relativos ao meio ambiente, ao gênero e à diversidade, ao trânsito e à condição e
direitos do idoso; 
VII - ter acesso às orientações e normas emanadas da SME e do CME.
Art. 39. Constituem deveres de cada integrante da equipe educacional, além dos estabelecidos pela
legislação vigente: 
I - participar da elaboração, da implementação e da avaliação do Projeto Pedagógico da unidade
educacional, respeitadas as especificidades do cargo;
 II - propor ações que objetivem o aprimoramento da qualidade da educação, dos procedimentos de
ensino, da avaliação do processo pedagógico, da gestão e das relações de trabalho na unidade
educacional;
 III - manter e promover trabalho coletivo e cooperativo; 
IV - comparecer às reuniões do Conselho de Escola e dos demais colegiados da unidade educacional,
quando membro representante do seu segmento;
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 V - colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade; 
VI - viabilizar a igualdade de condições para o acesso e a permanência do aluno na escola,
respeitando a diversidade, a pluralidade cultural e as peculiaridades de cada aluno; VII - assegurar
que, no âmbito escolar, não ocorra tratamento discriminatório em decorrência de diferenças físicas,
étnicas, de gênero e orientação sexual, ideologia, condição sociocultural, religiosas, entre outras; 
VIII - atender adequadamente aos alunos com necessidades educacionais especiais que demandam
apoio de locomoção, de higiene e de alimentação, de acordo com as diretrizes do MEC e da SME; 
IX - considerar as dimensões do educar e do cuidar em sua integralidade; 
X - zelar pela integridade física, psíquica e moral do aluno; 
XI - zelar pela frequência dos alunos; 
XII - cumprir a legislação educacional vigente;
 XIII - cumprir o calendário escolar;
 XIV - ser assíduo, comparecendo pontualmente à unidade educacional; 
XV - comunicar, com antecedência, eventuais atrasos e faltas, sempre que possível; 
XVI - zelar pela conservação e preservação das instalações, equipamentos e materiais escolares; 
XVII - zelar pelo sigilo de informações pessoais de alunos, professores, funcionários e famílias; XVIII -
manter atualizado o seu prontuário.
 Art. 40. 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 da unidade educacional sem a prévia autorização da autoridade competente,
exceto no exercício das atribuições de seu cargo;
 V - retirar e utilizar, sem a devida permissão da autoridade competente, qualquer documento ou
material pertencente à unidade educacional; 
VI - alimentar-se das refeições destinadas aos alunos; 
VII - comercializar todo e qualquer produto no âmbito da unidade educacional.
Seção I Da Equipe Gestora 
Art. 41. São atribuições de cada integrante da equipe gestora: 
I - acompanhar sistematicamente o processo ensino aprendizagem visando à sua qualidade;
 II - zelar pela recuperação de estudos dos alunos;
 III - informar pai e mãe, conviventes ou não com seus filhos, e, se for o caso, os responsáveis legais,
sobre a frequência e o rendimento dos alunos, bem como sobre a execução da proposta pedagógica
da escola; 
IV - notificar ao Conselho Tutelar do Município, ao juiz competente da Comarca e ao respectivo
representante do Ministério Público, a relação dos alunos que apresentam quantidade de faltas
acima de 50% (cinquenta por cento) do percentual permitido em lei; 
V - acionar serviços de proteção à criança e ao adolescente, sempre que houver necessidade de
encaminhamento; 
VI - garantir, na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, espaços e tempos para
que a criança viva plenamente sua infância; 
VII - incentivar, juntamente com a equipe educacional, a participação dos alunos nos diferentes
colegiados da unidade educacional; 
VIII - orientar e acompanhar a escolha e a utilização de livros e demais recursos didáticos e
pedagógicos, fornecidos pelo MEC e pela SME e daqueles adquiridos pela unidade educacional; IX -
elaborar e publicizar plano de trabalho;
X - gerir o processo de tomada de decisões por meio de práticas participativas; 
XI - intermediar as relações entre a escola e as demais instâncias da SME;
XII - responsabilizar-se pela gestão das informações na unidade educacional;
 XIII - cumprir e responsabilizar-se pelo cumprimento da legislação educacional vigente; 
XIV - elaborar o calendário escolar e divulgá-lo à comunidade; 
XV - assegurar o cumprimento dos dias letivos e das horas-aula estabelecidos para cada turma de
alunos;
 XVI - zelar pelo cumprimento do plano de ensino de cada docente; 
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XVII - garantir a lisura e a visibilidade na utilização dos recursos repassados à unidade educacional,
bem como daqueles por ela diretamente arrecadados; 
XVIII - divulgar à comunidade os períodos de matrícula, de revisão dos resultados finais de avaliação
dos alunos e dos demais atos escolares; 
XIX - viabilizar a participação de um dos integrantes da equipe educacional em ações e reuniões
intersetoriais;
 XX - deslocar-se da unidade educacional para atender às demandas da SME e dos demais órgãos
municipais; 
XXI - autorizar e acompanhar os estagiários e os pesquisadores das instituições de ensino em
relação às atividades a serem desenvolvidas na unidade educacional;
 XXII - promover grupos de estudos e de trabalho com o objetivo de propor alternativas para melhor
atender aos problemas de natureza pedagógica e administrativa e para o aperfeiçoamento da práxis
pedagógica dos profissionais da unidade educacional;
 XXIII - propor à SME, após a apreciação pelo Conselho de Escola, alterações no planejamento do
atendimento à demanda escolar; 
XXIV - comparecer às reuniões de trabalho estabelecidas pela SME; 
XXV - orientar os profissionais da unidade educacional em relação às suas atribuições; 
XXVI - incentivar a qualificação permanente dos profissionais da unidade educacional, em
consonância com as diretrizes de formação da SME; 
XXVII - manter atualizados os prontuários dos alunos; 
XXVIII - participar dos colegiados da unidade educacional; 
XXIX - convocar assembleia de estudantes para o processo de constituição do Grêmio Estudantil; 
XXX - zelar pela permanência da criança, do adolescente, do jovem, do adulto e do idoso na unidade
educacional.
Subseção I Do Diretor Educacional 
Art. 42. São atribuições do diretor educacional, além das previstas na legislação vigente:
 I - responsabilizar-se pela elaboração coletiva, sistematização, implementação e avaliação do
Projeto Pedagógico;
 II - aprovar e divulgar o Projeto Pedagógico; 
III - presidir o Conselho de Ciclo e o Conselho de Termo; 
IV - responsabilizar-se pelo processo de atribuição de turmas e aulas, na unidade educacional,
conforme Resolução específica da SME; 
V - responsabilizar-se pela elaboração coletiva do calendário escolar, conforme Resolução específica
da SME;
 VI - instituir o Conselho de Escola e garantir o funcionamento dos diferentes colegiados da unidade
educacional; 
VII - definir e organizar, juntamente com cada integrante da equipe educacional, o respectivo
horário e/ou escala de trabalho; 
VIII - responsabilizar-se pelo controle e registro da frequência e pelo encaminhamento do ponto
mensal dos profissionais da unidade educacional; 
IX - vistar os registros escolares, incluindo o diário de classe dos professores; 
X - realizar a abertura e o encerramento dos livros de registro da unidade educacional; 
XI - solicitar ao Representante Regional da SME a demanda de profissionais; 
XII - responsabilizar-se, juntamente com a SME, pelo cumprimento das orientações técnicas da
vigilância sanitária e epidemiológica;
 XIII - encaminhar aos órgãos competentes as propostas de modificações arquitetônicas no ambiente
escolar, após a apreciação do Conselho de Escola; 
XIV - planejar, junto aos órgãos competentes da SME, espaço físico e condições adequadas ao
atendimento dos alunos com necessidades educacionais especiais;
 XV - assegurar o cumprimento dos programas mantidos e implementados pelo MEC e estabelecidos
pela SME; 
XVI - responsabilizar-se pela efetivação dos procedimentos referentes à vida escolar dos alunos; 
XVII - informar, antecipadamente, ao Departamento de Alimentação Escolar/CEASA, toda e qualquer
necessidade de alteração do cardápio, reprogramação ou suspensão da entrega de gêneros
alimentícios;
 XVIII - registrar e manter atualizados os dados relativos à vida escolar dos alunos e à vida funcional
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da equipe educacional, no sistema informatizado da SME; 
XIX - responsabilizar-se pela aplicação das ações disciplinares, previstas por este Regimento Escolar.
Subseção II Do Vice-Diretor Educacional
 Art. 43. São atribuições do vice-diretor educacional, além das previstas na legislação vigente, cor
responsabilizar-se, junto ao diretor educacional, por: 
I - atribuir turmas e aulas, na unidade educacional, conforme Resolução específica da SME;
II - encaminhar, aos órgãos competentes, as propostas de modificações arquitetônicas no ambiente
escolar, após a apreciação do Conselho de Escola; 
III - definir e organizar, juntamente com cada integrante da equipe profissional, o seu horário e/ou
escala de trabalho;
 IV - controlar e registrar a frequência e encaminhar o ponto mensal dos profissionais da unidade
educacional; 
V - vistar os registros escolares; 
VI - realizar a abertura e o encerramento dos livros de registro da unidade educacional;
 VII - solicitar ao Representante Regional da SME a demanda de profissionais; 
VIII - zelar pelo cumprimento das orientações técnicas da vigilância sanitária e epidemiológica; IX -
planejar, junto aos órgãos competentes da SME, o espaço físico e as condições adequadas ao
atendimento dos alunos com necessidades educacionais especiais;
 X - cumprir os programas mantidos e implementados pelo MEC e estabelecidos pela SME;
 XI - garantir o funcionamento dos colegiados da unidade educacional; X
II - informar, ao Departamento de Alimentação Escolar/CEASA, toda e qualquer necessidade de
alteração do cardápio, reprogramação ou suspensão da entrega de gêneros alimentícios; 
XIII - registrar e manter atualizados os dados relativos à vida escolar dos alunos e à vida funcional
da equipe educacional, no sistema informatizado da SME;
 XIV - aplicar as ações disciplinares, previstas por este Regimento Escolar.
Subseção III Do Orientador Pedagógico 
Art. 44. São atribuições do orientador pedagógico, além das previstas na legislação vigente:
 I - coordenar a elaboração, a sistematização, a implementação e a avaliação do Projeto Pedagógico
da unidade educacional; 
II - coordenar a construção e subsidiar a implementação da proposta curricular da unidade
educacional, considerando as Diretrizes Curriculares Nacionais e as políticas educacionais da SME;
 III - orientar e acompanhar o planejamento e a execução do trabalho educativo das equipes
docente e de monitores infanto juvenis e/ou agentes de Educação Infantil; 
IV - participar efetivamente das reuniões de trabalho juntamente com os coordenadores
pedagógicos;
 V - orientar e acompanhar o processo ensino aprendizagem; 
VI - coordenar ações para a aquisição de materiais pedagógicos; 
VII - promover ações e projetos de incentivo à leitura;
 VIII - incentivar e planejar, com os demais integrantes da equipe educacional, o desenvolvimento de
atividades nos laboratórios e o uso de tecnologias no processo ensino aprendizagem; 
IX - coordenar os processos de representação docente e discente para cada turma; 
X - construir, com os integrantes da equipe educacional, estratégias pedagógicas de superação de
todas as formas de discriminação, preconceito e exclusão social; 
XI - orientar, coordenar e acompanhar a avaliação processual dos alunos; 
XII - orientar, coordenar e acompanhar os processos de classificação e de reclassificação, de
adaptação de estudos, de recuperação de estudos, de revisão dos resultados finais de avaliação e de
terminalidade específica na Educação Especial;
 XIII - orientar e acompanhar os registros e a prática pedagógica dos profissionais da unidade
educacional; XIV - orientar e acompanhar o professor de Educação Especial nas atividades
desenvolvidas no Atendimento Educacional Especializado, AEE.
Seção II Da Equipe Docente 
Art. 45. São atribuições de cada integrante da equipe docente, além das previstas na legislação
vigente: 
I - promover a educação em sua integralidade, entendendo o cuidado como algo indissociável ao
processo educativo; 
II - responsabilizar-se pela qualidade do ensino; 
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III - zelar pela permanência da criança, do adolescente, do jovem, do adulto e do idoso na unidade
educacional;
 IV - participar da elaboração das diretrizes curriculares da SME; 
V - implementar as Diretrizes Curriculares Nacionais e da SME; 
VI - desenvolver projetos educativos vinculados ao Projeto Pedagógico da unidade educacional; VII -
elaborar registros das atividades e dos projetos desenvolvidos no processo ensino aprendizagem; 
VIII - avaliar e reorganizar periodicamente o trabalho pedagógico; 
IX - utilizar os recursos didáticos e pedagógicos da unidade educacional no processo ensino
aprendizagem; 
X - conhecer o acervo da biblioteca escolar, a fim de desenvolver ações e projetos de incentivo à
leitura e à pesquisa;
 XI - assumir as funções de professor coordenador de Ciclo e/ou de EJA; 
XII - proceder à avaliação contínua, cumulativa e processual dos alunos, utilizando-se de
instrumentos e formas diversifica- das de avaliação, previstas no Projeto Pedagógico da unidade
educacional; 
XIII - promover a recuperação de estudos, estabelecendo estratégias diferenciadas de ensino
aprendizagem, no decorrer do período letivo; 
XIV - elaborar exercícios domiciliares aos alunos matriculados no Ensino Fundamental e/ou na EJA
impossibilitados de frequentar a escola, em atendimento ao disposto no artigo 110 deste Regimento
Escolar; 
XV - participar do processo de escolha, juntamente com o orientador pedagógico da unidade
educacional, dos livros didáticos e paradidáticos e dos materiais pedagógicos em consonância com
o Projeto Pedagógico da unidade educacional; 
XVI - proceder à reposição de conteúdo, carga horária e/ou dias letivos, quando necessário, a fim de
cumprir o calendário escolar, resguardando prioritariamente o direito do aluno;
 XVII - responsabilizar-se pelo registro da frequência do aluno, comunicando qualquer irregularidade
à equipe gestora;
 XVIII - manter atualizados os diários de classe e os demais registros inerentes ao processo
educativo e ao exercício docente, deixando-os disponíveis na unidade educacional; 
XIX - desempenhar o papel de representante de turma; 
XX - zelar pelo ambiente físico, pelo uso adequado e pela conservação dos materiais e
equipamentos sob a sua responsabilidade.
Seção III Da Equipe de Monitores Infanto-Juvenis e de Agentes de Educação Infantil 
Art. 46. São atribuições de cada integrante da equipe de monitores infanto-juvenis e/ou dos agentes
de educação infantil, 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 o seu trabalho de acordo com o Projeto Pedagógico de
forma integrada com os demais profissionais da unidade educacional, 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, juntamente com o orientador pedagógico e com a equipe
docente, dos livros, dos materiais pedagógicos e dos brinquedos; 
V - participar das reuniões de pais; 
VI - organizar espaços e tempos das atividades pedagógicas; 
VII - zelar pela conservação e higienização dos materiais de uso da criança;
VIII - comunicar à equipe gestora da unidade educacional todo e qualquer problema em relação à
criança. 
Seção IV Da Equipe de Apoio Escolar 
Art. 47. A equipe de apoio escolar é constituída pelos seguintes profissionais: 
I - agente de apoio administrativo e/ou agente administrativo;
 II - porteiro; 
III - agente de apoio operacional;
 IV - cozinheiro; 
V - ajudante de cozinha; 
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VI - inspetor de alunos; 
VII - agente de organização escolar. 
Art. 48. São atribuições do agente de apoio administrativo e/ou do agente administrativo, além das
previstas na legislação vigente:
I - responsabilizar-se pelas tarefas decorrentes dos encargos da secretaria da unidade educacional; 
II - receber, redigir e expedir a correspondência pertinente à secretaria;
 III - organizar e manter atualizada a coletânea de legislação, resoluções, instruções normativas,
ordens de serviço, ofícios e demais documentos pertinentes à secretaria;
 IV - efetivar e coordenar as atividades administrativas referentes ao cadastro, à matrícula, à
transferência de alunos e à conclusão de curso; 
V - elaborar relatórios e processos de ordem administrativa a serem encaminhados às autoridades
competentes, sob a orientação da equipe gestora; 
VI - encaminhar à equipe gestora, em tempo hábil, todos os documentos que devem ser assinados;
 VII - organizar e manter atualizado o arquivo escolar ativo e conservar o inativo, de forma a
permitir, em qualquer época, a verificação da identidade e da regularidade da vida escolar do aluno
e da autenticidade dos documentos escolares, obedecidas as normas estabelecidas para a gestão
de documentos; 
VIII - manter atualizados os registros escolares dos alunos no sistema informatizado;
 IX - organizar e manter atualizado o arquivo com os atos oficiais da vida legal da escola, referentes
à sua estrutura e funcionamento; 
X - atender à comunidade escolar, na área de sua competência, prestando informações e
orientações sobre a organização e o funcionamento da unidade educacional; 
XI - zelar pelo uso adequado e pela conservação dos materiais e equipamentos da secretaria; XII -
organizar o livro ponto de funcionários; 
XIII - manter atualizadas as correspondências impressas e eletrônicas, encaminhadas e recebidas
pela unidade educacional;
 XIV - controlar o estoque de materiais e equipamentos da secretaria;
 XV - conferir, registrar e/ou “patrimoniar” materiais e equipamentos recebidos, pertinentes à
secretaria; 
XVI - comunicar imediatamente à equipe gestora toda irregularidade que ocorra na secretaria da
unidade educacional;
 XVII - organizar a documentação dos alunos matriculados no Atendimento Educacional
Especializado, AEE; 
XVIII - executar trabalho de reprografia e digitação.
Art. 49. São atribuições do porteiro, além das previstas na legislação vigente:
 I - responsabilizar-se pela abertura e pelo fechamento de todas as dependências da unidade
educacional e pelo funcionamento do alarme; 
II - percorrer as diversas dependências para verificação das condições de segurança da unidade
educacional; 
III - comunicar imediatamente à equipe gestora toda irregularidade que ocorra nas dependências da
unidade educacional.
 Art. 50. São atribuições do agente de apoio operacional, além das previstas na legislação vigente: 
I - higienizar o ambiente físico da escola e de suas instalações, cumprindo as normas estabelecidas
na legislação sanitária vigente; 
II - utilizar o material de limpeza sem desperdícios e comunicar à equipe gestora, com antecedência,
a necessidade de reposição dos produtos; 
III - coletar lixo de todos os ambientes da unidade educacional, dando-lhe o devido destino,
conforme exigências sanitárias;
 IV - lavar roupas de uso da unidade educacional;
 V - comunicar imediatamente à equipe gestora toda irregularidade que ocorra nas dependências da
unidade educacional. 
Art. 51. São atribuições do cozinheiro 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 as refeições, de acordo com o previsto no Projeto Pedagógico, observando os cuidados
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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 em vigor; 
V - zelar pela conservação dos alimentos estocados, providenciando as condições necessárias para
evitar deterioração e perdas;
 VI - manter em ordem o refeitório e dar destino adequado ao lixo produzido na cozinha;
 VII - respeitar as normas de segurança ao manusear fogões, aparelhos de preparação ou
manipulação de gêneros alimentícios e de refrigeração; 
VIII - favorecer o trabalho educativo com as crianças em relação à educação alimentar;
 IX - respeitar as normas de higiene pessoal, operacional (hábitos), ambiental e dos alimentos; 
X - respeitar as normas de recebimento, armazenamento, congelamento, cocção, refrigeração,
distribuição, “porcionamento”, amostra e sobras de alimentos;
 XI - utilizar uniforme completo, bem conservado e limpo;
 XII - trocar diariamente o uniforme nas dependências internas da unidade educacional; 
XIII - comunicar imediatamente à equipe gestora toda irregularidade que ocorra nas dependências
da cozinha e do refeitório. 
Art. 52. São atribuições do ajudante de cozinha, além das previstas na legislação vigente: 
I - auxiliar no preparo das refeições;
 II - servir as refeições, de acordo com o previsto no Projeto Pedagógico;
 III - zelar pelo ambiente da cozinha e por suas instalações e utensílios, cumprindo as normas
estabelecidas na legislação sanitária 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 (hábitos), ambiental e dos alimentos; VIII -
respeitar as normas de recebimento, armazenamento, congelamento, cocção, refrigeração,
distribuição, “porcionamento”, amostra e sobras de alimentos; 
IX - utilizar uniforme completo, bem conservado e limpo; 
X - trocar diariamente o uniforme nas dependências internas da unidade educacional;
 XI - respeitar as normas de segurança ao manusear fogões, aparelhos de preparação ou
manipulação de gêneros alimentícios e de refrigeração;
 XII - favorecer o trabalho educativo com as crianças em relação à educação alimentar. 
Art. 53. São atribuições do inspetor de aluno, além das previstas na legislação vigente: 
I - percorrer as dependências da unidade educacional para coordenar e orientar a movimentação
dos alunos;
 II - zelar pela segurança individual e coletiva, orientando os alunos para a convivência harmoniosa e
a prevenção de acidentes na unidade educacional; 
III - comunicar imediatamente à equipe gestora situações que evidenciem riscos à segurança dos
alunos;
 IV - encaminhar ao setor competente da unidade educacional os alunos que necessitarem de
orientação ou de atendimento.
 Art. 54. São atribuições do agente de apoio organizacional, além da previstas na legislação vigente: 
I - atuar nas unidades educacionais desenvolvendo atividades de organização administrativa; 
II - atuar no atendimento aos alunos nos espaços e tempos exigidos pelo planejamento escolar; III -
comunicar imediatamente à equipe gestora toda irregularidade que ocorra nas dependências da
unidade educacional.
 CAPÍTULO II DOS ALUNOS
 Art. 55 Constituem-se direitos do aluno, além do disposto na legislação vigente: 
I - participar, por meio de representação, das reuniões previstas em calendário escolar; 
II - a acessibilidade aos espaços, materiais, objetos e brinquedos e à organização de tempos e
espaços que permitam a educação em sua integralidade; 
III - participar de estudos do meio, de atividades culturais e de outras atividades que contribuam
para o enriquecimento do processo educativo; 
IV - manifestar seus sentimentos, opiniões, pensamentos por meio de múltiplas linguagens;
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 V - a garantia de recebimento de livros didáticos no início do ano letivo; 
VI - tomar conhecimento das disposições deste Regimento Escolar da unidade educacional no ato da
matrícula;
 VII - ter assegurado que a unidade educacional cumpra a sua função de efetivar o processo ensino
aprendizagem;
 VIII - ter assegurado o princípio constitucional de igualdade de condições para o acesso e a
permanência na unidade educacional;
 IX - ser respeitado, sem qualquer forma de discriminação;
 X - solicitar e receber orientação dos diversos setores da unidade educacional; 
XI - participar das aulas e das demais atividades escolares; 
XII - ter assegurada a prática facultativa da Educação Física, observados os casos previstos em lei;
 XIII - ter ensino de qualidade ministrado por profissionais habilitados para o exercício de suas
funções e atualizados em suas áreas de conhecimento;
 XIV - ter acesso aos conteúdos previstos na proposta curricular da unidade educacional;
 XV - ter acesso aos laboratórios e aos demais recursos didáticos e pedagógicos da unidade
educacional, que contribuam para o enriquecimento do trabalho educativo; 
XVI - participar, de forma representativa, na construção, acompanhamento e avaliação do Projeto
Pedagógico da unidade educacional;
 XVII - tomar conhecimento do seu aproveitamento escolar e de sua frequência; 
XVIII - ter assegurada a recuperação de estudos, no decorrer do período letivo; 
XI - contestar critérios e resultados de avaliação, podendo recorrer às instâncias escolares
superiores; 
XX - ter reposição de horas e dias letivos;
 XXI - sugerir aos diversos serviços da unidade educacional, ações que viabilizem o melhor
desenvolvimento das atividades;
 XXII - votar e/ou ser votado representante no Conselho de Escola, na Comissão Própria de
Avaliação, no Conselho de Ciclo ou no Conselho de Termo e no Grêmio Estudantil
XXIII - votar e/ou ser votado representante de classe; 
XXIV - realizar as atividades avaliativas, em caso de ausências, mediante justificativa;
 XXV - receber atendimento em regime de exercícios domiciliares; 
XXVI - receber Atendimento Educacional Especializado; 
XXVII - ter assegurado o direito à ampla defesa;
 XXVIII - ter assegurado o cuidado e a educação; 
XXIX - ter assegurada a instrução em Língua Brasileira de Sinais, LIBRAS, e o ensino da Língua
Portuguesa como segunda língua, quando surdo;
 XXX - receber o uniforme adotado pela Rede Municipal de Ensino no início do ano letivo;
 XXXI - receber o calendário escolar no início do ano letivo e suas eventuais alterações;
XXXII - frequentar ambientes higienizados, arejados e com mobiliário adequado; 
XXXIII - ter assegurado o ingresso na escola após o início do período de aulas, quando devidamente
justificado pelos pais e/ou responsáveis ou pelo próprio aluno, no caso de maioridade civil; 
XXXIV - receber proteção contra qualquer forma de violência física ou simbólica e de negligência. 
Art. 56. São deveres do aluno:
 I - manter e promover relações de cooperação no ambiente escolar;
 II - aplicar-se aos estudos e realizar as tarefas escolares definidas na relação educativa;
 III - atender às determinações dos diversos setores da unidade educacional, nos respectivos
âmbitos de competência; 
IV - participar das atividades curriculares programadas e desenvolvidas pela unidade educacional; 
V - comparecer às reuniões do Conselho de Escola, do Conselho de Ciclo ou do Conselho de Termo,
da Comissão Própria de Avaliação e do Grêmio Estudantil, quando membro representante do seu
segmento;
 VI - zelar pela manutenção da higiene e pela conservação das instalações escolares;
 VII - cumprir as normas disciplinares da unidade educacional e o disposto neste Regimento Escolar; 
VIII - dispor do material solicitado e necessário ao desenvolvimento das atividades escolares; 
IX - tratar com respeito e sem discriminação os integrantes da comunidade escolar; 
X - comunicar aos pais ou responsáveis as reuniões, convocações e outras informações, sempre que
solicitado; 
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XI - comparecer pontualmente às aulas e às demais atividades escolares; 
XII - acompanhar e participar das atividades pedagógicas propostas pelo professor durante o
período das aulas;
 XIII - apresentar os trabalhos e as tarefas nas datas previamente combinadas;
 XIV - responsabilizar-se pelo zelo e pela devolução dos livros didáticos recebidos e os pertencentes
à biblioteca escolar; 
XV - observar os critérios estabelecidos na organização do horário semanal, deslocando-se para as
atividades e locais determinados, respeitado o tempo estabelecido para esse fim; 
XVI - usar, obrigatoriamente, o uniforme adotado pela Rede Municipal de Ensino de Campinas,
conforme disposto na Lei Municipal Nº 9.630, de 07 de janeiro de 1998; 
XVII - participar das aulas de recuperação de estudos. 
§ 1º O comparecimento à unidade educacional, excepcionalmente, sem o uniforme adotado pela
Rede Municipal de Ensino de Campinas, não impede o aluno de participar das aulas, devendo o fato
ser devidamente justificado pelos pais ou responsáveis. 
§ 2º A entrada ou a saída do aluno, excepcionalmente, em horário diferente do estabelecido para o
período de aulas, deve ser justificada pelo pai ou responsável, ou pelo próprio aluno, no caso de
maioridade civil. 
Art. 57. Ao aluno é vedado: 
I - ter atitudes que prejudiquem o processo pedagógico;
 II - ocupar-se, durante o período de aula, de atividades inadequadas ao processo ensino
aprendizagem; 
III - retirar e utilizar, sem a devida permissão da autoridade competente, qualquer documento ou
material pertencente à unidade educacional; 
IV - ausentar-se da unidade educacional sem a prévia autorização da autoridade competente e dos
pais ou responsáveis; 
V - discriminar, usar de qualquer tipo de violência simbólica, agredir fisicamente e/ou verbalmente
os integrantes da comunidade escolar; 
VI - consumir ou manusear qualquer tipo de drogas nas dependências da unidade educacional; VII -
utilizar-se de aparelhos eletrônicos ou quaisquer outros materiais e objetos não destinados ao
processo ensino aprendizagem;
 VIII - danificar ou se apropriar de bens patrimoniais da unidade educacional ou pertences de seus
colegas, funcionários e professores; 
IX - portar material que represente perigo para a sua integridade moral e/ou física ou de outrem; 
X - divulgar, por qualquer meio de publicidade, ações que envolvam direta ou indiretamente o nome
da escola, e/ou dos profissionais e dos alunos da unidade educacional, sem permissão da autoridade
competente.
CAPÍTULO III DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS 
Art. 58. São direitos dos pais ou responsáveis, além dos dispostos pela legislação vigente:
I - ser respeitado na condição de pais ou responsáveis pelos alunos; 
II - participar, por meio de representação, das discussões da elaboração, implementação e avaliação
do Projeto Pedagógico da unidade educacional;
 III - sugerir, aos diversos serviços da unidade educacional, ações que viabilizem o melhor
funcionamento das atividades;82 
IV - ter conhecimento do Projeto Pedagógico da unidade educacional e das disposições contidas
neste Regimento Escolar; 
V - ser informado, no decorrer do ano letivo, a respeito do trabalho educativo realizado pela unidade
educacional, da frequência e do desempenho escolar do aluno; 
VI - ter acesso ao calendário escolar da unidade educacional e de suas alterações; 
VII - votar e/ou ser votado representante no Conselho de Escola e em associações afins;
 VIII - contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores; 
IX - tomar conhecimento dos acontecimentos relevantes da vida escolar do aluno; 
X - requerer transferência do aluno; 
XI - solicitar, à equipe gestora, comprovante de comparecimento à unidade educacional, se
necessário; 
XII - solicitar interlocução com a comunidade escolar; 
XIII - ser convocado para reuniões em horários que viabilizem a sua participação;
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 XIV - exigir que a unidade educacional cumpra a sua função social.
Art. 59. São deveres dos pais ou responsáveis:
 I - matricular o aluno na unidade educacional, providenciando a documentação necessária;
 II - manter relações cooperativas no âmbito escolar;
 III - assumir junto à escola ações de corresponsabilidade que assegurem a formação educativa do
aluno; 
IV - zelar para que o aluno traga diariamente os materiais escolares necessários à execução das
propostas pedagógicas;
 V - respeitar os professores e os demais profissionais da unidade educacional, sem qualquer forma
de discriminação; 
VI - fornecer à unidade educacional os dados e os documentos necessários para a permanente
atualização do prontuário do aluno;
 VII - propiciar condições para o comparecimento e a permanência do aluno na unidade
educacional; 
VIII - respeitar os horários estabelecidos pela unidade educacional para o bom andamento das
atividades escolares, justificando os eventuais descumprimentos;
 IX - identificar-se na secretaria da unidade educacional, para que seja encaminhado ao setor
competente;
 X - comparecer às reuniões e às demais convocações pedagógicas e administrativas da escola;
 XI - comparecer às reuniões do Conselho de Escola e das demais associações, quando integrante;
XII - acompanhar o desenvolvimento escolar do aluno; 
XIII - comunicar à equipe gestora a necessidade de recebimento, pelo aluno, de atendimento em
regime de exercícios domiciliares e apresentar os documentos comprobatórios de tal necessidade; 
XIV - respeitar e fazer cumprir as decisões deliberadas pelos colegiados nos quais está
representado;
 XIV - cumprir as disposições do Regimento Escolar; 
XV - responsabilizar-se pelo comparecimento do aluno nas aulas e nas atividades escolares
realizadas em horários diferentes do período regular de aulas; 
XVI - justificar as ausências do aluno; 
XVII - comunicar à equipe gestora eventuais problemas apresentados pelo aluno, especialmente os
de saúde. 
Art. 60. Aos pais ou responsáveis é vedado:
 I - tomar decisões individuais, no âmbito da unidade educacional, que prejudiquem o
desenvolvimento escolar do aluno pelo qual é responsável ou de qualquer outro aluno; 
II - interferir no trabalho dos docentes entrando em sala de aula sem a permissão da autoridade
competente; 
III - retirar o aluno da unidade educacional sem a devida permissão da autoridade competente;
 IV - retirar e utilizar, sem a devida permissão da autoridade competente, qualquer documento ou
material pertencente à unidade educacional; 
V - desrespeitar qualquer integrante da comunidade escolar, inclusive o aluno pelo qual é
responsável, discriminando-o, usando de violência simbólica, agredindo-o fisicamente e/ou
verbalmente;
 VI - divulgar, por qualquer meio de publicidade, assuntos que envolvam direta ou indiretamente o
nome da unidade educacional e de toda a comunidade escolar, sem a prévia permissão da
autoridade competente.
CAPÍTULO IV DAS AÇÕES DISCIPLINARES 
Art. 61. Os integrantes da comunidade escolar podem estabelecer, coletivamente, e em consonância
com a legislação vigente, as normas de convivência e disciplinares a serem cumpridas por todos,
além das previstas por este Regimento Escolar. 
Parágrafo único. As normas citadas no caput deste artigo devem ser publicizadas e compor capítulo
específico do Projeto Pedagógico da unidade educacional.
 Art. 62. Os fatos ocorridos em desacordo com o disposto neste Regimento Escolar e com as
eventuais normas de convivência e disciplinares, estabelecidas no Projeto Pedagógico, devem ser
analisados e registrados em ata, ouvindo-se os envolvidos e as testemunhas, com as respectivas
assinaturas.
§ 1º Nos casos de recusa de assinatura do registro, por parte da pessoa envolvida, o mesmo será
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validado por assinaturas de testemunhas.
 § 2º É garantido a todos o direito à ampla defesa. 
Art. 63. Na situação de descumprimento pelo aluno das disposições contidas neste Regimento
Escolar e/ou nas normas disciplinares da unidade educacional, as seguintes ações, sem representar
uma ordem hierárquica, são aplicáveis pela equipe gestora:
 I - orientação disciplinar; 
II - comunicação por escrito dos fatos ocorridos, com ciência dos pais ou responsáveis; 
III - convocação dos pais ou responsáveis para comparecimento à unidade educacional;
 IV - suspensão de 1 (um) a 5 (cinco) dias, no máximo.
 § 1º Em situações qualificadas como graves, as equipes gestora e docente devem elaborar relatório
a respeito dos fatos ocorridos.
§ 2º O relatório a que se refere o § 1º deste artigo deve ser apresentado ao Conselho de Escola,
convocado extraordinariamente para este fim, e encaminhado ao Representante Regional da SME.
 § 3º O Conselho de Escola, mediante relatório apresentado, deve discutir e propor
encaminhamentos, respeitadas a legislação vigente e as diretrizes da SME. 
§ 4º A equipe educativa do NAED deve acompanhar os procedimentos relativos às situações
qualificadas como graves. 
TÍTULO IV DA VALORIZAÇÃO E DA FORMAÇÃO CONTINUADA DA EQUIPE EDUCACIONAL 
Art. 64. A formação continuada, promovida pela SME, representa o prolongamento da formação
inicial e se realiza ao longo do exercício profissional. 
Art. 65. A formação continuada, individual e coletiva, é direito e dever de todos os integrantes da
equipe educacional e visa:
 I - à valorização do profissional;
 II - à atualização e ao aperfeiçoamento profissional teórico e prático, em vista das constantes
transformações que ocorrem nos modos de viver e de aprender, das produções de novos
conhecimentos e das novas tecnologias do mundo atual;
 III - aos estudos, reflexões, discussões e compartilhamento de experiências;
 IV - ao desenvolvimento pessoal e cultural;
 V - à pesquisa e produção de saberes. 
TÍTULO V DA EDUCAÇÃO BÁSICA 
Art. 66. A Educação Básica é direito universal e alicerce indispensável para o exercício da
cidadania. 
Art. 67. A Educação Básica ofertada pela SME compreende as etapas da Educação Infantil e do
Ensino Fundamental e as modalidades Educação de Jovens e Adultos, EJA, anos finais do Ensino
Fundamental, e Educação Especial. 
CAPÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
Art. 68. O calendário escolar deve ser elaborado, coletivamente, pela equipe educacional da unidade
educacional, apreciado pelo Conselho de Escola e enviado ao órgão competente para análise e
homologação. 
Art. 69. O calendário escolar deve atender ao disposto em Resolução específica da SME, garantindo
a carga horária mínima e os dias de efetivo trabalho escolar destinados à Educação Infantil, ao
Ensino Fundamental e à EJA. 
Parágrafo único. O efetivo trabalho escolar é caracterizado pelo conjunto de atividades pedagógicas,
desenvolvidas em sala de aula e em outros espaços educativos, com frequência exigível do aluno e
efetiva orientação, presença e participação de professores habilitados. 
Art. 70. A reposição das horas e dos dias letivos deve ocorrer quando houver alteração e/ou
adequação ao calendário escolar que descaracterize o dia e as horas previamente estabelecidos
como de efetivo trabalho escolar. 
Art. 71. A matrícula é o ato formal que vincula o aluno à unidade educacional.
 § 1º É vedada a cobrança de taxas e/ou de contribuições de qualquer natureza vinculadas à
matrícula. 
§ 2º A matrícula é deferida pelo diretor educacional. 
§ 3º Os critérios para a matrícula são definidos por Resolução específica da SME. 
Art. 72. No ato da matrícula:
 I - o pai ou o responsável pela criança e/ou adolescente ou o aluno com maioridade civil deve ser
informado sobre o funcionamento da unidade educacional e de sua organização, conforme o Projeto
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Pedagógico, o Regimento Escolar e os demais regulamentos escolares;
 II - o pai ou o responsável pela criança e/ou adolescente ou o aluno com maioridade civil deve
declarar o seu pertencimento étnico- racial. 
§ 1º Caso o interessado não possua os documentos necessários para a matrícula, a equipe gestora
da unidade educacional deve orientá-lo a buscar as instâncias competentes para as devidas
providências. 
§ 2º A matrícula não pode ser inviabilizada se o interessado não apresentar as cópias dos
documentos necessários, devendo as mesmas serem providenciadas pela equipe gestora. 
Art. 73. A administração de medicamentos aos alunos nas unidades educacionais deve obedecer às
orientações da Secretaria Municipal de Saúde estabelecidas conjuntamente com a SME e
publicizadas em documento próprio.
CAPÍTULO II DA EDUCAÇÃO INFANTIL 
Art. 74. A Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, tem como finalidade o
desenvolvimento integral da criança em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social,
complementando a ação da família e da comunidade.
Art. 75. A Educação Infantil deve considerar a criança como o centro do processo educativo, sujeito
histórico e de direitos que, nas interações, relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua
identidade pessoal e coletiva, produzindo cultura. 
Art. 76. A Educação Infantil é oferecida nos CEIs às crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos de idade,
sendo obrigatória a partir dos 4 (quatro) anos de idade. Seção I Dos Objetivos da Educação Infantil 
Art. 77. 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;
 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. 78. 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 classes sociais, no
que se refere ao acesso a bens culturais e às possibilidades de vivência da 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 à unidade educacional;
 VIII - a acessibilidade aos espaços das unidades educacionais, materiais, objetos, brinquedos e
instruções para todas as crianças, inclusive as com deficiência, transtornos globais de
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
culturas africanas, afro-brasileiras, bem como o combate ao racismo e à discriminação; 
XI - a dignidade da criança como pessoa humana e a proteção contra qualquer forma de violência
física ou simbólica e negligência no interior da unidade educacional 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; 
XIII - o estabelecimento de uma relação efetiva com a comunidade local e a consideração dos seus
saberes.
Seção II Da Organização da Educação Infantil 
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Art. 79. A Educação Infantil é ofertada nos CEIs, obrigatoriamente no período diurno, em tempo
integral ou parcial. 
§ 1º Considera-se tempo integral, a jornada com duração igual ou superior a 7 (sete) horas diárias e
tempo parcial, a jornada de, no mínimo, 4 (quatro) horas diárias. 
§ 2º No caso da oferta de Educação Infantil em tempo integral, a família pode optar pela
permanência da criança, na unidade educacional, em tempo parcial. 
Art. 80. A organização das crianças por idade na Educação Infantil, bem como o número de crianças
por monitor infanto-juvenil I e/ou agente de Educação Infantil, são estabelecidos por Resolução
específica da SME, em consonância com as diretrizes do MEC. 
Subseção I Da Matrícula e da Transferência 
Art. 81. A matrícula, realizada eletronicamente, é contínua ao longo do ano e requer o
cadastramento da criança. 
Art. 82. No ato do cadastramento da criança o interessado deve apresentar a seguinte
documentação original:
 I - certidão de nascimento ou documento de identidade - RG da criança; 
II - comprovante de guarda ou de tutela, quando for o caso;
 III - preferencialmente comprovante de conta de água referente ao endereço residencial no
município de Campinas. 
Art. 83. No ato da matrícula o interessado deve apresentar os originais e as cópias dos mesmos
documentos utilizados para o cadastramento da criança e a carteira de vacinação atualizada. 
Art. 84. A transferência pode ocorrer a qualquer época do ano letivo, mediante solicitação do
responsável legal pela criança.
 Parágrafo único. A criança pode permanecer matriculada na unidade educacional de origem
enquanto aguarda a transferência para outra unidade educacional da Rede Municipal de Ensino,
desde que respeitado o disposto para a frequência, no artigo 86 deste Regimento Escolar. Subseção
II Da Frequência
 Art. 85. A frequência da criança é controlada diariamente pelo professor, registrada no diário de
classe e inserida, por ele, semanalmente, no sistema informatizado da SME. 
Art. 86. As ausências da criança, a partir de 5 (cinco) dias consecutivos, devem ser justificadas pelos
pais ou responsáveis. 
Parágrafo único. As ausências acima do previsto no caput deste artigo devem ser notificadas ao
Conselho Tutelar pela equipe gestora. 
Art. 87. Os eventuais atrasos da criança devem ser registrados em livro próprio mediante
justificativa dos pais ou responsáveis. 
Parágrafo único. Os atrasos não impedem o acesso da criança à escola. 
Seção III Da Proposta Curricular
 Art. 88. O currículo da Educação Infantil, concebido como um conjunto de práticas que buscam
articular as experiências e os saberes das crianças com os conhecimentos que fazem parte do
patrimônio cultural, artístico, ambiental, científico e tecnológico, deve promover o desenvolvimento
integral das crianças.
 Art. 89. O currículo da Educação Infantil deve ter como eixos norteadores as interações e a
brincadeira, garantindo experiências que:
 I - promovam o conhecimento de si e do mundo por meio da ampliação de experiências sensoriais,
expressivas, corporais que possibilitem movimentação ampla, expressão da individualidade e
respeito pelos ritmos e desejos da criança; 
II - favoreçam a imersão das crianças nas diferentes linguagens e o progressivo domínio de vários
gêneros e formas de expressão: gestual, verbal, plástica, dramática e musical;
 III - possibilitem às crianças experiências de narrativas, de apreciação e de interação com a
linguagem oral e escrita, e convívio com diferentes suportes e gêneros textuais orais e escritos;
 IV - recriem, em contextos significativos para as crianças, relações quantitativas, medidas, formas e
orientações espaço temporais;
 V - ampliem a confiança e a participação das crianças nas atividades individuais e coletivas;
 VI - possibilitem situações de ensino aprendizagem visando à autonomia das crianças nas ações de
cuidado pessoal, auto-organização, saúde e bem-estar;
 VII - possibilitem vivências éticas e estéticas com outras crianças e grupos culturais, que alarguem
seus padrões de referência e de identidades no diálogo e reconhecimento da diversidade; 
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VIII - incentivem a curiosidade, a exploração, o encantamento, o questionamento, a indagação e o
conhecimento das crianças em relação ao mundo físico e social, ao tempo e à natureza;
 IX - promovam o relacionamento e a interação das crianças com diversificadas manifestações de
música, artes plásticas e gráficas, cinema, fotografia, dança, teatro, poesia e literatura; 
X - promovam a interação, o cuidado, a preservação e o conhecimento da biodiversidade e da
sustentabilidade da vida na Terra, assim como o não desperdício dos recursos naturais;
 XI - propiciem a interação e o conhecimento pelas crianças das manifestações e tradições culturais
brasileiras; 
XII - possibilitem a utilização de gravadores, projetores, computadores, máquinas fotográficas, e
outros recursos tecnológicos e midiáticos. 
Seção IV Do Processo de Avaliação 
Art. 90. Na Educação Infantil, a avaliação do trabalho pedagógico e do desenvolvimento das
crianças deve ser contínua e garantir: 
I - a observação crítica e criativa das atividades, das brincadeiras e interações das crianças no
cotidiano; 
II - a realização de múltiplos registros por adultos e crianças;
 III - a continuidade do processo ensino aprendizagem por meio da criação de estratégias adequadas
aos diferentes momentos de transição vividos pela criança; 
IV - o registro dos saberes dos alunos por meio de Fichas de Avaliação Descritiva, FADs, elaboradas
trimestralmente e inseridas pelo professor no sistema informatizado da SME. 
§ 1º A avaliação na Educação Infantil não pode implicar em procedimentos de seleção, promoção ou
classificação. 
§ 2º A(s) Ficha(s) de Avaliação Descritiva, FADs, deve(m) ser disponibilizada(s) às famílias.
 
Art. 186. O presente Regimento Escolar, aprovado pelo titular da SME, entra em vigor no primeiro
dia do ano de 2011. 
 
Campinas, 30 de dezembro de 2010. JOSÉ TADEU JORGE

3 - Avaliação instituicional interna ou autoavaliação institucional

3.1 - Avaliação do Projeto Pedagógico do ano anterior

3.1.1 - Cumprimento de Metas

O Plano de ação foi elaborado em conjunto com a equipe de profissionais envolvidos no processo de
ensino e aprendizado das crianças, buscando identificar os problemas e limitações no trabalho
realizado na Unidade e assim de maneira efetiva buscar melhorias de trabalho tanto aos
profissionais, mas principalmente com as crianças, foco do trabalho com excelência. Segue abaixo
Cumprimento das Metas. 
 
Metas Previstas
Propiciar a autonomia das crianças através de brincadeiras diversas.
 
Ações previstas
Desenvolvimento do projeto cantinhos.
 
Cronograma previsto
Primeiro Semestre.
  
Metas alcançadas no decorrer do ano
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Meta executada plenamente.
 
Ações executadas para o cumprimento das metas
Cantinhos; rodízios de brinquedos entre os agrupamentos; Confecção de brinquedos. 
Desenvolvido com as crianças Projeto Quem Sou eu? Com objetivo de trabalhar a questão de
identidade e autonomia com as crianças.
 
Cronograma realizado na execução das metas
Primeiro Trimestre.
 
Metas Previstas
Proporcionar a criança o conhecimento do meio ambiente/comunidade em que está inserida.

Ações previstas
Passeios no entorno do bairro. Observação do tipo do meio ambiente que envolve a unidade escolar
e a residência da criança.

Cronograma previsto
Segundo Semestre.
 
Metas alcançadas no decorrer do ano
Executada.

Ações executadas para o cumprimento das metas
Estudo do meio para Bosque dos Jequitibas AG II e Visita a Escola de Ensino Fundamental Prof.ª
Conceição Ribeiro.

Cronograma realizado na execução das metas
Segundo Semestre.
 
Metas Previstas
Promover ações que garantam a total segurança de todos os envolvidos no ambiente educacional
na unidade, crianças e adultos.

Ações previstas
Tomadas elétricas com tampas protetoras, produtos de limpeza acondicionados fora do alcance das
crianças, circulação segura das crianças, botijão de gás dentro dos

Cronograma previsto
Janeiro.
 
Metas alcançadas no decorrer do ano
Executada parcialmente

Ações executadas para o cumprimento das metas
Palestra de primeiros socorros com toda equipe.

Cronograma realizado na execução das metas
Janeiro.
 
Metas Prevista
Oferecer espaços e mobiliários adequados.

Ações previstas
Materiais acessíveis as necessidades das crianças. Espaços de arte, cantinho de leitura. Espaços e
equipamentos adequados para acolher as crianças com necessidades especiais.
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Cronograma previsto
Durante todo ano letivo.
 
Metas alcançadas no decorrer do ano
Não executado.

Ações executadas para o cumprimento das metas
Verificar possíveis doações de equipamentos adequados.

Cronograma realizado na execução das metas
Durante todo ano letivo.
 
Metas Prevista
Oferecer formação continuada aos educadores durante tempos pedagógicos programados pela
Orientadora Pedagógica.

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

Cronograma previsto
Segundo Semestre
 
Metas alcançadas no decorrer do ano
Executado plenamente.

Ações executadas para o cumprimento das metas
Palestra com a equipe MIPID para os docentes em reunião TDC.
Formação com as monitoras.

Cronograma realizado na execução das metas
Segundo Semestre.

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

“A Formação Continuada deve constituir-se como um espaço que possibilite a troca de diferentes
saberes, de repensar e refazer a prática do professor, havendo uma reorganização de suas
competências e produção de novos conhecimentos.”
Eurides Brito da Silva
        
        A Formação Continuada é elaborada pensando no trabalho do profissional (professor/monitor)
trazendo uma reflexão sobre o próprio trabalho, prática e teoria, sendo abordado nas reuniões:
trocas e aprendizado que colabora para o seu desenvolvimento pessoal e profissional dos
profissionais da unidade. São momentos onde conhecimentos são adquiridos, experiências
compartilhadas. Nesta Unidade em 2018 foram realizadas reuniões Pedagógicas de TDC (Trabalho
Docente Coletivo) que aconteceram todas as quintas-feiras das 11h às 13h, com a presença das
docentes, incluindo a de Educação Especial, coordenada e acompanhada pela Orientadora
Pedagógica, em momentos específicos outros integrantes da equipe gestora. No decorrer do ano
letivo muitos momentos são vivenciados no grupo, a visão é que em toda reunião de TDC há
necessidade de se trazer algo que vai acrescentar no trabalho diário de cada docente. 
A formação continuada dos colaboradores é importante, pois é através dela que os profissionais
melhoram gradativamente sua atuação dentro da instituição.  Não sendo diferente das outras áreas
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da educação, a formação dos docentes para o ensino infantil é fundamental, pois serve como base
para a formação das crianças. A formação continuada da Unidade Educacional trabalha na busca
constante da qualidade de ensino, oferecendo treinamento para seus profissionais e equipe
pedagógica.  Desta forma, são apontados temas inerentes ao processo de ensino-aprendizagem,
éticas, condutas e questões gerais da rotina dos quais são discutidos e refletidos coletivamente
pelos docentes e equipe pedagógica.
A Formação Continuada é um direito de todos os profissionais de Educação, conforme previsto na Lei
de Diretrizes e Bases (LDB) e no Plano Nacional da Educação (PNE). Em consonância com esses
direcionadores, promovemos iniciativas de Formação Continuada para nossos professores e
monitores. Visando a necessidade e a importância da formação continuada que nos mobilizou para
contemplar e refletir acerca de temas pertinentes ao âmbito educacional. Para tanto, escolhemos os
temas a partir da percepção da necessidade e observação da realidade. 
As Reuniões de Trabalho Pedagógico consistiram em reuniões periódicas dentro da unidade, para
elaboração de projetos, análise de planejamento, troca de ideias, adaptações de rotina, pesquisa e
desenvolvimento de novas estratégias de ensino. A escola em si já é um espaço de aprendizado
continuo.
 
Trabalho Docente de Formação Continuada – TDCs
 
·         Elaboração correta dos diários;
·         Relatórios trimestrais das crianças;
·         Planejamento e organização da semana da partilha;
·         Planejamento e sugestões sobre o estudo do meio;
·         Organização e direcionamento da Festa da família e semanas educativas;
-         Planejamento     da semana da criança;
·         Relatório Trimestral das Atividades trabalhadas nos agrupamentos;
·         Vídeo Comportamento infantil Içami Tiba, discussão do assunto abordado;
·         MIPID-Memória, Identidade, promoção da igualdade na Diversidade, ciclo 1,2 e 3;
·         Dicas e esclarecimentos sobre os relatórios individuais das crianças; 
·         Planejamento para reunião de pais; 
·         Planejamento e elaboração da Festa de Encerramento; 
·         Reflexão com a equipe a respeito do ano de 2018 (projetos e eventos),melhorias e sugestões
de temas dos projetos de 2019

Formação com as Monitoras

O trabalho com as monitoras é dividido em dois grupos, cada grupo com duas horas de estudo e
trabalho todas as quartas-feiras e quintas-feiras nos horários das 8:30 h as 10:30 h. Os temas
apresentados foram selecionados de acordo com as necessidades encontradas nos trabalhos
desenvolvido com as crianças desta unidade escolar, visando o bem estar dos nossos pequenos,
criando assim um ambiente harmonioso.
 Dentre os temas abordados fizemos grupos e estudos nas quais trouxemos para a formação os
seguintes assuntos: 
 
·         O brincar, segundo Jean Piaget;
·         Orientações gerais do cuidar e interagir com as crianças;
·         Texto de Adriana Carvalho “Como lidar com a fase das mordidas;
·         Texto de Içami Tiba “Comportamento Infantil”;
·         Foi iniciado um trabalho da importância da leitura para as crianças, e discutido os aspectos
positivos que esse ato influência no desenvolvimento das mesmas;
·         Organização dos tempos espaços na Educação Infantil (Estamos realizando um trabalho com
as monitoras, ensinando-as na montagem de cantos de aprendizagem, com o objetivo de criar
espaços criativos para trabalhar com as crianças nos momentos de recreação; 
·         Reflexão sobre os trabalhos realizados em 2018 e que podemos melhorar para o PPP de
2019; 
·         Confecções de fantasias e decorações para a nossa festa de encerramento. 
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As Segundas-feiras todas as Orientadoras Pedagógicas da Rede do Município de Campinas das CEI
Bem Querer se encontram no Cefortepe para grupos de estudos. Nestes encontros são partilhadas
as práticas pedagógicas, bem como são realizadas leituras e diálogos sobre diversos assuntos que
contribuam para o bem estar da creche. Também se trabalha com planejamentos, contribuições,
ideais e sugestões.

3.1.3 - Atividades de integração realizadas entre equipe educativa e famílias

O termo “Integração”, na acepção da palavra, significa “tornar inteiro”, “completar” (LUFT, 2000), e
é esse o sentido desta busca, aproximando família e escola, que a educação de uma venha a
completar a educação da outra, e que, juntas possam fortalecer-se enquanto instituições
formadoras.
Família e escola estão vivendo a chamada “crise existencial”, a ineficácia de ambas é tema de
livros, artigos, discursos, onde permeiam expressões de mudança como reinventar, reconceituar,
rever, resgatar, transformar, ao lado de outras expressões indicativas de mudança, como
cooperação, coletivo, humano, diversidade, comunidade, interação, afetividade, resiliência,
flexibilização, abertura, participação, parcerias e tantas outras; de modo que, a união, como um
meio de minimizar esse quadro de crise, traz consigo a síntese dessas expressões. Muitos desses
termos, implícita ou explicitamente estão presentes na fala Libâneo (2001, p.131-132) ao fazer
referência à gestão democrática:
"A gestão democrática participativa valoriza a participação da comunidade escolar no processo de
tomada de decisão, concebea docência como trabalho interativo, aposta na construção coletiva de
objetivos e das práticas escolares, no diálogo e na busca do consenso".
Os princípios da gestão democrática que será exercida em nossa Unidade Escolar, apontam para
ações pensadas e decididas no coletivo, dessa forma, as atividades programadas em nosso
calendário escolar contemplam essa interação da Escola com a Familia.

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

No ano de 2018 realizamos reunões do Conselho de Escola, Festa da Familia e a Escola Aberta que
contribuiu para o fortalecimento desse vinculo da Comunidade com a escola. Segue as atividades
realizadas durante o ano.

Xô Dengue!
 
Vimos esse assunto de uma forma divertida e lúdica ao recebermos a visita da equipe da Vigilância
Sanitária em nossa creche, que através de uma apresentação teatral bem animada, foi reforçado
com as nossas crianças a importância do combate ao mosquito da dengue.

Apresentação do Dog Show.
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Em parceria com o canil da Guarda Municipal de Campinas, o “DOG SHOW”, realizou uma
apresentação que foi de “soltar os cachorros”. 
Os cães Brad e Jamal encantaram com suas habilidades adestradas e toda sua simpatia, interagindo
com as crianças e toda a nossa equipe!!!!
Foi um dia com muita diversão e encanto, recheado de novidades e muitas risadas fazendo a
interação entre crianças, professores e funcionários do CEI. 
  

  
  
    
Festa da Família
 
Realizado no mês de Setembro a Festa da Família teve por objetivo resgatar a participação e
presença da comunidade. Trabalhamos com a finalidade de despertar nas crianças o respeito, amor,
cuidado, cooperação pela família. A festa da família foi um dia cheio de diversões, alegrias,
integração e socialização entre os funcionários, as crianças e seus familiares. As crianças
apresentaram músicas e danças com coreografia para toda comunidade escolar.

 
Sábado divertido
 
Nos sábados dos dias 23 e 30 de Junho foi realizado um “Sábado Diferente”, foi realizado atividades
que envolvessem as crianças e familiares. Para isso foi oferecido as seguintes atividades:
·         Palestra sobre “Primeiros Socorros”, realizado pelo 2º Tenente do Corpo de Bombeiros de
Santa Barbara; 
·         Oficina de massinha, nessa oficina as familias juntamente com as crianças confeccionaram
receitas de massinhas e após se diertiram com muita criatividade;
·         Oficina de culinaria, que deu um toque especial ao ser feita pelas familias e crianas uma
receita de brigadeiro;
·         Gincanas, Tiro ao alvo;
·         Jogo da velho;
·         Origami;
·         Apresentação de teatro com as professoras.
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Visita à escola de Ensino Fundamental
Pensando na preparação das crianças que vão para o Ensino Fundamental em 2019, organizamos
uma visita para à Escola Estadual Professora Conceição Ribeiro. 
Nesse dia as crianças conheceram as dependências da escola, a rotina dos alunos no primeiro ano
do Ensino Fundamental, a diretora da unidade realizou uma explicação sobre o funcionamento do
local. Foi um tempo em que as crianças puderam ter acesso a uma nova etapa sem maiores medos,
com o objetivo de auxiliar para que estejam preparadas para essa nova fase de suas vidas. 

 
Festa de Despedida e Escola Aberta
Reposição realizada no dia 15/12/2018 (sábado), por meio de Festa de Despedida e Escola Aberta,
para atingir os 200 dias letivos do calendário 2018. Essa reposição é referente ao dia 12/11/2018,
onde ocorreu Furto do registro na Unidade e falta d´ água, não sendo possível ter atendimento com
as crianças. Segue programação das atividades realizadas:
 
Festa de despedida 
Público alvo – Agrupamentos III e pais/responsáveis
 
Escola Aberta
Público alvo - Agrupamentos I, II, III e pais/responsáveis
Conteúdo programático:
1.    Contação história;
2.    Apresentação musical AG I e II;
3.    Pintura de rosto;
4.    Visitação a escola aberta com as exposições das atividades realizadas pelas crianças durante
ano de 2018.

Reunião de Famílias e Educadores 
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A Reunião de Pais que acontece de forma singular e com atendimento individual aos pais com a
finalidade de estreitar o relacionamento entre pais e educadores num trabalho permeado pelo
comprometimento do saber e do cuidar. Nesse momento de integração é que os pais tenham
oportunidade de conhecer sobre o que a criança faz e aprende e, também, momento que os
educadores respondem às dúvidas deles, criando um clima de debate e crescimento proporcionando
aos pais um relacionamento de confiança e respeito ao qual o objetivo principal é a criança. De
acordo com o trabalho pedagógico desenvolvido trimestralmente. 
Cronograma das reuniões:
26/03/2018 -  14/08/2018 - 11/12/2018
 
Reunião do Conselho Escolar
As reuniões com o conselho escolar foi de suma importância para o bom andamento da escola. No
dia 21 de Fevereiro, elegemos os pais conselheiros, ao qual se comprometeram de serem atuantes
dando suas contribuições para que o projeto pedagógico aconteça em todas as suas dimensões.
Outra reunião foi realizada em 22 de março e 18 de junho eles tiveram acesso à prestação de
contas da unidade com o objetivo de apreciar as contas pagas com os recurso enviados pela SME.
Em Agosto nos dias 14 e 23, para tratar assuntos pertinentes ao bom andamento da Unidade os
assuntos foram: Realizamos junto ao Conselho o planejamento da nossa Festa da família e
apresentação do relatório financeiro para aprovação.

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

          Os Agrupamentos I, constituído por 3 salas, se deu num trabalho voltado à rotina diária. Seu
enfoque basicamente é voltado ao cuidar, entende-se que essa prática também corresponde ao ato
de educar. O projeto Quem sou eu? realizado no início do ano, garantiu construção da identidade se
dá por meio das interações da criança com o seu meio social. A escola de Educação Infantil é um
universo social diferente do da família, favorecendo novas interações, ampliando desta maneira
seus conhecimentos a respeito de si e dos outros. A auto-imagem também é construída a partir das
relações estabelecidas nos grupos em que a criança convive.
Segundo o RCNEI (Referencial para Educação Infantil), “o desenvolvimento da identidade e da
autonomia estão intimamente relacionados com os processos de socialização,” como o brincar de
faz de conta, que é necessário para as que as crianças possam reconhecer as relações entre ela e o
outro e possa conhecer a si mesma.
As atividades também foram pautadas nos projetos elaborados pela equipe escolar, onde foram
desenvolvidos trimestralmente da seguinte forma: 1º Trimestre – Projeto Quem sou eu? , Inicio das
Semanas Educativas: Inclusão e Partilha, finalizamos nosso trimestre com exposição das atividades
trabalhadas, 2º Trimestre – Projeto “Minhas primeiras Artes, Semanas Educativas: Horta escolar,
Festa de Homenagem as famílias com apresentação dos agrupamentos, exposição dos trabalhos
realizados, 3º Trimestre Projeto Texturas e Sensações, Festa da Família, Semanas Educativas Carlos
Gomes, 4º Trimestre Projeto Mundinho das Cantigas, Semana da Criança e Semana do livro, Festa
de encerramento e Escola Aberta com exposição das atividades realizadas durante o ano letivo.
Iniciamos o ano letivo com a adaptação dos bebês, pois, a maioria são bebê que nunca
frequentaram antes uma escola. Para que a adaptação ocorresse de forma agradável e tranquila,
preparamos o ambiente escolar, bem higienizado, bonito, alegre e acolhedor. A sala foi enfeitada,
colocamos bambolês no teto com enfeites, tudo bem colorido e chamativo, para assim, atrair a
atenção dos bebês. Na sala foi preparado um painel de boas vindas, almofadas, brinquedos e ursos
ao alcance de todos, bastante música e DVD´s infantis. 
As atividades realizadas dentro do projeto “Quem Sou Eu”, que teve como objetivo a construção
da sua identidade e autonomia, a partir de sua convivência com as outras crianças e com os adultos
a sua volta, sempre incentivando o ser, o estar, o aprender e o conviver com os outros. Foi realizado
brincadeiras na frente do espelho, para que os bebês pudessem se observar e interagir entre eles,
um momento de socialização e aprendizado, onde os bebês ficaram surpresos ao se verem no
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espelho, experiências que envolvem relações com as mais variadas formas de expressão artística;
Tal experiência também pode ser vivida no Projeto Sexta Em Cena, onde as crianças puderam
apresentar e assistir apresentações ás sextas feiras no palco da Unidade. 
Tais apresentações também foram realizadas dentro da Festa da Família e Festa de encerramento,
com ensaios diários no palco antes de cada evento. Para prepará-las foram estimulados com roda de
música, gestos e roda de histórias. O projeto “Minhas Primeiras Artes”, através de atividades
como música, dança, pintura e muitas outras atividades para estimular a criatividade dos pequenos
e auxiliar em seu desenvolvimento motor.
Algumas atividades como: roda de música, bolinhas coloridas, brincadeiras no pátio e parque,
bolinhas de sabão, brinquedos diversos que fazem parte da rotina dos pequenos e sempre contando
com a participação da equipe (professora e monitoras), com o intuito de ajudá-los a desenvolver de
modo lúdico o conhecimento das partes do seu corpo, coordenação motora, gestos e a linguagem
oral.
Tivemos uma semana especial “Semana da Horta”, as crianças tiveram contato com tinta guache
para pintar as caixinhas de leite já recortadas em formato de gatinho para transformá-las em vasos
para a plantação, algumas crianças gostaram da experiência com a tinta e outros ficaram
incomodados com a tinta em suas mãozinhas. A plantação foi desenvolvida no jardim, as crianças
foram sentadas em roda, a professora apresentou a terra, a muda da plantação e todos pode ter
contato direto com a terra, a maioria gostou porem algumas se recuaram.
Com o projeto “Texturas e sensações”  mediante o manuseio de materiais sensoriais, como o
tapete sensorial, a exploração do espaço da creche de forma a conhecer a textura de árvores,
plantas e gramíneas que estão presentes no ambiente, atividades de reconhecimento de si e dos
colegas e diversos trabalhos que objetivam o desenvolvimento da coordenação motora fina, como o
ato de abrir e fechar zíperes de placas, encher e esvaziar potes com feijões para trabalhar as noções
de quantidade e espaço, dentre outras atividades.
No quarto trimestre desenvolvemos o projeto “Mundinho das cantigas”, explorando aspectos
pedagógicos da música no desenvolvimento com as crianças, uma vez que a partir da música
pudemos trabalhar a noção de espaço, o desenvolvimento motor, a interação social através da
interação com os colegas nas danças e a noção de ritmo, que pode ser a base para o
desenvolvimento de noções matemáticas nas crianças, de forma a ampliar a confiança da criança
em si, através do treinamento das músicas, da interação com os colegas e da apresentação. No
projeto Mundinho das Cantigas foram contadas histórias de um caranguejo, possibilitando a
introdução da música “Caranguejo não é peixe”. Levamos as crianças ao gramado para a contação
de histórias e após isso pedimos para que elas desenhassem o caranguejo coletivamente, atentando
a detalhes como escolha das cores, de forma a possibilitar a vivência dos espaços da creche e
viabilizar a cooperação entre as crianças.
            Os Agrupamentos II constituídos por 5 turmas.  Ao longo do ano, foram trabalhados os
seguintes projetos: Projeto Sexta em Cena, que se realizou todas as sextas feiras, onde esse
agrupamento, além de assistir apresentações de outras turmas, também participou com
apresentações , oportunizando  a criança a convivência com os demais agrupamentos da Unidade,
ajudando as crianças como conviver em harmonia, respeitar o próximo, aprender a trabalhar
coletivamente, ter uma linguagem ainda mais desenvolvida, constituir uma leitura de mundo de
forma inteligente; assim fazendo com que a criança tenha garantido experiências que envolvam
relações com expressões artísticas, relações com o mundo físico e social, interações com as
manifestações e tradições culturais. Projeto “Estreitando os Laços” teve como objetivo de
conhecer a família a fim de desenvolver uma imagem positiva das crianças, ampliando os conceitos
sobre sua identidade, descobrindo que o individuo estará presente em todas as comunidades,
relacionando – se com os outros seres e com todos do ambiente em que vive. O projeto permitiu que
a criança conhecesse sua própria história familiar e regras de convivência, interação, afetividade,
hábitos e emoções no ambiente escolar.  No final deste primeiro trimestre foi proporcionada aos
nossos alunos uma animada semana celebrando uma deliciosa partilha de páscoa. Tivemos filme
falando sobre o significado e porque comemoramos esse dia. Esse tema foi trabalho em sala,
através de história e músicas.
            Toda a última sexta feira do mês deu-se a execução do projeto Aniversariantes do Mês com
a comemoração dos aniversariantes do mês, com decoração, música do parabéns, bolo, para
favorecimento da interação das crianças, valorizando e oportunizando aos mesmos momentos de

Prefeitura Municipal de Campinas
Secretaria Municipal de Educação

http://pponlinesme.campinas.sp.gov.br
22/05/2020 15:11:44   Página 77 de 243



alegria e descontração. Neste ano em um novo formato, todos os agrupamentos foram trazidos ao
pátio e os aniversariantes, subiram ao palco, onde se pode explorar a individualidade de cada
criança.  
            O projeto Copa do Mundo – Descobrindo as riquezas do nosso Brasil teve como
fundamental importância através do esporte de futebol instigar as crianças sobre a prática de
esporte tão importante relacionado à cultura do nosso país. O desenvolvimento desse projeto
mostrou o para o aluno à diferença entre as regiões do nosso país, em relação ao modo de se vestir,
alimentação e música. As atividades foram desenvolvidas por meio de brincadeiras, músicas e
atividades lúdicas.
 A semana educativa da Horta escolar despertou o interesse das crianças para o cultivo de uma
horta e conhecimento do processo de germinação das sementes. As crianças tiveram a
oportunidade de aprender a cultivar plantas utilizadas como alimentos, dessa forma, conscientizar
da importância de estar saboreando um alimento saudável e nutritivo. O envolvimento das crianças
foi muito rico e contribuiu com ações que sejam o bem estar físico e mental gerando conhecimentos
sobre si e o outro em busca do respeito, cooperação e autonomia.
 Dia da Família tivemos um dia com a família na escola, as famílias foram recepcionadas no pátio
como data show, apresentando um pequeno vídeo das crianças participando da receita de cupcake
de chocolates, em que as crianças fizeram para seus familiares, em seguida cada agrupamento
organizaram uma apresentação em homenagem as famílias.
Passeio no “Bosque dos Jequitibás” com esse passeio trabalhamos com a diversidade de espécies de
animais, aves e peixes do nosso e outros países. As crianças demonstraram interesse e foram
participativas, ao perguntarmos se eles conheciam os animais, alguns nos surpreenderam com o
conhecimento de alguns animais e aves como a lontra e o tucano, animais que são citados e vistos
por meio de imagens em uns dos livros que contamos histórias. A associação e memorização sendo
expressa por uma das crianças foi bem gratificante no contexto do ensino-aprendizagem.
Passeamos pelo bosque apresentando os animais e visitamos o aquário, foi bem produtivo.  
O projeto Sistema Solar, que teve como fundamental importância fazer com que as crianças desde
cedo entendam a formação do espaço, conheçam os diferentes planetas e entendam como alguns
fatores no espaço interferem em nossas vidas, além de exercitar suas habilidades manuais, musicais
e corporais. O tema sistema solar é perfeito para introduzir as crianças á ciência e estimular sua
incessante curiosidade desenvolvendo diversos aspectos que visam seu desenvolvimento motor,
cognitivo, social e emocional.
As atividades foram desenvolvidas por meio de brincadeiras, músicas e atividades lúdicas.
Na semana educacional de Carlos Gomes tivemos como objetivo principal de levar às crianças o
conhecimento sobre a obra do grande compositor campineiro, durante a semana as crianças
aprenderam desde cedo quem foi Carlos Gomes e qual a importância dele para a música. Ouviram
sua maior obra “O Guarani” e também puderam conhecer alguns instrumentos. 
Com o projeto: Pintando o sete que visa à livre expressão e criatividade da criança, no desenho,
música e teatro, com o intuito de conhecer e desenvolver as habilidades artísticas. O tema é
perfeito para introduzir as crianças á arte de maneira ampla, incentivando a produção da criança e
permitindo que a mesma desenvolva o gosto pelo belo, pelas artes de forma geral, a arte não está
limitada a sua disciplina, abrange todas as demais áreas e engloba toda à área cognitiva, social e
psicológica das crianças, trazendo uma visão mais crítica e perceptiva diante da realidade que o
cerca. As atividades foram desenvolvidas por meio de brincadeiras, músicas e atividades lúdicas.
SEMANA DO LIVRO: a leitura é um recurso indispensável na vida de todos, principalmente na
Educação Infantil. E foi pensando nisso que realizamos essa maravilhosa semana dedicada as
diversas histórias infantis.Vivenciar dentro da literatura infantil um mundo rico em cultura, em um
mundo mágico de personagens que encantam a todos.
ESCOLA ABERTA : Exibir a produção feita em sala de aula é uma etapa importante da
aprendizagem, durante todo o ano, os alunos produzem muito conhecimento e com essa atitude, o
trabalho dos alunos será valorizado, o que é importante para a construção da identidade de cada
um.
Foi um evento de cores, luz e muita alegria. Além da vibração nos olhinhos felizes das crianças e do
entusiasmo das professoras, a participação festiva dos pais deu um colorido e encantamento
especial a este acontecimento.
Assim finalizamos os projetos desenvolvidos nesse ano de 2018, com todo este processo o aluno é
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beneficiado não somente com relação aos conteúdos, mas principalmente com o trabalho individual
e em equipe.
            O trabalho pedagógico do agrupamento III foi desenvolvido em salas ambientes, com o
objetivo de desenvolver as múltiplas linguagens através de brinquedos, brincadeiras, jogos e outros,
ampliando as possibilidades de expressão e construção dos saberes, oferecendo às crianças o
tempo, o espaço e o olhar necessário para a aprendizagem, desenvolver e valorizar as habilidades
de autonomia, observação, análise e experimentação entre outros, portanto, todas as salas serão
organizadas de acordo com os eixos: Linguagem, Raciocínio Lógico, Ciências e Arte, onde se
trabalhou o lúdico, diversificando os materiais em diversos tempos e espaços em uma relação
criativa e inovador.
As atividades foram pautadas em projetos elaborado pela equipe gestora e equipe docente, no
primeiro trimestre o “Projeto identidade e autonomia” trouxe uma importância em estimular as
crianças ao conhecimento em desenvolver diferentes habilidades na valorização do seu ``Eu, e
assim o tema também despertou o amor, família, a construção de identidades, a interação, a cultura
a diversidade e a cooperação do outro. E dentro deste projeto iniciou-se também um laço da
professora com a adaptação das crianças, neste meio tempo houve uma interação gradativa de
ambas as partes, e assim despertou conhecimentos através das atividades, e a construção de um
laço de amizade, cooperação e aceitação do outro.
O segundo trimestre, com “Projeto Conhecendo o Brasil e o Mundo” futebol é uma das maiores
paixões do povo brasileiro. Mesmo ganhando ou perdendo as pessoas continuam com a paixão.
Quando se fala de Copa do Mundo todos ficam atentos para torcer por seu país, não importa onde
esteja todas as nações se unem e acompanham este grande evento. Nesse projeto, as crianças
foram estimuladas e tiveram a oportunidade de conhecer um pouco das riquezas e necessidades de
cada país por meio de várias atividades lúdicas e dirigidas. Sendo possível assim, ampliar os
conhecimentos sobre as regiões brasileiras, suas características, culturas e costumes. Portanto, a
importância deste projeto foi estimular desenvolver e despertar o interesse das crianças na
construção de novos conhecimentos. De forma lúdica, as crianças confeccionaram uma maquete
com as principais características representando o BRASIL, além de outras atividades como:
colagens, pinturas, dobraduras do barco e tiraram dúvidas da explicação sobre o encontro dos índios
ao ver a chegada do homem branco e também falamos sobra a cultura, costumes indígenas
despertando entusiasmos nas crianças. O projeto iniciou e proporcionou conhecimentos, saberes
sobre o Brasil e suas regiões. Com a amplitude do projeto, foi realizado um sorteio entre os
agrupamentos ficando dividido através de sorteio as regiões.
Para o terceiro trimestre, com o “Projeto Arca de Noé”: O projeto foi elaborado com o intuito de
estimular o aprendizado das crianças de uma maneira criativa, tornando o conhecimento
interessante e rico. O tema “animais” é bastante interessante para as crianças das faixas etárias
que estão envolvidas no projeto, por se tratar de um assunto que já faz parte do cotidiano infantil,
presentes em desenhos, filmes, etc. A Arca de Noé, trata de uma história que apresenta várias
espécies de animais, além de abordar assuntos como: ética, moral, cidadania e meio ambiente. Hoje
tão esquecidos pela sociedade. Nesse projeto fez as crianças refletirem sobre suas ações no
cotidiano, em que compartilharam ideias de quais atitudes seriam corretas. No quarto trimestre com
o  “Projeto Vida Saudável” partindo do pressuposto de que a escola é um espaço propício para
promover a saúde, a formação de valores e hábitos saudáveis (e entre eles o da alimentação), o
projeto surgiu como com o objetivo de contribuir para a conscientização das nossas crianças nas
escolhas que envolvem sua alimentação.  Dessa maneira, o projeto incentivou a criação de bons
hábitos de alimentação saudáveis pelas crianças. Para compreensão do tema, confeccionamos
frutas simbolizando alimentação saudável com massinha de modelar, criamos cartazes de alimentos
saudáveis e não saudáveis, confeccionamos bolo de milho e gelatina e realizamos o plantio da
semente do melão e mamão, frutas que pudemos saborear de sobremesa do cardápio da creche.   
 Semanas educativas Horta escolar, da Família, Carlos Gomes, Semana da Criança, Semana do
Livro  e exposição na Escola Aberta. As crianças que ingressarão seus estudos no ensino
fundamental em 2018 fizeram visita a uma escola do Ensino Fundamental da região. 
Entendendo que tempos e espaços sob a ação pedagógica se constituem de um movimento de
constante transformação e fluidez conforme a criatividade que constroem e geram determinadas
experiências, tendo assim, igual importância na organização do cotidiano. Logo, todas as ações
educacionais promovem experiências mobilizando criação e recriação de conhecimentos e saberes.
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Sob essa perspectiva pode-se dizer que todos os espaços da unidade podem ser ressignificados
pedagogicamente.  Os espaços internos de uso comum são os seguintes: Sala Multiuso, Casa de
Boneca, Pátio, Refeitório infantil, parques externos, quiosque, salas de aula, banheiros. A Sala
multiuso é usada com crianças do AG III como sala ambiente de linguagem, trabalhando com
oralidade, acesso a diferentes gêneros textuais (cantigas de roda, parlendas, poesias, músicas);
quando não é utilizada para projeção de filmes, espaço para biblioteca,  brincadeiras relacionadas a
jogos simbólicos. A Casa de Boneca, é um espaço adaptado para atender as crianças na função de
educar e brincar (já que são ações indissociáveis), contribuindo para a aprendizagem da linguagem
e a habilidade motora de uma criança desenvolvida durante o brincar nesse espaço; com mesinhas,
tapetes, mobiliário de uma casa em miniatura, a criança tem a oportunidade de entender o mundo
ao redor, testar habilidades, aprender funções sociais, conhecer regras e também criá-las. O Pátio é
parte fundamental no processo de aprendizagem, sendo que nos dias mais frios e chuva, é o espaço
mais utilizado pelas crianças; nesse espaço há também o palco, local onde as apresentações teatrais
e musicais de toda a escola são realizados, com a execução de projetos como Sexta em Cena. 
Referente aos espaços, além da sala de multiuso, as salas do Agrupamento III trabalhou com salas
ambientes, organizadas em Eixos da Educação Infantil. Além do espaço de Linguagem, também teve
a sala de Artes, proporcionando o Espaço Cultural, proposto para o desenvolvimento da capacidade
de ouvir, perceber e discriminar diferentes gêneros, estilos e ritmos musicais, criarem desenhos,
pinturas, colagens e modelagens, usando seu repertório. No contexto de salas ambientes, o AG III
também trabalhou com a sala de Raciocínio Lógico, explorando com jogos de tabuleiro, quebra
cabeças, peças de encaixar e sequência lógica. 
Os parques, são quatro no total, auxiliam no processo de ensino-aprendizagem através brincar,
explorar, criar e pensar criticamente, além de ser espaços para o desenvolvimento das habilidades
motoras e sociais que serão usadas pela criança ao longo de sua vida.  O quiosque pôde ser usado
para diversos fins, algumas vezes como momento da hora da roda, com músicas, explicação da
rotina, ou como espaço para que os brinquedos trazidos de casa as sextas-feiras fossem utilizados
como instrumentos de brincadeira e diversão, desenvolvendo a socialização.  
O refeitório e o lactário foram espaços proporcionados para que a criança tenha experiências que
envolvesse interações que permitam a autonomia no pensar e fazer com o outro, no cuidado
pessoal, na auto-organização, na saúde, na nutrição e no bem-estar. Foram espaços que as crianças
puderam aprender sobre a alimentação na prática, além de conviverem num espaço que a
organização, o saber esperar para ser servido, e outras interações fossem vivenciadas. 
O trabalho de Educação Especial foi desenvolvido com base na observação e avaliação pedagógica
de todos os alunos da instituição com o intuito de avaliar áreas específicas de cada criança dentro
de suas particularidades e níveis de idade. Nesta avaliação está sendo possível verificar e identificar
a realidade de cada um no seu processo educacional, analisando se apresenta ou não habilidades,
facilidades ou dificuldades em cada área avaliada e por fim, identificar as dificuldades recorrentes
no aprendizado para assim rever a ação educativa e sanar a dificuldade.
Cada criança foi avaliada individualmente e em seu grupo de sala, em forma de observações,
conversas com o avaliado e a pedagoga da sala, brincadeiras, rotinas diárias e através de
interpretações em desenhos. Depois de ter as informações obtidas, preenchendo um questionário
para ter registrado em prontuário, facilitando o conhecimento de cada um posteriormente. Em
alguns casos, quando observado a dificuldade do educando, a família será chamada para participar
relatando o dia a dia, as dificuldades e os cuidados já existentes ou não com o filho e então receber
orientações sobre o que foi avaliado na escola e quais seriam os procedimentos que se mostrou
necessário e eficaz para o mesmo.
Sempre propondo uma parceria entre escola e família com objetivo de auxiliar no desenvolvimento
do aluno, nos colocando inteiramente a disposição para quaisquer esclarecimentos e orientações.
Paralelamente ao trabalho de observação em cada criança da Unidade, a professora de Educação
Especial atuou junto aos professores como parceria nos casos de inclusão na Unidade. A partir de
cada criança, foram construídas atividades pedagógicas específicas para cada caso, a fim de que
todas as crianças façam parte dos projetos propostos pela Unidade Educacional. 
 
ADAPTAÇÃO
No mês de Fevereiro foi realizado o Projeto Adaptação com nossas crianças, muito importante para
criarmos vínculos afetivos com as mesmas e também com os familiares. Pois é neste momento que
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a criança deixa a companhia dos pais ou responsáveis para passar a pertencer a outro grupo, onde
encontrarão novos amigos, professora e monitoras, que irão acompanhá-los por um longo período.
Foi um mês prazeroso e desafiador, com atividades para as famílias nos primeiros dias com oficinas:
contação de histórias, música, exploração de massinhas caseiras, circuito de obstáculos, teatro de
fantoche, entre outras atividades. 
 
IDENTIDADE
No mês de Março o projeto Identidade oportunizou momentos de interação com o meio e com os
pares, e também mediou diversos saberes para que as crianças diferenciassem o conhecimento de
si e do outro, e permitiu que educadores obtivessem informações significativas a respeito das
crianças e seus familiares.
Todo o contexto do projeto que foi desenvolvido permitiu que as crianças passassem por
conhecimentos de prática de hábitos de higiene, saúde, limpeza, cuidados com o corpo e a
interação das crianças com a escola, família e com a sociedade.
 
DIA DA INCLUSÃO
A inclusão na educação infantil tem sido um trabalho efetivo e integral, pois temos procurado um
maior envolvimento entre educadores, coordenador, pais e a criança. Procuramos fazer um trabalho
de conscientização e responsabilidade para todos.Trabalhamos com educação inclusiva, com
dinâmicas coletivas e brincadeiras de cabra cega, seu mestre mandou...etc.
Através de apresentação de cartaz conversamos sobre os tipos de deficiências, visuais cognitivas,
auditiva, motora, genéticas visuais, entre outras.
 
TEATRO SANASA
Como já de costume a SANASA trouxe a creche Pierre Weil uma peça de teatro, enfatizando o tema
sobre a dengue com muita musica e orientação. Teatro sobre a Dengue de fácil linguagem e
entendimento para as crianças aprenderem como evitar a dengue, não deixando água parada, e o
quintal de casa sempre limpinho.
 
SEMANA DA PARTILHA
O objetivo desse Projeto foi conscientizar o cuidado com o Meio Ambiente, refletindo sobre as
atitudes no dia a dia como seres participantes desse Meio. 
As crianças confeccionaram jogos e brinquedos com materiais recicláveis, realizaram atividades de
incentivo à coleta seletiva, músicas e atividades com tinta, todas buscando o interrese pela
preservação da natureza.
 
FAMÍLIA NA ESCOLA
Promovemos um momento especial com a família das crianças na escola, nosso objetivo é promover
vivencia de momentos significativos com seus filhos. As crianças fizeram a culinária de uma receita
CUPE CAKE onde puderam compartilhar com os pais. Os alunos apresentaram um musical
relacionado as regiões brasileiras e depois tivemos um sorteio de uma linda cesta. Os pais
colaboraram com esse projeto de forma bem participativa. 
 
HIGIENE BUCAL
Recebemos a visita de profissionais da área da saúde, os quais fizeram uma avaliação da saúde
bucal das crianças, distribuíram escovas, incentivaram as crianças a pratica da higiene bucal no seu
dia a dia estimulando-lhes o interesse em manter a dentição e a boca saudável. 
 
HORTA ESCOLAR
Na semana da horta educativa, na escola, com o objetivo de transformar nossos hábitos
alimentares, bem como fazer com que as crianças vivenciam e tenham contato direto com a
natureza e manuseio da terra. Durante a semana brincamos, cantamos, assistimos filmes e citamos
as frutas, verduras e legumes que temos em nossa mesa no dia-a-dia. Além disso as crianças
plantaram hortaliças.
 
ESTUDO DO MEIO – BOSQUE DOS JEQUITIBAS

Prefeitura Municipal de Campinas
Secretaria Municipal de Educação

http://pponlinesme.campinas.sp.gov.br
22/05/2020 15:11:44   Página 81 de 243



Realizamos no final de Junho nosso primeiro Estudo do Meio com as crianças do Agrupamento II, o
estudo foi realizado no Bosque dos Jequitibás, com o objetivo de explorar os espaços naturais,
culturais e de lazer, proporcionando a nossas crianças momento de interação e conhecimento de
novos ambientes.
 
SEMANA EDUCATIVA DA FAMÍLIA / FESTA DA FAMILIA
No mês de setembro, realizamos a nossa Festa da Família tivemos a participação de toda
comunidade, com brincadeiras, apresentações de dança, música e exposição das atividades
realizadas pelas crianças sobre a Família. Foi um momento divertido e alegre onde as famílias
puderam passar juntas e também refletir sobre a importância da família na vida de cada criança. 
 
SEMANA DA CRIANÇA
De 08 a 11 de Outubro foi realizada na Unidade a Semana da Criança, o objetivo foi promover
atividades variadas e interessantes, visando dar oportunidades de lazer e sociabilidade educativa,
valorizando a criança. Proporcionando jogos e brincadeiras educativas. Nessa semana as crianças
puderam se divertir ainda mais, com atividades como: Sessão cineminha, Festa a fantasia, Pula-
pula, algodão doce e piscina de bolinhas, 
 
SEMANA EDUCATIVA DO LIVRO 
No final do mês de outubro, tivemos a nossa Semana Educativa do Livro, que teve como objetivo
resgatar a arte de contar histórias, em diferentes linguagens: corporal, gestual, plástica,
dramatização, musical, sempre incentivando o hábito da leitura despertando a imaginação,
estimulando o gosto pela leitura, realizando o conhecimento acerca do universo lúdico através do
teatro. Foi realizamos atividades como confecção de cartazes e alem disso contamos com a
participação da fundação Educar Dpaschoal, com a doação de livros infantil, que foram enviados as
famílias com a orientação da importância da leitura para vida de uma criança.

ESCOLA ABERTA E FESTA DE ENCERRAMENTO
No mês de Dezembro, tivemos dois momentos muito importantes na Unidade, a Escola Aberta, onde
as professoras montaram uma linda exposição das atividades realizadas pelas crianças no decorrer
do ano letivo, a participação da comunidade foi muito efetiva nesse dia e as crianças ficaram felizes
em ver a família prestigiando as atividades e estando presente no local onde passam parte de seu
dia. Outro momento foi o Encerramento das crianças do Ag III que vão em 2019 para o Ensino
Fundamental, foi muito especial compartilhar esse evento com as famílias e crianças e ver e saber
que os pequenos estão crescendo e passando para outra etapa da vida escolar. 
 
FESTA DOS ANIVERSARIANTES
Toda última sexta-feira de cada mês há comemoração dos aniversariantes.  É um tempo precioso,
onde as crianças podem socializar com crianças de outros agrupamentos, não deixando passar em
branco uma data tão especial que é o aniversário de cada uma.
 
SEXTA EM CENA
Ao decorrer do desenvolvimento dos projetos, ocorreram também as sextas em cenas, com a
participação de todos os agrupamentos, sendo um por semana. A música e a dança ofereceram
possibilidades de experiências e vivências, descobertas do corpo e de seus movimentos,
construindo uma consciência corporal. Além disso, fez com que as crianças desenvolvessem
capacidades físicas e intelectuais reconhecendo a música que foi apresentada. Esses momentos
com música são muito apreciados pelas crianças, por isso foi necessário retomar semanalmente no
ambiente escolar. 

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

A autoavaliação é um processo constante, uma oportunidade para se avaliar a instituição em todos
os seus aspectos, que visa identificar os pontos positivos e, principalmente, em quais pontos a
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instituição deve avançar e propor medidas que melhorem a qualidade de toda a estrutura e as
ações vinculadas ao ensino e à aprendizagem, de modo a se construir uma Unidade Escolar cada
vez mais sólida, o que só será concretizado com a conscientização de todos sobre a importância e
necessidade da participação ativa nesse processo. 
Com base nos Indicadores da Qualidade na Educação Infantil (MEC, 2009) vemos: Indicadores são
sinais que revelam aspectos de determinada realidade e que podem qualificar algo. Por exemplo,
para saber se uma pessoa está doente, usamos vários indicadores: febre, dor, desânimo. Para saber
se a economia do país vai bem, usamos como indicadores a inflação e a taxa de juros. A variação
dos indicadores nos possibilita constatar mudanças (a febre que baixou significa que a pessoa está
melhorando; a inflação mais baixa no último ano diz que a economia está melhorando). Aqui, os
indicadores apresentam a qualidade da instituição de educação infantil em relação a importantes
elementos de sua realidade: as dimensões. 

As Reuniões de Avaliação Institucional (RPAI) tem o papel de desenvolver e implantar um sistema
avaliativo participativo que permite obter dados confiáveis sobre o desempenho do projeto
pedagógico da unidade educacional, com o objetivo de qualificar as suas ações de planejamento
avaliando as metas definidas. Através da mobilização e participação da comunidade na avaliação
temos uma qualidade da instituição de educação infantil, maiores ganhos para as crianças, para a
sociedade e para a educação brasileira. Por isso, é muito importante que todos os segmentos da
comunidade sejam convidados a participar. 

Acentuamos de forma positiva a presença do Conselho de Escola, o qual tem muito a contribuir para
aprimorar a gestão democrática como espaços de decisão e deliberação das questões pedagógicas,
administrativas, financeiras e políticas da escola. Dessa forma, o Conselho de Escola se torna um
aliado na luta pelo fortalecimento da unidade escolar e na democratização das relações de ensino. A
democratização da gestão por meio do fortalecimento dos mecanismos de participação na escola,
em especial do Conselho Escolar, pode-se apresentar como uma alternativa criativa para envolver
os diferentes segmentos da comunidade local e escolares nas questões e problemas vivenciados
pela escola. Esse processo, certamente, possibilitará um aprendizado coletivo, cujo resultado poderá
ser o funcionamento da Gestão Democrática na escola e a consolidação desse por meio deste
coletivo. As reuniões foram programadas segundo as Diretrizes para a organização do Calendário
Escolar da Rede Municipal de Ensino de Campinas que são reuniões trimestrais, com a participação
do coletivo da escola e da comunidade escolar. A unidade educacional, de acordo com sua Proposta
Pedagógica, elaborou e apresentou um Plano de Ação, resultado dos problemas identificados na
Avaliação Institucional (pontos fortes e fracos), na perspectiva de superá-los ou fortalecê-los. O
Plano de Ação, portanto, é mais amplo que os indicadores (ou objetivos) de aprendizagem. Mais
amplo no sentido de que revela/trabalha os aspectos institucionais da unidade educacional, tais
como as relações com a comunidade, a cultura organizacional, as condições infraestruturais, entre
outros. Abaixo os momentos, os quais, que foram proporcionados para a elaboração e concretização
da Autoavaliação: 
1º Momento: 1ª - conhecimento ao grupo dos indicadores de qualidade do MEC/Campinas, 2ª -
análise – estabelecimento de relação entre: a) os indicadores da avaliação institucional MEC-
Campinas, b) o Plano de Ação da unidade educacional c) os da aprendizagem, observando o que diz
respeito mais ao pedagógico e o que é da parte institucional (global) da unidade educacional,
embora as fronteiras entre elas são tênues. 3ª - seleção dos indicadores da avaliação que a UE
considera pertinente à sua realidade. 
2º Momento: O grupo, passo-a-passo, indicador por indicador, aqueles selecionados os mais
relevantes à sua realidade sejam os gerais ou os específicos de aprendizagem, descritos no Projeto
Pedagógico avaliando, o que já se avançou no semestre, o que é preciso avançar pensando nos
caminhos, objetivos, estratégias e recursos.
A Avaliação do Projeto Pedagógico é uma ferramenta fundamental que servirá como parâmetro para
nortear o trabalho entre as fases de elaboração, execução e conclusão do instrumento pedagógico e
a equipe que o desenvolveu.

O projeto será elaborado com a participação de toda a equipe pedagógica onde são estabelecidas
as ações prioritárias para melhorar o atendimento as crianças e tornar possíveis as ações que
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permeiam a execução do Projeto Pedagógico.
 Ao finalizar cada trimestre, nas reuniões pedagógicas semanais, cada projeto concluído passará por
uma avaliação reflexiva coletivo entre os pares objetivando analisar os pontos fortes e fracos
detectados na execução da proposta. Dessa forma, teremos ao término do ano letivo embasamento
através dos registros e observações feitas, quais as metas, objetivos atendidos e quais ações
deverão ser replanejadas visando à melhoria da prática educacional, levando-se em conta a criança
enquanto sujeito da ação.
O Projeto Pedagógico planejado no início do ano letivo, e que norteará todo o trabalho Pedagógico
da Unidade Escolar, será trimestralmente avaliado pelo Núcleo de Ação Educativa Descentralizada
(NAED) na pessoa do supervisor da Unidade Educacional. Esta avaliação se dá através da analise de
um relatório onde as informações do trimestre como Acompanhamento do Trabalho Pedagógico,
Recursos Humanos, Proposta de atendimento de acordo com o Planejamento para o ano, Matrícula e
frequência, Matrícula ativas ao final de cada mês, Matrículas por Ordem Judicial ao final de cada mês
entre outras, são relatados pela equipe gestora da Unidade Educacional por meio de um relatório e
encaminhados à supervisão que emitirá seu parecer, encaminhando o mesmo para Coordenadoria
de Educação Básica e Coordenadoria de Convênios.
No final do ano letivo, a Unidade Educacional elaborará um Plano de Trabalho constando relatório de
todo o Projeto Pedagógico desenvolvido no decorrer do ano. Este Plano de Trabalho é elaborado
pela equipe gestora juntamente com a equipe pedagógica da Unidade Educacional.
O Plano de Trabalho finalizado será encaminhado à Coordenadoria Básica de Educação e à
Coordenadoria de Convênios para que seja avaliado e dado os pareceres em relação ao mesmo e a
aplicação financeira feita pela instituição no decorrer do projeto.

Cada criança é um ser único com características, necessidades, habilidades, e interesses próprios. O
Educador deve conhecer cada criança, respeitando o nível de desenvolvimento em toda situação de
aprendizagem, desenvolvendo na criança um sentimento de confiança em suas capacidades para
enfrentar novos desafios.
Assim, a avaliação na Educação Infantil é considerada intrínseca ao processo educativo. Logo, essa
avaliação realizada com cada criança individualmente é durante todo o ano letivo permitindo ser
contínua e processual, através de observação, fotos, registros, diário de campo e de classe, painéis,
portfólios, sem objetivo de seleção, promoção ou classificação (MEC,2009). As docentes também
tem como base para avaliação dos registros escolares na Educação Infantil, a resolução CME nº
01/16, devendo garantir experiências com as crianças que envolvam:
I - relações sociais e culturais da criança com a vida e com o mundo, que incluem diferentes
gêneros textuais e formas de expressão - corporal, gestual, verbal, plástica, dramática e musical;
II - vivências narrativas de apreciação e interação, individual e coletivamente, com a linguagem oral
e escrita, em meio a diferentes suportes e gêneros textuais orais e escritos, no contexto das
práticas sociais;
III   - relações quantitativas, medidas, formas e orientações espaço temporais a partir de contextos
significativos que recriam as práticas sociais da vida da criança, da família, dos educadores e da
comunidade;
IV - relações com variadas formas de expressões artísticas: música, artes plásticas e gráficas,
cinema, fotografia, teatro, literatura e dança;
V - vivências éticas e estéticas com outras crianças e grupos, dialogando com a diversidade
humana, social e cultural;
VI - promoção de vivências com o conhecimento e a cultura, que explorem e estimulem a
socialização entre sujeitos e grupos, por meio de uma educação integradora e inclusiva que
responda às necessidades educacionais de todas as crianças de diferentes condições físicas,
sensoriais, intelectuais e emocionais, classes sociais, crenças, etnias, gêneros, origens e contextos
socioculturais e espaciais, que se entrelaçam na vida social;
VII - interações que permitam a autonomia da criança no pensar e fazer com o outro, no cuidado
pessoal, na auto-organização, na saúde, nutrição e bem-estar;
VIII - relação com o mundo físico e social, considerando o conhecimento da biodiversidade e a
necessidade de sua preservação para a vida, no cuidado consegue, com o outro e com a natureza;
IX - interações com as manifestações e tradições culturais, especialmente as brasileiras e
X - uso de recursos tecnológicos e midiáticos articulados a práticas sociais que ampliem as
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vivências das crianças com o conhecimento e a cultura.
Sob esse âmbito de avaliação e registro do cotidiano, é realizado um relatório individual de cada
criança, na qual apresentamos às famílias trimestralmente na RFE (Reunião de Família e
Educadores), chamado de relatório de desenvolvimento da criança.

4 - Planos de Trabalho

4.1 - Plano de ação pedagógica do CEI

Proposta Pedagógica em forma de documento para conhecimento de toda comunidade escolar.

Meta(s) definida(s)
Melhor a exposição dos projetos e Proposta Pedagógica para toda equipe e comunidade,
socializando, esclarecendo e divulgando o documento pela Unidade Educacional,
aprimorando o acesso.

Ação(ões)s para o cumprimento da(s) meta(s)
Exposição e orientação às famílias sobre o direito em visualizar e ter o acesso a estes
documentos.
Apresentar a Proposta Pedagógica a toda equipe e comunidade, através de reuniões como
RPAI, TDC, Conselho de Escola, para tornar conhecido por todos.

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

Indicador(es) para monitoramento da(s) ação(ões)
Proposta Pedagógica consolidada.

Cronograma da(s) ação(ões) planejada(s)
Durante todo ano letivo

Elaboração e periodicidade na atualização com a participação das professoras, demais profissionais
e famílias, considerando também o interesse das crianças, para construção da Proposta Pedagógica.

Meta(s) definida(s)
Participação ativa das professoras, demais funcionários e comunidade, na construção da
Proposta Pedagógica.

Ação(ões)s para o cumprimento da(s) meta(s)
Mural com informativos das ações pedagógicas, acrescentando os projetos que estão sendo
realizado.
Realizar múltiplos registros por adultos e crianças.
Proporcionar a equipe momentos de discussão e elaboração da Proposta Pedagógica.
Para final do ano letivo, realizar pesquisa com a comunidade sobre o trabalho realizado.

Principal(is) responsável(is) pela(s) ação(ões)
Equipe Pedagógica, equipe gestora e toda comunidade escolar.

Indicador(es) para monitoramento da(s) ação(ões)
Proposta Pedagógica consolidada.

Cronograma da(s) ação(ões) planejada(s)
Durante todo ano letivo

Na pratica pedagógica, criar condições durante o planejamento e avaliação para que as crianças
possam manifestar suas opiniões.

Meta(s) definida(s)
Analisar os questionamentos das crianças e realizar pesquisas junto com a equipe, traçando
novas ações identificadas pelas crianças

Ação(ões)s para o cumprimento da(s) meta(s)
Durante a roda de conversa dar voz as crianças para que elas exponham suas ideias e
opiniões.

Principal(is) responsável(is) pela(s) ação(ões)
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Equipe Pedagógica e monitoras.
Indicador(es) para monitoramento da(s) ação(ões)

Planejamento, acompanhamento e avaliação.
Cronograma da(s) ação(ões) planejada(s)

Durante todo ano letivo

As professoras organizarem atividades e tempo que ofereçam atividades diferentes que podem ser
escolhidas pelas crianças.

Meta(s) definida(s)
Desenvolver autonomia de escolhas nas crianças, possibilitando tomada de decisão
considerando seu interesse

Ação(ões)s para o cumprimento da(s) meta(s)
Organizar na sala de aula cantinhos com diferentes atividades para que as crianças possam
escolher.

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

Indicador(es) para monitoramento da(s) ação(ões)
Crianças construindo sua autonomia

Cronograma da(s) ação(ões) planejada(s)
Durante todo ano letivo

Levar as crianças a conhecer e a explorar de forma planejada os diferentes espaços naturais,
culturais e de lazer da sua localidade.

Meta(s) definida(s)
Planejar estudos do meio com as crianças Agrupamento II e III, baseado no Projeto
Pedagógico.

Ação(ões)s para o cumprimento da(s) meta(s)
Realizar estudo do meio com base em nosso Projeto Pedagógico já planejado pela equipe,
para Junho e Outubro (Sitio São José).

Principal(is) responsável(is) pela(s) ação(ões)
Orientadora Pedagógica e Direção e equipe pedagógica.

Indicador(es) para monitoramento da(s) ação(ões)
Crianças relacionando-se com ambiente natural e social

Cronograma da(s) ação(ões) planejada(s)
Junho e Outubro

As professoras devem criar oportunidades prazerosas para o contato das crianças com a linguagem
oral e escrita.

Meta(s) definida(s)
Planejar momentos que priorize o contato das crianças com a linguagem oral e escrita.

Ação(ões)s para o cumprimento da(s) meta(s)
Aprimorar as metodologias utilizadas para o desenvolvimento do interesse da criança pela
linguagem oral e escrita. Exemplo (teatro falado, recontar histórias, narrativas, utilização de
livros com imagens, fantoches, musicalização, exposição de atividades).

Principal(is) responsável(is) pela(s) ação(ões)
Orientadora Pedagógica, Professoras e monitoras.

Indicador(es) para monitoramento da(s) ação(ões)
Crianças tendo experiências agradáveis variadas, estimulantes com a linguagem oral e
escritas.

Cronograma da(s) ação(ões) planejada(s)
Durante todo ano letivo

As crianças com deficiências recebem atendimento educacional especializado – AEE quando
necessitam
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Meta(s) definida(s)
O atendimento está comprometido devido à falta de profissional capacitado para a função
de educação especial.

Ação(ões)s para o cumprimento da(s) meta(s)
Estamos realizando no CEI o processo seletivo para contratação da profissional habilitada
para essa função, seguindo a orientação do Termo de Referencia Técnica da SME.

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

Indicador(es) para monitoramento da(s) ação(ões)
Respeito a identidade, desejo e interesses da criança.

Cronograma da(s) ação(ões) planejada(s)
Primeiro Semestre

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

Meta(s) definida(s)
Tomadas elétricas com tampas protetoras seguras, produtos de limpeza acondicionados fora
do alcance das crianças, circulação segura das crianças, botijão de gás dentro dos padrões
de segurança exigidos por lei.

Ação(ões)s para o cumprimento da(s) meta(s)
Comprar protetores para as tomadas.

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

Indicador(es) para monitoramento da(s) ação(ões)
Segurança

Cronograma da(s) ação(ões) planejada(s)
Durante todo ano letivo

Espaços e equipamentos acessíveis para crianças com deficiência.

Meta(s) definida(s)
Temos o balanço adaptado para crianças com necessidades especiais. Solicitar a SME a
adequação dos espaços para que haja a inclusão dessas crianças.

Ação(ões)s para o cumprimento da(s) meta(s)
Reforçar o pedido ao CAE e solicitar mais equipamentos adaptados para atender as crianças
com deficiência.

Principal(is) responsável(is) pela(s) ação(ões)
Direção e CAE

Indicador(es) para monitoramento da(s) ação(ões)
Espaço e mobiliários que favorecem as experiências das crianças.

Cronograma da(s) ação(ões) planejada(s)
Primeiro Semestre e de acordo com a necessidade da unidade.

Disponibilizar nas salas espelhos seguros e na altura das crianças para brincar e observar sua
própria imagem

Meta(s) definida(s)
Instalação dos espelhos nas salas de aula para dar suporte no processo de
autoconhecimento e identidade da criança

Ação(ões)s para o cumprimento da(s) meta(s)
Solicitar a SME a colocação dos espelhos nas salas de aulas.

Principal(is) responsável(is) pela(s) ação(ões)
Direção e CAE

Indicador(es) para monitoramento da(s) ação(ões)
Espaço e mobiliários que favorecem as experiências das crianças.

Cronograma da(s) ação(ões) planejada(s)
Primeiro Semestre
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Mobiliários e equipamentos acessíveis para crianças com deficiência.

Meta(s) definida(s)
Solicitar a SME a instalação de equipamentos e mobiliários acessíveis a crianças com
deficiência de acordo com nossa demanda.

Ação(ões)s para o cumprimento da(s) meta(s)
Realizar a solicitação a SME

Principal(is) responsável(is) pela(s) ação(ões)
Direção e CAE

Indicador(es) para monitoramento da(s) ação(ões)
Espaço e mobiliários que favorecem as experiências das crianças.

Cronograma da(s) ação(ões) planejada(s)
Primeiro Semestre

Instrumentos musicais em quantidade suficiente para o trabalho pedagógico.

Meta(s) definida(s)
Solicitar a SME a disponibilização desse material para realizar atividades com as crianças.

Ação(ões)s para o cumprimento da(s) meta(s)
Realizar a solicitação a SME

Principal(is) responsável(is) pela(s) ação(ões)
Direção e CAE

Indicador(es) para monitoramento da(s) ação(ões)
Materiais variados e acessíveis às crianças

Cronograma da(s) ação(ões) planejada(s)
Primeiro Semestre

Material individual de higiene de qualidade e em quantidade suficiente.

Meta(s) definida(s)
Orientar as famílias através de bilhetes e reuniões a importância de trazer a escola os
materiais de uso pessoal da criança.

Ação(ões)s para o cumprimento da(s) meta(s)
Envio de comunicados e orientações durante as reuniões e/ou individualmente de acordo
com a necessidade.

Principal(is) responsável(is) pela(s) ação(ões)
Equipe Gestora e equipe pedagógica

Indicador(es) para monitoramento da(s) ação(ões)
Materiais variados e acessíveis às crianças

Cronograma da(s) ação(ões) planejada(s)
Durante todo ano letivo.

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

Meta(s) definida(s)
Melhorar a conscientização das famílias quanto à importância e valioso trabalho de todos os
profissionais da Unidade.

Ação(ões)s para o cumprimento da(s) meta(s)
Incluir nas pautas das RFE e Conselho de Escola o respeito que se deve ter com todos,
visando o pessoal e o profissional.
Programar escola aberta para que as famílias possam conhecer a rotina diária de suas
crianças e as atividades realizadas dentro da unidade.

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

Indicador(es) para monitoramento da(s) ação(ões)
Respeito e acolhimento.

Cronograma da(s) ação(ões) planejada(s)
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Durante todo ano letivo.

Baixa frequência dos pais na reunião do Conselho de Escola.

Meta(s) definida(s)
Ter o maior número de pais presentes.

Ação(ões)s para o cumprimento da(s) meta(s)
Envio de comunicados no caderno; Aviso na entrada da escola; Ligar para os pais para
comunicar com antecedência sobre a reunião.

Principal(is) responsável(is) pela(s) ação(ões)
Direção da unidade

Indicador(es) para monitoramento da(s) ação(ões)
Conselho de Escola

Cronograma da(s) ação(ões) planejada(s)
Durante todo ano letivo.

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

A aprendizagem é um processo contínuo que ocorre durante toda a vida do indivíduo, desde a mais
tenra infância até a mais avançada velhice. Normalmente uma criança deve aprender a andar e a
falar; depois a ler e escrever, aprendizagens básicas para atingir a cidadania e a participação ativa
na sociedade. Nosso trabalho se baseia nas Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil
(Brasil, 2009) e as “Diretrizes Curriculares da Educação Básica para a Educação Infantil: um
processo contínuo de reflexão e ação”. ( Campinas, 2016) . Tais diretrizes buscam se consolidar
parâmetros teóricos e práticos que subsidiem o planejamento de uma rotina voltada
intencionalmente à ampliação do universo de experiências deste momento da vida.
A avaliação na Educação Infantil tem por finalidade verificar o desenvolvimento da criança face aos
objetivos propostos, levando-se em consideração as características da faixa etária. A avaliação é
uma atitude constante em todo trabalho planejado. É a constatação da correspondência entre a
proposta de trabalho e sua consecução. Logo, o planejamento engloba a intencionalidade das ações
e formas de registro e avaliação.
De acordo com a resolução CME nº01/2016, a avaliação na Educação Infantil:
I - é concebida na perspectiva de educação integral;
II - é prevista como um movimento de acompanhamento da trajetória individual da
criança das ações educacionais, envolvendo o seu pensar e fazer com o outro, com o
conhecimento e cultura, sem objetivo de seleção, promoção ou classificação;
III - tem como finalidade documentar a trajetória da criança e compor material que
subsidie a reflexão, o planejamento e o replanejamento das ações educacionais para a
permanente qualificação da Educação Infantil, e
IV – será realizada pelos educadores, por meio de crítica, reflexiva e criativa no
acompanhamento das brincadeiras, da relação da criança com o outro, com o
conhecimento e a cultura.
As crianças são avaliadas durante as atividades na escola, através de registros diários, fotos,
filmagens, portfólios, gravações. Também será levado em consideração a especificidade,
individualidade e conhecimento prévio de cada criança, a fim de acompanhar o seu
desenvolvimento e principais características individuais. Entendemos que para avaliar o grau de
aprendizagem da criança é preciso ouvi-la e observá-la com atenção, bem como verificar o seu
desempenho durante as atividades. É importante acompanhar o processo da criança diante do seu
progresso e progresso do grupo. Através desta observação o professor poderá reorientar sua prática
e reelaborar seu planejamento. A avaliação deverá ser contínua e sistemática ao longo de todo
processo de aprendizagem. As aprendizagens são periodicamente, compartilhadas com os
responsáveis pela criança através de fichas descritivas e relatórios de observações.
“ A educação da criança pequena envolve simultaneamente dois processos complementares e
indissociáveis: Educar e Cuidar”. (BUJES, 2001, p.16)
“A brincadeira é para a criança um espaço de investigação e construção de conhecimentos sobre si
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mesma e sobre o mundo. Brincar é uma forma de a criança exercitar sua imaginação. A imaginação
é uma forma que permite às crianças relacionarem seus interesses e suas necessidades com a
realidade de um mundo que pouco conhece”.(Fundamentos Teóricos e Metodológicos da Educação
Infantil p. 107).
A avaliação é de caráter formativo, que ocorre ao longo do ano através de acompanhamento ao lado
da criança no decorrer de suas atitudes, de caráter mediador, que media o contato da criança com a
realidade, vivências e impressões que ela tem de mundo, as percepções do educador em relação á
criança e ao papel da escola, possibilitando a criança construir seu conhecimento, respeitando e
valorizando suas ideias, propondo assim, uma ação reflexiva da aprendizagem.
Cada criança é um ser único com características necessidades, habilidades, e interesses próprios. O
Educador deve conhecer cada criança, respeitando o nível de desenvolvimento em toda situação de
aprendizagem, desenvolvendona criança um sentimento de confiança em suas capacidades para
enfrentar novos desafios.
Vale destacar três aspectos importantes na avaliação da Educação Infantil: protagonismo dos bebês
e das crianças pequenas ao se manifestarem seus movimentos conhecidos, seus processos
sensíveis, seus prazeres e suas emoções; a documentação pedagógica que favorece a continuidade
do que as crianças elaboram, sistematizam, criam e inventam; e a ação compartilhada com as
famílias, que contribui para a compreensão dos rumos e a importância da Educação Infantil.
Conforme o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (doravante RCNEI),
[...] a observação e o registro se constituem nos principais instrumentos de que o professor dispõe
para apoiar suaprática. Por meio deles, o professor pode registrar contextualmente, os processos de
aprendizagens das crianças; a qualidade das interações estabelecidas com outras crianças,
funcionários e com o professor e acompanhar os processos de desenvolvimento obtendo
informações sobre as experiências das crianças na instituição. Essa observação e seu registro
fornecem aos professores uma visão integral das crianças ao mesmo tempo em que revelam suas
particularidades (Brasil, 1998, p. 58-59).
Logo, a observação não é um instrumento descritivo, mas um recurso de investigação e
planejamento. É indispensável que o educador que acompanha o desenvolvimento da criança
valorize o momento onde ela durante sua manifestação espontânea ou não, pode revelar ou
desvelar saberes, desejos e intenções sobre si mesma e sobre o mundo. Quanto ao registro, é
considerado uma das formas mais eficazes, de se efetivar um mapeamento na Educação Infantil,
pois nos registros que o professor pode revisar sua prática, refletir sobre o significado de suas
ações, compartilhando da prática, sociabilidade e envolvimento das atividades propostas, e
principalmente, como melhor atender as dificuldades individuais de cada aluno.
Os Projetos/Temas são avaliados durante o seu desenvolvimento, observando as atitudes e
interesse das crianças nas atividades propostas, seus comentários e comprometimento com as
atividades. O envolvimento das famílias também está dentro desse processo,e é por meio delas que
a aprendizagem acontece.Então como proporcionar boas experiências para eles dentro da escola?
Tudo é mais simples do que parece. As situações rotineiras são ricas para as crianças, e explorar o
dia a dia é uma boa solução para expor a criança à experiências – sensoriais, emocionais e
sociais.Os educadores devem ser cuidadosos ao incentivar os alunos a ir além daquilo que dão conta
de fazer. As crianças de uma mesma sala são diferentes e vivem experiências com sensações
diversas. Então, na mesma sala pode existir uma criança mais aventureira e outra mais tímida. Para
isso é importante estimule o conhecimento e a aprendizagem de forma diferente, que cada uma se
adapte.Conforme a resolução SME nº 10/2016,de 01 de setembro de 2016,devem garantir
experiências que envolvam:
    I - relações sociais e culturais da criança com a vida e com o mundo, que incluem diferentes
gêneros textuais e formas de expressão – corporal, gestual, verbal, plástica, dramática e musical;
     II - vivências narrativas de apreciação e interação, individual e coletivamente, com a linguagem
oral e escrita, em meio a diferentes suportes e gêneros textuais orais e escritos no contexto das
práticas sociais;
      III - relações quantitativas, medidas, formas e orientações espaço temporais a partir de
contextos significativos que recriam as práticas sociais da vida da criança, da família, dos
educadores e da comunidade;
       IV - relações com variadas formas de expressões artísticas: música, artes plásticas e gráficas,
cinema, fotografia, teatro, literatura e dança;
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        V - vivências éticas e estéticas com outras crianças e grupos, dialogando com a diversidade
humana, social e cultural; 
        VI - promoção de vivências com o conhecimento e a cultura, que explorem e estimulem a
socialização entre sujeitos e grupos, por meio de uma educação integradora e inclusiva que
responda às necessidades educacionais de todas as crianças de diferentes condições físicas,
sensoriais, intelectuais e emocionais, classes sociais, crenças, etnias, gêneros, origens e contextos
socioculturais e espaciais, que se entrelaçam na vida social;
         VII - interações que permitam a autonomia da criança no pensar e fazer com o outro, no
cuidado pessoal, na auto-organização, na saúde, nutrição e bem-estar; 
         VIII - relações com o mundo físico e social, considerando o conhecimento da biodiversidade e a
necessidade de sua preservação para a vida, no cuidado consigo, com o outro e com a natureza;
          IX - interações com as manifestações e tradições culturais, especialmente as brasileiras e;
           X - uso de recursos tecnológicos e midiáticos articulados a práticas sociais que ampliem as
vivências das crianças com o conhecimento e a cultura.
            § 1º As ações educacionais devem ser planejadas de forma a assegurar a participação das
crianças, fa
mílias e educadores.
 § 2º O acompanhamento das ações educacionais, nos âmbitos individual e coletivo, deverá ser
registrado continuamente em variadas formas e em diferentes suportes, e subsidiará a elaboração
de registros individuais da trajetória educacional das crianças. 
 O registro é feito através de fotos, filmagens, gravações e coleta de materiais, painéis, portfólios,
registro escrito e relato das crianças e adultos envolvidos nos projetos.

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

Gestão é uma soma de esforços e uma constante atualização/estudos, procurando associar a teoria
e a prática na busca da compreensão dos processos, através de uma leitura da realidade, buscando
indicadores para implementar ações, permitindo a reflexão sistemática da prática, à discussão dos
encaminhamentos e das referências que constituem o processo de gestão.
 
Neste sentido devemos pensar a gestão, segundo Paro (2001):
 
“Gestão é uma prática social e política, e, por isso contraditória e parcial, podendo gerar formas
autoritárias ou participativas. No sentido restrito da administração, seu caráter contraditório é
reforçado pelo confronto dos interesses de classe no interior dos processos de trabalho coletivo. O
que vai definir o perfil de uma administração, se autoritária ou democrática, se reiterativa e
conservadora ou criativa e progressista, será a qualificação de seus fins e a escolha dos processos
utilizados”.
 
Pensar na Gestão Escolar para as escolas de educação infantil é uma tarefa que merece ser vista e
vivenciada por todos aqueles que têm compromisso na formação do cidadão numa sociedade onde
ainda prevalece a exclusão e a falta de cidadania. E é na confrontação com os desafios postos, que
pedem uma radical mudança nos conceitos do dirigir a instituição, ou melhor, administrar a escola
para atingir os objetivos propostos num mundo de mudanças.
 
A Equipe Gestora é formada pela Diretora Educacional, Vice-Diretora e Orientadora Pedagógica,
todas com Licenciatura Plena em Pedagogia. Esta equipe tem a responsabilidade pela gestão do
projeto, desde sua elaboração, implementação e incluem as atividades de organização,
planejamento, orientação, supervisão e direção de maneira a garantir que os objetivos traçados
sejam alcançados, tem por objetivo acompanhar e ter conhecimento de todos os assuntos
pertinentes à Unidade Educacional. Esses assuntos, de cunho pedagógico e/ou administrativos, são
colocados em pauta e discutidos em Reuniões semanais, às Quartas-feiras as 14:00 horas, nas
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dependências da direção para discussões pertinentes do cotidiano escolar e dificuldades e
problemáticas requerentes de soluções e necessárias ao funcionamento da unidade e questões que
envolvam o desenvolvimento e andamento do Projeto Pedagógico. Participarão destas reuniões a
direção, vice direção e orientadora pedagógica e convidados que sejam relevantes para a discussão
e tomada de decisões. Sempre que necessário a equipe gestora se reunirá com os demais
integrantes que compõe a unidade escolar para dar orientações e receber sugestões quanto ao
trabalho em andamento e tais encontros serão registrados em impresso próprio. Nessas reuniões,
são discutidas também atividades previstas no Calendário Escolar, dificuldades e/ou situações
apresentadas pelas professoras nas reuniões de TDC.
 
A Equipe Gestora está sempre presente e disposta a participar e ajudar a resolver as dificuldades e
a partilhar das ideias apresentadas.

 
PLANO DE TRABALHO DA EQUIPE GESTORA
 

METAS AÇÕES

Garantia da qualidade do
bom funcionamento da
Unidade Escolar.

Executar atividades de
atendimento qualificado,
cumprindo normas, leis e
deveres pertinentes.

Elaboração coletiva da
Proposta Pedagógica.

Discussão, planejamento e
reelaboração das propostas
apresentadas, avaliando as
ações propostas com toda a
comunidade escolar e seu
entorno. Promover a
integração e a participação
de todos os envolvidos no
processo educacional.

Organizar e presidir o
Conselho de Escola.

Presidir as reuniões
ordinárias e extraordinárias
do Conselho de Escola.
Incentivar a participação da
comunidade escolar, nos
debates e tomada decisões
da unidade que de tal
forma venha fortalecer o
Projeto Pedagógico.

Participação e
acompanhamento das
atividades pedagógicas nos
diferentes espaços
realizados na Unidade.

Coordenar a equipe na
condução do processo
educacional.

Garantir a participação dos
pais e familiares na escola.

Desenvolver um trabalho
de conscientização quanto
é importante à participação
da família da vida escola
das crianças.
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Oferecer as crianças um
ambiente agradável e
seguro.

Garantir manutenção do
prédio e infraestrutura do
mesmo, a fim de adequá-lo
de forma a atender as
necessidades da Proposta
Pedagógica.

Orientações as docentes
quanto ao registro de
documentos referentes à
vida escolar da criança.

Orientar e ajudar para que
os documentos e registros
sejam realizados de forma
correta de acordo com
orientações SME.

Promover o trabalho em
equipe, valorizando as
potencialidades de cada
funcionário.

Ajudar a equipe na
realização de ações
proposta e estando atentas
para diagnosticar as
necessidades identificadas
na Unidade.

Promover  momentos de
integração família/ escola.

Conscientiza-las da
importância dos colegiados
e da participação em
relação à educação das
crianças, incentivando-as a
frequentarem as reuniões
de pais e educadores e
eventos propostos pela
Unidade.

Estimular a criatividade dos
profissionais da unidade,
cultivando uma equipe
eficiente.

Avaliação constante do
desempenho dos
profissionais envolvidos no
processo educacional.

Garantir que todos os
envolvidos no processo
educacional na unidade
escolar exerçam função
educativa em relação à
criança.           

Orientações, palestras e
cursos para equipe
profissional incentivando a
tratar a criança como
prioridade através de
atitudes de respeito, amor,
carinho e principalmente de
responsabilidade.

 

 
 

 

DESCRIÇÃO DA ROTINA DE TRABALHO:
 

 Coordenar, planejar e acompanhar, junto com a equipe pedagógica, a execução do Projeto

Prefeitura Municipal de Campinas
Secretaria Municipal de Educação

http://pponlinesme.campinas.sp.gov.br
22/05/2020 15:11:44   Página 93 de 243



Político Pedagógico, da Unidade Educativa; 
Implantar e implementar o processo de organização do Conselho de Escola, 
Participar, junto com a Equipe Pedagógica, do planejamento e execução das reuniões
pedagógicas, conselhos de classe, reuniões de pais, e outras atividades da Unidade Escolar, 
Dinamizar o processo ensino aprendizagem, incentivando as experiências da Unidade Educativa,
Zelar pelo cumprimento da função social da escola, organizar e supervisionar o processo de
matrícula, o acesso e a permanência de todos os alunos na Unidade Escolar,
Articular a Unidade Escolar com os demais organismos da comunidade: Associações de Bairro,
Conselho de Escolas, e outros, 
Administrar o cotidiano Escolar; 
Organizar e acompanhar os trabalhos realizados pelos funcionários da Unidade Escolar em
relação à limpeza, conservação, alimentação e higiene; 
Zelar pelo cumprimento da legislação em vigor, dos Procedimentos Gerais, Normas Internas e
Descrição de funções; 
Acompanhar o processo ensino aprendizagem, 
Informar oficialmente a Secretaria Municipal de Educação e ONG, dificuldades no gerenciamento
da Unidade Escolar, bem como solicitar providências no sentido de supri-las; 
Contribuir junto com a comunidade educativa, na valorização do espaço escolar, bem como na
sua conservação; 
Acompanhar o trabalho de todos os funcionários da Unidade Escolar, no sentido de atender às
necessidades dos alunos; 
Buscar em conjunto com a Equipe Pedagógica, Professores e Pais, a solução dos problemas
referentes à aprendizagem dos alunos;
Preocupar-se com a documentação escolar, desde sua elaboração, no sentido de manter os
dados atualizados, cumprindo prazos, bem como encaminhar prioridades; 
Solucionar problemas administrativos e pedagógicos de forma conjunta com a Secretaria
Municipal de Educação; 
Coordenar o processo educacional na área administrativa e no encaminhamento pedagógico; 
Colaborar nas questões individuais e coletivas, que exijam respostas imediatas nos problemas
de disciplinas de alunos, professores e funcionários; 
Buscar soluções alternativas e criativas para os problemas específicos da Unidade Escolar, em
relação à convivência humana, espaço físico, segurança, evasão, etc.; 
Gerenciar os recursos financeiros na Unidade Educativa, de forma planejada em conjunto com o
departamento financeiro da ONG, atendendo às necessidades coletivas do Projeto Político
Pedagógico; 
Estimular, participar de cursos, seminários, encontros, reuniões e outros, buscando a
fundamentação, atualização e redimensionamento de sua função; 
Comunicar ao Conselho Tutelar os casos de maus tratos, negligência e abandono de crianças em
sua Unidade Escolar; 
Administrar os recursos financeiros e patrimônio da Unidade Escolar; 
Viabilizar o acesso e a permanência dos alunos em idade escolar, inclusive os portadores de
deficiências; 
Aplicar normas, procedimentos e medidas administrativas e pedagógicas emanadas da
Secretaria Municipal de Educação. e Conselho Municipal de Educação; 
Cumprir e fazer cumprir as determinações legais estabelecidas pelos órgãos competentes, bem
como, comunicar as irregularidades da Unidade Escolar, buscando medidas saneadoras; 
Coordenar e manter o fluxo de informações entre a Unidade Escolar e a Secretaria Municipal de
Educação;
Desenvolver o trabalho de direção, considerando a ética profissional; 
Cumprir a legislação vigente; 
Realizar outras atividades correlatas com a função;
Respeitar e cumprir os Procedimentos Gerais da Creche e Normas Internas da Creche;
Supervisionar o andamento das funções designadas ao vice diretor e na ausência do mesmo
desempenhá-las.
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DESCRIÇÃO DA ROTINA DE TRABALHO:

Exercer atividades designadas pelo diretor da unidade escolar;
Na ausência do (a) diretor(a), é responsável pelas atribuições do mesmo e por toda a unidade
escolar e suas decisões;
Responsável por supervisionar o atendimento e andamento da secretaria escolar junto aos
sistemas Integre e Prodesp atualizados;
Responsável pelas atualizações constantes necessárias no sistema Prodesp; 
Supervisionar o trabalho da equipe da cozinha na elaboração das diversas planilhas;
Supervisionar o estoque alimentar fazendo, junto ao Ceasa, as solicitações necessárias e os
cancelamentos de entregas;
Informar a equipe da cozinha sobre todos os comunicados e procedimentos recebidos pelo
Ceasa;
Supervisionar e fazer cumprir todas as normas da Vigilância Sanitária e Manual de Boas Práticas
e Manipulação;
Supervisionar e fazer cumprir as planilhas POP nos prazos determinados para seu cumprimento;
Respeitar e cumprir os Procedimentos Gerais da Creche e Normas Internas da Creche;
Manter o ponto eletrônico dos funcionários em dia através de correções necessárias e ou
cadastro dos atestados e justificativas.
Entrega de holerites mensal e recibo de benefícios;
Supervisionar entrada e saída dos alunos, pais e transporte escolar.

DESCRIÇÃO DA ROTINA DE TRABALHO:
 

Articular e coordenar a elaboração da Proposta Pedagógica, com foco em competências e
habilidades;
Coordenar as atividades de acompanhamento e avaliação da Proposta Pedagógica, Planos
Semanais de aula e Projetos Educacionais;
Elaborar o Calendário escolar junto à direção, dentro da proposta da SME;
Conhecer e aplicar a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (9394/96) referente às questões de
educação básica e especial;
Orientar o trabalho dos professores na elaboração, execução e avaliação dos planos de
cursos/aulas, com foco na adequação à Proposta Pedagógica da escola;
Acompanhar e avaliar os resultados dos alunos com dificuldade de aprendizagem, redefinindo
estratégias, junto com os professores;
Recomendar mudanças na forma de ensinar do professor para fortalecer suas habilidades em
sala de aula, estabelecendo uma relação de ajuda ao professor;
Identificar necessidades de treinamento para o corpo docente e sugerir à Direção a participação
em programas de desenvolvimento profissional;
Orientar o professor a explorar as potencialidades didáticas dos projetos em relação aos
objetivos de ensino;
Planejar, coordenar e acompanhar os TDC (Trabalho Docente Coletivo);
Atuar como facilitador nas reuniões de TDC, estimulando a participação, comparando diferentes
pontos de vista, identificando os pressupostos de cada interpretação e analisando a validade
dos argumentos utilizados;
Promover no TDC possibilidades de troca de experiências entre os professores, desenvolvimento
de atitudes de cooperação e co-responsabilidade, elaboração de formas de intervenção
pessoais/e ou coletivas, avaliação do trabalho e replanejamento, como também sessões de
estudo mediante suporte bibliográfico;
Orientar os professores a adotarem estratégias metodológicas diversificadas de ensino que
mobilizem menos a memória e mais o raciocínio e outras competências cognitivas;
Planejar atividades pedagógicas como palestras, encontros e seminários, projetados para
promover o desenvolvimento intelectual, social e físico da criança e da família;
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Ajudar o professor no desenvolvimento da sua auto estima, do auto conceito e da motivação
para ensinar como um processo contínuo;
Estimular o aperfeiçoamento do corpo docente através de estudos sobre novos métodos,
procedimentos em sala de aula, materiais instrucionais e recursos de ensino;
Estimular e orientar o professor na realização do registro diário coletivo e individual e da auto
avaliação com seus alunos;
Incentivar e orientar os docentes na utilização intensiva e adequada dos materiais didáticos e de
recursos tecnológicos disponíveis;
Orientar a seleção e estimular a produção de materiais didático-pedagógicos pelo professor e
promover ações para ampliar esse acervo.

4.4 - Planos de trabalho da organização dos espaços educativos e dos tempos
pedagógicos

O CEI Bem Querer Professor Pierre Wiel, visa ofecerer  as  crianças atendidas um espaço acolhedor e
seguro, possibilitando as elas o seu envolvimento na construção dessa organização, respeitando as
faixas etárias atendidas, suas curiosidades com o mundo que a o cercam.
Sabendo-se que a Educação Infantil é a etapa da Educação Básica destinada ao atendimento de
crianças da faixa etária de 0 a 5 anos e 11 meses, é coerente pensarmos nas características desta
área da educação: idades específicas trazem demandas especificas.
No caso da Educação Infantil, estudos bastante atuais dizem respeito à necessidade de
estruturarmos uma proposta de educação e cuidado no trabalho com as crianças pequenas. O
trabalho deve ser conduzido de forma que criemos oportunidades sólidas para que estas crianças
possam interagir com o mundo e com outras pessoas, num espaço especificamente estruturado
para suas ações, utilizando-se de todas as suas linguagens/formas de expressão tendo como ação
principal  brincar e a partir desde eixo condutor, abrir caminhos para a manifestação livre de toda
cultura produzida no grupo.Com isso nossa unidade conta com três agrupamentos I  e um total de
89  crianças com idades entre quatro meses á dois anos de idade e uma equipe totalizando doze
monitoras nas três salas em período integral e uma professora para cada sala no período da manhã.
 
ADAPTAÇÃO E ACOLHIMENTO
 
Consideramos muito importante a parceria e a interação família/escola para que haja a construção
de laços saudáveis favoráveis à troca de vivências e ao pleno desenvolvimento da criança, sendo
ela o principal sujeito da adaptação. É um período flexível e de transição entre a saída de casa e a
entrada na escola, nesse período a criança e a família experimentam uma série de sentimentos:
Expectativa, medo, esperança, alegria, etc. Além da adaptação nesse ambiente novo é necessário
se adaptar a outros fatores como sono, alimentação, higiene e vários tipos de estimulação. E no
decorrer desse processo a confiança, respeito, carinho e parceria são fundamentais entre a família
os educadores e a direção em todo processo educativo.
 
ACOLHIMENTO: A nossa rotina diária começa com a entrada e acolhida das crianças, depois o
café, logo após damos início a roda da conversa (com música de “Bom Dia”, e diversas músicas,
histórias) momento de grande interação entre criança e educador. Depois é feita a higienização,
atividades de estimulação, almoço e soninho.
 
Nesse processo de adaptação procuramos oferecer um ambiente seguro e uma rotina diária flexível,
respeitando que cada criança vivencia a adaptação de maneira única, sendo que algumas demoram
mais tempo para se sentirem acolhidas e seguras do que outras.
 
Éfundamental respeitar a individualidade de cada criança e ficar atenta aos sinais que a criança
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demonstra nesse período para seguir desenvolvendo a prática pedagógica. Durante esse período foi
observado que alguns alunos apresentam aspectos importantes que indicam avanços em sua
adaptação, alguns já abrem os braços para a educadora, despedem-se dos pais, engatinham,
andam ou correm para dentro da sala. E nesse período foram desenvolvidas atividades de
estimulação como: Percepção motora, sensações corporais, imaginação, etc.
 
Devido á todos esses aspectos o ingresso da criança na escola não depende apenas em adaptar-se
ao novo ambiente, mas na forma em que a criança é acolhida, a qualidade desse acolhimento
garante uma boa adaptação e favorece o estabelecimento de vínculos e também a relação entre
família, criança e escola.
 
ROTINA
 
A rotina diária começa com o acolhimento na entrada das crianças, a roda do bom dia através de
músicas que a maioria das vezes é realizada na sala de aula, mas nada que impeça de acontecer no
pátio, no quiosque ou entre outros espaços da creche.
 
 
HIGIENE
 
O banho e a escovação é diário na creche, é um momento de relaxamento, reconhecendo o próprio
corpo, proporcionando o conforto, trocas de afetividade, carinho e diálogo com as crianças.
 
 
REFEIÇÃO
 
Utilizamos o espaço do Lactário para a alimentação como:  almoço e jantar e assim compartilhamos
a afetividade com as crianças.
 
 
SONINHO
 
Durante soninho procuramos proporcionar um ambiente acolhedor, tranquilo e confortável com
colchões disponíveis para cada criança e lençol que a família encaminha. É neste momento que a
criança fica mais calma, além disso, desempenha um papel fundamental no desenvolvimento físico
e emocional de cada um renovando suas energias.
 
MOMENTO LÚDICO
 
Utilizamos todos os espaços da unidade como: pátio, sala, solário, casinha da boneca, onde as
crianças podem brincar livremente explorando os espaços e brinquedos como: escorregador e
cavalinhos. A hora do brincar é muito importante para o desenvolvimento psicomotricidade,
coordenação motora da criança, faz parte da rotina da sala para estimular o convívio e interação
com outras crianças respeitando-as sempre. O nosso trabalho pedagógico foi em ensinar a criança
da melhor forma de conhecer, experimentar, estimular habilidades motoras básicas aliadas com o
lúdico proporcionando independência da criança. Observamos que durante este ano letivo, as
crianças criaram uma autonomia muito grande para seu desenvolvimento.
Sempre iniciamos nossas atividades pedagógicas na roda da conversa, onde trabalhamos a rotina
diária, calendário, chamadinha com cantigas infantis, e através do nome deles para que se
conheçam e socializem uns com os outros.

 AGRUPAMENTO II
 
Contamos com cinco salas e um total de 152  crianças com idades entre dois anos a três anos de
idade e uma equipe totalizando 10 monitoras nas cinco salas em período integral e uma professora
para cada sala no período da manhã.
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No momento das refeições algumas crianças ainda necessitam da ajuda das educadoras para se
alimentar dependendo o cardápio do dia, embora já sejam capazes de segurar certos objetos.
 
 
ADAPTAÇÃO E ACOLHIMENTO
 
Trabalhamos nesse momento com diversas atividades, tecidos coloridos e fantoches para cotação
de história, e cantigas infantis que as crianças mais gostam.
 
Realizamos um trabalho com atividades que envolvem o lúdico, ou seja, as brincadeiras que são
importantes para o crescimento e aprendizado das crianças desde pequenas; essas brincadeiras
estimulam as crianças, na sala brincam com “bolinhas de sabão” e atividades utilizando pintura com
as mãos.
 
Alguns já assimilam as cores por meio da linguagem simbólica, são realizados os cantinhos com
jogos de montar, para poder desenvolver a coordenação motora das crianças, tamanho, e formas;
além de observar como eles se comportam no relacionamento uns com os outros em atividades em
grupo.
 
Um momento que gostam muito é a hora de cantar, gostam dos gestos, das histórias que as
músicas contam, dos sons, etc. Participam muito bem! E é através da música que iniciamos nossa
roda, “Bom dia amiguinho...”. Essa música os ajudou a decorar o nome dos coleguinhas.
 
Trabalhamos também com as regrinhas e combinados através de imagens e assim manter uma boa
convivência entre as crianças, expondo na sala um painel com as regras e combinados.
 
Durante as atividades dirigidas a turma é separada em dois ou três grupos nos cantinhos para poder
acompanhá-los melhor, sempre sobre a observação do professor e das monitoras.
 
MOMENTO DA RODA DA CONVERSA
 
Na roda, o professor recebe as crianças, proporcionando sensações como acolhimento, segurança e
de pertencer aquele grupo, aos pequenos que vão chegando. Para tal, pode utilizamos de jogos de
mimica, músicas e mesmo brincadeiras tradicionais, como Adoletá e corre-cotia, promovendo um
verdadeiro ritual de chegada.
 
Após a chegada, o educador organiza a roda de conversa, onde as crianças podem trocar ideias e
falar sobre suas vivências. Então todas as crianças tiveram um momento para falar, é importante
que todos estejam sentados de forma que possam ver-se uns aos outros, além de fomentar as
conversas, estimulando as crianças a falarem, e promovendo o respeito pela fala de cada um.
 
Através das falas, pode conhecer cada uma das crianças, e observar quais são os temas e assuntos
de interesse destas. Na roda, desenvolvemos atividades que estimulam a construção do
conhecimento acerca de diversos códigos de linguagens, como, por exemplo, marcação do dia no
calendário, brincadeiras com crachás contendo os nomes das crianças, jogos dos mais diversos tipos
e outras.
 
Depois de recebidas em sala no momento de roda são cantadas musicas infantis de roda e
apresentado a rotina falando de tudo que seria trabalhado durante o dia com as crianças das salas,
o ambiente a onde nós iriamos, as regras da sala, os combinados em roda, após está apresentação,
organizamos as crianças para o momento das refeições sempre com higienização das mãos.
  
 
MOMENTO DA HISTÓRIA.
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As crianças adoram ouvir histórias, e os adultos podem descobrir o enorme prazer de conta-las. Na
Educação Infantil, enquanto a criança ainda não seja capaz de ler sozinha podemos ler para elas
mostrando as figuras sempre de uma maneira lúdica e divertida.
 
No momento da história é um momento, bem trabalhado com as nossas crianças um momento em
que todas voltaram a sua atenção para a dramatização e a forma que é contada.
 
Também durante estes momentos do final da aula utilizamos dos fantoches para a cotação de
história e o próprio livro para contarmos as historia a nossas crianças.
 
 
ALIMENTAÇÃO E HIGIENE PESSOAL
 
Quando estamos nos preparando para o momento da alimentação todas as crianças são chamadas
uma por uma pelas educadoras para higienização das mãos.
 
Durante o trajeto vamos cantando músicas de roda com as crianças passando pelos corredores,
quando chegamosao refeitório é colocada cada agrupamento para sentar conforme a ordem de
chegada, quando todos os agrupamentos estão no refeitório é cantada a música da refeição com
todas as professoras e monitoras e uma educadora fica na mesa a onde as outras começam a servir
cada criança.
 
Após a refeição é oferecida as frutas para as crianças, onde com a orientação da professora e
educadoras todos aprendem a pegar a fruta e come-las, então quando todos terminam retornamos
para a sala onde já foram colocados os colchoes para que todos possam dormir.

 
 
ESCOVAÇÃO E HORA DO SONO
 
Nos momentos de escovação todas as crianças participavam desse momento á qual cada criança
vai ao banheiro com o auxilio da professora e educadoras para realizar escovação, para ir ao
banheiro os separados grupos de cinco crianças, onde cada uma levava a sua escova e com a
orientação da professora e educadoras aprendiam a escovar os seus dentes.
 
Após esse momento íamos para a sala organizar o ambiente para que todos pudessem descansar.
Durante estes momentos ensinamos durante o ano as crianças a organizarem os sapatos e a colocá-
los e tira-los, cada criança foi aprendendo conforme o seu tempo, foi apresentados para todas as
crianças alternativas para que todos viessem á aprender a forma de organizar seus pertences. No
momento da soneca todos dormiam tranquilamente com a observação das educadoras e professora.
 
 
AGRUPAMENTO III
 
Contamos com tres salas no período da manhã das 7:00 hrs as 11:00 hrs e três salas no período da
tarde das 13:00 hrs as 17:00 hrs, com um total de 182  crianças com idades entre três anos a cinco
anos e doze meses de idade, todas as salas com uma professora.
 
 
 
ADAPTAÇÃO E ACOLHIMENTO
 
Este período é muito importante para criarmos vínculos afetivos com as crianças e também entre os
familiares. Pois é neste momento que a criança deixa a companhia dos pais ou responsáveis para
passar a pertencer a outro grupo, onde encontrarão novos amigos e professora, que irão
acompanhá-los por um longo período. É onde precisamos ter cuidado e responsabilidade, pois
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queremos crianças seguras e felizes no ambiente escolar sendo este fator fundamental no
desenvolvimento social da criança.
Neste período realizamos varias atividades, recreação, reconhecimento do ambiente escolar, das
salas ambientes, para que a criança comece a socializar com a creche, funcionários, outras crianças
e professoras, rodas da conversa para que possamos conhecer um ao outro.
Na adaptação, realizamos várias atividades onde trabalhamos com regras, limites e afetividade,
onde as mesmas foram realizadas em salas ambientes (linguagem, raciocínio e artes), realizamos
brincadeiras recreativas, tradicionais e lúdicas, a fim de socializar a criança com o ambiente e
pessoas, fazendo que elas se sintam verdadeiramente acolhidas no âmbito escolar, deixando não só
a criança satisfeita e feliz como também toda família.
 
 
Organização do trabalho pedagógico nos agrupamentos III integrando os espaços e os
tempos.
 
O trabalho pedagógico das turmas dos Agrupamentos III , são realizados em salas ambientes
organizadas pelos Eixos da Educação Infantil, contido em nosso Projeto Pedagógico:
 
Espaço Identidade, Autonomia e Linguagem – serão atividades, a fim de que as crianças
possam  experimentar e utilizar recursos para expressarem seus desejos, sentimentos e ideias.
Dessa forma, dá-se oportunidade as crianças de ampliarem sua autoestima, de valorizarem ações
de cooperação e solidariedade, de adquirirem hábitos de autocuidado e de aprenderem a respeitar
regras básicas de convívio social, familiarização com a imagem do próprio corpo, exploração de
gestos, posturas e ritmos para expressar-se e comunicar-se na relação com a brincadeira, com o
jogo e com o outro.
 
Espaço Cultural – local proposto para o desenvolvimento da capacidade de ouvir, perceber e
discriminar diferentes gêneros, estilos e ritmos musicais, cuidando para que as músicas não se
limitem ao repertório infantil. A criança brinca, percebe e expressa sensações sentimentos e
pensamentos em relação ao que a música comunica.
 
Propiciar às crianças a oportunidade de utilizarem instrumentos e materiais diversos para
explorarem suas características, propriedades e as possibilidades de manuseio que eles oferecem;
criarem desenhos, pinturas, colagens e modelagens, usando seu repertorio; explorarem espaços
bidimensionais e tridimensionais em suas produções artísticas; e valorizarem suas produções, bem
como as de outras crianças e da Arte em geral.
 
Natureza e Sociedade - Proporcionar às crianças, através deste espaço, a ampliação de suas
experiências, favorecendo a construção do conhecimento sobre o mundo social e natural, formular
perguntas, confrontar ideias, buscar soluções para que, posteriormente e gradativamente, possam
compará-las com aquelas que a ciência propõe e, ainda possam explorar e estabelecer relações com
o ambiente e as diferentes formas de vida.
 

4.5 - Planos de trabalho entre pares

Sabendo-se que a Educação Infantil é a etapa da Educação Básica destinada ao atendimento de
crianças da faixa etária de 0 a 5 anos e 11 meses, é coerente pensarmos nas características desta
área da educação: idades específicas trazem demandas especificas.
 
No caso da Educação Infantil, estudos bastante atuais dizem respeito à necessidade de
estruturarmos uma proposta de educação e cuidado no trabalho com as crianças pequenas. O
trabalho deve ser conduzido de forma que criemos oportunidades sólidas para que estas crianças
possam interagir com o mundo e com outras pessoas, num espaço especificamente estruturado
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para suas ações, utilizando-se de todas as suas linguagens/formas de expressão tendo como ação
principal o brincar e a partir desde eixo condutor, abrir caminhos para a manifestação livre de toda
cultura produzida no grupo.
 
 A formação continuada de educadores pressupõe um processo político pedagógico e implica na
transformação de saberes já construído. Remete-nos a Paulo Freire para alertar sobre os desafios de
uma pedagogia transformadora e a pedagogia de práxis, por natureza requer a transformação do
sujeito nela envolvidos, por isso gera medo.
 
"Ninguém nasce educador ou marcado para ser educador. A gente se faz educador, a gente se
forma, como educador, permanentemente, na prática e na reflexão da prática". (FREIRE, 1991: 58).

A Formação Continuada é elaborada pensando no trabalho do profissional (professor/monitor)
trazendo uma reflexão sobre o próprio trabalho, prática e teoria. Nas reuniões são abordados os
seguintes assuntos: trocas de aprendizados que colaboram para o desenvolvimento pessoal e
profissional dos profissionais da unidade. 
A Formação Continuada dos colaboradores é importante, pois é através dela que os profissionais
melhoram gradativamente sua atuação dentro da instituição.  Não sendo diferente das outras áreas
da educação, a formação dos docentes para o ensino infantil é fundamental, pois serve como  base
para a formação das crianças. A formação continuada da Unidade Educaional, trabalha na busca
constante da qualidade de ensino, oferecendo treinamento para seus profissionais e equipe
pedagógica.  Desta forma, são apontados temas inerentes ao processo de ensino-aprendizagem,
éticas, condutas e questões gerais da rotina dos quais são discutidos e refletidos coletivamente
pelos docentes e equipe pedagógica.
A Formação Continuada é um direito de todos os profissionais de Educação, conforme previsto na Lei
de Diretrizes e Bases (LDB) e no Plano Nacional da Educação (PNE). Em consonância com esses
direcionadores, promovemos iniciativas de Formação Continuada para nossos professores e
monitores. Visando a necessidade e a importância da formação continuada que nos mobilizou para
contemplar e refletir acerca de temas pertinentes ao âmbito educacional. Para tanto, escolhemos os
temas a partir da percepção das necessidades encontradas nos trabalhos desenvolvidos com as
crianças desta unidade escolar, visando o bem estar dos nossos pequenos, criando assim um
ambiente harmonioso e seguro.
Com relação aos saberes do movimento, o processo de formação continuada tem o objetivo de
subsidiar a ação dos professores e outros profissionais que atuam na Educação Infantil para um
trabalho educativo que o contemple como uma linguagem da criança. O desafio é fazer com que a
formação continuada seja um espaço que favoreça a formação de profissionais que reconhecem e
assumem o seu papel central na implantação das políticas educativas. Um espaço de produção e
troca de diferentes saberes por meio de um processo permanente de reflexão sobre a prática
docente.

De acordo com o Termo de Referência Tecnica 2016 no item 6. DA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS
PROFISSIONAIS - Os profissionais docentes e de apoio, que trabalham diretamente com as crianças,
têm garantido em sua jornada de trabalho, o tempo pedagógico para trabalho entre os pares – 02
(duas) horas semanais. A Equipe Gestora deve organizar o horário de trabalho dos profissionais, de
modo a possibilitar que os professores e/ou AEI reúnam-se, semanalmente, durante 02 horas
consecutivas, no início ou final do período letivo, para discussão das práticas pedagógicas tendo a
luz da legislação educacional como pano de fundo e coordenação do Orientadora Pedagógicada
Instituição.
 
O trabalho docente coletivo precisa a todo o momento ser refletido e repensado tanto dentro da sala
de aula como fora dela. Partindo-se desse princípio, entende-se a importância do professor estar
sempre se capacitando, discutindo, refletindo suas práticas pedagógicas. Nossa proposta dará
ênfase para a articulação do Projeto Político Pedagógico par e passo com o Plano de Ensino das
docentes.
 
Nos horários de formação semanal será desenvolvido o plano de trabalho de temas mencionada no
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item 4.6 este documento.
 
A metodologia será feita em discussão em grupos ou estudo teórico a qual consiste em dar voz as
experiências práticas e consequentemente, as demandas formativas dos profissionais combinando
tais relatos com conceitos relacionados à educação infantil em geral. Também envolve a construção
e uma postura de educador pesquisador de sua própria prática em busca da melhoria em termos de
qualidade de suas ações cotidianas, tornando-se consciente de sua prática pedagógica.
 
As Reuniões Pedagógicas de TDC (Trabalho Docente Coletivo) acontecem todas as quintas-feiras das
11h às 13h, com a presença das docentes de todos os agrupamentos, incluindo a professora de
Educação Especial, coordenada e acompanhada pela Orientadora Pedagógica, em momentos
específicos outros integrantes da equipe gestora.
 
As pautas são elaboradas pela Orientadora Pedagógica a partir de observações do cotidiano escolar
e divididas em informação, formação e planejamento sobre o trabalho docente. Durante as reuniões
faz-se uma devolutiva do que foi apontado na reunião anterior. Toda pauta da reunião é registrada
num livro Ata pelas docentes. Os assuntos que foram discutidos em TDC são levados as reuniões
com a Equipe Gestora para serem resolvidos da melhor forma.

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

Iniciamos o ano letivo de 2019 com formações para toda a equipe de trabalho (professoras,
monitoras cozinheiras, auxiliar de cozinha, serventes, auxiliar administrativo e porteiro). Sabemos o
quanto é importante as formações para todos os Profissionais envolvidos no processo de ensino e
aprendizagem de nossas crianças, para aperfeiçoar nosso trabalho e refletir sobre nossa prática no
dia a dia, as formações foram pensadas em demandas de necessidades do cotidiano dentro da
escola. Segue abaixo o cronograma das propostas de formações continuada para este ano letivo. 
 Com o objetivo de motivar o trabalho dos profissionais para este ano realizamos no dia 25/01/2019
dentro da unidade a formação com o palestrante Sandro Domingos com o tema "Como Viver uma
vida extraordinária" trazendo a reflexão sobre a postura profissional de cada pessoa dentro do
ambiente, motivando os mesmos a fazer o melhor trabalho dentro de sua função responsável. 

Realizamos no dia 29/01/2019 a formação com a palestrante Sandra Vicente profissional da saúde
que abordou o tema " Primeiros Socorros". Possibilitando aos profissionais a capacidade de intervir
em situações de problemas, sabendo como atuar, tornando-se apto a diminuir o sofrimento de
vítimas de acidentes, podendo até salvar vidas. Reconhecer situações de problemas, identificar as
condições do paciente, saber a técnica necessária para suprir as necessidades da vítima, diferenciar
os variados tipos de acidentes e entender a importância de ser um PRESTADOR DE SOCORRO.

No dia 06/03/2019 Palestra com a psicologa Bianca Bordin trabalhou o tema. "Desenvolvimento
Emocional da criança na primeira infância", objetivo principal foi destacar as fases de
desenvolvimento da criança para que os profissionais possam respeitar os limites de cada fase em
que a criança se encontra, observando o comportamento das crianças dentro do ambiente escolar,
para poder identificar possíveis necessidades comportamentais dos mesmos.

No mesmo dia no período da tarde realizamos a palestra com a Assistente Social Rosangela Ribeiro,
que trouxe para as monitoras reflexões sobre o trabalho com as crianças com o respaldo a
importância do ECA dentro do ambiente escolar.
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 A Associação Nazarena Assistencial -ANA, pensando em um melhor atendimento para as crianças,
acredita que separar tempo de formação para a prática de oficinas específicas com sua equipe de
monitoras e professores da educação infantil, irá aprimorar o trabalho já realizado. Sendo assim a
partir do mês de abril deste ano letivo iniciamos oficinas de recursos, ornamentação de ambientes e
práticas de contação de histórias com a palestrante Juliana Silva Sampaio.

 Os temas foram elaborados juntamente com as monitoras das unidades em visitas de observações.
Entre elas as mais requisitadas foram:
 Confecção de cartazes;
 Oficinas de brinquedos recicláveis;
 Rotina, regras e combinados;
 Roda de conversa;
 A importância do brincar;
 Oficina de música na Educação Infantil;
 Ornamentando na Educação Infantil;
 Oficina de Contação de Histórias;
 Oficina de recursos visuais;
  Todas as formações serão avaliadas através de registo em fotos, livro ata e depoimentos das
equipes.
 
 

DOCENTE

TEMA FORMAÇÃO DE
PROJETOS

PROFISSIONAIS
ENVOLVIDOS

TEMPO LOCAL METODOLOGIA OBJETIVOS AVALIAÇÃO

Socialização de textos
semanais trazidos pelos
professores

Professoras Durante
o ano
letivo

CEI
Bem
Querer
Prof.
Pierre
Wiel

Leitura,
Discussão em
grupo,Dinâmicas
de
grupo,registros
escritos e
fotográficos.

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

A avaliação será dada
através de observação
do conteúdo com
aprofundamento do
tema.

Compart i lhamento de
experiências pelos
docentes e trocas de
ideias entre os mesmos

 

Professoras

 

Durante
o ano
letivo

CEI
Bem
Querer
Prof.
Pierre
Wiel

D i s c u s s ã o em
grupo

I n c e n t i v a r o
docente a fazer
reflexões sobre a
sua prática 
pedagógica na
formação e
desenvolvimento
das crianças.

A avaliação será dada
através de observação
do conteúdo com
aprofundamento do
tema

Avaliação do ano de
2018 ressaltando os
pontos positivo e
negativos

C o n s t r u ç ã o e

Orientadora
Pedagógica

3 dias

24/01

31/01

07/02

CEI
Bem
Querer
Prof.
Pierre
Wiel

D i n â m i c a de
grupo, leitura e
reflexão

Levar o professor
a partir do olhar e
avaliação do ano
de 2018,a
repensar e
construir os

A avaliação será dada
através da observação
do conteúdo, e
construção do plano de
2019.
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organização dos
projetos, semanas
educativas e estudos do
meio 2019.

projetos do ano
de 2019.

 

P a l e s t r a de
apresentação das
atividades desenvolvidas
pela guarda municipal

Proin 1 dia

14/02

CEI
Bem
Querer
Prof.
Pierre
Wiel

Registro escrito
e fotográfico.

Levar o professor
a refletir sobre a
importância do
trabalho em
equipe a partir
d a s organizações
e temas a serem
trabalhados.

A avaliação será dada
através de observação
de conteúdo com
aprofundamento do
tema; a aproximação
com a prática que será
realizada.

Palestra: Lúdico e a
psicomotricidade na
educação infantil

Orientadora
pedagógica

2 dias

21/02

28/02

CEI
Bem
Querer
Prof.
Pierre
Wiel

Video, dinâmica
 de grupo,
Registro.

Levar o professor
a repensar sua
prática e ações
sobre a
importância da
psicomotricidade
em relação ao
desenvolvimento
da criança em
conjunto com o
corpo e
movimento.

A avaliação será dada
através de observação
de conteúdo com
aprofundamento do
tema por meio de
resultados das praticas
desenvolvidas.

A n a l i s e da avaliação
institucional e
preenchimento do
quadro de metas

Orientadora
pedagógica

1 dia

07/03

Querer
Prof.
Pierre
Wiel

L e i t u r a e
discussão em
grupo

E n v o l v e r o
professor na
proposta
educacional da
unidade escolar,
fazendo-o
compreender que
o processo
educacional é um
trabalho coletivo.l

 

Palestra A importância
da leitura e o faz de
conta na educação
infantil

Palestrante:
Juliana Sampaio

3 dias

   14/03

21/03

28/03

 

CEI
Bem
Querer
Prof.
Pierre
Wiel

Leitura,
Dinâmica de
grupo, Registro
escritos e
fotográficos.

Levar o professor
a repensar sobre
a influencia da
leitura para o
desenvolvimento
da criança em
diferentes
aspectos.

A avaliação será dada
através de observação
de conteúdo com
aprofundamento do
tema; a aproximação
com a prática social
relacionada ao produto
fi n a l , observando
semanários, relatos e
cotidiano.

Discussão Texto
Comunicado SME/DEPE
n o 110/2016 com

Orientadora
Pedagógica

3 dias

04/04

C E I Bem
Querer
Prof.

Leitura,
Dinâmica de
grupo, Registro

Levar o professor
a repensar suas
definições e a

A avaliação será dada
através de observação
de conteúdo com
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enfoque em Concepção
de Currículo e
Considerações para
Avaliação na Educação
Infantil

 

11/04

18/04

 

Pierre
Wiel

escritos e
fotográficos.

elaboração de um
currículo
significativo que
reflita sobre os
processos
avaliativos na
Educação Infantil

aprofundamento do
tema; a aproximação
com a prática social
relacionada ao produto
fi n a l , observando
semanários , relatos e
cotidiano.

P a l e s t r a :Resgatando
Memórias

Pedagogo

Diego Cardoso

(convidado)

1 dia

25/04

 

C E I Bem
Querer
Prof.
Pierre
Wiel

Apresentação
expositiva e
dinâmica de
grupo

R e s g a t a r nos
professores
vivencias do
passado que
influenciam em
sua postura
profissional

A avaliação se dará
através de observação
do conteúdo com
aprofundamento do
tema.

Oficina: Concepção do
Autismo e a Importância
da Estimulação Sensorial

 Orientadora
Pedagógica

 

 

 2 dias

02/05

09/05

C E I Bem
Querer
Prof.
Pierre
Wiel

 Leitura, vídeo e
Dinâmica de
Grupo

Levar o professor
a repensar sua
prática e ações
sobre um novo
olhar da inclusão.

A avaliação será dada
através de observação
de conteúdo com
aprofundamento do
tema juntamente com o
profissional em
educação especial.

D i s c u s s ã o do Texto:
“Criatividade, ética e
Educação”. Sátiro.
Angélica: em Brincar de
Pensar. Atica, 2013

Orientadora
Pedagógica

1dia

1605

C E I Bem
Querer
Prof.
Pierre
Wiel

Leitura,
Dinâmica de
grupo, Registro
escritos e
fotográficos.

 Levar o professor
a repensar sua
prática e ações
sob um novo
olhar através da
arte e educação,
e a estimulação
d a criatividade
dentro da
educação.

A avaliação será dada
através de observação
de conteúdo com
aprofundamento do
tema; a aproximação
com a prática social
relacionada ao produto
fi n a l , observando
semanários, relatos e
cotidiano com as
equipes em sala.

Palestra: Gramáticas e
Produção de Textos para
Professores com enfoque
em Elaboração de
Relatórios.

P r o f e s s o r de
Português
convidado

1 dia

23/05

C E I Bem
Querer
Prof.
Pierre
Wiel

Leitura,
Dinâmica de
grupo, Registro
escritos e
fotográficos.

Levar o professor
a repensar suas
definições e a
elaboração de um
currículo
significativo e que
entenda que o
bom uso da língua
portuguesa faz-se
necessário dentro
de uma prática
pedagógica.

A avaliação será dada
através de observação
de conteúdo com
aprofundamento do
tema; a aproximação
com a prática social
relacionada ao produto
fi n a l , observando
semanários, relatórios e
elaboração de projetos.

Pa l e s t r a : Direito da
Criança e Adolescente e
nossa Responsabilidade
enquanto educador

Assistente social 1 dia

30/05

C E I Bem
Querer
Prof.
Pierre

Leitura,
Dinâmica de
grupo, Registro
escritos e

Levar o professor
a repensar suas
definições e a
elaboração de um

A avaliação será dada
através de  observação
de conteúdo com
aprofundamento do
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Wiel fotográficos currículo
significativo que
contemple os
direitos da
Criança.

tema; a aproximação 
com a prática social
relacionada ao produto
final, observando
semanários , relatos e
cotidiano.

Oficina: Jogos, Criação
Musical usando a voz, o
corpo e o movimento.

Orientadora
Pedagógica e
professor de
música convidado

2 dias

06/06

13/06

C E I Bem
Querer
Prof.
Pierre
Wiel

D i n â m i c a de
grupo, 
Registros e
discussões .

Levar o professor
a repensar sua
prática e ações
sob um novo
olhar através da
arte e educação e
música, como
novas
possibilidades da
construção de um
projeto.

A avaliação será dada
através de  observação
de conteúdo com
aprofundamento do
tema; a aproximação 
com a prática social
relacionada ao produto
final, observando
semanários , relatos e
cotidiano.

Oficina: Arte e Educação.
Discussão da Obra de
Picasso: “As Meninas (
1952). Releitura da arte
com reflexão pedagógica

Orientadora
Pedagógica

1 dia

27/06

C E I Bem
Querer
Prof.
Pierre
Wiel

D i n â m i c a de
grupo, Registros
e discussões.

Multimídia

Levar o professor
a ter um novo
olhar sobre a
concepção da
infância,
concepção de
arte na educação,
e a possibilidade
de novas práticas.

A avaliação será dada
através de observação
de conteúdo com
aprofundamento do
tema; a aproximação
com a prática social
relacionada ao produto
fi n a l , observando
semanários , relatos e
cotidiano.

Orientações curriculares
na educação infantil
(SME)

Orientadora
Pedagógica

2 dias

01/08

08/08

C E I Bem
Querer
Prof.
Pierre
Wiel

Leitura,
Dinâmica de
grupo, Registro
escritos e
fotográficos

Levar o professor
a repensar sua
prática e ações
sob um olhar
voltado as
orientações
curriculares
contribuindo para
o registro de
desenvolvimento
da criança.

A avaliação será dada
através de observação
de conteúdo com
aprofundamento do
tema; a aproximação
com a prática social
relacionada ao produto
fi n a l , observando
semanários , relatos e
cotidiano.

P a l e s t r a : Saúde
Emocional do Professor:
Estresse e Síndrome de
Burnout

Psicólogo
Convidado

1 dia

15/08

C E I Bem
Querer
Prof.
Pierre
Wiel

Multimídia Levar o professor
a repensar sua
prática enquanto
profissional e a
importância da
sua saúde
emocional.

A avaliação será dada
através da prática social
relacionada ao produto
fi n a l , observando
relatos e cotidiano.

Discussão do Texto: (Re)
Criando Espaços e

Orientadora
Pedagógica

3 dias C E I Bem
Querer

Leitura,
Dinâmica de

Levar o professor 
a repensar sua

A avaliação será dada
através de observação
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Tempos. Do Caderno
Curricular Temático
Educação Básica: Ações
Educacionais em
Movimento.

22/08

29/08

05/09

Prof.
Pierre
Wiel

grupo, Registro
escritos e
fotográficos

prática e ações
sob um novo
olhar através da
educação, e a
estimulação da
criatividade
dentro da
educação.

de conteúdo com
aprofundamento do
tema; a aproximação
com a prática social
relacionada ao produto
fi n a l , observando
semanários , relatos e
cotidiano.

Palestra: Distúrbios da
fala e da linguagem na
infância

Fonoaudiólogo
Convidado

1 dia

12/09

C E I Bem
Querer
Prof.
Pierre
Wiel

Multimídia Levar o professor
a compreender e
respeitar as fases
da fala e
linguagem da
criança com um
olhar atento aos
possíveis
distúrbios.

A avaliação será dada
através de observação
de conteúdo com
aprofundamento do
tema; a aproximação
com a prática social
relacionada ao produto
fi n a l , observando
semanários, relatórios e
elaboração de projeto e
plano de aula.

Palestra:
Desenvolvimento da
Personalidade da criança

Psicólogo
Convidado

1 dia

19/09

C E I Bem
Querer
Prof.
Pierre
Wiel

Multimídia Levar o professor
a repensar suas
definições e a
elaboração de um
currículo
significativo que
contemple o
desenvolvimento
da criança.

A avaliação será dada
através de observação
de conteúdo com
aprofundamento do
tema; a aproximação
com a prática social
relacionada ao produto
fi n a l , observando
semanários, relatos e
cotidiano.

 Texto: A importância
sobre o registro feito
pelos professores

Orientadora
Pedagógica

1 dia

26/09

C E I Bem
Querer
Prof.
Pierre
Wiel

Leitura,
Dinâmica de
grupo, Registro
escritos e
fotográficos.

Levar o docente a
ser consciente
sobre as bases
em que ele
fundamenta a sua
prática
pedagógica
permitindo-se a
fazer uma
avaliação
contínua do seu
t raba lho escolar
diário.

A avaliação será dada
através de observação
de conteúdo com
aprofundamento do
tema; a aproximação
com a prática social
relacionada ao produto
fi n a l , observando
semanários, relatos e
cotidiano.

V í d e o :Retratando a
importância do
Brincar,Ivan Cruz

Orientadora
Pedagógica

1 dia

03/10

C E I Bem
Querer
Prof.
Pierre
Wiel

Multimídia A m p l i a r o
conhecimento do
brincar na
Educação Infantil

A avaliação será dada
através de observação
de conteúdo com
aprofundamento do
tema; a aproximação
com a prática social
relacionada ao produto
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final, observando
semanários, relatos e
cotidiano.

O fi c i n a de Brinquedos
Adaptados para Crianças
com Necessidades
Especiais

P r o f e s s o r em
Educação Especial

1 dia

10/10

 

C E I Bem
Querer
Prof.
Pierre
Wiel

D i n â m i c a de
grupo, oficina
com registro
fotográfico

D a r ao professor
a oportunidade de
promover a
brincadeira sua
prática e
a u m e n t a r seu
leque de opções
de trabalho junto
a inclusão

A avaliação será dada
através de observação
de conteúdo com
aprofundamento do
tema; a aproximação
com a prática social
relacionada ao produto
fi n a l , observando
semanários , relatos e
cotidiano.

Pa l e s t r a :O desenho
revela uma vida

Psicopedagoga
Convidada

1 dia

17/10

C E I Bem
Querer
Prof.
Pierre
Wiel

D i n â m i c a de
grupo, oficina
com registro
fotográfico

O p o r t u n i z a r ao
professor um
olhar atento aos
desenhos e traços
das crianças.

A avaliação será dada
através de observação
de conteúdo com
aprofundamento do
tema; a aproximação
com a prática social
relacionada ao produto
fi n a l , observando
semanários , relatos e
cotidiano.

Lidando com as emoções
dos pequenos

Texto: Como lidar com a
fase das mordidas

Orientadora
pedagógica

3 dias

 

24/10

31/10

07/11

C E I Bem
Querer
Prof.
Pierre
Wiel

Leitura,
discussão em
grupo e registro
escrito

A m p l i a r o
conhecimento dos
docentes sobre as
emoções dos
pequenos e
refletir sobre as
formas mais
adequadas e
eficientes ao lidar
em casos de
mordidas

A avaliação será dada
através de observação
de conteúdo com
aprofundamento do
tema; a aproximação
com a prática social
relacionada ao produto
final, observando
semanários , relatos e
cotidiano.

D i s c u s s ã o do Texto:
Perceber, falar; pensar
arte. Do Livro:
Interações: Onde está a
arte na infância. Blucher,
2012

Orientadora
Pedagógica

3 dias

14/11

21/11

28/11

C E I Bem
Querer
Prof.
Pierre
Wiel

Leitura,
Dinâmica de
grupo, Registro
escritos e
fotográficos

Levar o professor
a repensar sua
prática e ações
sob um novo
olhar através da
ar te e educação,
e a estimulação
da criatividade
dentro da
educação.

A avaliação será dada
através de observação
de conteúdo com
aprofundamento do
tema; a aproximação
com a prática social
relacionada ao produto
fi n a l , observando
semanários, relatos e
cotidiano.

Discussão da formação
de 2019 e sugestões de
temas para a elaboração

P r o f e s s o r e s e
orientador
pedagógico

3 dias

05/12

C E I Bem
Querer
Prof.

Relatos,
depoimentos e
considerações,

Levar o docente a
refletir sobre a
necessidade e

A avaliação será dará
através de observação
do conteúdo com
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prévia do plano de
trabalho na formação de
2020

12/12

19/12

Pierre
Wiel

discussão em
grupo e registro
escrito.

importância da
formação
c o n t i n u a d a no
âmbito do TDC.

aprofundamento do
tema.

Elaboração do Plano de
Trabalho Coletivo

T o d o s os
professores

1 dia C E I Bem
Querer
Prof.
Pierre
Wiel

Leitura,
Registros
escritos

Elaborar
coletivamente por
agrupamentos o
plano de trabalho
a ser
desenvolvido em
2019

A avaliação será dada
através de observação
de conteúdo com
aprofundamento do
tema; a aproximação
com a prática social
relacionada ao produto
fi n a l , observando
semanários, relatos e
cotidiano.

Discussão, planejamento
e apresentação dos
Projetos Anuais.

Orientadora
pedagógica

1 dia C E I Bem
Querer
Prof.
Pierre
Wiel

Leitura,
Dinâmica de
grupo, Registro
escritos e
fotográficos.

Levar o professor
e a repensar sua
prática e
organizar seu
currículo
conforme o
projeto
apresentado.

A avaliação será dada
através de observação
de conteúdo com
aprofundamento do
tema; a aproximação
com a prática social
relacionada ao produto
fi n a l , observando
semanários, relatos e
cotidiano, e relatórios
trimestrais.

Elaboração de Relatórios
dos Projetos
desenvolvidos.

T o d o s os
professores

1 dia C E I Bem
Querer
Prof.
Pierre
Wiel

Leitura,
Registros
escritos

I n c e n t i v a r o
professor a
elaboração de um
relatório focando
na Avaliação do
trabalho
pedagógico
realizado ao longo
do ano .

A avaliação será dada
através de observação
de conteúdo com
aprofundamento do
tema, aproximação com
a prática e leitura
desses relatórios sob
enfoque avaliativo.,

Discussão das
etapas para
elaboração do
Plano de Trabalho
individual

T o d o s os
professores

2 dias C E I Bem
Querer
Prof.
Pierre
Wiel

Leitura,
Registros
escritos

Elaborar
coletivamente por
agrupamentos o
plano de trabalho
a ser
desenvolvido em
2018.

A avaliação será dada
através de observação
de conteúdo com
aprofundamento do
tema; a aproximação
com a prática social
relacionada ao produto
fi n a l , observando
semanários, relatos e
cotidiano.

  

MONITOR  
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TEMA FORMAÇÃO DE
PROJETOS

PROFISSIONAIS
ENVOLVIDOS

TEMPO LOCAL METODOLOGIA OBJETIVOS AVALIAÇÃO

L e i t u r a de normas
internas com discussão

Orientadora
pedagógica

1 dia CEI
Bem
Querer
Prof.
Pierre
Wiel

Leitura,
Dinâmica de
grupo, Registro
escritos e
fotográficos.

Incentivar o 
Agente
Educacional a
repensar suas
práticas e
socializar seus
conhecimentos
com o coletivo.

A avaliação será
contínua,
verificando a
participação e as
mudanças de
a t i t u d e na
importância dessas
mudanças nas
crianças.

Socialização de textos semanais
trazidos pelas monitoras

Monitoras Durante
o ano
letivo

CEI
Bem
Querer
Prof.
Pierre
Wiel

Leitura,
Discussão em
grupo,Dinâmicas
de
grupo,registros
escritos e
fotográficos.

 Incentivar as
monitoras a dividir
e socializar seus
conhecimentos
com o coletivo.

A avaliação será
dada através de
observação do
conteúdo com
aprofundamento do
tema.

C o m p a r t i l h a m e n t o de
experiências pelas monitoras e
trocas de ideias entre os
mesmos

 

Monitoras

 

Durante
o ano
letivo

CEI
Bem
Querer
Prof.
Pierre
Wiel

D i s c u s s ã o em
grupo

I n c e n t i v a r as
monitoras a
fazerem reflexões
sobre a sua prática
na formação e
desenvolvimento
das crianças.

A avaliação será
dada através de
observação do
conteúdo com
aprofundamento do
tema

P a l e s t r a : Lúdico e a
psicomotricidade na educação
infantil

Orientadora
pedagógica

2 dias

 

 

CEI
Bem
Querer
Prof.
Pierre
Wiel

Video, dinâmica
 de grupo,
Registro.

Levar o monitor a
repensar sua
prática e ações
sobre a
importância da
psicomotricidade
em relação ao
desenvolvimento
da criança em
conjunto com o
corpo e
movimento.

A avaliação será
dada através de
observação de
conteúdo com
aprofundamento do
tema por meio de
resultados das
praticas
desenvolvidas.

Palestra e oficina; A importância
da leitura e o faz de conta na
educação infantil

Palestrante
Prof.ª Susie

1 mês

 

 

CEI
Bem
Querer
Prof.
Pierre
Wiel

Leitura,
Dinâmica de
grupo, Registro
escritos e
fotográficos.

Levar o monitor a
repensar sobre a
influencia da
leitura para o
desenvolvimento
d a criança em
diferentes
aspectos.

A avaliação será
dada através de
observação de
conteúdo com
aprofundamento do
tema;
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Oficina: Concepção do Autismo e
outras sindromes e a
Importância da Estimulação
Sensorial

 Orientadora
Pedagógica

 

 

 2 dias

 

C E I Bem
Querer
Prof.
Pierre
Wiel

 Leitura, vídeo e
Dinâmica de
Grupo

Levar o monitor a
repensar sua
prática e ações
sobre um novo
olhar da inclusão.

A avaliação será
dada através de
observação de
conteúdo com
aprofundamento do
tema juntamente
com o profissional
em educação
especial.

Apresentação do filme:
A INVENÇÃO DA
INFÂNCIA, de Liliana
Sulzbach (Brasil, 2000)_

Orientadora
Pedagógica

1 dia CEI
Bem
Querer
Prof.
Pierre
Wiel

Multimídia, com
discussão
coletiva,
destacando as 
necessidades de
ordem física,
moral e
emocional.

Incentivar a  
equipe de
monitoras a
repensar suas
práticas e
socializar seus
conhecimentos
com o coletivo.

A avaliação será
dada  através da
observação do
conteúdo, a
aprofundamento do
tema.

Texto: Refletindo sobre
as necessidades
essenciais

n a primeira infância
sobre o que é ser
criança em nossa
cultura

Orientadora
Pedagógico

3 dias C E I Bem
Querer
Prof.
Pierre
Wiel

T r a b a l h o em
grupos e
plenária sobre
as crianças de
zero a três anos
hoje em dia:
necessidades
essenciais,
cuidados e
processos de
aprendizagem
de grupo,
Registro em
cartazes e
fotográficos.

Incentivar as 
monitoras a
repensar suas
práticas e
socializar seus
conhecimentos
com o coletivo,
através de
discussões em
grupos com os
temas: “O cuidado
e as necessidades
essenciais da
criança”, Cuidar
de crianças,
Brincadeira: Como
a s crianças
aprendem,
“Conversando
sobre os direitos
da criança”

A avaliação será
dada  através da
observação do
conteúdo, a
aprofundamento do
tema.

Vídeo :Retratando a importância
do Brincar,Ivan Cruz

Orientadora
Pedagógica

1 dia

 

C E I Bem
Querer
Prof.
Pierre
Wiel

Multimídia A m p l i a r o
conhecimento do
brincar na
Educação Infantil

A avaliação será
dada através de
observação de
conteúdo com
aprofundamento do
tema; a
aproximação com a
prática social
relacionada ao
produto final,
observando
semanários, relatos
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e cotidiano.

Oficina: Vivenciando o
Cuidar de Si mesmo e
preparando-se para o
trabalho do dia.

Orientadora
pedagógica

1 dia CEI
Bem
Querer
Prof.
Pierre
Wiel

D inâmica , com
técnicas de
Relaxamento e
trabalho em
grupo sobre a
importância do
auto cuidado.

I n c e n t i v a r a
equipe de
monitoras a
importância de
cuidar de si
mesmo,
fortalecendo sua
capacidade de
cuidar do outro.

A avaliação será
dada  através da
observação do
conteúdo, a
aprofundamento do
tema

F i l m e : UM AMBIENTE
PARA A INFÂNCIA,
realizado pelo Centro de
Investigação sobre o
Desenvolvimento e
Educação (Cindedi),
Creche
Carochinha/Universidade
de São Paulo

(Brasil, 2012)

Orientadora
pedagógica

1 dia CEI
Bem
Querer
Prof.
Pierre
Wiel

Multimídia I n c e n t i v a r a
equipe de
monitoras a
repensar sobre a
organização de
espaços que
possibilitem
desenvolvimento
da aprendizagem
das crianças
através de
questões como
Como deve ser o
espaço para as
crianças?  O que
ele deve conter e
como deve ser
organizado? Como
deve ser o dia a
dia da criança
pequena?  Qual é
o papel do adulto

A avaliação será
dada  através da
observação do
conteúdo, a
aprofundamento do
tema

 Filme: ADAPTAÇÕES NA
EDUCAÇÃO INFANTIL,
realizado pelo Centro de
Investigação sobre

o Desenvolvimento e
Educação (Cindedi),
Creche
Carochinha/Universidade
de São Paulo

(Brasil, 2013)

Orientadora
pedagógica

1 dia CEI
Bem
Querer
Prof.
Pierre
Wiel

Multimídia I n c e n t i v a r a
equipe de
monitoras a
repensar suas
práticas e
socializar seus
conhecimento nos
períodos de  e
Acolhimento
Adaptação das
crianças á creche.
Através de
questões como
“Que sentimentos
afloram nas
pessoas
envolvidas”? Que
ações são
propostas nesse

A avaliação será
contínua,
verificando a
participação e as
mudanças de
a t i t u d e na
importância dessas
mudanças nas
crianças.
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período? Como as
interações foram
organizadas de
forma a favorecer
a criação de
vínculos entre a
criança e pais
recém-chegados à
creche e às novas
pessoas e
ambientes?

L e i t u r a do Texto:
Situando Historicamente
o Atendimento á Criança
de Zero a Três anos no
Brasil: da Assistência à
Educação.

Orientadora
Pedagógica

1 dia CEI
Bem
Querer
Prof.
Pierre
Wiel

Leitura,
Dinâmica de
grupo, Registro
escritos e
fotográficos.

I n c e n t i v a r a
equipe de
monitoras a
repensar suas
práticas e
socializar seus
conhecimentos
com o coletivo,

A avaliação será
dada  através da
o b s e r v a ç ã o do
conteúdo, a
aprofundamento do
tema.

O fi c i n a : Desafios da
Creche ao Cuidar  e
Educar as crianças de
até Três Anos

Orientadora
Pedagógica

1 dia Bem
Querer
Prof.
Pierre
Wiel

D i n â m i c a de
Grupo com
Análise de
situações-
problema
extraídas de
pesquisas sobre
práticas
educativas em
creches

I n c e n t i v a r a
equipe de
monitoras a
repensar suas
práticas e
socializar seus
conhecimentos
com o coletivo

A avaliação será
dada  através da
observação do
conteúdo, a
aprofundamento do
tema.

Leitura do Poema:. “O
homem da orelha
verde”. I, G RODARIn:
TONUCCI, F. Frato – 40
anos com

o lhos de criança, São
Paulo: Artmed, 2008.

Orientadora
Pedagógica

1 dia Bem
Querer
Prof.
Pierre
Wiel

Leitura  reflexão
sobre o papel do
educador como
mediador da
aprendizagem
das crianças.

I n c e n t i v a r a
equipe de
monitoras para  a
necessidade de
um olhar e uma
escuta atentos
para as crianças.

A avaliação será
dada  através da
observação do
conteúdo, a
aprofundamento do
tema.

O fi c i n a : Vivenciando
como as crianças
aprendem

Orientadora
Pedagógica

1 dia Bem
Querer
Prof.
Pierre
Wiel

Dinâmica de
Grupo com
t r o c a de
experiências e
exploração de
materiais e
procurando
apreender o
máximo que
puderem
deles, por
meio da visão

Repensar a
pratica da
e q u i p e de
monitoras
lembrando que
as crianças
pequenas
aprendem pela
experiência
sensório-
motora,
manipulando e

A avaliação será
dada  através da
observação do
conteúdo, a
aprofundamento
do tema
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(forma, cor),
tato (textura,
peso, forma),
audição (sons
possíveis de
se provocar
com eles)

explorando os
objetos que as
cercam.

F i l m e : MOVERSE EN
LIBERTAD, de Anna
Tardos e Ágnes Szántó
(Hungria, 1995)

Orientadora
Pedagógica

1 dia Bem
Querer
Prof.
Pierre
Wiel

Multimídia e Incentivar a
equipe de
monitoras a
terem um olhar
do que e como
as crianças
pequenas
aprendem pela
motricidade
livre.

A avaliação será
dada  através da
observação do
conteúdo, a
aprofundamento
do tema.

  

4.7 - Plano de demanda de manutenção de infraestrutura do CEI

DEMANDA DE INFRAESTRUTURA RESPONSÁVEL PELA MANUTENÇÃO AÇÃO REALIZADA CRONOGRAMA

MANUTENÇÃO NAS CORTINAS COGESTORA - UTILIZAÇÃO DA VERBA
DO CONVÊNIO COM A PREFEITURA

TROCA DAS CORTINAS RASGADAS E
MANUTENÇÃO NAS DEMAIS E TROCA
DOS VARÕES

JANEIRO (JÁ REALIZADO)

MANUTENÇÃO NAS SALAS COM
INFILTRAÇÃO (GOTEIRAS) 4 SALAS CAE

SOLICITAÇÃO ENVIADA AO CAE,
CAPITAL HUMANA JÁ REALIZAOU O
SERVIÇO

FEVEREIRO (JÁ REALIZADO)

MANUTENÇÃO EM TODOS OS
CHUVEIROS 

EQUIPE DE MANUTANÇÃO DA
UNIDADE

MANUTENÇÃO REALIZADA EM TODOS
OS CHUVEIROS. FEVEREIRO (JÁ REALIZADO)

MANUTENÇÃO PISO PAVIFLEX DE 6
SALAS - PISOS DANIFICADOS. CAE SOLICITAÇÃO ENVIADA AO SETOR

RESPONSÁVEL PRIMEIRO SEMESTRE

MANUTANÇÃO NA ILUMINAÇÃO
INTERNA E EXTERNA DA UNIDADE CAE E COGESTORA

ORÇAMENTO ESTA SENDO
REALIZADO PARA A COMPRA DOS
MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS

PRIMEIRO SEMESTRE

MANUTENÇÃO NA GRAMA DOS 
PARQUES E TANQUE DE AREIA CAE REALIZAR SOLICITAÇÃO AO SETOR

RESPONSÁVEL PRIMEIRO SEMESTRE

CONSTRUÇÃO DE UMA PAREDE DE
AJULEIJO NO PÁTIO DA UNIDADE
(PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES
PEDAGÓGICAS).

CAE REALIZAR SOLICITAÇÃO AO SETOR
RESPONSÁVEL PRIMEIRO SEMESTRE

COLOCAÇÃO DE PORTÕES NAS SALAS
DOS AGRUPAMENTOS I - PARA MAIOR
SEGURANÇA DE NOSSAS CRIANÇAS.

CAE REALIZAR SOLICITAÇÃO JUNTO AO
SETOR RESPONSÁVEL PRIMEIRO SEMESTRE

MANUTENÇÃO DAS CAMERAS DE
MONITORAMENTO  CAE E EQUIPE GESTORA 

SOLICITAR ORÇAMENTO COM
EMPRESA RESPONSÁVEL POR ESSE
SETOR PARA REALIZAR
MANUTENÇÃO.

PRIMEIRO SEMESTRE

MANUTENÇÃO EM TODOS OS RALOS
INTERNOS E BANHEIROS ENTUBIDOS
DA UNIDADE

CAE SOLICITAR AO SETOR RESPONSÁVEL PRIMEIRO SEMESTRE

COLOCAÇÃO DE SUPORTE NO
BEBEDOURO PARA FACILITAR A
UTILIZAÇÃO DAS CRIANÇAS. (TEMOS
UMA CRIANÇAS COM NANISMO).

CAE REALIZAR A SOLICITAÇÃO AO SETOR
RESPONSÁVEL ATRAVÉS DE E-MAIL PRIMEIRO SEMESTRE

DESOBISTRUÇÃO DOS RALOS E
BUEIROS EXTERNOS DA UNIDADE

E-MAIL ENCAMINHADO AO CAE PARA
REALIZAR A MANUTENÇÃO NOS
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(QUANDO CHOVE ALAGA TODA PARTE
EXTERNA, DIFICULTANDO A
CIRCULAÇÃO DE PESSOAS).

CAE RALOS E BUEIROS EXTERNOS DA
UNIDADE. ENVIADO PARA
ORÇAMENTO.

PRIMEIRO SEMESTRE

PINTURA DO PISO - PÁTIO DA
UNIDADE CAE E COGESTORA

E-MAIL JÁ ENVIADA AO SETOR
RESPONSÁVEL, NO MOMENTO ELES
NÃO TEM A TINTA PARA ENVIAR,
AGUARDANDO PARA PROXIMO
SEMESTRE.

SEGUNDO SEMESTRE

TROCA DE VIDRO QUEBRADO SALA
AG III CAE ENVIAR SOLICITAÇÃO AO SETOR

RESPONSÁVEL
PRIMEIRO SEMESTRE

4.8 - Plano de recursos humanos do CEI

Procedimentos para Contratação de Pessoal, Plano de Cargos, Salários e Benefícios dos
Empregados

CAPÍTULO II

Art. 14 – A Instituição garante isonomia em todos seus níveis para Contratação de Pessoal, Plano de
Cargos Salários e Benefícios aos Empregados.
Art. 15 - Do Recrutamento, Seleção e Divulgação:
A etapa de recrutamento visa atrair candidatos qualificados, externos e internos, para ocuparem as
vagas em aberto.
 
A divulgação das vagas é realizada em jornal de grande circulação, em nível municipal, regional ou
estadual, com vistas a garantir a publicidade, transparência e isonomia do processo, possibilitando a
toda comunidade o acesso as vagas.
 
O anúncio informará o número de vagas oferecidas por cargo, o local da prestação de serviços,
especificações de formação, área de atuação, requisitos exigidos; bem como deixar claro que
maiores detalhes serão informados no dia da seleção de pessoal incluindo as etapas do processo
seletivo, informação dos salários e provedor do recurso.
 
Todos os funcionários poderão indicar candidatos para as vagas existentes, porém os mesmos terão
seus currículos analisados com a mesma rigorosidade dos demais candidatos e serão submetidos ao
mesmo processo seletivo, ficando portanto proibida toda e qualquer influência na contratação de
pessoas.
 
Considerando-se as dificuldades de recrutamento para a seleção de PCD'S, (Portadores com
Deficiências) pela pouca disponibilidade de candidatos, bem como a necessidade e dificuldade da
instituição em cumprir com a cota de PCD'S, em seu quadro de pessoal, determinada por lei, fica
estabelecido:
 
· A definição do perfil é registrada na "movimentação de pessoal", podendo ser flexibilizada a
exigência de escolaridade mínima, conforme o Perfil da vaga existente.
· A flexibilização dessa exigência, para um nível de escolaridade inferior, será pré-avaliada pelo
Psicólogo e o gestor da área/unidade responsável pelo processo em que o colaborador irá atuar.
· É dispensada a realização da prova de redação.
 
Através do anúncio exige-se dos candidatos que informem, no currículo, escolaridade, experiência e
endereço residencial, assim como, no e-mail ou correspondência utilizada para o envio do currículo,
o cargo, área desejada e pretensão salarial. O prazo para envio de currículos é de, no mínimo, três
dias a partir da publicação.
 
Outras formas de recrutamento que podem ser acrescentadas são: anúncios no site da Unidade da
Instituição Associação Nazarena Assistencial Beneficente - ANA, rádios, redes sociais, entidades
públicas, instituições de ensino superior, Comércios da Região, entre outros.
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Os Currículos poderão ser enviados por e-mail, cartas e entregues na própria unidade educacional.
Haverá uma pré seleção de currículos de candidatos que possuam os pré-requisitos básicos
divulgados no anúncio do perfil da vaga existente. Através Os currículos e correspondências/e-mail
enviados, em que não constarem tais informações, poderão ser desconsiderados do processo
seletivo. 
 
Art. 16 – Das Exigências para os preenchimentos das vagas:
Esta etapa consiste em submeter os candidatos triados ou pré-selecionados à entrevistas, dinâmicas
de grupo, provas situacionais, testes psicológicos, testes de conhecimentos teóricos ou práticos.
Essas técnicas deverão ser fidedignas na identificação do candidato mais apto para o preenchimento
da vaga existente, buscando também, além dos requisitos profissionais, características pessoais
favoráveis que atenderão as expectativas e filosofia da unidade educacional.
 
Haverá uma pré-seleção de currículos de candidatos que possuam os pré-requisitos básicos
divulgados no anúncio do perfil da vaga existente. Através os currículos e correspondências/e-mail
enviados, em que não constarem tais informações, poderão ser desconsiderados do processo
seletivo. 
 
A Unidade Educacional deve se constituir por uma equipe administrativa e de apoio composta pelos
seguintes profissionais:
·         Diretor Educacional: um profissional com Licenciatura Plena em Pedagogia ou Mestrado ou
Doutorado na área de educação;
·         Vice-Diretor Educacional: um profissional com Licenciatura Plena em Pedagogia ou Mestrado
ou Doutorado na área de educação;
·         Coordenador/Orientador Pedagógico: um profissional com Licenciatura Plena em Pedagogia ou
Mestrado ou Doutorado na área de educação;
·         Pedagogo com habilitação em Educação Especial ou Licenciatura Plena em Pedagogia, esta
última sob a égide da Resolução CNE/CP Nº01 de 15/05/2006, com experiência de, no mínimo, 2
anos na área de Educação Especial.
·         Demais profissionais de apoio: servente(s), auxiliar ou serviços gerais, cozinheira(s) ou
merendeira (s); ajudante de cozinha ou auxiliar de cozinha; porteiro, vigia, guarda, zelador com
escolaridade mínima de ensino fundamental incompleto; assistente administrativo ou auxiliar
administrativo com escolaridade mínima em ensino médio completo.
 
A Unidade Educacional deve se constituir por uma equipe pedagógica composta pelos seguintes
profissionais:
·         Professores: docentes com formação mínima em Curso de Magistério, ou Normal Superior, ou
Licenciatura Plena em Pedagogia, habilitados em Educação Infantil, e, para esta última, estão
resguardados os direitos garantidospela Resolução CNE/CP Nº01, de 15/05/2006, que em seu artigo
10 dispõe: “As habilitações em curso de Pedagogia atualmente existentes entrarão em regime de
extinção a partir do período letivo seguinte à publicação desta Resolução”;
 
·         Monitores/ Agentes Educacionais: profissionais com formação mínima em Ensino Médio
completo e experiência na área educacional formal ou informal.

Art. 17 Das Etapas do Processo de Seleção:
O processo seletivo dos candidatos do CEI apresenta fases distintas, conforme descrição dos passos
inerentes a esse procedimento:
 
Ø  Análise de Currículo Vitale
Ø  Testes de habilidade
Ø  Questionários sobre personalidade
Ø  Dinâmicas de Grupos, Exercícios de simulação, Redação, conforme o perfil da vaga existente.
Ø  Entrevistas Individuais.

Testes por segmento de profissional:
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Os testes psicométricos serão utilizados como instrumentos para a seleção de candidatos. Eles são
considerados medidas objetivas e padronizadas de amostras de comportamentos e focalizam
especificamente as aptidões dos candidatos.
Estes instrumentos somente poderão ser aplicados e interpretados por psicólogos, e têm como
objetivo revelar características da personalidade dos candidatos.
Devido a quantidade de testes disponíveis no mercado para cada segmento profissional, a cada
processo seletivo elencaremos os testes mais adequados e que serão utilizados no processo de
seleção.

Dinâmicas por segmento profissional:
Será empregado no processo de seleção as dinâmicas de grupo e técnicas de simulação, que serão
realizadas de forma grupal, objetivando suprir as especificidades de cada vaga.
Nesse procedimento, os candidatos devem dramatizar uma situação qualquer, que levante questões
pertinentes às habilidades exigidas para o desempenho do cargo disputado. O objetivo é averiguar
os comportamentos característicos dos candidatos em interação com outras pessoas, partindo-se do
princípio de que, durante a dramatização, a pessoa irá estabelecer vínculos e desempenhar os
papéis habituais.
As dinâmicas serão aplicadas de forma grupal, sendo que as técnicas de simulação poderão ser
grupal ou individuais.

4.9 - Plano financeiro com previsão de investimentos para formação dos
profissionais, aquisições e manutenção
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4.10 - Plano de ações intersetoriais

A escola é, por excelência, um espaço privilegiado de troca de saberes e de mudança de
comportamentos, um espaço para reflexão e formação de uma consciência crítica. A cultura escolar
institui práticas socioculturais que ultrapassam as fronteiras da escola, dentro desse enfoque que se
justifica programas que visam ações intersetoriais entre a escola e demais setores públicos.

 GMC – Guarda Municipal de Campinas

 
Visando a aproximação da Guarda Municipal de Campinas com a comunidade do entorno da unidade
escolar, será desenvolvido o PROIN - Projeto de Integração, que tem por objetivo contribuir para a
construção de uma cultura de paz, desenvolvendo propostas que priorizem a juventude,
fundamentadas no exercício da cidadania e concebidas a partir de conceitos como solidariedade e
companheirismo, mostrando a Guarda Municipal como amiga e protetora da sociedade
campineira.   
O PROIN tem por objetivo prevenção da violência, promoção da cidadania e da cultura de paz e
aproximação e integração da GMC à comunidade, sempre contando com parceiros para desenvolver
seu trabalho. Um deles, é a equipe do Canil da GMC. Durante longa data esta parceria provou que
dá certo, juntos promovem ações em escolas, ONGs, instituições religiosas e ao público em geral,
que, com toda a certeza, levou mensagens de paz, respeito e solidariedade. Estas ações mostram
que a aproximação da Instituição com a comunidade fortalece o laço que favorece uma cultura de
paz e a prevenção à violência. 
Para 2019 o PROIN realizada palestras com os pais tema “criando os filhos nos dias de hoje”,
abordando a violência domestica, limites e mídia. Atividades como oficinas de pipa , teatro de
fantoche e civismo com as crianças na unidade.
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Centro de Saúde Vista Alegre

Em parceria com o Centro de Saúde Vista Alegre, desenvolvemos e continuaremos com essa
parceria no projeto “Saúde bucal”, o qual consiste na visita da equipe de odontologia, ensinando a
forma correta de fazer a escovação, através da apresentaram de teatrinhos, brincadeiras,
distribuição de escovas para aqueles que não tem. Também são emitidos encaminhamentos para
aqueles casos mais urgentes para um tratamento e acompanhamento pelos profissionais envolvidos
no projeto.

Vigilância Sanitária Região Sudoeste         

Teremos para este ano a parceria com uma equipe da Vigilância Sanitária da Região Sudoeste em
concomitância com o desenvolvimento dos projetos. A Vigilância traz temas sobre a conscientização
do Meio Ambiente "Reciclagem", Cidadania "Não pode jogar lixo no chão"e também doença, como a
Dengue "Esse mosquito" e o que fazer para evitá-la. A equipe da Vigilância traz teatros, fantoches,
enriquecendo assim, o trabalho realizado pela equipe docente da Unidade. Este ano a Vigilância
Sanitária virá no mês de junho realizar com as crianças do AG I, II e II  a peça teatral: "A extinção do
Aedes". 

 Escola Estadual Profa. Conceição Ribeiro

Contamos também com pareceria da escola de Ensino Fundamental Professora Conceição Ribeiro,
que é a mais próxima do CEI, que recebe a visita dos nossos alunos de AG III que ingressarão no
próximo ano para o ensino fundamental, visando integrá-los a nova vivência. Os alunos conhecem
as salas de aula, pátio e observam a rotina da escola, depois da observação os alunos vão a
biblioteca para ouvir histórias e manusear livros. Em seguida visitam a horta feita pelos alunos da
escola. Essa experiência é muito importante para as crianças e já faz parte do nosso projeto anual.
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Trenzinho do Saber

Com o objetivo de proporcionar laser e cultura para nossas crianças, esse estudo proporciona as
nossas criança o sentimento de pertencimento, visão própria do mundo e senso investigativo,
através do contato pessoal com o patrimônio histórico, natural e paisagístico da sua comunidade ao
redor. Os passeios tem duração de 30 minutos.

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

Série: Agrupamento I

INTRODUÇÃO
            
A Educação Infantil possui um papel fundamental no desenvolvimento integral da criança, uma vez
que é a porta de entrada pela qual a criança adentra ao sistema educacional e é por onde ela
começa a traçar seu percurso educacional. É na Educação Infantil que se travam os primeiros
contatos, para muitos de nossos alunos, com professoras, monitoras, funcionários e direção da
escola e outras crianças para além do ambiente familiar, ou seja, é uma primeira etapa do processo
de socialização, uma primeira experiência em sociedade.
Ao contrário do que comumente se supõe, a criança que chega até nós não é uma “tela em branco”
e, apesar da tenra idade, em muitos já se percebe alguma influência da educação familiar, e a
subjetividade inerente a cada ser humano, pois essas crianças possuem vontades próprias, níveis de
desenvolvimento e aprendizagens próprios que precisam ser respeitados e devem constituir o ponto
de partida para o nosso trabalho, que deve ser o de estimulá-los a interagir com o ambiente, com os
diferentes materiais e com os colegas de turma, desenvolvendo assim a sociabilidade, sem jamais
esquecer que estamos lidando com crianças, com todas as particularidades inerentes à idade em
que se encontram. Diante disso, explicita-se a opção pelo aspecto lúdico perpassando todas as
atividades, bem como a ênfase na exploração do mundo que os cerca e de suas possibilidades.
 
OBJETIVOS GERAIS
 
•     Estimular a curiosidade das crianças, para que elas queiram aprender mais;
•     Auxiliar e propiciar o desenvolvimento da autonomia dos alunos;
•     Estimular a interação e o respeito ao meio ambiente;
•     Favorecer o convívio e a sociabilidade em pequenos e grandes grupos;

Prefeitura Municipal de Campinas
Secretaria Municipal de Educação

http://pponlinesme.campinas.sp.gov.br
22/05/2020 15:11:44   Página 121 de 243



•     Desenvolver a autoconfiança e a noção de igualdade e convivência com as diferenças;
•     Estimular a participação da família no cotidiano da escola, fortalecendo a relação escola-
comunidade;
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS
  
A educação infantil é a primeira etapa da educação básica de muitas crianças inseridas no CEI. E 
por isso tem a finalidade do desenvolvimento integral das crianças, nos seus aspectos físico,
psicológico e social. Sendo complementado essa educação com a interação da família e da
comunidade.
O trabalho coletivo nos agrupamentos do AGI tem como objetivo o desenvolvimento integral da
criança, visando o cuidar, educar e sempre com o trabalho pedagógico voltado para o brincar.
Sempre visando um ambiente agradável, que respeite os direitos da criança, juntamente
respeitando aquela criança com necessidade especial, sempre respeitando a sua individualidade e
sua cultura.
 
CONTEÚDOS
 
•     Meio ambiente;
•     Identidade;
•     Autonomia na alimentação;
•     Família.
 
AÇÕES COMUNS
 
Procura-se estimular a autonomia por meio de atividades como o circuito, que consiste em preparar
uma atividade no ambiente escolhido, fazendo com que o aluno queira percorrer um determinado
trajeto e atiçar sua curiosidade, fazendo com que as crianças que somente engatinham tentem
caminhar e as crianças que já andam fortaleçam sua coordenação motora com equilíbrio e
confiança.
Outra atividade comum para esse agrupamento é a apresentação dos ambientes da creche, pois
quando levados para diferentes lugares os alunos podem trabalhar e desenvolver os aspectos
sensorial, visual e a interação com o coletivo, sendo apresentados também às alterações climáticas
caso a grama esteja molhada, o céu nublado ou se as árvores estejam com frutos e pássaros ao
redor. Esses ambientes também podem ser usados para contação de histórias, estimulando a
curiosidade e a imaginação.
Também desenvolvemos atividades que envolvam música e dramatização, pois nessa faixa etária é
importante a utilização de estratégias que chamem a atenção das crianças e que façam com que
tenham interesse em observar o que está sendo apresentado para melhor absorção do conteúdo
ministrado.
Em atividades da rotina cotidiana, como por exemplo a alimentação, a autonomia dos alunos é
estimulada mediante o estimulo à iniciativa dos alunos durante o ato de se alimentar, o
conhecimento de diferentes alimentos e frutas, o respeito pelo alimento; durante o banho aprendem
sobre a importância da higiene e quando demonstram as condições necessárias são estimulados a
participar da higienização, como incentivo esfregar o próprio cabelo e escovar os dentes. As
atividades de higienização também propiciam a oportunidade de falarmos sobre a economia de
água e a importância do respeito pelo meio ambiente.
 
OS AGRUPAMENTOS E SUAS INTERRELAÇÕES
 
Os agrupamentos consistem em formas de se trabalhar especificidade inerente ao desenvolvimento
da criança em cada faixa etária, assim o AGI se caracteriza por agrupar as crianças que chegam à
creche totalmente dependentes de adultos, necessitam de cuidados constantes como a troca de
fraldas, a alimentação, a ajuda da professora para a realização das atividades, a necessidade de um
olhar diferenciado para perceber quando a criança necessita de alguma coisa, como água se sente
sede, pois eles em sua maioria ainda não conseguem se expressar quando precisam de algo.
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Já o AGII é caracterizado por um grau maior de autonomia das crianças em relação ao AGI, pois
muitas já estão desfraldando, não há a necessidade de se alimentarem no lactário, pois são levadas
ao refeitório para comerem sem a ajuda da professora e monitoras e interagirem com as outras
turmas durante a alimentação. Nesse agrupamento o grau de autonomia é maior, porém isso não
exclui o auxílio da equipe quando se percebe que a criança necessita de ajuda para se alimentar ou
para realizar outras tarefas do cotidiano.
O AGIII é a última etapa da criança na educação infantil. Nesse agrupamento as crianças, em sua
maioria, conseguem demonstrar seus sentimentos, dizer o que necessitam e se alimentar ou utilizar
o sanitário sem a ajuda de um adulto, podem realizar as atividades pedagógicas somente com a
instrução do professor sem a necessidade de ajuda constante.
Considerados em conjunto, os três agrupamentos constituem as várias etapas que a criança deve
percorrer na educação infantil, desenvolvendo a sua autonomia, desde sua entrada no AGI, quando
são bastante dependentes até o AGIII, quando conseguem realizar as atividades cotidianas como a
alimentação e higiene de maneira autônoma, preparando as crianças para o convívio em sociedade
e para a entrada no ensino fundamental. 
 Para o agrupamento do AGI C será utilizado todas os espaços que a nave disponibiliza, sendo a sala
do berçário com o solário e os banheiros integrados. Onde são realizados os banhos e as trocas.
Podemos utilizar também as áreas de uso comum. Como os parques abertos, quiosques, casa de
boneca, parque fechado, palco e pátio.
  A equipe escolar neste ano de 2019 decidiu trabalhar com o tema gerador: E o tema gerador será
“Eu e o Mundo ,toda ação tem uma reação”, juntamente com os projetos: Adaptação ,Aprendendo a
Comer,Texturas e sensações,Cuidando do meio Ambiente.No decorrer do desenvolvimento dos
projetos ocorreram às semanas educativas que são desenvolvidas coletivamente, são elas:
“Alimentação Saudável” (horta), “Coleta Seletiva”, “Semana do Livro”, “Consciência Negra”,
“Educação Inclusiva” e “Semana da Criança”,como apoio e enriquecimento dos trabalhamos
desenvolvidos,contaremos a participação do PROIN com palestras com os pais,encontro de civismo
e teatro de fantoches sobre o Meio Ambiente,teremos também a parceria da vigilância Sanitária
com o teatro sobre a dengue. Estaremos proporcionando e desenvolvendo um ambiente com
apresentações entre as turmas, momentos com brincadeiras, brinquedos, jogos e desafios,
proporcionando um ambiente com situações onde a criança possa explorar com atitude de
curiosidade, prazer e alegria, imaginação, emoções e sentimentos de forma prazerosa e
significativa. Neste período ao decorrer do ano letivo, incluiremos passeios com objetivo de estreitar
os laços entre os alunos, professores e funcionários, favorecendo as relações de convivência entre
todo Desta forma, estaremos propondo conhecimentos de diferentes áreas, contemplando os
conteúdos e habilidades de acordo com o planejamento anual, Projeto Político Pedagógico da escola
observando a faixa etária das crianças, o interesse, desenvolvimento, avanços e limites.
          
          REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
http://campinas.sp.gov.br/arquivos/educacao/04_diretrizes_infantil.pdf
http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/resolucao_ceb_0199.p

Série: Agrupamento II

INTRODUÇÃO
A primeira infância é uma fase muito importante e deve ser tratada como tal, pois é a base para o
desenvolvimento do indivíduo como um todo. A curiosidade é nata nas crianças, o que faz com que
elas constantemente busquem respostas. À medida que elas desenvolvem as competências
linguísticas, elas começam a se expressar de outras formas, nesse momento, as competências
físicas, emocionais e sociais se integram, propiciando o desenvolvimento cognitivo. A Educação
Infantil estabelece seis direitos de aprendizagem: conviver, brincar, participar, explorar, expressar e
conhecer-se. São eles que asseguram as condições para que as crianças “aprendam em situações
nas quais possam desempenhar um papel ativo em ambientes que as convidem a vivenciar desafios
e a sentirem-se provocadas a resolvê-los, nas quais possam construir significados sobre si, os outros
e o mundo social e natural” (BNCC). É de profunda importância que a criança esteja feliz em seu

Prefeitura Municipal de Campinas
Secretaria Municipal de Educação

http://pponlinesme.campinas.sp.gov.br
22/05/2020 15:11:44   Página 123 de 243



processo de ensino aprendizagem, que se sinta segura para mergulhar no mar do conhecimento e
seguir abraçadas por este caminho. 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. Cabe ao educador encontrar a melhor
forma de mediar e realizar situações que consigam unir a reflexão sobre o conhecimento e o prazer
em aprender. Nossa intencionalidade é trabalhar de forma harmoniosa e desenvolver da melhor
forma nossos alunos, integralmente, e, em todas as suas necessidades, elaborando propostas
pautadas nos pilares da educação, atendendo os eixos necessários para o seu melhor
desenvolvimento e aprendizado. 
 
A escola, como segmento da sociedade, tem o dever de garantir os direitos da criança modelando o
seu contexto na busca de efetivá-los por meio de ações concretas, de mudança de postura e de
transformação. É nesse lugar onde se inicia a aprendizagem da democracia e do saber e que,
portanto, é indispensável repensar a forma como a organização das escolas e a formação e
intervenção dos professores se devem entrosar com este movimento contemporâneo de
reconhecimento dos direitos da criança (FRANCO, 2008, p.143).

O Agrupamento II é constituído por cinco salas e compostas por 30 crianças em cada sala, que
possuem a faixa etária entre um ano e seis meses á três anos. Se houver necessidades de novas
adesões, os números de crianças poderão ser alterados e adaptados a essas necessidades. A equipe
das salas é composta por uma professora, que terá sua jornada de trabalho de 4 horas, e duas
educadoras que realizarão o atendimento dessas crianças durante a rotina escolar. Neste ano,
trabalharemos com tema norteador “Toda Minha Ação Tem Uma Reação”. Esta temática foi
escolhida por todos os educadores da instituição, por meio de encontros e conversas reflexivas. Tal
opção foi eleita, pois acreditamos que quanto mais cedo o tema for abordado com as crianças,
maiores as chances de despertar a consciência pela preservação do meio ambiente. Por isso, a
educação para uma vida sustentável deve começar já na pré-escola. O objetivo definido pelo
Referencial Curricular Nacional é observar e explorar o meio ambiente com curiosidade,
percebendo-se como ser integrante, dependente, transformador e, acima de tudo, que tem atitudes
de conservação.  Os subtemas dos projetos foram pensados e elaborados conforme as necessidades
de cada turma os quais são eles: Eu, Família e Sociedade, Os “Animais e o Mundo Que Nos Cercam”,
“Criar e Recria”, “Água o Maior Bem da Terra”. Diante aos temas citados queremos considerar e
favorecer o desenvolvimento da autonomia, o brincar como um direito da criança e que faz parte do
seu universo infantil, conforme disposto na Lei Federal nº 8069/90 Toda a criança tem direito: à vida
e à saúde, à liberdade, ao respeito à dignidade, à convivência familiar e comunitária, à educação, à
cultura e ao lazer, à proteção ao trabalho. 
A brincadeira é para a criança um espaço de investigação e construção de conhecimentos sobre si
mesma e sobre o mundo. Brincar é uma forma de a criança exercitar sua imaginação. A imaginação
é uma forma que permite às crianças relacionarem seus interesses e suas necessidades com a
realidade de um mundo que pouco conhecem. A brincadeira é um espaço privilegiado da
aprendizagem onde a criança age como se fosse maior do que é na realidade. Ela realiza
simbolicamente aquilo que ainda não tem capacidade de fazer. (SEBASTIANI, 2003, p.98)

No decorrer do desenvolvimento dos projetos ocorreram às semanas educativas que são
desenvolvidas coletivamente, são elas: “Alimentação Saudável” (horta), “Coleta Seletiva”, “Semana
do Livro”, “Consciência Negra”, “Educação Inclusiva” e “Semana da Criança”,como apoio e
enriquecimento dos trabalhamos desenvolvidos,contaremos a participação do PROIN com palestras
com os pais,encontro de civismo e teatro de fantoches sobre o Meio Ambiente,teremos também a
parceria da vigilância Sanitária com o teatro sobre a dengue. Estaremos proporcionando e
desenvolvendo um ambiente com apresentações entre as turmas, momentos com brincadeiras,
brinquedos, jogos e desafios, proporcionando um ambiente com situações onde a criança possa
explorar com atitude de curiosidade, prazer e alegria, imaginação, emoções e sentimentos de forma
prazerosa e significativa. Neste período ao decorrer do ano letivo, incluiremos passeios com objetivo
de estreitar os laços entre os alunos, professores e funcionários, favorecendo as relações de
convivência entre todos. Os registros irão acontecer em todos os momentos, através de fotos,
anotações pelo caderno de registro. A avaliação irá acontecer em uma análise diária do desempenho
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das crianças e de aspectos característicos de seu processo de aprendizagem em cada uma das
áreas trabalhadas e desenvolvidas. 
 
Bibliografia:

basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/
 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil
ndi.ufsc.br/files/2012/02/Diretrizes-Curriculares-para-a-E-I.pdf
 
https://novaescola.org.br/

Série: Agrupamento III

A turma do agrupamento III serão atribuídas pela equipe gestora e a escolha é feita de forma
aleatória, são crianças da faixa etária de 3 a 6 anos, crianças que frequentaram a creche nos anos
anteriores e crianças recém-chegadas.
No agrupamento III a nossa prioridade será desenvolver linguagem oral das crianças, pois a partir
da linguagem as crianças desenvolverão a autonomia que também será priorizado durante todo o
ano dentro da nossa rotina, as crianças farão as suas necessidades fisiológicas, higiene e
manipulação dos seus pertences sozinhos, mas sempre com a orientação e supervisão da
professora.

A organização do agrupamento da inicio a partir da chegada das crianças, onde serão acolhidas com
brinquedos, músicas, livros, roda de conversa, chamadinha, contagem, janelinha do tempo e
contação de história. As crianças terão todos os dias, momentos de alimentação, higiene,
brincadeiras, onde serão oferecidos momentos de prazer e socialização.
As atividades pedagógicas e lúdicas serão aplicadas em salas ambiente, sendo linguagem, artes,
matemática, ciências, já as atividades de psicomotricidade poderão ser desenvolvidas em todos os
ambientes da creche.

LINGUAGEM: trabalharemos o contato com materiais de linguagem, livros, fantoche, danças,
expressão corporal, músicas, desenhos animados, uso de fantasias. Essas atividades terão como
objetivos de estimular as crianças a se expressarem oralmente em diferentes situações de
interação, comunicarem por meio de gestos, expressão e movimentos, manusear e escolher livros
de literatura expostos no ambiente, participar nos momentos de contação de história planejada pela
professora, recontar história já ouvidas usando suas próprias experiências, expressar situações,
fatos, sentimentos e ideias do cotidiano através de brincadeiras de faz de conta, pois é por meio de
brincadeiras de faz de conta que as crianças assimilam e organizam suas experiências e
aprendizagem.

ARTES: realizaremos vários trabalhos que estimulem a imaginação, criatividade e o lado artístico
da criança, poderão pintar com guache, lápis de cor, colagem, massinhas de modelar, construção de
brinquedos com sucatas.
As atividades feitas durante todo o ano ficarão registradas no caderno de desenho, pois temos
ciência da importância de valorizar a construção da criança, pois a arte está presente no cotidiano
dessas crianças, como as formas, figuras e cores, que elas podem observar através de um quadro,
nas paredes, nas ruas, em casa, nos brinquedos, etc. Através da arte as crianças são conduzidas ao
conhecimento de suas limitações, dificuldades e possibilidades de se desenvolverem, explorar e
conhecer suas reais capacidades.

MATEMÁTICA: trabalharemos com jogos individuais e coletivo, cantigas que envolvam números,
contagem das crianças, calendário (dia, semana, mês e ano), mercadinho (preço, quantidade, peso,
maior e menor), culinária (contagem dos ingredientes, peso e medida) e outras atividades que
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desenvolvam o raciocínio lógico das crianças.

CIÊNCIAS: trabalharemos com materiais naturais, experiências, observação do clima, culinária,
preservação do meio ambiente, animais, exploração e observação dos ambientes externo da escola,
alimentação saudável higiene, saúde do corpo, nomear partes do corpo através de cartaz e música.

PSICOMOTRICIDADE: trabalharemos com circuito, bambolês, danças, corrida de obstáculos,
brincadeiras, pular corda, etc. Essas atividades serão feitas principalmente em ambientes externos
da escola.
Além das salas ambientes o desenvolvimento se dará também em ambientes externos, como pátio,
parque, quiosque e tanque de areia.

PARQUE: trabalharemos interação e socialização entre as crianças e motricidade através das
brincadeiras.

QUIOSQUE: Realizaremos contação de história, brincadeira, jogos pedagógicos, entre outras
atividades.

CASINHA DE BONECA: trabalharemos o faz de conta, onde através do lúdico serão desenvolvidas
áreas física, intelectual, emocional e social das crianças.

PÁTIO: Realizaremos atividades de psicomotricidade, oferecendo jogos, brincadeiras livres e
dirigidas, e em eventos que utilizem o palco como apresentação de teatro e dança através do
projeto "sexta-feira em cena" momento em que uma turma irá se apresentar para toda a escola
prestigiar.

REFEITÓRIO: além da alimentação das crianças, falaremos sobre a importância dos alimentos,
trabalharemos o respeito, a integração, socialização, higiene e autonomia, pois o refeitório também
é um espaço de aprendizagem.

TANQUE DE AREIA: trabalharemos interação e socialização entre as crianças, brincadeiras com
baldes de areia, ajudando no desenvolvimento e trabalhando a coordenação motora.

O ano letivo será desenvolvido através do projeto “Eu e o mundo: toda ação tem uma reação”,
sendo desenvolvido através de quatro subprojetos e semanas educativa.
Iniciaremos o ano com o subprojeto “Construindo minha identidade” onde trabalharemos a
construção da identidade e autonomia, favorecendo novas interações reverenciando seus
conhecimentos a respeito de si e do outro, a autoestima, a família, o conhecimento da diversidade,
do seu corpo, interagindo com outros seres e com o meio. Trabalharemos roda de conversa,
combinados, contação de histórias, painéis, cantigas, músicas diversas, fantoches, teatro e
brincadeiras que estimulem a afetividade e a confiança, passeio pela escola e alimentação
saudável. Dentro desse projeto trabalharemos também o mascote da sala que é uma estratégia
desenvolvida em parceria com as famílias para ensinar valores que ajudam na formação e educação
de crianças.
O segundo subprojeto será “Natureza, quem ama cuida: reciclar, recriar e transformar” onde
trabalharemos a natureza com suas diversidades, belezas, curiosidades e fragilidades, a valorização
e a preservação do meio ambiente, mostrar que podemos olhar a nossa volta de forma diferente e
criativa. Trabalharemos com vídeos educativos, passeio pelo ambiente escolar, música, dança,
teatro, confecções de painéis, pesquisas, contação de história, horta, experiências, culinária,
confecções de brinquedos com sucatas, pinturas, modelagem, cores seletiva.
O terceiro subprojeto será “O mundo tem todas as cores/ diversidade” onde trabalharemos
com as cores de modo que as crianças possam identificá-las e nomeá-las, ampliando o seu
vocabulário e seu conhecimento do mundo, observar e entender as diversidades, regras de
convivências melhorando o convívio entre as crianças. Trabalharemos roda de conversa, músicas,
danças, fotos, livros revistas, vídeo, contação de histórias, teatro, fantasias, dominó, jogos,
raciocínio lógico, experiências, culinária, cores, modelagem, carimbos, os cinco sentidos, desenhos
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com guache, lápis de cor, giz de cera, painéis, manipulação de materiais recicláveis, circuito,
brincadeiras, bambolês.
O quarto subprojeto será “Quem canta um conto se encanta” onde trabalharemos a linguagem
musical, oral, habilidade rítmicas, visuais, motoras, físicas e psicológicas. Trabalharemos contação
de história, música, linguagem oral e corporal, teatro, controle muscular, percepção do equilíbrio,
coordenação motora, jogos, brincadeiras, raciocínio lógico, exploração de diferentes materiais.
 
SEMANAS EDUCATIVAS E DIAS ESPECIAIS
Complementando os nossos projetos temos as semanas educativas e dias especiais como objetivo
de agregar valor ao trabalho das crianças. Essas semanas educativa e os dias especiais são
previamente escolhidos e incluídos em nosso cronograma,como apoio e enriquecimento dos
trabalhamos desenvolvidos,contaremos a participação do PROIN com palestras com os
pais,encontro de civismo e teatro de fantoches sobre o Meio Ambiente,teremos também a parceria
da vigilância Sanitária com o teatro sobre a dengue.
 
SEMANAS EDUCATIVAS
Horta na escola: a proposta é despertar o interesse das crianças para o cultivo de horta, conhecer
o processo de germinação, manusear a terra, cuidar, colher e através da horta proporcionar uma
aprendizagem sobre uma alimentação saudável. Educação inclusiva: a proposta é mostrar para
todas as crianças que nenhuma deficiência limita e que todos independente de ter ou não
deficiência pode aprender.
Coleta seletiva: a proposta é mostrar para as crianças a importância da coleta seletiva para o
nosso meio ambiente.
Semana da Família: a proposta é a um momento onde a família poderá participar juntamente com
as crianças e despertar nas crianças o amor, o respeito e o cuidado.
Semana do livro: a proposta é estimular as crianças através de contação de histórias, manuseio
de livros e o prazer pela literatura.
Semana da criança: Realizarmos uma semana com bastante brincadeira, jogos, brinquedos e
varias atividades onde as crianças poderão participar com autonomia.
Consciência negra: introduzir o conhecimento e trabalhar a igualdade social das etnias.
 
DIAS ESPECIAIS
Aniversariantes do mês: Com decoração e bolo serão comemorados os aniversariantes do mês
no refeitório.
Partilha: Promover a partilha entre os agrupamentos
Quem cuida de mim: dia especial que contará com a participação da família e confecção de
lembrancinhas.
Festa na floresta: Depois de abordar o tema “floresta” com as crianças, elas terão brincadeiras,
apresentação de dança e confecções de cartaz.
Passeios agrupamento III: a proposta é oferecer momento de prazer, aprendizado e diversão
para as crianças fora do ambiente escolar.
Festa da família: dia especial que contará com a participação da família e confecção de
lembrancinhas.
Exposição: exposição onde todos poderão apreciar o trabalho de cada turma.
Visita no ensino fundamental: Conhecer a escola de ensino fundamental onde alguns alunos irão
estudar.
Festa de despedida do agrupamento III: despedida das crianças que irão para o ensino
fundamental.
 
RODA E CONVERSA
Diariamente teremos momentos de roda, o primeiro momento da roda será feito no acolhimento
onde falaremos sobre regras e combinados da nossa rotina diária, chamadinha, conversas onde as
crianças poderão contar seus conhecimentos e suas experiências, é também na roda que
apresentaremos todas as atividades que serão realizadas durante o dia.

MÚSICA
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A música é de suma importância na educação infantil e fará parte da rotina diária das turmas do
agrupamento III, através dela serão estimuladas várias sensações, como a fala, expressão corporal,
ritmo, identidade, percepção visual e auditiva, a socialização e afetividades.
 
CONTAÇÃO DE HISTÓRIA
É um momento de extrema importância onde serão desenvolvidas a imaginação, criatividade,
curiosidade e todos os seus sentidos serão construídos de forma prazerosa e lúdica, essa atividade
poderá ser desenvolvida em vários ambientes, como o pátio, quiosque, sala, palco e gramado.
Utilizaremos recursos pertinentes à faixa etária como fantoches, fantasias, livros e cenário teatral.
 
BRINCADEIRAS
A brincadeira é uma atividades fundamental na educação infantil, pois acreditamos que o ato de
brincar desenvolve a aprendizagem de forma prazerosa, desenvolvendo o lado cognitivo e social, é
brincando que as crianças se descobrem e ampliam suas capacidades.
 
HORA DA ATIVIDADE
Nesse momento as crianças tem a oportunidade de construir conhecimentos e experiências e
estarão ligadas ao temas dos projetos desenvolvidos pela professora dos agrupamentos III, essas
atividades devem proporcionar às crianças a possibilidade de trocarem informação entre si e
atuarem com autonomia. Através dessas atividades desenvolveremos a coordenação, socialização,
interação, psicomotricidades, linguagem, contato com objetos, cores e sons.
 
EXPERIMENTAÇÃO
As atividades serão desenvolvidas dentro e fora da sala de aula, as crianças poderão se
movimentar, nesses espaços ofereceremos circuito e brincadeiras, a exploração diferentes órgãos
sensoriais e suas funções, como a visão, audição, tato, olfato e paladar. A experimentação será um
momento onde todas as crianças serão estimuladas ativar os seus sentidos, rasgando papeis,
manipulando guache e utilizando diferentes tipos de materiais e alimentos.
 
PARQUE
As atividades de parque fazem parte da rotina do agrupamento, o principal objetivo com o
movimento e expressão corporal são de possibilitar as crianças conhecerem seu próprio corpo e
experimentando os momentos que eles oferecem como equilíbrio, lateralidade, flexibilidade,
psicomotricidade, entre outras.
 
ALIMENTAÇÃO
As refeições são feitas no refeitório onde serão oferecidos diversos alimentos, o cardápio é
diversificado, saudável e elaborado por uma nutricionista. Nesse agrupamento as crianças já podem
se alimentar sozinhas, pois estamos desenvolvendo a autonomia, ainda neste ambiente uma vez por
mês comemorados o aniversário das crianças de cada mês, com lanches, suco e bolo.
 
ESCOVAÇÃO E HIGIENE
No período em que as crianças então na creche é possível organizar uma rotina diária de
escovação dos dentes, tendo em vista desenvolver atitudes e ampliar as capacidades
para o cuidado com a higiene bucal.
A higiene das crianças é feitas sempre que necessário com a lavagem das mãos e rosto
com a orientação e supervisão da professora, mas feito por eles próprios já que estamos
desenvolvendo a autonomia nas crianças.

AVALIAÇÃO
A avaliação será sempre um processo continuo e por isso é necessário recolher informações das
atividades realizadas pelas crianças diariamente, ter um planejamento que atenda todas as crianças
e que todas elas sejam capazes de realizar, planejando atividades de ensino e aprendizagem de
maneira adequada e de acordo com seus objetivos, favorecendo o desenvolvimento da criança.
A avaliação será feita sempre da criança em relação a ela mesma, identificando seus potenciais,
interesses e necessidades, através de observações, registros, relatórios e fotos.
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Série: Educação Especial

Plano de Ensino da Educação Especial

PÚBLICO ALVO:
Crianças de 0 a 5 anos portadoras de necessidades educacionais especiais atendidas nesta
instituição de ensino.

1. JUSTIFICATIVA:
As mudanças paradigmáticas observadas no cenário educacional recente têm contribuído
significativamente para o reconhecimento e o respeito às diversidades individuais dentro do
ambiente escolar. Ao focarmos nosso olhar para os alunos portadores de necessidades educativas
especiais, constatamos que a partir da década de 80, vários são os estudos e as ações que apontam
para a inclusão e a valorização desses alunos nas diversas disciplinas do currículo escolar.
Em nosso país, essa mudança de postura pedagógica voltada para a Educação inclusiva que atenda
a todos sem distinção tem seu marco inicial, segundo Rodrigues (2004) com o texto constitucional
de 1988, que consagra, no artigo 205, a educação como direito de todos e dever do Estado e da
família. Ainda segundo a autora, essa linha mestra estabelecida pela Constituição é detalhada pela
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN (9.394/96), a qual vem ratificar normas
sobre a igualdade de oportunidades para todas as pessoas, incluindo neste rol as com algum tipo de
deficiência.

2. OBJETIVO GERAL:
1. Proporcionar a criança subsídios para enfrentar novos desafios, ampliando suas potencialidades e
posicionar-se de maneira critica responsável e construtiva nas diferentes situações sociais;
2. Oferecer elementos para que a criança desenvolva e/ou aprimore hábitos saudáveis relacionados
à alimentação, higiene pessoal e do ambiente e, promover situações onde a criança tenha
independência e autonomia favorecendo sua inserção ao meio dos demais amigos e de referidas
atividades realizada pelo grupo do qual faz parte.
 
3. OBJETIVOS ESPECIFICOS:
1. Planejar situações em que a criança aprenda a utilizar seus conhecimentos como instrumento de
compreensão da realidade, que permitam a ele expressar e comunicar suas idéias,usufruir das
produções culturais,bem como analisar interpretar e transformar o mundo que o rodeia;
2. Promover condições para que a criança se aproprie dos conteúdos, transformando-os em
conhecimento próprio;
3. Garantir um convívio social democrático com ênfase na compreensão e construção das regras,
desenvolvendo nas crianças atitudes de respeito, cooperação e solidariedade;
4. Propiciar um clima harmonioso de trabalho, valorizando a construção de vínculos afetivos e o
respeito á individualidade;
5. Promover situações para que a criança tenha confiança em suas capacidades
cognitivas,afetiva,ética e social para agir com perseverança na busca do conhecimento .
 
4. METODOLOGIA:
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1. 4. Estimulação Motora:
·          Posicione a criança na frente do espelho e nomeie, tocando, cada parte do corpo. Você pode
fazer isso cantando músicas que citem as partes do corpo e estimulem movimentos.  
·          Na frente do espelho façam caretas, modificando a expressão (fisionomia triste, alegre,
espantada, brava, etc.).  
·          Na frente do espelho façam caretas, modificando a expressão (fisionomia triste, alegre,
espantada, brava, etc.).  
·          Deite a criança em cima do papel e desenhe o contorno do seu corpo, mostre o desenho e
complete com os detalhes.  
·          Cubra a criança deixando a cabeça de fora. Vá descobrindo uma parte do corpo de cada vez
nomeando-o na hora do “achou!”.  
·          Vista e dispa um boneco junto com a criança, nomeando as partes do corpo.  
·          Dê banho na boneca junto com a criança, nomeando as partes do corpo.  
·          Faça com a criança, uma bola de massa de modelar. Batam na massa até ela ficar achatada.
Modelem o nariz, boca, olhos, etc., nomeando-os.
 
2. 4. Atividades que estimulam o controle dos movimentos:
 
·         Procure junto com a criança, figuras humanas em revistas. Recorte-as, separando a cabeça,
tronco e membros. Monte uma nova figura solicitando que a criança identifique qual parte se junta
com a outra.      
·         Deixe a criança riscar e pintar livremente o papel, de preferência grande, para que ela não
tenha que limitar a sua expressão gráfica.  
·          Desenhe uma figura simples e peça para a criança para pintar o interior da figura,
respeitando os limites. Varie a complexidade das figuras desenhadas.  
·          Role a bola para perto da criança e chame sua atenção sobre ela. Incentive-a pegá-la. Peça
para que devolva a você. Varie os movimentos, fazendo-a pular, girar a bola.  
·         Mostre a criança como derrubar as garrafas fazendo com que a bola bata nela como num
boliche. Estimule a criança a arremessar e rolar a bola.  
·          Coloque gotas de guache diluídas sobre a cartolina e mostre à criança que soprando através
do canudinho, ela se espalha e desenha formas no papel.  
·          Embrulhe o brinquedo com o papel ou jornal e ofereça-o à criança para que o desembrulhe
 
3.4 Estimulação da Comunicação  
 
·         Atividades que estimulam a comunicação  
·         Converse com a criança, imite os sons que ela produzir. Dê um significado a eles,
interpretando-os de acordo com o contexto da conversa.  
·          Use sempre gestos associando-os a expressões como: “tchau”, “não”, “sim”, “vamos”,
“quero”, “dá”, “alô”, etc. Isso facilitará a compreensão do significado dessas palavras, além de
permitir que a criança consiga se expressar através da imitação dos gestos, sem necessariamente
falar.  
·          Folheie o livro ou a revista com a criança, atendo-se às figuras que ela já conhece, podendo
introduzir algumas novas, nomeando-as e incentivando-as a repetir as palavras.  
·          Cante deixando claras as palavras das frases para que a criança acompanhe. Depois a peça
para completar frases da música com palavras ou últimas sílabas.  
·          Brinquem com os fantoches, incentivando a criança a imitar os sons produzidos por você.
Depois inverta os papéis e imite você os sons que ela consegue produzir. Crie histórias em que ela
seja um personagem e faça-a participar realizando sons e gestos que ela está apta a fazer. Se
necessário interprete o que a criança diz.  
·          Brinquem como se estivessem falando ao telefone. Crie diálogo que tenha começo, meio e
fim.
 
4.4 Estimulação da Visão   
·         Atividades que estimulam a percepção visual  
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·          Com a lanterna acesa, ilumine objetos e partes do corpo da criança e do seu, chamando a
atenção dela sobre o que está sendo iluminado. Peça para nomear o que vê.  
·         Use os canudos como lunetas e mostre objetos para a criança pedindo que os olhe através
delas. Depois cole o celofane em uma das pontas e peça para olhar de novo. Comparem o que
viram.  
·          Saia com a criança na luz do dia e depois coloque os óculos escuros nela. Conversem sobre
as diferenças observadas.  
·          Num local iluminado, coloque em frente aos olhos da criança, papéis celofane de diferentes
cores, para que ela perceba as mudanças que acontecem relacionadas à cor.  
·         Apresente-se à criança vestido normalmente. Saia da sala e coloque um apetrecho.
Apresente-se novamente à criança e peça para ela mostrar o que há de diferente em você.  
·          Faça bolhas de sabão para que a criança as observe e siga seu trajeto.    
·         Apresente alguns brinquedos à criança. Tape-lhe os olhos. Retire um deles e peça para a
criança tentar adivinhar que brinquedo está faltando. Inverta os papéis e peça que ela esconda para
que você adivinhe.   

5.4 Estimulação da Audição  
Ø  Atividades que estimulam a memória auditiva   
·         Apresente um brinquedo (que emita som) em diferentes posições em relação à criança (à
direita, à esquerda, acima, abaixo, em frente, atrás.) e oriente que a criança procure a fonte sonora
com o olhar ou aponte.  
·         Produza sons com o próprio corpo (assobiar, bater com os pés no chão, bater palmas, estalar
os dedos, etc.), e faça com que a criança busque-o e tente imitá-los.  
·         Provoque ruídos com os materiais disponíveis, batendo, esfregando, arrastando, etc. Chame a
atenção para os diversos sons e procure experimentá-los ou depois adivinhá-los.  
·         Confeccione chocalhos, colocando diversos materiais dentro da latinha e vedando o orifício
com fita crepe. Explore os chocalhos com a criança, fazendo com que ela observe os diferentes
timbres de sons produzidos por eles, assim como tente adivinhar o que tem dentro.  
·          Ouçam os ruídos e peça se possível para que a criança identifique o som ou reproduza-o. Se
ela não conseguir faça com ela.   
 
6.4Estimulação Tátil  
·         Nas crianças com intolerância tátil, incorpore gradativamente uma variedade de experiências
táteis no brincar.   
·         Geralmente será mais fácil se a criança iniciar a brincadeira de sua preferência a ter
sensações novas.   
·         O professor deve demonstrar a utilização do objeto/textura utilizando o seu próprio corpo.   
·         Apresente diversas texturas à criança (algodão, lixa fina...). Deixe-a observá-los e auxilie-a a
senti-los (passe-os em seu rosto, pés, mãos, barriga, etc.) Faça comentários acerca do que são das
suas características e das sensações percebidas. Fique atento para que seja dado tempo suficiente
para que a criança aproveite realmente cada um dos estímulos.  
·          Faça com a criança a receita de massinha caseira, apresente cada um dos ingredientes à
criança separadamente, depois, junte-os e faça a massinha de modelar. Depois de pronta brinquem
à vontade.  
·          Ajudar a criança a fazer a massa, usando as mãos para misturar os ingredientes: água,
farinha, pó colorido.  
·          Deixe a criança espalhar a tinta livremente sobre uma cartolina. Deixe que a criança se
acostume com a tinta aos poucos. Caso ela não goste do contato, peça para colocar a tinta na sua
mão e você pinta o papel, ou use colher, pincel para espalhar a tinta.  
·          Em uma caixa ou bacia coloque areia da praia e faça com que a criança manuseie-a
livremente. Comente com ela a respeito da textura, temperatura e de onde veio a areia, apalpando-
a e pegando-a, etc. Mostre-lhe diversas maneiras de brincar com a areia. Ajude a criança a perceber
que quando a areia está úmida, podemos construir castelos, bolos e outras formas e que, quando
ela está seca, sua consistência é diferente e não conseguimos brincar da mesma maneira.
 
5. RECURSOS:
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·         Caixa com feijão e brinquedos pequenos e emborrachados
·         Caixa com flocos de isopor com potes de diferentes tamanhos
·         Macarrões cereais e brinquedos
·         Balão com cereais e texturas diferentes. Apertar e explorar novas sensações táteis
·         Pedaço de espuma grande agua e sabão, fazer bastante espuma.
·         Brincadeiras com areia molhada
·         Caixa com feijão, arroz ou alpiste para explorar novas sensações táteis.
·         Rolo textualizado passar pelo corpo, como mãos, pés e costas.
·         Massagem com espaguete de piscina, pressão profunda, acalma.
·         Bolinha de Gel ou pedaços de gelatina para as crianças pegarem com as mãos.  
·         Tinta ou cola colorida
·         Bola grande ou tapete texturizados
·         Jogos de encaixe
·         Cola colorida ou guache no saco Zip plast
·         Colocar objetos dentro de uma lata/caixa
·         Rolo feito com uma toalha de banho enrolada e acolchoado na parte interna com espuma.
Serve para apoiar o aluno de bruços
·         Uma pequena bexiga de borracha colorida, recheada de farinha de trigo, formando uma bola.
Esta bola deve ficar bem flexível para que mude totalmente de forma ao ser apertada.
·         Pendure o móbile em local que possa ser visto pela criança. Balance os brinquedos para que o
som e a cor despertem a atenção.  Desenvolva atividades usando os brinquedos do móbile. 
·           Latas de leite em pó encapadas por vários materiais: feltro, cortiça, papel ondulado, plástico
com bolinhas, emborrachado, soft e lixa.   
·         Quatro potes de plástico com tampa, nas cores: amarelo, vermelho, azul e verde. Colocar
objetos diferentes em cada pote: conchas, moedas, pedras e balas.  
·         Colocar as pulseiras nos braços da criança para que ela ouça o som que elas produzem
sempre que agitar os braços. Brincar com o Incentivar a criança a procurar as pulseirinhas com as
mãos e agarrá-las. 

7. FORMAS DE ATENDIMENTO
Os atendimentos serão realizados de forma individual e em sala de aula juntamente com as demais
crianças da sala, com carga horária de 04 horas diárias totalizando 20 horas semanais.

8. AVALIAÇÃO:
O processo de avaliação deverá ser continuo e sistemático, com proposito de adequar as estratégias
a realidade da criança, levando ao êxito do plano elaborado.
 

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: 911001339 - NATHALIA GONÇALVES DE OLIVEIRA

 

CEI BEM QUERER PROFESSOR PIERRE WEIL
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PLANO DE ENSINO 2019

 

AGI A

 

PROFESSORA: Nathália Gonçalves de Oliveira Sallati

 

INTRODUÇÃO

           

 

A Educação Infantil possui um papel fundamental no desenvolvimento integral da criança, uma vez que é a porta de

entrada pela qual a criança adentra ao sistema educacional e é por onde ela começa a traçar seu percurso educacional. É na

Educação Infantil que se travam os primeiros contatos, para muitos de nossos alunos, com professoras, monitoras,

funcionários e direção da escola e outras crianças para além do ambiente familiar, ou seja, é uma primeira etapa do

processo de socialização, uma primeira experiência em sociedade.

Ao contrário do que comumente se supõe, a criança que chega até nós não é uma “tela em branco” e, apesar da tenra

idade, em muitos já se percebe alguma influência da educação familiar, e a subjetividade inerente a cada ser humano, pois

essas crianças possuem vontades próprias, níveis de desenvolvimento e aprendizagens próprios que precisam ser

respeitados e devem constituir o ponto de partida para o nosso trabalho, que deve ser o de estimulá-los a interagir com o

ambiente, com os diferentes materiais e com os colegas de turma, desenvolvendo assim a sociabilidade, sem jamais

esquecer que estamos lidando com crianças, com todas as particularidades inerentes à idade em que se encontram. Diante

disso, explicita-se a opção pelo aspecto lúdico perpassando todas as atividades, bem como a ênfase na exploração do mundo

que os cerca e de suas possibilidades.

 

COMPOSIÇÃO DA TURMA

 

A turma do Agrupamento I – A é formada por 33 (trinta e três) crianças na faixa etária de 7 (sete) meses de idade a 1

(um) ano e 6 (seis) meses de idade, com uma divisão equilibrada entre meninos e meninas, 17 (dezessete) e 16 (dezesseis),

respectivamente.

A maior parte das crianças da sala locomove-se engatinhando, poucos caminham. Por tratar-se de uma turma que está

chegando à creche pela primeira vez o processo de adaptação é mais lento, principalmente se considerarmos que são

crianças que ainda estão em fase de amamentação.

 

OBJETIVOS GERAIS
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•     Estimular a curiosidade das crianças, para que elas queiram aprender mais;

•     Auxiliar e propiciar o desenvolvimento da autonomia dos alunos;

•     Estimular a interação e o respeito ao meio ambiente;

•     Favorecer o convívio e a sociabilidade em pequenos e grandes grupos;

•     Desenvolver a autoconfiança e a noção de igualdade e convivência com as diferenças;

•     Estimular a participação da família no cotidiano da escola, fortalecendo a relação escola-comunidade;

 

CONTEÚDOS

 
•     Meio ambiente;

•     Identidade;

•     Autonomia na alimentação;

•     Família.

 

TRABALHO EM GRUPOS E EXPLORAÇÃO DO AMBIENTE

 

Considerando as características da turma as atividades que serão desenvolvidas ao longo do ano letivo terão como

eixo central a ênfase no aspecto lúdico, explorando características sensoriais, noções de espaço, meio ambiente, aspectos

visuais, a noção do eu e do outro e a convivência em grupos.

Por se tratar de turma numerosa e que demanda cuidados constantes, é necessária a divisão em grupos pequenos

para aplicação das atividades e para que as crianças possam explorar melhor as possibilidades oferecidas pelos diferentes

ambientes da unidade, pelos materiais empregados e, além disso, os pequenos grupos permitem uma observação mais

detalhada durante a realização das atividades.

Para trabalhar aspectos sensoriais, noções de espaço e a interação com o meio ambiente e a natureza, as crianças são

levadas a explorar diversos ambientes da unidade educacional, entre os quais o parque, os tanques de areia, o pátio e

solário. No parque será desenvolvida principalmente a observação do ambiente e a exploração através do tato em pequenas

caminhadas ou engatinhadas, ali também eles podem aprender sobre o clima e suas mudanças em diferentes dias e épocas

do ano, noções de espacialidade por se tratar de um local amplo e aberto, bem como o respeito às regras, uma vez que as

crianças precisam permanecer junto ao grupo do qual fazem parte. Já os tanques de areia se prestam às atividades

sensoriais e ao trabalho de noções de espaço e quantidade em atividades com baldes de areia, pazinhas para encher os

baldes, desenvolvendo equilíbrio e concentração na atividade. O pátio, por tratar-se de ambiente fechado, é utilizado para

desenvolver atividades específicas, como atividades recreativas e brinquedos, circuitos e a percepção de outros ambientes

escolares além da própria sala de aula. O solário pode ser explorado na aplicação de atividades em geral, dividindo-se parte

do grupo da sala.

 

METODOLOGIA E ESTRATÉGIAS
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Para que as crianças acessem novos conhecimentos, são utilizados diferentes métodos e estratégias, como a utilização

de músicas que permitem o trabalho no sentido de aprimoramento da comunicação, percepção de ritmos, movimento

corporal e histórias. Também são bastante utilizados materiais audiovisuais e contação de histórias, buscando desenvolver a

imaginação dos alunos, o desenvolvimento de valores, aspectos familiares. São utilizados diversos materiais com o objetivo

de trabalhar noções espaciais, quantitativas, qualitativas e sensoriais, como tintas, espelhos, giz-de-cera, blocos de

empilhar, recortes, revistas, papeis diversificados, bolinhas, bexigas, alimentos não perecíveis, luvas com enchimento,

caixas, recicláveis e brinquedos em geral.

•     Exploração do ambiente escolar;

•     Exploração e manuseio de materiais diversificados, explorando texturas, formatos, pesos, quantidades e outras

possibilidades;

•     Trabalho em grupos;

•     Músicas;

•     Audiovisuais;

•     Contação de histórias.

 

ROTINAS E O DESENVOLVIMENTO DA AUTONOMIA

 

O principal objetivo nas relações com as crianças é o desenvolvimento da confiança, por isso antes de desenvolver

qualquer atividade, tarefa ou cuidado mantemos uma conversa constante com as crianças para possibilitar o estreitamento

dos laços e o desenvolvimento da confiança. Os cuidados são realizados mediante a rotina, ou seja, as trocas de fraldas são

realizadas pelas monitoras em horários determinados, entretanto, sempre que necessário as trocas são realizadas, pois as

crianças são constantemente observadas. A alimentação também é realizada em horários determinados e a hidratação é

feita constantemente ao longo do dia pelas monitoras e pela professora. Toda a equipe é responsável pela mediação de

conflitos, pautando-se sempre no diálogo constante, desde a prevenção de conflitos até a resolução quando estes ocorrem.

O diálogo e a observação também têm como foco o desenvolvimento da autonomia dos alunos, perpassando vários

momentos do cotidiano dos alunos, como durante a alimentação, quando os alunos são estimulados a tentarem se alimentar

de forma autônoma, sempre respeitando o desenvolvimento e o nível de aprendizagem de cada aluno, ou ainda durante as

brincadeiras e atividades.

 

AVALIAÇÃO

 

A avaliação é realizada de forma individual e coletiva. A avaliação busca abarcar o desenvolvimento integral da

criança e serve como avaliação do trabalho, bem como propicia subsídios para o redirecionamento das ações, buscando

assim compreender o desenvolvimento cognitivo, a coordenação motora, a sociabilidade, as necessidades particulares de

cada criança considerando aspectos sociais e familiares.
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DOCUMENTAÇÃO DO TRABALHO

           

Os registros são feitos diariamente em um caderno mediante a observação das atividades e da rotina diária,

respeitando o espaço e o desenvolvimento de cada criança. A documentação propicia o acompanhamento do

desenvolvimento de cada criança e também a criação e reformulação de estratégias destinadas a atingir e possibilitar o

desenvolvimento dos diferentes aspectos de cada criança.          

 

BIBLIOGRAFIA:

 

ELIAS, Marisa Del Cioppo. Pedagogia Freinet: teoria e prática. Campinas: Papirus, 2002.

MENDES, Daniela Barros. Memórias afetivas: a constituição do professor na perspectiva de Henri Wallon. São

Paulo: Loyola, 2017.

PRIORE, Mary Del. (Org.). História das crianças no Brasil. São Paulo: Contexto, 1999.
VYGOTSKY, Lev. A imaginação e a arte na infância.  Lisboa: Relógio d’água, 2009..

A

Planejamento Específico

Disciplina: Educação Especial

Professor: SEM PROFESSOR ALOCADO

1. JUSTIFICATIVA:
As mudanças paradigmáticas observadas no cenário educacional recente têm contribuído
significativamente para o reconhecimento e o respeito às diversidades individuais dentro do
ambiente escolar. Ao focarmos nosso olhar para os alunos portadores de necessidades educativas
especiais, constatamos que a partir da década de 80, vários são os estudos e as ações que apontam
para a inclusão e a valorização desses alunos nas diversas disciplinas do currículo escolar.
Em nosso país, essa mudança de postura pedagógica voltada para a Educação inclusiva que atenda
a todos sem distinção tem seu marco inicial, segundo Rodrigues (2004) com o texto constitucional
de 1988, que consagra, no artigo 205, a educação como direito de todos e dever do Estado e da
família. Ainda segundo a autora, essa linha mestra estabelecida pela Constituição é detalhada pela
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN (9.394/96), a qual vem ratificar normas
sobre a igualdade de oportunidades para todas as pessoas, incluindo neste rol as com algum tipo de
deficiência.

2. OBJETIVO GERAL:
1. Proporcionar a criança subsídios para enfrentar novos desafios, ampliando suas potencialidades e
posicionar-se de maneira critica responsável e construtiva nas diferentes situações sociais;
2. Oferecer elementos para que a criança desenvolva e/ou aprimore hábitos saudáveis relacionados
à alimentação, higiene pessoal e do ambiente e, promover situações onde a criança tenha
independência e autonomia favorecendo sua inserção ao meio dos demais amigos e de referidas
atividades realizada pelo grupo do qual faz parte.
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3. OBJETIVOS ESPECIFICOS:
1. Planejar situações em que a criança aprenda a utilizar seus conhecimentos como instrumento de
compreensão da realidade, que permitam a ele expressar e comunicar suas idéias,usufruir das
produções culturais,bem como analisar interpretar e transformar o mundo que o rodeia;
2. Promover condições para que a criança se aproprie dos conteúdos, transformando-os em
conhecimento próprio;
3. Garantir um convívio social democrático com ênfase na compreensão e construção das regras,
desenvolvendo nas crianças atitudes de respeito, cooperação e solidariedade;
4. Propiciar um clima harmonioso de trabalho, valorizando a construção de vínculos afetivos e o
respeito á individualidade;
5. Promover situações para que a criança tenha confiança em suas capacidades
cognitivas,afetiva,ética e social para agir com perseverança na busca do conhecimento .
 
4. METODOLOGIA:
1. 4. Estimulação Motora:
·          Posicione a criança na frente do espelho e nomeie, tocando, cada parte do corpo. Você pode
fazer isso cantando músicas que citem as partes do corpo e estimulem movimentos.  
·          Na frente do espelho façam caretas, modificando a expressão (fisionomia triste, alegre,
espantada, brava, etc.).  
·          Na frente do espelho façam caretas, modificando a expressão (fisionomia triste, alegre,
espantada, brava, etc.).  
·          Deite a criança em cima do papel e desenhe o contorno do seu corpo, mostre o desenho e
complete com os detalhes.  
·          Cubra a criança deixando a cabeça de fora. Vá descobrindo uma parte do corpo de cada vez
nomeando-o na hora do “achou!”.  
·          Vista e dispa um boneco junto com a criança, nomeando as partes do corpo.  
·          Dê banho na boneca junto com a criança, nomeando as partes do corpo.  
·          Faça com a criança, uma bola de massa de modelar. Batam na massa até ela ficar achatada.
Modelem o nariz, boca, olhos, etc., nomeando-os.
 
2. 4. Atividades que estimulam o controle dos movimentos:
 
·         Procure junto com a criança, figuras humanas em revistas. Recorte-as, separando a cabeça,
tronco e membros. Monte uma nova figura solicitando que a criança identifique qual parte se junta
com a outra.      
·         Deixe a criança riscar e pintar livremente o papel, de preferência grande, para que ela não
tenha que limitar a sua expressão gráfica.  
·          Desenhe uma figura simples e peça para a criança para pintar o interior da figura,
respeitando os limites. Varie a complexidade das figuras desenhadas.  
·          Role a bola para perto da criança e chame sua atenção sobre ela. Incentive-a pegá-la. Peça
para que devolva a você. Varie os movimentos, fazendo-a pular, girar a bola.  
·         Mostre a criança como derrubar as garrafas fazendo com que a bola bata nela como num
boliche. Estimule a criança a arremessar e rolar a bola.  
·          Coloque gotas de guache diluídas sobre a cartolina e mostre à criança que soprando através
do canudinho, ela se espalha e desenha formas no papel.  
·          Embrulhe o brinquedo com o papel ou jornal e ofereça-o à criança para que o desembrulhe
 
3.4 Estimulação da Comunicação  
 
·         Atividades que estimulam a comunicação  
·         Converse com a criança, imite os sons que ela produzir. Dê um significado a eles,
interpretando-os de acordo com o contexto da conversa.  
·          Use sempre gestos associando-os a expressões como: “tchau”, “não”, “sim”, “vamos”,
“quero”, “dá”, “alô”, etc. Isso facilitará a compreensão do significado dessas palavras, além de
permitir que a criança consiga se expressar através da imitação dos gestos, sem necessariamente
falar.  
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·          Folheie o livro ou a revista com a criança, atendo-se às figuras que ela já conhece, podendo
introduzir algumas novas, nomeando-as e incentivando-as a repetir as palavras.  
·          Cante deixando claras as palavras das frases para que a criança acompanhe. Depois a peça
para completar frases da música com palavras ou últimas sílabas.  
·          Brinquem com os fantoches, incentivando a criança a imitar os sons produzidos por você.
Depois inverta os papéis e imite você os sons que ela consegue produzir. Crie histórias em que ela
seja um personagem e faça-a participar realizando sons e gestos que ela está apta a fazer. Se
necessário interprete o que a criança diz.  
·          Brinquem como se estivessem falando ao telefone. Crie diálogo que tenha começo, meio e
fim.
 
4.4 Estimulação da Visão   
·         Atividades que estimulam a percepção visual  
 
·          Com a lanterna acesa, ilumine objetos e partes do corpo da criança e do seu, chamando a
atenção dela sobre o que está sendo iluminado. Peça para nomear o que vê.  
·         Use os canudos como lunetas e mostre objetos para a criança pedindo que os olhe através
delas. Depois cole o celofane em uma das pontas e peça para olhar de novo. Comparem o que
viram.  
·          Saia com a criança na luz do dia e depois coloque os óculos escuros nela. Conversem sobre
as diferenças observadas.  
·          Num local iluminado, coloque em frente aos olhos da criança, papéis celofane de diferentes
cores, para que ela perceba as mudanças que acontecem relacionadas à cor.  
·         Apresente-se à criança vestido normalmente. Saia da sala e coloque um apetrecho.
Apresente-se novamente à criança e peça para ela mostrar o que há de diferente em você.  
·          Faça bolhas de sabão para que a criança as observe e siga seu trajeto.    
·         Apresente alguns brinquedos à criança. Tape-lhe os olhos. Retire um deles e peça para a
criança tentar adivinhar que brinquedo está faltando. Inverta os papéis e peça que ela esconda para
que você adivinhe.   

5.4 Estimulação da Audição  
Ø  Atividades que estimulam a memória auditiva   
·         Apresente um brinquedo (que emita som) em diferentes posições em relação à criança (à
direita, à esquerda, acima, abaixo, em frente, atrás.) e oriente que a criança procure a fonte sonora
com o olhar ou aponte.  
·         Produza sons com o próprio corpo (assobiar, bater com os pés no chão, bater palmas, estalar
os dedos, etc.), e faça com que a criança busque-o e tente imitá-los.  
·         Provoque ruídos com os materiais disponíveis, batendo, esfregando, arrastando, etc. Chame a
atenção para os diversos sons e procure experimentá-los ou depois adivinhá-los.  
·         Confeccione chocalhos, colocando diversos materiais dentro da latinha e vedando o orifício
com fita crepe. Explore os chocalhos com a criança, fazendo com que ela observe os diferentes
timbres de sons produzidos por eles, assim como tente adivinhar o que tem dentro.  
·          Ouçam os ruídos e peça se possível para que a criança identifique o som ou reproduza-o. Se
ela não conseguir faça com ela.   
 
6.4Estimulação Tátil  
·         Nas crianças com intolerância tátil, incorpore gradativamente uma variedade de experiências
táteis no brincar.   
·         Geralmente será mais fácil se a criança iniciar a brincadeira de sua preferência a ter
sensações novas.   
·         O professor deve demonstrar a utilização do objeto/textura utilizando o seu próprio corpo.   
·         Apresente diversas texturas à criança (algodão, lixa fina...). Deixe-a observá-los e auxilie-a a
senti-los (passe-os em seu rosto, pés, mãos, barriga, etc.) Faça comentários acerca do que são das
suas características e das sensações percebidas. Fique atento para que seja dado tempo suficiente
para que a criança aproveite realmente cada um dos estímulos.  
·          Faça com a criança a receita de massinha caseira, apresente cada um dos ingredientes à
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criança separadamente, depois, junte-os e faça a massinha de modelar. Depois de pronta brinquem
à vontade.  
·          Ajudar a criança a fazer a massa, usando as mãos para misturar os ingredientes: água,
farinha, pó colorido.  
·          Deixe a criança espalhar a tinta livremente sobre uma cartolina. Deixe que a criança se
acostume com a tinta aos poucos. Caso ela não goste do contato, peça para colocar a tinta na sua
mão e você pinta o papel, ou use colher, pincel para espalhar a tinta.  
·          Em uma caixa ou bacia coloque areia da praia e faça com que a criança manuseie-a
livremente. Comente com ela a respeito da textura, temperatura e de onde veio a areia, apalpando-
a e pegando-a, etc. Mostre-lhe diversas maneiras de brincar com a areia. Ajude a criança a perceber
que quando a areia está úmida, podemos construir castelos, bolos e outras formas e que, quando
ela está seca, sua consistência é diferente e não conseguimos brincar da mesma maneira.
 
5. RECURSOS:
·         Caixa com feijão e brinquedos pequenos e emborrachados
·         Caixa com flocos de isopor com potes de diferentes tamanhos
·         Macarrões cereais e brinquedos
·         Balão com cereais e texturas diferentes. Apertar e explorar novas sensações táteis
·         Pedaço de espuma grande agua e sabão, fazer bastante espuma.
·         Brincadeiras com areia molhada
·         Caixa com feijão, arroz ou alpiste para explorar novas sensações táteis.
·         Rolo textualizado passar pelo corpo, como mãos, pés e costas.
·         Massagem com espaguete de piscina, pressão profunda, acalma.
·         Bolinha de Gel ou pedaços de gelatina para as crianças pegarem com as mãos.  
·         Tinta ou cola colorida
·         Bola grande ou tapete texturizados
·         Jogos de encaixe
·         Cola colorida ou guache no saco Zip plast
·         Colocar objetos dentro de uma lata/caixa
·         Rolo feito com uma toalha de banho enrolada e acolchoado na parte interna com espuma.
Serve para apoiar o aluno de bruços
·         Uma pequena bexiga de borracha colorida, recheada de farinha de trigo, formando uma bola.
Esta bola deve ficar bem flexível para que mude totalmente de forma ao ser apertada.
·         Pendure o móbile em local que possa ser visto pela criança. Balance os brinquedos para que o
som e a cor despertem a atenção.  Desenvolva atividades usando os brinquedos do móbile. 
·           Latas de leite em pó encapadas por vários materiais: feltro, cortiça, papel ondulado, plástico
com bolinhas, emborrachado, soft e lixa.   
·         Quatro potes de plástico com tampa, nas cores: amarelo, vermelho, azul e verde. Colocar
objetos diferentes em cada pote: conchas, moedas, pedras e balas.  
·         Colocar as pulseiras nos braços da criança para que ela ouça o som que elas produzem
sempre que agitar os braços. Brincar com o Incentivar a criança a procurar as pulseirinhas com as
mãos e agarrá-las. 

7. FORMAS DE ATENDIMENTO
Os atendimentos serão realizados de forma individual e em sala de aula juntamente com as demais
crianças da sala, com carga horária de 04 horas diárias totalizando 20 horas semanais.

8. AVALIAÇÃO:
O processo de avaliação deverá ser continuo e sistemático, com proposito de adequar as estratégias
a realidade da criança, levando ao êxito do plano elaborado.
  

B

Planejamento Específico
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Disciplina: Educação Infantil

Professor: 911001330 - DANIELA FABIANA DE SOUZA TEIXEIRA

CEI BEM QUERER PROFESSOR PIERRE WEIL

 

PLANO DE ENSINO 2019

Professora: Daniela Fabiana de Souza Teixeira

Turma: AG I B

Período: Manhã

Ano: 2019

Quando o assunto é educação da criança pequena, sabe-se que a intervenção do professor é fundamental, portanto, o
papel do professor na vida e na educação infantil é de extrema importância, pois é ele quem vai mediar e promover situações
de aprendizado e construção do conhecimento. 

Analisando as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil é possível identificar várias “orientações” a fim
de promover experiências de qualidade com interações e brincadeiras:

·         Promovam o conhecimento de si e do mundo por meio da ampliação de
experiências sensoriais, expressivas, corporais que possibilitem movimentação
ampla, expressão da individualidade respeito pelos ritmos e desejos da criança;

·         Favoreçam a imersão das crianças nas diferentes linguagens e o progressivo
domínio por elas de vários gêneros e formas de expressão: gestual verbal, plástica,
dramática e musical;

·         Possibilite às crianças experiências de narrativas, de apreciação e interação com a
linguagem oral e escrita, e convívio com diferentes suportes e gêneros textuais
orais e escritos;

·         Ampliem a confiança e a participação das crianças nas atividades individuais e
coletivas;

·         Possibilitem situações de aprendizagem mediadas para a elaboração da
autonomia das crianças nas ações de cuidado pessoal, auto-organização, saúde e
bem-estar;

·         Possibilitem vivências éticas e estéticas com outras crianças e grupos culturais,
que alarguem seus padrões de referência e de identidades no diálogo e
conhecimento da diversidade; Incentivem a curiosidade, a exploração, o
encantamento, o questionamento, a indagação e o conhecimento das crianças em
relação ao mundo físico e social, ao tempo e à natureza;
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·         Promovam o relacionamento e a interação das crianças com diversificadas
manifestações de música, artes plásticas e gráficas, cinema, fotografia, dança
teatro, poesia e literatura;

·         Promovam a interação, o cuidado, a preservação e o conhecimento da
biodiversidade e da sustentabilidade da vida na Terra, assim como o não
desperdício dos recursos naturais; (DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL,

BRASIL, 2010).

A escola é um dos locais onde a criança passa maior parte do seu tempo. Sendo assim, fazem-
se necessários espaços lúdicos para suprir suas necessidades de brincar.

A brincadeira está inserida na vida da criança. Na escola tem como função o aspecto de auxiliar
no seu desenvolvimento enquanto ser humano, e a construção do conhecimento, aspectos esses
que estão interligados. Brincar favorece a autoestima da criança e a sua interação com o mundo
que a rodeia, proporcionando situações de aprendizagem e desenvolvimento de suas capacidades
cognitivas. Por meio de jogos a criança aprende a agir, tem sua curiosidade estimulada e exercita
sua autonomia (VYGOTSKY, 1984; FREIRE, 1989; VASCONCELOS, 2002).

As brincadeiras são ferramentas que desafiam a criança facilitando suas descobertas e a
compreensão de que o mundo está cheio de possibilidades e oportunidades para a expansão da
vida com alegria, emoção, prazer e vivência grupal. Brincar é fonte de lazer, mas fonte de
conhecimento que nos possibilita a considerar o brincar parte integrante da atividade educativa.

Art. 29: A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem com finalidade o desenvolvimento integral da criança até os

seis anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade.

O agrupamento é composto de 16 meninas e 13 meninos na faixa etária de 04 meses a um ano e oito meses. O
agrupamento é realizado de forma aleatório pela equipe gestora. São crianças que estão iniciando primeiro ano na creche
pouco crianças já estavam matriculadas na creche, as crianças moram nas proximidades da escola.

A rotina será construída diariamente, desde os primeiros dias de aula. O acolhimento das crianças serão com
brinquedos diversos, pelúcias, sapinhos e DVD infantil, com auxílio das monitoras. Para garantir que as crianças comecem
atender a rotina diária, a professora confeccionara cartazes com figuras e fotos que representam as atividades ,roda da
conversa e de história ,lanche ,parque ,música ,troca ,sono que serão apresentados na roda de conversa .

No cotidiano serão estabelecidas situações de cuidados essenciais, serão feitas pelas monitoras. O desejo de atividade
parte da criança e do sentimento de segurança que ela experimenta com o adulto. Esse sentimento é construído na rotina de
cuidados com os bebês: alimentação –sono –troca. Visando o cuidado básicos com sua higiene pessoal e com a sua
alimentaçãotendo em foco o educar de forma prazerosa disponibilizando as trocas de conhecimentos, onde a criança constrói
uma relação afetiva que favoreçam sua autoconfiança.

Uma boa relação entre as pessoas que fazem parte de um determinando grupo (neste caso o grupo escolar) é essencial
para tomar o ambiente agradável para aprendizagem. As crianças precisam se sentir acolhidas e perceber sua importância
naquele local novo de permanência.

Portanto, é de extrema importância o educador considerar as expressões afetivas do seu aluno, uma vez que são
anunciadas por gestos, expressões faciais postura, comportamento. O seu papel não e somente atuar no espaço cognitivo,
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mas sim que suas atitudes refletirão diretamente na dimensão afetiva e motora da criança, a partir desse conjunto se dará o
seu desenvolvimento. O afetivo é o que propicia a construção de valores, responsáveis pelas escolhas, vontades e interesses
e isto acontece a partir da interligação entre o motor e o cognitivo como afirma os seguintes pensadores:

O afetivo é, portanto, indispensável para energizar e dar direção ao ato motor e ao cognitivo. Assim como o ato motor é

indispensável para expressão do afetivo, o cognitivo é indispensável na avaliação das situações emoções e sentimentos.Construir

regras e combinados que aprimorem suas formas de convivência e socialização com os colegas de forma lúdica, prazerosa e

afetiva. (MAHONEY E ALMEIDA, 2004, p.18)

Em roda, elaboramos em conjuntos os combinados para o grupo de modo que todos possam cumpri-los, que aprimorem
suas formas de convivência e socialização com os colegas de forma lúdica, prazerosa e afetiva. Os conflitos acontecem
diariamente por diversos motivos. Cabe então ao docente ter a sensibilidade de entender que esta aquisição é um processo
gradual e dessa forma trabalhar para promover o desenvolvimento integral. Quando o docente se depara com uma situação
de conflito na sala de aula, a melhor postura é procurar identificar quais as causas que geraram esses conflitos, pois afirma
Galvão:

“Quando maior clareza que professor tiver dos fatores que provocam os conflitos, mais possibilidade terá de controlar a

manifestação de suas reações emocionais e, em consequência encontrar caminhos para solucioná-los”. (GALVÃO, 2008, p.104)

Para contribui para o desenvolvimento da autonomia é que a criança tenha referências para situar-se na rotina da
escola. Autonomia será trabalhada diariamente, com chamadinha com foto na roda ,como segurar sozinho a mamadeira ou
copo de leite e de água, ajudar guardar os brinquedos, se alimentar, segurar o talher.Para ajudar as crianças nesse processo
,vamos criar situações nas quais eles se comuniquem e expressem desejos ,necessidades ,referencias e vontades.

Acreditamos na construção, pelo sujeito, de sua própria aprendizagem; estamos dando ênfase à curiosidade elaborada pela

criança, e tentando abandonar os modelos preestabelecidos de respostas definidas na formação operacional dos objetos. (PIAGET,

1995, p. 63).

Iremos trabalhar Semana Educativa, projetos durante o ano letivo

1ºAlimentação Saudável (Horta) Tem como objetivo despertar o interesse das crianças para o cultivo de horta e a
importância de estar saboreando um alimento saudável. Criar na escola, uma área verde produtiva pela qual todos se sintam
responsáveis.

2ºColeta Seletiva, os alunos irão conhecer o percurso da coleta e o destino do lixo.

3ºSemana do Livro tem como objetivo de incentivar a leitura de forma lúdica e prazerosa. Iremos confeccionar um livro
coletivo.

4ºConciência Negra, desenvolver a consciência nos alunos (as) do respeito e da valorização dos povos negros, da cultura
africana e afro-brasileira na sociedade, destacando a importância dos mesmos na construção da identidade do povo
brasileiro.

5ºEducação Inclusiva sensibilizar aos alunos para um novo olhar sobre “diferenças” resgatando a cidadania e a inclusão da
diversidade.

6ºSemana de a Criança promover durante a Semana da criança atividades variadas e interessantes, visando a dar a criança
oportunidades de lazer e socialmente educativas.
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Semana da Família apresentação de dança no palco e várias atrações.

Semana “Quem cuida de mim”, iremos trabalhar com atividades que envolvam a família. Iremos realizar um delicioso café da
manhã.

PROJETO: “ADAPTAÇÃO E QUEM SOU EU”

Propiciar um ambiente agradável e acolhedor nas primeiras semanas da Adaptação, de modo que o sofrimento típico
deste período, causado pela separação da criança e sua família, seja reduzido.

Promover interação das crianças com a professora, monitoras e colegas.

Fortalecer as relações interpessoais para as crianças adquiriram confiança nos educadores e sintam-se seguram no novo
ambiente.

Favorecer o desenvolvimento da oralidade através do diálogo na roda.
O projeto tem como objetivo trazer confiança, autonomia, curiosidade para que a criança possa

se desenvolver em meio a rotina estabelecida pela creche, mostrando que ela faz parte do meio em
que vive e se adaptação a sua nova rotina diária com segurança.

Incentivar o autoconhecimento a construção indenitária como processo constante,
desenvolvendo a consciência de suas origens, cultura, englobando a linguagem oral e escrita
juntamente com o raciocínio logico. E incentivar a disciplina e o respeito mútuo preparando os para
o futuro.

 
PROJETO: “APRENDENDO A COMER”

Este projeto se propõe a ensinar e estimular às crianças a terem bons hábitos de alimentação, irá criar situações em
que a criança aprenda brincando, a importância de cada alimento consumido durante o dia, e os benefícios para a sua saúde;
Promover momentos de atividades em que as crianças desenvolvam seus movimentos com mais destreza e habilidade ao:
deslocar-se de um lado para outro da sala, subir e descer, escorar-se nos objetos, engatinhar e outros;

PROJETO: ‘’TEXTURAS E SENSAÇÕES

Proporcionar aos bebes oportunidades de exploração e experiências através de brincadeiras de
texturas e sensações, ampliando e auxiliando em seu processo de novas descobertas. O brincar pela
criança é instituído desde os primeiros meses de vida, em que ela descobre o mundo através da
brincadeira, o lúdico faz parte da formação e no desenvolvimento de cada indivíduo.

PROJETO: “CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE”

            O projeto pretende promover aos alunos do berçário o desenvolvimento e a autonomia,
relacionadas aos comportamentos e hábitos que deverão fazer parte de sua rotina diária.

Tendo como princípio a concepção do meio ambiente em sua totalidade, como sinônimo de
respeito e coletividade com a natureza e a humanidade.

O acesso de novos conhecimentos e criar e propor diferentes linguagens de forma lúdica,
através da comunicação encorajando a crianças desde pequenas a lerem histórias infantis, gibis,
músicas, roda da conversa teatro, reconhecendo assim sua identidade. Os materiais disponibilizados
serão industrializados e confeccionados com o grupo através de sucatas.
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Vamos propor para as crianças atividades que favoreçam interação através de trocas afetivas em situações lúdicas,
teatro, dramatização, leituras de imagens, historinhas, cantigas diversas, músicas, cores, brincadeira de roda, rimas, clipes
musicais, garatujas, mural de exposição das atividades;

Os espaços utilizando serão pátio, parques, tanque de areia, lactário, quiosque com pia e quiosque sem pia, sala de
aula e casa de boneca e solário.

         Casa de boneca, criar oportunidade para criança manifestar, suas ideias, sua linguagem, seus sentimentos, sua criatividade
e suas reações sociais e sua imaginação.

         Pátio e propor brincadeira livre, brincadeira dirigidas, interação, brincadeiras com cordas, brincadeiras com cavalinhos,
motocas, dinâmicas em grupo e apresentação de teatro e danças.

·         Tanque de areia, brincadeiras com baldinhos, peneiras, pazinhas e brincadeiras livres.
·         Lactário, desenvolver autonomia para comer.
·         No parque, brincadeira livre, brincadeira com bolas.
·         Quiosque com pia será realizadas atividades dirigidas e brincadeira livre.

 

A avaliação dos alunos será feita no contínuo desenvolvimento das atividades, sendo registradas com fotos a partir das
propostas pedagógicas e dos trabalhos manuais realizados pelas crianças.
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Planejamento Específico

Disciplina: Educação Especial

Professor: SEM PROFESSOR ALOCADO

Plano de Ensino da Educação Especial

PÚBLICO ALVO:
Crianças de 0 a 5 anos portadoras de necessidades educacionais especiais atendidas nesta
instituição de ensino.

1. JUSTIFICATIVA:
As mudanças paradigmáticas observadas no cenário educacional recente têm contribuído
significativamente para o reconhecimento e o respeito às diversidades individuais dentro do
ambiente escolar. Ao focarmos nosso olhar para os alunos portadores de necessidades educativas
especiais, constatamos que a partir da década de 80, vários são os estudos e as ações que apontam
para a inclusão e a valorização desses alunos nas diversas disciplinas do currículo escolar.
Em nosso país, essa mudança de postura pedagógica voltada para a Educação inclusiva que atenda
a todos sem distinção tem seu marco inicial, segundo Rodrigues (2004) com o texto constitucional
de 1988, que consagra, no artigo 205, a educação como direito de todos e dever do Estado e da
família. Ainda segundo a autora, essa linha mestra estabelecida pela Constituição é detalhada pela
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN (9.394/96), a qual vem ratificar normas
sobre a igualdade de oportunidades para todas as pessoas, incluindo neste rol as com algum tipo de
deficiência.

2. OBJETIVO GERAL:
1. Proporcionar a criança subsídios para enfrentar novos desafios, ampliando suas potencialidades e
posicionar-se de maneira critica responsável e construtiva nas diferentes situações sociais;
2. Oferecer elementos para que a criança desenvolva e/ou aprimore hábitos saudáveis relacionados
à alimentação, higiene pessoal e do ambiente e, promover situações onde a criança tenha
independência e autonomia favorecendo sua inserção ao meio dos demais amigos e de referidas
atividades realizada pelo grupo do qual faz parte.
 
3. OBJETIVOS ESPECIFICOS:
1. Planejar situações em que a criança aprenda a utilizar seus conhecimentos como instrumento de
compreensão da realidade, que permitam a ele expressar e comunicar suas idéias,usufruir das
produções culturais,bem como analisar interpretar e transformar o mundo que o rodeia;
2. Promover condições para que a criança se aproprie dos conteúdos, transformando-os em
conhecimento próprio;
3. Garantir um convívio social democrático com ênfase na compreensão e construção das regras,
desenvolvendo nas crianças atitudes de respeito, cooperação e solidariedade;
4. Propiciar um clima harmonioso de trabalho, valorizando a construção de vínculos afetivos e o
respeito á individualidade;
5. Promover situações para que a criança tenha confiança em suas capacidades
cognitivas,afetiva,ética e social para agir com perseverança na busca do conhecimento .
 
4. METODOLOGIA:
1. 4. Estimulação Motora:
·          Posicione a criança na frente do espelho e nomeie, tocando, cada parte do corpo. Você pode
fazer isso cantando músicas que citem as partes do corpo e estimulem movimentos.  
·          Na frente do espelho façam caretas, modificando a expressão (fisionomia triste, alegre,
espantada, brava, etc.).  
·          Na frente do espelho façam caretas, modificando a expressão (fisionomia triste, alegre,
espantada, brava, etc.).  
·          Deite a criança em cima do papel e desenhe o contorno do seu corpo, mostre o desenho e
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complete com os detalhes.  
·          Cubra a criança deixando a cabeça de fora. Vá descobrindo uma parte do corpo de cada vez
nomeando-o na hora do “achou!”.  
·          Vista e dispa um boneco junto com a criança, nomeando as partes do corpo.  
·          Dê banho na boneca junto com a criança, nomeando as partes do corpo.  
·          Faça com a criança, uma bola de massa de modelar. Batam na massa até ela ficar achatada.
Modelem o nariz, boca, olhos, etc., nomeando-os.
 
2. 4. Atividades que estimulam o controle dos movimentos:
 
·         Procure junto com a criança, figuras humanas em revistas. Recorte-as, separando a cabeça,
tronco e membros. Monte uma nova figura solicitando que a criança identifique qual parte se junta
com a outra.      
·         Deixe a criança riscar e pintar livremente o papel, de preferência grande, para que ela não
tenha que limitar a sua expressão gráfica.  
·          Desenhe uma figura simples e peça para a criança para pintar o interior da figura,
respeitando os limites. Varie a complexidade das figuras desenhadas.  
·          Role a bola para perto da criança e chame sua atenção sobre ela. Incentive-a pegá-la. Peça
para que devolva a você. Varie os movimentos, fazendo-a pular, girar a bola.  
·         Mostre a criança como derrubar as garrafas fazendo com que a bola bata nela como num
boliche. Estimule a criança a arremessar e rolar a bola.  
·          Coloque gotas de guache diluídas sobre a cartolina e mostre à criança que soprando através
do canudinho, ela se espalha e desenha formas no papel.  
·          Embrulhe o brinquedo com o papel ou jornal e ofereça-o à criança para que o desembrulhe
 
3.4 Estimulação da Comunicação  
 
·         Atividades que estimulam a comunicação  
·         Converse com a criança, imite os sons que ela produzir. Dê um significado a eles,
interpretando-os de acordo com o contexto da conversa.  
·          Use sempre gestos associando-os a expressões como: “tchau”, “não”, “sim”, “vamos”,
“quero”, “dá”, “alô”, etc. Isso facilitará a compreensão do significado dessas palavras, além de
permitir que a criança consiga se expressar através da imitação dos gestos, sem necessariamente
falar.  
·          Folheie o livro ou a revista com a criança, atendo-se às figuras que ela já conhece, podendo
introduzir algumas novas, nomeando-as e incentivando-as a repetir as palavras.  
·          Cante deixando claras as palavras das frases para que a criança acompanhe. Depois a peça
para completar frases da música com palavras ou últimas sílabas.  
·          Brinquem com os fantoches, incentivando a criança a imitar os sons produzidos por você.
Depois inverta os papéis e imite você os sons que ela consegue produzir. Crie histórias em que ela
seja um personagem e faça-a participar realizando sons e gestos que ela está apta a fazer. Se
necessário interprete o que a criança diz.  
·          Brinquem como se estivessem falando ao telefone. Crie diálogo que tenha começo, meio e
fim.
 
4.4 Estimulação da Visão   
·         Atividades que estimulam a percepção visual  
 
·          Com a lanterna acesa, ilumine objetos e partes do corpo da criança e do seu, chamando a
atenção dela sobre o que está sendo iluminado. Peça para nomear o que vê.  
·         Use os canudos como lunetas e mostre objetos para a criança pedindo que os olhe através
delas. Depois cole o celofane em uma das pontas e peça para olhar de novo. Comparem o que
viram.  
·          Saia com a criança na luz do dia e depois coloque os óculos escuros nela. Conversem sobre
as diferenças observadas.  
·          Num local iluminado, coloque em frente aos olhos da criança, papéis celofane de diferentes
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cores, para que ela perceba as mudanças que acontecem relacionadas à cor.  
·         Apresente-se à criança vestido normalmente. Saia da sala e coloque um apetrecho.
Apresente-se novamente à criança e peça para ela mostrar o que há de diferente em você.  
·          Faça bolhas de sabão para que a criança as observe e siga seu trajeto.    
·         Apresente alguns brinquedos à criança. Tape-lhe os olhos. Retire um deles e peça para a
criança tentar adivinhar que brinquedo está faltando. Inverta os papéis e peça que ela esconda para
que você adivinhe.   

5.4 Estimulação da Audição  
Ø  Atividades que estimulam a memória auditiva   
·         Apresente um brinquedo (que emita som) em diferentes posições em relação à criança (à
direita, à esquerda, acima, abaixo, em frente, atrás.) e oriente que a criança procure a fonte sonora
com o olhar ou aponte.  
·         Produza sons com o próprio corpo (assobiar, bater com os pés no chão, bater palmas, estalar
os dedos, etc.), e faça com que a criança busque-o e tente imitá-los.  
·         Provoque ruídos com os materiais disponíveis, batendo, esfregando, arrastando, etc. Chame a
atenção para os diversos sons e procure experimentá-los ou depois adivinhá-los.  
·         Confeccione chocalhos, colocando diversos materiais dentro da latinha e vedando o orifício
com fita crepe. Explore os chocalhos com a criança, fazendo com que ela observe os diferentes
timbres de sons produzidos por eles, assim como tente adivinhar o que tem dentro.  
·          Ouçam os ruídos e peça se possível para que a criança identifique o som ou reproduza-o. Se
ela não conseguir faça com ela.   
 
6.4Estimulação Tátil  
·         Nas crianças com intolerância tátil, incorpore gradativamente uma variedade de experiências
táteis no brincar.   
·         Geralmente será mais fácil se a criança iniciar a brincadeira de sua preferência a ter
sensações novas.   
·         O professor deve demonstrar a utilização do objeto/textura utilizando o seu próprio corpo.   
·         Apresente diversas texturas à criança (algodão, lixa fina...). Deixe-a observá-los e auxilie-a a
senti-los (passe-os em seu rosto, pés, mãos, barriga, etc.) Faça comentários acerca do que são das
suas características e das sensações percebidas. Fique atento para que seja dado tempo suficiente
para que a criança aproveite realmente cada um dos estímulos.  
·          Faça com a criança a receita de massinha caseira, apresente cada um dos ingredientes à
criança separadamente, depois, junte-os e faça a massinha de modelar. Depois de pronta brinquem
à vontade.  
·          Ajudar a criança a fazer a massa, usando as mãos para misturar os ingredientes: água,
farinha, pó colorido.  
·          Deixe a criança espalhar a tinta livremente sobre uma cartolina. Deixe que a criança se
acostume com a tinta aos poucos. Caso ela não goste do contato, peça para colocar a tinta na sua
mão e você pinta o papel, ou use colher, pincel para espalhar a tinta.  
·          Em uma caixa ou bacia coloque areia da praia e faça com que a criança manuseie-a
livremente. Comente com ela a respeito da textura, temperatura e de onde veio a areia, apalpando-
a e pegando-a, etc. Mostre-lhe diversas maneiras de brincar com a areia. Ajude a criança a perceber
que quando a areia está úmida, podemos construir castelos, bolos e outras formas e que, quando
ela está seca, sua consistência é diferente e não conseguimos brincar da mesma maneira.
 
5. RECURSOS:
·         Caixa com feijão e brinquedos pequenos e emborrachados
·         Caixa com flocos de isopor com potes de diferentes tamanhos
·         Macarrões cereais e brinquedos
·         Balão com cereais e texturas diferentes. Apertar e explorar novas sensações táteis
·         Pedaço de espuma grande agua e sabão, fazer bastante espuma.
·         Brincadeiras com areia molhada
·         Caixa com feijão, arroz ou alpiste para explorar novas sensações táteis.
·         Rolo textualizado passar pelo corpo, como mãos, pés e costas.
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·         Massagem com espaguete de piscina, pressão profunda, acalma.
·         Bolinha de Gel ou pedaços de gelatina para as crianças pegarem com as mãos.  
·         Tinta ou cola colorida
·         Bola grande ou tapete texturizados
·         Jogos de encaixe
·         Cola colorida ou guache no saco Zip plast
·         Colocar objetos dentro de uma lata/caixa
·         Rolo feito com uma toalha de banho enrolada e acolchoado na parte interna com espuma.
Serve para apoiar o aluno de bruços
·         Uma pequena bexiga de borracha colorida, recheada de farinha de trigo, formando uma bola.
Esta bola deve ficar bem flexível para que mude totalmente de forma ao ser apertada.
·         Pendure o móbile em local que possa ser visto pela criança. Balance os brinquedos para que o
som e a cor despertem a atenção.  Desenvolva atividades usando os brinquedos do móbile. 
·           Latas de leite em pó encapadas por vários materiais: feltro, cortiça, papel ondulado, plástico
com bolinhas, emborrachado, soft e lixa.   
·         Quatro potes de plástico com tampa, nas cores: amarelo, vermelho, azul e verde. Colocar
objetos diferentes em cada pote: conchas, moedas, pedras e balas.  
·         Colocar as pulseiras nos braços da criança para que ela ouça o som que elas produzem
sempre que agitar os braços. Brincar com o Incentivar a criança a procurar as pulseirinhas com as
mãos e agarrá-las. 

7. FORMAS DE ATENDIMENTO
Os atendimentos serão realizados de forma individual e em sala de aula juntamente com as demais
crianças da sala, com carga horária de 04 horas diárias totalizando 20 horas semanais.

8. AVALIAÇÃO:
O processo de avaliação deverá ser continuo e sistemático, com proposito de adequar as estratégias
a realidade da criança, levando ao êxito do plano elaborado.
  

C

Planejamento Específico

Disciplina: Educação Infantil

Professor: 911001340 - ROBERTA ADRIANA DA SILVA NEVES

CEI BEM QUERER PROFESSOR PIERRE WEIL

 

PLANO DE ENSINO 2019 
 

 AGI C

 

PROFESSORA: Roberta Adriana da Silva Neves

 

     O Plano de ensino para a Educação Infantil é muito importante,pois com ele o professor planeja
as suas atividades diárias, como seus projetos trimestrais e aplicação das atividades.

Planejar é analisar uma realidade e montar as atividades de acordo com a realidade da turminha
que se está trabalhando. E assim superar as dificuldades e objetivos propostos.
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Trabalhar com bebês é uma vivência diária, oferecendo não somente o cuidar, alimentar, mas
carinho, atenção e também o brincar. Pois brincando a criança descobre um universo cheio de
descobertas. E interage com os outros, descobre novos movimentos, demonstra a suas emoções ou
frustrações. Cabe assim ao professor analisar cada reação dos bebês. Pois o brincar é a base do seu
processo de construção e aprendizado, relacionando-se entre si e com o mundo.

Lino de Macedo diz: Brincar é mais que aprender, é uma experiência essencial, um modo de decidir
como percorrer a própria vida com responsabilidade.

Mesmo sendo bebês eles já estabelecem uma relação afetiva com a professora , monitoras da sala e
os amigos do seu agrupamento.

Trabalhando sempre em conjunto para a construção do crescimento de cada criança.

Essa turminha do AG I C é composta de 30 crianças, sendo 11 meninos e 19 meninas. Sendo 04
bebês N2 e 27 Integrais, os N2 são bebês de quatro meses  a nove meses e os integrais variam de 1
ano e seis dois a um ano e nove. Sendo 12 crianças de cadastro e 19 que já eram matriculadas. A
sala foi montada pela equipe gestora.

Composta por uma professora Roberta A. da Silva Neves e 04 monitoras, Márcia , Abigail , Elaine  e
Natalia.

Posso dizer que esse agrupamento tem crianças curiosas e bem alegres.

A rotina da sala foi elaborada de acordo com os horários ficando assim: 7:00 as 7:30 entrada e
recepção dos alunos, 7:30 as 8:00 café da manhã, 8:00 as 8:30 atividade fora da sala, 8:30 as 9:10
brincadeiras na sala ou solário, ( as 9:00 tem uma frutinha para os N2 ) 9:10 as 10:00 atividade de
registro ou psicomotricidade, 10:00 as 10:40 almoço e a partir das 10:40 preparação para o soninho.
Sendo que a partir da 13:00 se inicia as atividades com as monitoras e os banhos são realizados
nesse período. Sempre seguindo a rotina da manhã. Esse cronograma de horários pode se alterado
durante o ano.

Ainda estamos em fase de adaptação e estamos conhecendo melhor cada criança do agrupamento,
mas já percebendo os gostos e manias de cada um. Pois mesmo sendo vulnerável já sabe se
posicionar em algumas situações e gosta de explorar novas situações. Mas precisa de muito carinho,
atenção e acolhimento.

Esse ano vamos trabalhar com um mascote, como o tema da sala é fundo do mar, vamos escolher
um mascote referente ao fundo do mar e outro que vive na floresta. Junto com a turminha vamos
escolher esses dois mascotes.

As atividades serão direcionadas de acordo com a classificação dos N2 e Integrais, adaptada para
cada situação. Sempre trabalhando com grupos de 07 crianças nas atividades com registro e no
coletivo com as brincadeiras, contação de história e momentos fora da sala.

Sempre visando o desenvolvimento de cada criança e a sua limitação. Sendo sempre bem alegre e
criativa, pensando  em atividades para despertar o interesse em cada bebê. Visando  o
desenvolvimento cognitivo, socio afetivo e psicomotor de cada um.

Pois assim junto com o tema norteador e os projetos trimestrais vamos trabalhar o movimento,
música, dança, artes visuais, linguagem oral e observar o mundo a sua volta.Estimulando sempre a
sua autonomia de acordo com a sua faixa etária e as ações do seu corpo, como tocar, levantar,
jogar, sentir, olhar e mais.

Sabemos que a professora é a referencia para as crianças, sendo então o centro das atenções.  Por
isso a professora tem que sempre está com um olhar atencioso para cada criança, e sendo
perceptível para qualquer alteração em seu comportamento. Corrigindo no momento correto,
explicando para a criança o porque está sendo advertida e oferecendo muito carinho e atenção. A
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equipe tem que estar na mesma sintonia em relação a rotina e  ao desenvolvimento das crianças. A
professora deve ter valores como humildade, alegria, bom senso e comprometimento com a
interação da criança ao mundo. Pois os valores são criados com a vivência de cada dia.

  A professora realiza as atividades orientadas, como os projetos, planejamento semanal, relatórios e
atividades de psicomotricidade. As monitoras auxiliam nas atividades e fica somente para elas a
parte da higienização de cada criança.

Toda a equipe tem que estar atenta para todas as situações e auxiliar as crianças independente da
sua posição, pois o bem estar da criança é a nossa prioridade.

A interação de cada agrupamento será feita nas atividades de brincadeiras tanto dentro como fora
da sala, quando as crianças começam a interagir umas com as outras são capazes de entender o
trabalho coletivo e começam a entender que tem que dividir e respeitar o próximo.

A criança aprende com essa interação o significado de receber afeto e estabelece vínculos com
outra criança, com o adulto e consigo mesma.

No planejamento as crianças do AGI C interagem um dia da semana com todas as outras turmas da
creche no sexta em cena. Com apresentações de cada sala e no final todas interagem juntas
dançando, um momento bem divertido em que as crianças do AGI C se sentem partes de toda a
nave.

As atividades realizadas com as crianças são elaboradas de acordo com o projeto e o agrupamento.
Utilizamos diversos locais da creche como os pátios, a casa da boneca, o tanque de areia, o solário e
a sala do agrupamento. As atividades duram entre 30 e 40 minutos.

Utilizamos também vídeos infantis, roda de músicas e contação de histórias, em alguns momentos
nos caracterizamos para estimular a concentração das crianças. A cada semana no planejamento do
semanário sempre é escolhido atividades de acordo com o projeto trimestral ou a semana
educativa.

Os espaços mais utilizados na creche pela turminha do AGI C são o lactário para as refeições do
almoço e jantar. As crianças que já sabem andar vão acompanhando a professora e os bebes de colo
vão no carrinho. O café da manhã e da tarde é realizado na sala ou em alguns momentos no solário.
Utilizamos também a casa de boneca, o pátio com os brinquedos de parque, e o tanque com pia ou
o tanque sem pia. Nesses espaços brincamos com brinquedos da sala, brinquedos de encaixar, ursos
de pelúcia, bolinhas de sabão ou roda de músicas, algumas vezes utilizamos o rádio ou somente
cantamos realizando os gestos.

Na sala todos os dias realizamos a roda da musica antes do café da manhã e o da tarde.
Perguntamos qual música eles querem cantar e com gestos nos mostram ou falam. Um momento
bem legal que trabalhamos o convívio, a concentração e expressão corporal.

Nas atividades de psicomotricidade realizamos em espaços abertos na creche ou no solário, pois
atividades são de mais movimentos e o espaço tem que ser maior.

Quando vamos fazer as atividades do planejamento realizamos com grupos e realizamos dentro da
sala.

De acordo com a atividade utilizamos diversos tipos de materiais, sempre visando a segurança das
crianças. Usamos revistas, livros, giz de cera, tinta guache, tinta confeccionada com alimentos, jogos
de encaixe, jogos de montar e brinquedos de estimulação visual, sensorial e com sons.

Neste ano vamos trabalhar com quatro projeto trimestrais sendo : Adaptação e quem sou eu;
Aprendendo a comer; Cuidando do meio ambiente e Descobrindo texturas e sensações.

O projeto Adaptação e quem sou eu, tem como objetivo trazer a confiança, autonomia e curiosidade
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da criança em sua nova rotina estabelecida pela creche. Mostrando que ela faz parte desta rotina.
Queremos incentivar o autoconhecimento a construção identitária como processo constante,
sempre englobando a linguagem oral e o raciocínio logico. A cada realidade e preferencias das
crianças, estabelecendo vínculos com cada uma. Com o início do projeto vamos conhecendo cada
criança e através desse convívio vamos montando as atividades de acordo com a sua preferencias e
realidade. O desenvolvimento será dado através da roda de conversa, cantigas, desenhos e
pinturas, carimbo com os pés e mãos, atividades com fotos, brincar na frente do espelho e com o
passar com  projeto e curiosidade das crianças vamos adaptando mais atividades.

O projeto Aprendendo a comer tem como objetivo incentivar a boa alimentação desde pequenos,
ajudar no processo da autonomia e apresentando diversos tipos de alimentos. Incentivar a criança a
compartilhar com a família a se alimentar bem e ter uma vida saudável. Sempre visando em cada
projeto o melhor para cada criança, oferecendo vários tipos de alimentos, estimulando o gosto pelos
alimentos que não conhece, utilizar contos infantis para estimular a criatividade e imaginação,
utilizar a caixa de sentidos e sempre realizando registro com fotos.

O projeto Cuidando do meio ambiente pretende promover as crianças do berçário o
desenvolvimento também da autonomia, relacionados a hábitos de conservação do meio ambiente
em sua totalidade. Aprendendo desde pequena que devemos respeitar e cuidar da natureza.
Mostrando para os pequeninos a importância de cuidar da natureza, através de passeios pela
escola, dramatizações com o meio ambiente, apresentações de vídeos sobre a natureza, realizar
atividades utilizando elementos da natureza, brincadeiras de imitar os sons dos animais e conforme
a curiosidade das crianças vamos adaptando mais atividades e descobertas.

O projeto Descobrindo as texturas e sensações vamos aprender tipos de texturas e materiais para
as crianças sentirem a textura, explorando o aspecto, gosto, cheiro e sensações de cada material
apresentado. Utilizaremos vários tipos de materiais, como alimentos, tintas feitas com alimentos,
elementos da natureza, colagem com materiais diversos e trabalhar com a caixa de cheiros. Sempre
visando o bem estar das crianças e utilizando materiais que não sejam perigosos e cada descoberta
explorar mais a curiosidade dos pequenos.

E integrado ao nosso tema norteador  “ Eu e o mundo, toda minha ação tem uma reação “ vamos
trabalhar os projetos trimestrais e as semanas educativas que são: Alimentação saudável/horta;
Educação inclusiva; Dia da partilha; Quem cuida de mim; Coleta seletiva e a Festa da Floresta.

Em cada projeto planejamos nossas ações e atividades, porém podemos alterar ou acrescentar de
acordo com a curiosidade e interesse da turma no decorrer do projeto.

Durante todo ano vamos utilizar nas atividades e na rotina montada para o AGI C vários espaços da
escola, como a nossa sala sendo o principal espaço. Será utilizado os espaços abertos como tanque
de areia, tanque com pia ou espaços abertos, é claro que quando planejado utilizar esses espaços
pode ocorrer mudanças, por causa do tempo da disponibilidade de monitoras na sala ou mesmo a
dinâmica da sala naquele dia.

Em cada atividade planejada vamos utilizar os materiais disponíveis na creche. Sempre visando a
faixa etária do agrupamento. Utilizaremos muitos materiais de estimulação visual, corporal e
sensorial. Alguns desses matérias serão confeccionados durante cada projeto com matérias
reciclados e os outros disponíveis na creche. É importante que devemos sempre alternar os
brinquedos para que as atividades não sejam repetitivas. Utilizaremos também TV, rádios,
brinquedos de pelúcia, de encaixe e jogos de acordo com a idade. Também bolas coloridas,
motocas, fantoche e o palco para as apresentações das salas.

Os materiais utilizados para  as atividades referente ao AGI C são folhas A4 , papel manilha ou
cartolina. Pois elas necessitam de um espaço amplo para desenvolver a sua coordenação. A maioria
das atividades são realizadas coletivamente. As individuais serão realizadas em folha A4. Todo
material utilizado será sempre de acordo com o projeto e o agrupamento. As atividades serão
realizadas no tatame, para melhor desenvolvimento da criança. Podemos utilizar vários materiais de

Prefeitura Municipal de Campinas
Secretaria Municipal de Educação

http://pponlinesme.campinas.sp.gov.br
22/05/2020 15:11:44   Página 151 de 243



acordo com a necessidade das crianças ou de suas primeiras aprendizagens. Para o projeto textura
por exemplo podemos usar buchas, massinha caseira , pedaços de lixa, tecidos, algodão em bolinha
e outros materiais. Tamanhos podemos utilizar potes, latas garrafas pet, argolas de plásticos, blocos
tipo lego, bonecas variadas, almofadas grandes e pequenas, bolas diversas e muitos outros. Sempre
visando o melhor para as crianças e a sua segurança.

A avaliação das crianças no berçário será feita no continuo, sendo registradas com fotos e do
desenvolvimento de cada um. Pois a avaliação deve ser continua avaliando o desenvolvimento de
cada ser. Pois a avaliação será com base na observação diária das crianças, com registro feito pela
professora. Sempre lembrando que na educação infantil não existe uma forma padrão de avaliação
e cada criança deve ser avaliada de forma individual. E estar atenta ao desenvolvimento de cada
um.

Além do tema gerador, dos projetos trimestrais, semanas educativas, para registro das atividades é
realizado o planejamento semanal, e no fim de cada semana registrado uma avaliação. A cada
trimestre realizamos uma avaliação individual de cada criança com a reunião de pais, porém se
necessário essa reunião acontece antes. A professora realiza anotações diárias sobre as crianças,
suas ações e reações. Ou até mesmo sobre o seu desenvolvimento. As atividades também são
registradas com fotos para montagem dos portfólios de cada projeto.

Todos os registros em caderno, avaliações ou portfólios são repassados a gestão da nave,
coordenadora, vice diretora e diretora. Sendo sempre informadas de todos os passos e ocorrências
em sala.

Devemos ter amor, carinho pelas crianças e bom senso, para estar alerta em todas as situações.  E
desenvolver um bom trabalho durante o ano de 2019.

 

Referencia bibliográfica

Práticas Comentadas para inspirar – Formação do professor de Educação Infantil

Editora Brasil

 

Brinquedos e Brincadeiras nas Creches

Ministério da Educação.

C

Planejamento Específico

Disciplina: Educação Especial

Professor: SEM PROFESSOR ALOCADO

Plano de Ensino da Educação Especial

PÚBLICO ALVO:
Crianças de 0 a 5 anos portadoras de necessidades educacionais especiais atendidas nesta
instituição de ensino.

1. JUSTIFICATIVA:
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As mudanças paradigmáticas observadas no cenário educacional recente têm contribuído
significativamente para o reconhecimento e o respeito às diversidades individuais dentro do
ambiente escolar. Ao focarmos nosso olhar para os alunos portadores de necessidades educativas
especiais, constatamos que a partir da década de 80, vários são os estudos e as ações que apontam
para a inclusão e a valorização desses alunos nas diversas disciplinas do currículo escolar.
Em nosso país, essa mudança de postura pedagógica voltada para a Educação inclusiva que atenda
a todos sem distinção tem seu marco inicial, segundo Rodrigues (2004) com o texto constitucional
de 1988, que consagra, no artigo 205, a educação como direito de todos e dever do Estado e da
família. Ainda segundo a autora, essa linha mestra estabelecida pela Constituição é detalhada pela
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN (9.394/96), a qual vem ratificar normas
sobre a igualdade de oportunidades para todas as pessoas, incluindo neste rol as com algum tipo de
deficiência.

2. OBJETIVO GERAL:
1. Proporcionar a criança subsídios para enfrentar novos desafios, ampliando suas potencialidades e
posicionar-se de maneira critica responsável e construtiva nas diferentes situações sociais;
2. Oferecer elementos para que a criança desenvolva e/ou aprimore hábitos saudáveis relacionados
à alimentação, higiene pessoal e do ambiente e, promover situações onde a criança tenha
independência e autonomia favorecendo sua inserção ao meio dos demais amigos e de referidas
atividades realizada pelo grupo do qual faz parte.
 
3. OBJETIVOS ESPECIFICOS:
1. Planejar situações em que a criança aprenda a utilizar seus conhecimentos como instrumento de
compreensão da realidade, que permitam a ele expressar e comunicar suas idéias,usufruir das
produções culturais,bem como analisar interpretar e transformar o mundo que o rodeia;
2. Promover condições para que a criança se aproprie dos conteúdos, transformando-os em
conhecimento próprio;
3. Garantir um convívio social democrático com ênfase na compreensão e construção das regras,
desenvolvendo nas crianças atitudes de respeito, cooperação e solidariedade;
4. Propiciar um clima harmonioso de trabalho, valorizando a construção de vínculos afetivos e o
respeito á individualidade;
5. Promover situações para que a criança tenha confiança em suas capacidades
cognitivas,afetiva,ética e social para agir com perseverança na busca do conhecimento .
 
4. METODOLOGIA:
1. 4. Estimulação Motora:
·          Posicione a criança na frente do espelho e nomeie, tocando, cada parte do corpo. Você pode
fazer isso cantando músicas que citem as partes do corpo e estimulem movimentos.  
·          Na frente do espelho façam caretas, modificando a expressão (fisionomia triste, alegre,
espantada, brava, etc.).  
·          Na frente do espelho façam caretas, modificando a expressão (fisionomia triste, alegre,
espantada, brava, etc.).  
·          Deite a criança em cima do papel e desenhe o contorno do seu corpo, mostre o desenho e
complete com os detalhes.  
·          Cubra a criança deixando a cabeça de fora. Vá descobrindo uma parte do corpo de cada vez
nomeando-o na hora do “achou!”.  
·          Vista e dispa um boneco junto com a criança, nomeando as partes do corpo.  
·          Dê banho na boneca junto com a criança, nomeando as partes do corpo.  
·          Faça com a criança, uma bola de massa de modelar. Batam na massa até ela ficar achatada.
Modelem o nariz, boca, olhos, etc., nomeando-os.
 
2. 4. Atividades que estimulam o controle dos movimentos:
 
·         Procure junto com a criança, figuras humanas em revistas. Recorte-as, separando a cabeça,
tronco e membros. Monte uma nova figura solicitando que a criança identifique qual parte se junta
com a outra.      
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·         Deixe a criança riscar e pintar livremente o papel, de preferência grande, para que ela não
tenha que limitar a sua expressão gráfica.  
·          Desenhe uma figura simples e peça para a criança para pintar o interior da figura,
respeitando os limites. Varie a complexidade das figuras desenhadas.  
·          Role a bola para perto da criança e chame sua atenção sobre ela. Incentive-a pegá-la. Peça
para que devolva a você. Varie os movimentos, fazendo-a pular, girar a bola.  
·         Mostre a criança como derrubar as garrafas fazendo com que a bola bata nela como num
boliche. Estimule a criança a arremessar e rolar a bola.  
·          Coloque gotas de guache diluídas sobre a cartolina e mostre à criança que soprando através
do canudinho, ela se espalha e desenha formas no papel.  
·          Embrulhe o brinquedo com o papel ou jornal e ofereça-o à criança para que o desembrulhe
 
3.4 Estimulação da Comunicação  
 
·         Atividades que estimulam a comunicação  
·         Converse com a criança, imite os sons que ela produzir. Dê um significado a eles,
interpretando-os de acordo com o contexto da conversa.  
·          Use sempre gestos associando-os a expressões como: “tchau”, “não”, “sim”, “vamos”,
“quero”, “dá”, “alô”, etc. Isso facilitará a compreensão do significado dessas palavras, além de
permitir que a criança consiga se expressar através da imitação dos gestos, sem necessariamente
falar.  
·          Folheie o livro ou a revista com a criança, atendo-se às figuras que ela já conhece, podendo
introduzir algumas novas, nomeando-as e incentivando-as a repetir as palavras.  
·          Cante deixando claras as palavras das frases para que a criança acompanhe. Depois a peça
para completar frases da música com palavras ou últimas sílabas.  
·          Brinquem com os fantoches, incentivando a criança a imitar os sons produzidos por você.
Depois inverta os papéis e imite você os sons que ela consegue produzir. Crie histórias em que ela
seja um personagem e faça-a participar realizando sons e gestos que ela está apta a fazer. Se
necessário interprete o que a criança diz.  
·          Brinquem como se estivessem falando ao telefone. Crie diálogo que tenha começo, meio e
fim.
 
4.4 Estimulação da Visão   
·         Atividades que estimulam a percepção visual  
 
·          Com a lanterna acesa, ilumine objetos e partes do corpo da criança e do seu, chamando a
atenção dela sobre o que está sendo iluminado. Peça para nomear o que vê.  
·         Use os canudos como lunetas e mostre objetos para a criança pedindo que os olhe através
delas. Depois cole o celofane em uma das pontas e peça para olhar de novo. Comparem o que
viram.  
·          Saia com a criança na luz do dia e depois coloque os óculos escuros nela. Conversem sobre
as diferenças observadas.  
·          Num local iluminado, coloque em frente aos olhos da criança, papéis celofane de diferentes
cores, para que ela perceba as mudanças que acontecem relacionadas à cor.  
·         Apresente-se à criança vestido normalmente. Saia da sala e coloque um apetrecho.
Apresente-se novamente à criança e peça para ela mostrar o que há de diferente em você.  
·          Faça bolhas de sabão para que a criança as observe e siga seu trajeto.    
·         Apresente alguns brinquedos à criança. Tape-lhe os olhos. Retire um deles e peça para a
criança tentar adivinhar que brinquedo está faltando. Inverta os papéis e peça que ela esconda para
que você adivinhe.   

5.4 Estimulação da Audição  
Ø  Atividades que estimulam a memória auditiva   
·         Apresente um brinquedo (que emita som) em diferentes posições em relação à criança (à
direita, à esquerda, acima, abaixo, em frente, atrás.) e oriente que a criança procure a fonte sonora
com o olhar ou aponte.  
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·         Produza sons com o próprio corpo (assobiar, bater com os pés no chão, bater palmas, estalar
os dedos, etc.), e faça com que a criança busque-o e tente imitá-los.  
·         Provoque ruídos com os materiais disponíveis, batendo, esfregando, arrastando, etc. Chame a
atenção para os diversos sons e procure experimentá-los ou depois adivinhá-los.  
·         Confeccione chocalhos, colocando diversos materiais dentro da latinha e vedando o orifício
com fita crepe. Explore os chocalhos com a criança, fazendo com que ela observe os diferentes
timbres de sons produzidos por eles, assim como tente adivinhar o que tem dentro.  
·          Ouçam os ruídos e peça se possível para que a criança identifique o som ou reproduza-o. Se
ela não conseguir faça com ela.   
 
6.4Estimulação Tátil  
·         Nas crianças com intolerância tátil, incorpore gradativamente uma variedade de experiências
táteis no brincar.   
·         Geralmente será mais fácil se a criança iniciar a brincadeira de sua preferência a ter
sensações novas.   
·         O professor deve demonstrar a utilização do objeto/textura utilizando o seu próprio corpo.   
·         Apresente diversas texturas à criança (algodão, lixa fina...). Deixe-a observá-los e auxilie-a a
senti-los (passe-os em seu rosto, pés, mãos, barriga, etc.) Faça comentários acerca do que são das
suas características e das sensações percebidas. Fique atento para que seja dado tempo suficiente
para que a criança aproveite realmente cada um dos estímulos.  
·          Faça com a criança a receita de massinha caseira, apresente cada um dos ingredientes à
criança separadamente, depois, junte-os e faça a massinha de modelar. Depois de pronta brinquem
à vontade.  
·          Ajudar a criança a fazer a massa, usando as mãos para misturar os ingredientes: água,
farinha, pó colorido.  
·          Deixe a criança espalhar a tinta livremente sobre uma cartolina. Deixe que a criança se
acostume com a tinta aos poucos. Caso ela não goste do contato, peça para colocar a tinta na sua
mão e você pinta o papel, ou use colher, pincel para espalhar a tinta.  
·          Em uma caixa ou bacia coloque areia da praia e faça com que a criança manuseie-a
livremente. Comente com ela a respeito da textura, temperatura e de onde veio a areia, apalpando-
a e pegando-a, etc. Mostre-lhe diversas maneiras de brincar com a areia. Ajude a criança a perceber
que quando a areia está úmida, podemos construir castelos, bolos e outras formas e que, quando
ela está seca, sua consistência é diferente e não conseguimos brincar da mesma maneira.
 
5. RECURSOS:
·         Caixa com feijão e brinquedos pequenos e emborrachados
·         Caixa com flocos de isopor com potes de diferentes tamanhos
·         Macarrões cereais e brinquedos
·         Balão com cereais e texturas diferentes. Apertar e explorar novas sensações táteis
·         Pedaço de espuma grande agua e sabão, fazer bastante espuma.
·         Brincadeiras com areia molhada
·         Caixa com feijão, arroz ou alpiste para explorar novas sensações táteis.
·         Rolo textualizado passar pelo corpo, como mãos, pés e costas.
·         Massagem com espaguete de piscina, pressão profunda, acalma.
·         Bolinha de Gel ou pedaços de gelatina para as crianças pegarem com as mãos.  
·         Tinta ou cola colorida
·         Bola grande ou tapete texturizados
·         Jogos de encaixe
·         Cola colorida ou guache no saco Zip plast
·         Colocar objetos dentro de uma lata/caixa
·         Rolo feito com uma toalha de banho enrolada e acolchoado na parte interna com espuma.
Serve para apoiar o aluno de bruços
·         Uma pequena bexiga de borracha colorida, recheada de farinha de trigo, formando uma bola.
Esta bola deve ficar bem flexível para que mude totalmente de forma ao ser apertada.
·         Pendure o móbile em local que possa ser visto pela criança. Balance os brinquedos para que o
som e a cor despertem a atenção.  Desenvolva atividades usando os brinquedos do móbile. 
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·           Latas de leite em pó encapadas por vários materiais: feltro, cortiça, papel ondulado, plástico
com bolinhas, emborrachado, soft e lixa.   
·         Quatro potes de plástico com tampa, nas cores: amarelo, vermelho, azul e verde. Colocar
objetos diferentes em cada pote: conchas, moedas, pedras e balas.  
·         Colocar as pulseiras nos braços da criança para que ela ouça o som que elas produzem
sempre que agitar os braços. Brincar com o Incentivar a criança a procurar as pulseirinhas com as
mãos e agarrá-las. 

7. FORMAS DE ATENDIMENTO
Os atendimentos serão realizados de forma individual e em sala de aula juntamente com as demais
crianças da sala, com carga horária de 04 horas diárias totalizando 20 horas semanais.

8. AVALIAÇÃO:
O processo de avaliação deverá ser continuo e sistemático, com proposito de adequar as estratégias
a realidade da criança, levando ao êxito do plano elaborado.
  

C

Planejamento Específico

Disciplina: Educação Infantil

Professor: 911001341 - SUSIE LIDIANE SILVA SANTANA DE OLIVEIRA

CEI BEM QUERER PROFESSOR PIERRE WEIL

PLANO ANUAL DE ENSINO

AGRUPAMENTO II C

PROFESSORA: SUSIE LIDIANE SILVA SANTANA OLIVEIRA

O plano de ensino do agrupamento II C, da unidade CEI Bem Querer Professor Pierre Weil consiste na “Base Nacional

Curricular Comum”, em acordo com o que preceitua o Plano Nacional de Educação (PNE) e referindo-se exclusivamente à

educação escolar, tal como a define o § 1º do Artigo 1º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, Lei nº

9.394/1996)1.

A educação infantil é o começo e a base do processo educacional. A criança quando inserida no ambiente escolar, ela deixa

a convivência familiar para outro campo de vivencia, sendo inserida a socialização organizada. Na creche a criança

pequena, nesse caso as crianças de 1ano e 7 meses á 3 anos e 11 meses, que se constitui a sala do agrupamento II C, sendo

30 crianças  matriculadas e frequentes, composta por 12 meninas e 18 meninos, este grupo foi selecionado pela gestão,

usando os critérios de idades mistas dentro da idade proposta citada acima, começando o ano letivo com 7 crianças acima

de 3 anos, 16 acima dos 2 anos e 7 acima de 1 ano e 7meses e o número das que já frequentavam a unidade do ano anterior

são de 24 e as que não haviam frequentado nenhum tipo de instituição de ensino são de 6 crianças. O número de crianças

de 2 anos é maior do que as de acima de 3 e abaixo de 2 anos. A maioria das crianças mora no bairro e nas mediações,

podendo considerar famílias entre classe média e baixa renda. A maioria das crianças não tem a oralidade desenvolvida,

pouca autonomia e das 30 crianças 17 usam fraldas, mas todos se locomovem sem auxilio. Usamos como critérios para a

montagem da turma, que irmãos gêmeos não fiquem na mesma sala, para que possam se desenvolver individualmente sem

a influência um do outro. A gestão montaram os cincos agrupamentos, as quais dividiram as crianças matriculadas. Foi uma

divisão equilibrada entre diferentes sexos e idades, com o objetivo de propiciar e potencializar um espaço de socialização e
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aprendizagem entre as crianças por meio das diferenças, utilizando como referencia Vygotsky (1984), o qual diz que todo

ser humano é fruto da interação com meio em que vive.

 

 

A CEI Bem Querer Profº Pierre Weil tem como proposta e linha norteadora interacionista-construtivista, em que a criança é

vista como um cidadão, portadora de direitos e produtora de cultura, que considera as influencias (ambientais, sociais e

biológicas) na constituição do sujeito e em seu desenvolvimento. É importante observar as características biológicas e as

tendências genéticas da criança ao nascer, mas o processo de desenvolvimento que ela passará e as vivencias sociais e

afetivas, terá um papel fundamental no processo de desenvolvimento, em todos os aspectos (social, afetiva, cognitiva e

física). Estudos da Psicologia do Desenvolvimento apresenta a infância como um período de mudanças que começa desde o

nascimento até a vida adulta.

Vigostky acreditava que o aprendizado da criança começava muito antes dela chegar à escola, que o aprendizado escolar

influência quando introduzido novos elementos no seu desenvolvimento. A aprendizagem é um processo contínuo e existem

etapas a serem passadas e a educação se caracteriza como degraus que precisam ser passados sem pular nenhum deles,

podendo alcançar a cada aprendizagem de um nível a outro, assim podemos ver a importância das relações sociais.

Vigotsky afirma que “aquilo que é zona de desenvolvimento proximal hoje será o nível de desenvolvimento real amanhã – ou seja, aquilo que

uma criança pode fazer com assistência hoje, ela será capaz de fazer sozinha amanhã” (VIGOTSKY, 1984, p. 98).

A concepção de infância esta na visão que temos das crianças. O plano de ensino se baseia no que elaboramos para a

prática pedagógica que nos permitirá na execução da organização de espaços, elaboração das atividades, a rotina, o tempo

planejado para cada atividade, as formas de avaliar, buscando sempre uma avaliação da nossa pratica de ensino e do

trabalho que será realizado no agrupamento II C, desenvolvida pela equipe.

A criança como sujeito social e histórico nos permite entender que ela sente, pensa e como procura compreender o mundo

de um jeito próprio, expressando através de diferentes linguagens, precisando ser respeitada em sua individualidade. A

criança explora tudo o que a envolve, imitando, repetindo e se relacionando, ela cria, recria, significa e comunica. É de

grande importância que seja feita uma sondagem e conhecer a criança individualmente respeitando sua bagagem e

acompanhando, observando e estimulando ao processo de seu desenvolvimento.

As crianças nessa faixa etária aprendem com mais facilidade através de brincadeiras e jogos. O lúdico precisa fazer parte do

processo de aprendizagem. O brinquedo para a criança passa a ser um mundo imaginário em que a criança realiza seus

desejos por meio do brincar e de forma sincera o brincar se torna essencial fonte de progresso de desenvolvimento, sendo

de grande importância na zona proximal, como as brincadeiras de faz de conta. Em muitos momentos é por meio do faz de

contas que elas demonstram seu estado emocional, No brincar as crianças criam e recriam, fazem e compartilham de suas

descobertas.

      Mesmo havendo uma significativa distância entre o comportamento na vida real e o comportamento no brinquedo, a atuação no mundo imaginário e

o estabelecimento de regras a serem seguidas criam uma zona de desenvolvimento proximal, na medida em que impulsionam conceitos e processos em

desenvolvimento (REGO, 1994, p. 83).

A unidade oferece espaços externos e internos, com uma área ampla, principalmente nos parques, a creche se dispõe de 4

parques, 1 casa de boneca, 2 quiosques, 2 tanques de areia, 3 pátios (1 interno e 2 externos), 1 casa do tarzan.
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Trabalhamos com a linha interacionista em que acreditamos em que a criança é capaz de construir seu próprio

conhecimento e com a mediação do educador, proporcionando vivencias para o progresso de suas capacidades cognitivas

(memória, raciocínio, atenção entre outras), trabalharemos através da socialização, interação, integração entre

agrupamentos diferentes, brinquedos e brincadeiras, expandindo para todo o ano, desenvolvendo de forma progressiva.

Temos por objetivo alcançar o desenvolvimento das crianças através das interações, vivências, experiências, emoções,

autonomia, respeitando suas limitações e cultura, reforçando e construindo valores. Não tem como trabalhar o cuidar sem o

educar, pois eles são indissociáveis, isso nos apresenta a criança em processo de formação, pois as mesmas continuarão

sempre em desenvolvimento humano. Um dos objetivos a serem alcançados é a autonomia, desenvolveremos por meio da

rotina com estímulos e incentivos em reconhecer, retirar e guardar seus pertences, no abrir e fechar do zíper da bolsa, ao

retirar e colocar os calçados, ao escovar os dentes, ao manusear os talhares, ao subir e descer a cadeira nos momentos de

refeições, ao escolher e guardar os brinquedos, nas brincadeiras de comandos e dirigidas, no desfralde, no uso do banheiro

e na higienização das mãos, criar situações para as crianças descobrirem o quanto elas são capazes de realizar as ações das

quais elas ainda não conhecem.

Proporcionaremos atividades livres e dirigidas, trabalharemos com pequenos e grandes grupos, de acordo com os objetivos

a serem alcançados, com vários tipos de organizações e maneiras, agrupando meninos e meninas, crianças no mesmo nível

de desenvolvimento, mais velhos com os mais novos, buscando alcançar os objetivos específicos de cada atividade, com a

intenção de criar momentos de integração com outros agrupamentos, através de circuito, jogos e histórias.

Buscando alcançar o desenvolvimento da criança por meio das vivencias, interações, experiências, autonomia, emoções,

respeitando sua cultura e construindo valores. Trabalhamos com o cuidar e educar, pois eles são indissociáveis, de maneira

que a criança em si já esta em processo de desenvolvimento humano. Tendo como proposta pedagógica o objetivo de

garantir a criança o acesso ao processo de apropriação, renovação e articulação de conhecimentos e aprendizagem de

diferentes linguagens. Aplicaremos nos espaços externos, atividades que criarão interação entre as crianças como

brincadeiras, que nos evidenciarão, por meio das vivências, o acompanhamento da evolução psicomotora de cada criança,

de acordo com o desenvolvimento individual.

Trabalharemos com projetos permanentes como “Sexta em cena” (todas as sextas feiras são realizados teatros apresentados

a todas as crianças da unidade, pelas professoras, monitoras e com a participação direta das crianças), “Comemoração dos

Aniversariantes” (toda última sexta feira do mês comemoraremos no refeitório somente como o agrupamento II, devido o

refeitório nãocomportar a todos), criando a socialização e integração entre crianças do agrupamento II, para que as

crianças de outra sala interajam umas com as outras. Com as semanas educativas a integração será realizada com mais

frequência. Com o planejamento semanal é possível nós, as professoras, elaborarmos momento e atividades em que as

crianças de agrupamentos diferentes tenham oportunidade de socializarem de forma dirigida, respeitando o tempo um do

outro.

Para a realização das atividades tanto rotineiras, como pedagógicas é organizado um semanário (um planejamento de

duração de uma semana), sendo totalmente flexível. Nesse semanário colocamos um tempo aproximadamente que nos

permite a realização de tais atividades. Descrevemos a rotina, as atividades, metodologias e materiais que usaremos para

aplicação do planejado. Entregamos este semanário toda quinta no TDC das professoras para a coordenadora com a

avaliação do que realizamos na semana anterior. Essa avaliação nos permite refletir no que deu e não certo e nos leva a

refazer ou até mesmo tentar de outras formas para alcançar os objetivos. E tanto pelo próprio caderno e no individual a

coordenadora nos orienta e nos auxilia em nossas duvidas e práticas.

Nos espaços externos trabalharemos atividades que exijam mais esforços físicos, brincadeiras para desenvolver a
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motricidade, coordenação motora grossa, lateralidade, brincadeiras de roda. Faremos atividades dirigidas nos quiosques,

nos pátios, nos parques, utilizando diversos jogos e materiais como cordas, boliches, tiro ao alvo, triciclos e motocas, bolas

de futebol, bolinhas coloridas, pote para bolhas de sabão, massinha, giz de lousa, atividades de pinturas, colagens e

modelagens, usando os materiais disponíveis para cada atividade como, tinta guache, giz de cera, cola, papel crepom, papel

Kraft, Eva, isopor; os parques para brincadeiras livres e dirigidas, como circuito; a casa de boneca para a interação e

socialização, motivando-as compartilharem os brinquedos e espaços umas com as outras, os tanques de areia para maior

integração.

 

Desenvolveremos um tema gerador: Eu e o mundo: toda a minha ação, gera uma reação quatro projetos: “Eu, familia e

sociedade”, “Os animais e o mundo que nos cercam”, “Criar e recriar” e “Água, o maior bem da terra”.

Projeto: “Eu, familia e Sociedade”,  estaremos promovendo e desenvolvendo um trabalho coletivo no ambiente escolar,

envolvendo a participação da familia no processo ensino-aprendizagem como parceiros e colaboradores conscientes, além

de estimularmos a valorização e respeito uns pelos outros e o autoconhecimento de si mesma e a autonomia em suas

decisões que tornarão crianças criadoras de sua própria história.

Projeto: “Os animais e o mundo em que nos cercam” , buscaremos promover o desenvolvimento de algumas habilidades

e o do lúdico. Oportunizar as crianças o contato com alguns animais. Propiciar o conhecimento das diferenças e

semelhanças entre os animais. Promover o desenvolvimento da linguagem, através da música, vídeos (relacionada ao tema
proposto) e das interações entre as crianças e educadoras. Desenvolver atividades que envolvam histórias, brincadeiras,
pinturas. Trabalhar o desenvolvimento dos sentimentos positivos em relação aos animais (respeito, proteção e valorização).
Desenvolver a expressão oral, corporal, contagem, coordenação motora, percepção auditiva e visual. Estimular a fantasia,

imaginação e a afetividade.

Projeto: “Criar e recriar” irá sensibilizar os alunos sobre a importância da preservação do Meio Ambiente, identificando as

situações que causam danos à ecologia como: poluição, desmatamento, queimadas extinção de animais e outros

estimulando assim o interesse pela natureza, e também enfatizar a problemática do lixo e a solução oferecida pela

reciclagem. Conscientizar os pais e alunos sobre a importância da coleta seletiva do lixo, do reaproveitamento dos materiais

recicláveis e do tempo de decomposição. Resgatar junto aos alunos a importância de vivermos e convivermos em um

ambiente limpo; Relacionar as cinco cores básicas aos lixos correspondentes. (Verde= vidro, Amarelo=metal; Azul= papel;

Vermelho= plástico; Marrom= orgânico). Sensibilizar os alunos a auxiliarem no cuidado com a escola, não jogarem lixo no

chão; Incentivar a prática de atitudes conscientes quanto à limpeza da sala de aula, assim sendo fazer com que os alunos

levem essas informações o seu casas;

Projeto: “Água, o maior bem da terra” descobrir, investigar e ampliar o conhecimento sobre água, seus estados físicos,
características, transformações, cuidados e desperdício. Valorizar a água como fonte da vida; Conhecer os processos de
tratamento da água desde captação, distribuição, armazenamento de água e os modos de filtragem domésticos, reconhecer

a importância da água para a vida, mostrando como a água é determinante para a organização das sociedades, a

importância da preservação do meio ambiente; desenvolver nos alunos postura participativa, com a conscientização dos
problemas ambientais, a importância da água para  o nosso corpo, perceber a diferença entre ambientes equilibrados

saudáveis e locais poluídos degradados;

Além dos projetos apresentados acima, estaremos desenvolvendo nesse ano as Semanas Educativas e eventos como: Horta
na escola fará com o auxilio de alguns pais que se dispuseram a fazer o canteiro para trabalhar a horta, como plantar, o que
plantar como cuidar e o que serve para nos alimentar, de forma organizada. Educação Inclusiva, a professora de Educação

Prefeitura Municipal de Campinas
Secretaria Municipal de Educação

http://pponlinesme.campinas.sp.gov.br
22/05/2020 15:11:44   Página 159 de 243



Especial indicará a cada sala um tipo de necessidades especiais, e cada sala estarão realizando algum tipo de apresentação
ou brincadeira referente ao que cada sala ficará responsável.  Festa na floresta e a Expo Nave, estaremos expondo os
trabalhos feitos pelas crianças (coletivo ou individual) até o presente momento. Em relação à festa estaremos apresentando
danças típicas voltadas para a família, com a participação de todos da comunidade.  Semana de quem cuida de mim
apresentaremos ás crianças á importância da família e no último dia da semana os pais estarão participando da rotina das
crianças. Semana da coleta seletiva, aproveitaremos para falar sobre a dengue ensinando de forma pratica quais os
cuidados necessários para que não haja aumento e até em forma de prevenção, conscientizar as crianças dos perigos e das
ações que precisamos realizar para combater a dengue. A coleta seletiva nos leva a reciclar e diferenciar as embalagens e os
tipos de reciclagens existentes. Contudo, será uma semana que nos permitirá trabalhar ambos os assuntos. Festa na
floresta será uma festa em que as crianças apresentarão as famílias um musical referente ao projeto em desenvolvimento,
no caso “Os animais e o mundo que nos cercam”. A intenção da festa na floresta é para que haja uma participação da
comunidade na escola e que os familiares sejam presentes no desenvolvimento da criança criando vínculos entre escola e
familia. Festa da familia  onde novamente as crianças apresentarão um musical e participaram de oficinas que estarão
disponibilizadas as famílias, para que as crianças tenham um tempo de compartilhar momentos importantes de se estar
presentes, por parte da familia, mobilizando a comunidade aos interesses escolar referente a conhecer o trabalho da unidade
e de participarem de forma ativa do desenvolvimento de seus filhos. Semana do livro temos elaborado uma contação de
histórias simultâneas, onde todos poderão participar seja apresentando um teatro, contando historia com fantoches, ou um
musical e até mesmo um simples contar de história, apresentaremos para as crianças as historias que estarão à disposição
para a escolha deles, as próprias crianças irão escolher em que seção de história irá participar, mas durante a semana
estaremos explicando a seus benefícios e como ele nos ajudam para o desenvolvimento intelectual e pratico, pois a
importância da leitura é vista desde o nosso nascimento até enquanto estamos vivos. Semana da criança realizaremos
atividades como jogos, brinquedos como cama elástica, casa de bolinha, pula-pula e desfile de fantasia. Estaremos
proporcionando momentos de alegrias para as crianças. Semana da consciência negra terá por objetivo a conscientização
da igualdade como seres humanos. Respeitando cultura e valorizando pessoas, independente de cor ou raça levando as
crianças a crescer respeitando o próximo e suas diferenças. Escola aberta demonstração e apresentação dos trabalhos
feitos pelas crianças ao longo do ano letivo.

Durante todo o ano letivo trabalhamos coma a avaliação, sendo um instrumento de trabalho que nos acompanha e nos
auxilia a analisar os recursos e a metodologia de trabalho, se os objetivos de desenvolvimento estão sendo alcançados e se
não, quais outras formas que podemos realizar. Essa visão só pode ser analisada através da avaliação. Avaliaremos por meio
de registros por meio da escrita, fotos, fichas, questionários, relatórios e reflexão, portfólios (exposição das produções das

crianças), auto avaliação para as crianças maiores (importantíssima para tomada de consciência da criança do seu momento

de aprendizado e desenvolvimento) e observação dos trabalhos individuais e coletivos, ao longo do ano, que nos permitirá

ver e rever os resultados desta avaliação, observando e refletindo o método do ensino-aprendizagem do educador, buscando

sempre um feedback, para uma reflexão e um olhar mais atento para a particularidade e especificidade de cada criança,

para que possa ser uma visão ampla do social, cognitivo, afetivo e motor, onde poderemos apontar e mudar nalgumas de

nossas ações, pensando no melhor desenvolvimento para nossas crianças.

Todas as atividades produzidas pelas crianças serão expostas na unidade para que os pais tenham acesso por meio de fotos,
registros, mostra e reunião da familia e educadores (RFE). Assim também serão compartilhados com a equipe gestora no
TDC, NAED, SME, em busca de uma devolutiva para melhor desenvolvimento do nosso trabalho.
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C

Planejamento Específico

Disciplina: Educação Especial

Professor: SEM PROFESSOR ALOCADO

Plano de Ensino da Educação Especial

PÚBLICO ALVO:
Crianças de 0 a 5 anos portadoras de necessidades educacionais especiais atendidas nesta
instituição de ensino.

1. JUSTIFICATIVA:
As mudanças paradigmáticas observadas no cenário educacional recente têm contribuído
significativamente para o reconhecimento e o respeito às diversidades individuais dentro do
ambiente escolar. Ao focarmos nosso olhar para os alunos portadores de necessidades educativas
especiais, constatamos que a partir da década de 80, vários são os estudos e as ações que apontam
para a inclusão e a valorização desses alunos nas diversas disciplinas do currículo escolar.
Em nosso país, essa mudança de postura pedagógica voltada para a Educação inclusiva que atenda
a todos sem distinção tem seu marco inicial, segundo Rodrigues (2004) com o texto constitucional
de 1988, que consagra, no artigo 205, a educação como direito de todos e dever do Estado e da
família. Ainda segundo a autora, essa linha mestra estabelecida pela Constituição é detalhada pela
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN (9.394/96), a qual vem ratificar normas
sobre a igualdade de oportunidades para todas as pessoas, incluindo neste rol as com algum tipo de
deficiência.

2. OBJETIVO GERAL:
1. Proporcionar a criança subsídios para enfrentar novos desafios, ampliando suas potencialidades e
posicionar-se de maneira critica responsável e construtiva nas diferentes situações sociais;
2. Oferecer elementos para que a criança desenvolva e/ou aprimore hábitos saudáveis relacionados
à alimentação, higiene pessoal e do ambiente e, promover situações onde a criança tenha
independência e autonomia favorecendo sua inserção ao meio dos demais amigos e de referidas
atividades realizada pelo grupo do qual faz parte.
 
3. OBJETIVOS ESPECIFICOS:
1. Planejar situações em que a criança aprenda a utilizar seus conhecimentos como instrumento de
compreensão da realidade, que permitam a ele expressar e comunicar suas idéias,usufruir das
produções culturais,bem como analisar interpretar e transformar o mundo que o rodeia;
2. Promover condições para que a criança se aproprie dos conteúdos, transformando-os em
conhecimento próprio;
3. Garantir um convívio social democrático com ênfase na compreensão e construção das regras,
desenvolvendo nas crianças atitudes de respeito, cooperação e solidariedade;
4. Propiciar um clima harmonioso de trabalho, valorizando a construção de vínculos afetivos e o
respeito á individualidade;
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5. Promover situações para que a criança tenha confiança em suas capacidades
cognitivas,afetiva,ética e social para agir com perseverança na busca do conhecimento .
 
4. METODOLOGIA:
1. 4. Estimulação Motora:
·          Posicione a criança na frente do espelho e nomeie, tocando, cada parte do corpo. Você pode
fazer isso cantando músicas que citem as partes do corpo e estimulem movimentos.  
·          Na frente do espelho façam caretas, modificando a expressão (fisionomia triste, alegre,
espantada, brava, etc.).  
·          Na frente do espelho façam caretas, modificando a expressão (fisionomia triste, alegre,
espantada, brava, etc.).  
·          Deite a criança em cima do papel e desenhe o contorno do seu corpo, mostre o desenho e
complete com os detalhes.  
·          Cubra a criança deixando a cabeça de fora. Vá descobrindo uma parte do corpo de cada vez
nomeando-o na hora do “achou!”.  
·          Vista e dispa um boneco junto com a criança, nomeando as partes do corpo.  
·          Dê banho na boneca junto com a criança, nomeando as partes do corpo.  
·          Faça com a criança, uma bola de massa de modelar. Batam na massa até ela ficar achatada.
Modelem o nariz, boca, olhos, etc., nomeando-os.
 
2. 4. Atividades que estimulam o controle dos movimentos:
 
·         Procure junto com a criança, figuras humanas em revistas. Recorte-as, separando a cabeça,
tronco e membros. Monte uma nova figura solicitando que a criança identifique qual parte se junta
com a outra.      
·         Deixe a criança riscar e pintar livremente o papel, de preferência grande, para que ela não
tenha que limitar a sua expressão gráfica.  
·          Desenhe uma figura simples e peça para a criança para pintar o interior da figura,
respeitando os limites. Varie a complexidade das figuras desenhadas.  
·          Role a bola para perto da criança e chame sua atenção sobre ela. Incentive-a pegá-la. Peça
para que devolva a você. Varie os movimentos, fazendo-a pular, girar a bola.  
·         Mostre a criança como derrubar as garrafas fazendo com que a bola bata nela como num
boliche. Estimule a criança a arremessar e rolar a bola.  
·          Coloque gotas de guache diluídas sobre a cartolina e mostre à criança que soprando através
do canudinho, ela se espalha e desenha formas no papel.  
·          Embrulhe o brinquedo com o papel ou jornal e ofereça-o à criança para que o desembrulhe
 
3.4 Estimulação da Comunicação  
 
·         Atividades que estimulam a comunicação  
·         Converse com a criança, imite os sons que ela produzir. Dê um significado a eles,
interpretando-os de acordo com o contexto da conversa.  
·          Use sempre gestos associando-os a expressões como: “tchau”, “não”, “sim”, “vamos”,
“quero”, “dá”, “alô”, etc. Isso facilitará a compreensão do significado dessas palavras, além de
permitir que a criança consiga se expressar através da imitação dos gestos, sem necessariamente
falar.  
·          Folheie o livro ou a revista com a criança, atendo-se às figuras que ela já conhece, podendo
introduzir algumas novas, nomeando-as e incentivando-as a repetir as palavras.  
·          Cante deixando claras as palavras das frases para que a criança acompanhe. Depois a peça
para completar frases da música com palavras ou últimas sílabas.  
·          Brinquem com os fantoches, incentivando a criança a imitar os sons produzidos por você.
Depois inverta os papéis e imite você os sons que ela consegue produzir. Crie histórias em que ela
seja um personagem e faça-a participar realizando sons e gestos que ela está apta a fazer. Se
necessário interprete o que a criança diz.  
·          Brinquem como se estivessem falando ao telefone. Crie diálogo que tenha começo, meio e
fim.
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4.4 Estimulação da Visão   
·         Atividades que estimulam a percepção visual  
 
·          Com a lanterna acesa, ilumine objetos e partes do corpo da criança e do seu, chamando a
atenção dela sobre o que está sendo iluminado. Peça para nomear o que vê.  
·         Use os canudos como lunetas e mostre objetos para a criança pedindo que os olhe através
delas. Depois cole o celofane em uma das pontas e peça para olhar de novo. Comparem o que
viram.  
·          Saia com a criança na luz do dia e depois coloque os óculos escuros nela. Conversem sobre
as diferenças observadas.  
·          Num local iluminado, coloque em frente aos olhos da criança, papéis celofane de diferentes
cores, para que ela perceba as mudanças que acontecem relacionadas à cor.  
·         Apresente-se à criança vestido normalmente. Saia da sala e coloque um apetrecho.
Apresente-se novamente à criança e peça para ela mostrar o que há de diferente em você.  
·          Faça bolhas de sabão para que a criança as observe e siga seu trajeto.    
·         Apresente alguns brinquedos à criança. Tape-lhe os olhos. Retire um deles e peça para a
criança tentar adivinhar que brinquedo está faltando. Inverta os papéis e peça que ela esconda para
que você adivinhe.   

5.4 Estimulação da Audição  
Ø  Atividades que estimulam a memória auditiva   
·         Apresente um brinquedo (que emita som) em diferentes posições em relação à criança (à
direita, à esquerda, acima, abaixo, em frente, atrás.) e oriente que a criança procure a fonte sonora
com o olhar ou aponte.  
·         Produza sons com o próprio corpo (assobiar, bater com os pés no chão, bater palmas, estalar
os dedos, etc.), e faça com que a criança busque-o e tente imitá-los.  
·         Provoque ruídos com os materiais disponíveis, batendo, esfregando, arrastando, etc. Chame a
atenção para os diversos sons e procure experimentá-los ou depois adivinhá-los.  
·         Confeccione chocalhos, colocando diversos materiais dentro da latinha e vedando o orifício
com fita crepe. Explore os chocalhos com a criança, fazendo com que ela observe os diferentes
timbres de sons produzidos por eles, assim como tente adivinhar o que tem dentro.  
·          Ouçam os ruídos e peça se possível para que a criança identifique o som ou reproduza-o. Se
ela não conseguir faça com ela.   
 
6.4Estimulação Tátil  
·         Nas crianças com intolerância tátil, incorpore gradativamente uma variedade de experiências
táteis no brincar.   
·         Geralmente será mais fácil se a criança iniciar a brincadeira de sua preferência a ter
sensações novas.   
·         O professor deve demonstrar a utilização do objeto/textura utilizando o seu próprio corpo.   
·         Apresente diversas texturas à criança (algodão, lixa fina...). Deixe-a observá-los e auxilie-a a
senti-los (passe-os em seu rosto, pés, mãos, barriga, etc.) Faça comentários acerca do que são das
suas características e das sensações percebidas. Fique atento para que seja dado tempo suficiente
para que a criança aproveite realmente cada um dos estímulos.  
·          Faça com a criança a receita de massinha caseira, apresente cada um dos ingredientes à
criança separadamente, depois, junte-os e faça a massinha de modelar. Depois de pronta brinquem
à vontade.  
·          Ajudar a criança a fazer a massa, usando as mãos para misturar os ingredientes: água,
farinha, pó colorido.  
·          Deixe a criança espalhar a tinta livremente sobre uma cartolina. Deixe que a criança se
acostume com a tinta aos poucos. Caso ela não goste do contato, peça para colocar a tinta na sua
mão e você pinta o papel, ou use colher, pincel para espalhar a tinta.  
·          Em uma caixa ou bacia coloque areia da praia e faça com que a criança manuseie-a
livremente. Comente com ela a respeito da textura, temperatura e de onde veio a areia, apalpando-
a e pegando-a, etc. Mostre-lhe diversas maneiras de brincar com a areia. Ajude a criança a perceber
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que quando a areia está úmida, podemos construir castelos, bolos e outras formas e que, quando
ela está seca, sua consistência é diferente e não conseguimos brincar da mesma maneira.
 
5. RECURSOS:
·         Caixa com feijão e brinquedos pequenos e emborrachados
·         Caixa com flocos de isopor com potes de diferentes tamanhos
·         Macarrões cereais e brinquedos
·         Balão com cereais e texturas diferentes. Apertar e explorar novas sensações táteis
·         Pedaço de espuma grande agua e sabão, fazer bastante espuma.
·         Brincadeiras com areia molhada
·         Caixa com feijão, arroz ou alpiste para explorar novas sensações táteis.
·         Rolo textualizado passar pelo corpo, como mãos, pés e costas.
·         Massagem com espaguete de piscina, pressão profunda, acalma.
·         Bolinha de Gel ou pedaços de gelatina para as crianças pegarem com as mãos.  
·         Tinta ou cola colorida
·         Bola grande ou tapete texturizados
·         Jogos de encaixe
·         Cola colorida ou guache no saco Zip plast
·         Colocar objetos dentro de uma lata/caixa
·         Rolo feito com uma toalha de banho enrolada e acolchoado na parte interna com espuma.
Serve para apoiar o aluno de bruços
·         Uma pequena bexiga de borracha colorida, recheada de farinha de trigo, formando uma bola.
Esta bola deve ficar bem flexível para que mude totalmente de forma ao ser apertada.
·         Pendure o móbile em local que possa ser visto pela criança. Balance os brinquedos para que o
som e a cor despertem a atenção.  Desenvolva atividades usando os brinquedos do móbile. 
·           Latas de leite em pó encapadas por vários materiais: feltro, cortiça, papel ondulado, plástico
com bolinhas, emborrachado, soft e lixa.   
·         Quatro potes de plástico com tampa, nas cores: amarelo, vermelho, azul e verde. Colocar
objetos diferentes em cada pote: conchas, moedas, pedras e balas.  
·         Colocar as pulseiras nos braços da criança para que ela ouça o som que elas produzem
sempre que agitar os braços. Brincar com o Incentivar a criança a procurar as pulseirinhas com as
mãos e agarrá-las. 

7. FORMAS DE ATENDIMENTO
Os atendimentos serão realizados de forma individual e em sala de aula juntamente com as demais
crianças da sala, com carga horária de 04 horas diárias totalizando 20 horas semanais.

8. AVALIAÇÃO:
O processo de avaliação deverá ser continuo e sistemático, com proposito de adequar as estratégias
a realidade da criança, levando ao êxito do plano elaborado.
  

D

Planejamento Específico

Disciplina: Educação Infantil

Professor: 911001335 - MARIA DE LOUDES LOIOLA RODRIGUES

CEI BEM QUERER PROFESSOR PIERRE WEIL

 

PLANO DE ENSINO 2019 DO AGRUPAMENTO AG II – D
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Escrevo e divido com o leitor um breve resumo de minha formação profissional. Somos cientistas da educação essa é a
frase que ouvi no primeiro semestre da faculdade na aula de filosofia da educação, a frase anterior chega ser uma filosofia de
vida profissional para nortear o trabalho docente. Meu nome é Juliana Aparecida Teixeira da Cruz, 39 anos, casada, sem
filhos, formada em Magistério e Pedagogia.

Percorri diversos âmbitos na área da Educação Infantil, desde Monitora, Berçarista, Professora Infantil e Orientadora
Pedagógica. Sempre acreditando no aluno como um ser transformador na sociedade e que a única esperança da melhora do
país é uma educação melhor.

Hoje apresentarei minha perspectiva do plano de ensino do Ag ll D para o ano de 2019, trabalhando de forma ampla as
áreas do conhecimento infantil e os pilares da educação infantil.

Visando a criança como centro do planejamento curricular, e como sujeito histórico e de direitos que, nas interacõ̧es,
relacõ̧es e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja,
aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura
(1art.4º).

 

O PRINCIPAL OBJETIVO do educador, ao trabalhar na Educação Infantil, é transformar suas atividades em momentos
dinâmicos, contextualizados na vivência das crianças e prazerosos para cada uma delas.

Para uma aprendizagem eficaz, esses eixos devem ser trabalhados de forma entrelaçada. São eles:

IDENTIDADE E AUTONOMIA: Despertar na criança o sentimento de ser único, conhecendo suas qualidades e
potenciais. Esse desenvolvimento acontece a partir da oralidade, da expressão corporal e da relação com os demais
(sociedade).

LÓGICA E MATEMÁTICA: Conceituar questões numéricas, sejam elas de quantidade, superioridade, relatividade,
ordem (crescente ou decrescente), igualdade ou desigualdade, entre outras, utilizando a experiência diária da criança na
escola ou até mesmo fora dela.

NATUREZA E SOCIEDADE: Estimular a criança a relacionar-se com o meio em que vive, dando assim oportunidade de
conhecer seu entorno, utilizando como ferramentas a exploração, a observação e a investigação, descobrindo novos desafios.

MÚSICA: Desenvolver de maneira lúdica a expressividade da criança em relação a sua afetividade, e relacionar a arte
e o movimento à linguagem não verbal.

MOVIMENTO: Utilizar o movimento corporal para o conhecimento do próprio corpo, a exploração do ambiente e o
desenvolvimento de novas capacidades gestuais para adquirir confiança própria.

LINGUAGEM CORPORAL E ESCRITA: Inserir a criança na participação de práticas sociais, proporcionando a ela a
possibilidade de interação com o meio (seja por meio de regras, documentos e notícias) ou com outras pessoas (crianças ou
adultos), fazendo com que compreenda e seja compreendida.

ARTE: Estimular a criança a perceber, no seu cotidiano, demonstrações comunicativas por meio das artes visuais,
texturas, formas, sabores, sons, espessuras, cores e tamanhos.

PRINCÍPIOS E VALORES: Enfatizar a necessidade do desenvolvimento integral da criança em seus aspectos físicos,

Prefeitura Municipal de Campinas
Secretaria Municipal de Educação

http://pponlinesme.campinas.sp.gov.br
22/05/2020 15:11:44   Página 165 de 243



mentais, sociais e espirituais. Quando sabemos exatamente o que alcançar com cada um dos eixos, podemos usá-los de
maneira que se completem para o melhor resultado. Sendo assim, é importante enlaçar todos os eixos citados ao elaborar
projetos.

Na Educação Infantil o uso de projetos tem como objetivo estimular a criança a participar ativamente do processo de
construção do seu conhecimento, alcançando mais autonomia no aprendizado.

O principal objetivo das atividades deve ser alcançar o completo aprendizado, não contemplando apenas um único eixo.
A avaliação se fará mediante o acompanhamento e o registro do desenvolvimento, sem o objetivo de promoção. Na Educação
Infantil o professor não deve priorizar apenas a avaliação final, mas devem considerar todo o contexto de aprendizagem,
inclusive as atividades realizadas

Nesse ano o brincar para a turma do AgII D será de grande importância devido possibilitar a comunicação com as
outras pessoas, na brincadeira onde extrairemos o comportamento de cada criança, suas preferências, curiosidades,
observação de capacidades, formando sua consciência de suas potencialidades, capacidades, conhecendo em sua vida as
possibilidades do seu corpo e de si própria.

A brincadeira faz com que a criança desenvolva sua imaginação, atenção, imitação e memórias, além de
amadurecer algumas competências para a vida coletiva, por meio da interação e da utilização/experiências de
regras e papeis sociais.

 

E foi constituído por crianças com idade de um ano e sete meses á três anos. A sala é composta por trinta crianças,
sendo 18 meninos e 12 meninas.  A maioria das crianças já freqüentava a escola no ano anterior e alguns novos, sendo
indispensável a fase de adaptação neste inicio de ano letivo. Um número bem significativo está na dependência do uso da
fralda (13 crianças), porém o processo do desfralde ocorre em parceria com a família, iniciando no ambiente familiar para que
a escola dê continuidade á esse processo quando a criança estiver no período de aula. A equipe da sala é composta por uma
professora e duas monitoras. Ao iniciar os projetos, as atividades serão desenvolvidas de acordo com a necessidade do
agrupamento (individualmente e no coletivo). A proposta é diversificar o desenvolvimento dos projetos entre a área interna e
externa. A escola possui vários ambientes como: pátio com vários tipos de brinquedos (bicicletas, motocas, escorregador, gira
– gira...) refeitório, palco para apresentações (sexta em cena) banheiro adequado para a faixa etária das crianças. No
ambiente externo a escola possui ambientes como: Casinha de boneca, quiosques, tanque de areia e parque com gangorras,
balanços e gira-giras. Esses ambientes serão utilizados constantemente de modo a cumprir objetivos no aprendizado das
crianças e interação entre os mesmos. Estimularemos a parte da psicomotricidade acompanhando a evolução nesses
momentos por parte da equipe. Trabalharemos ao longo do ano os projetos pedagógicos. No primeiro trimestre iniciaremos
com o projeto “ Eu, família e Sociedade”,  traremos ao conhecimento da turma a diversidade  entre elas, ampliando a
identidade e diferenças entre a turma. Descobrindo que o indivíduo está presente em todas as comunidades, relacionando –
se com outros, permitindo que a criança conheça sua própria história. Promovendo um processo de interação, afetividade,
apropriação de convivência, respeito, hábitos e emoções. Trabalharemos com leitura de histórias, conhecer as partes do
corpo através de músicas, exploração de diferentes materiais: fotos, pinturas com tintas, placas com expressões, confecções
de painéis, história da vida da família. Segundo trimestre, projeto “Os Animais que nos cercam”, as atividades serão voltadas
com histórias com o tema aos animais, teatro, imagens, desenhos e mascote da turma. Utilizaremos o ambiente externo para
o desenvolvimento das atividades, explorando a área externa para sondagem da natureza, aves, insetos que estão ao redor
do ambiente escolar. Serão utilizados vários tipos de materiais como: Tintas, pincéis, espoja bola, bambolês, colagem,
barbantes, palito de sorvete e o que for necessário para elaboração das demais atividades no decorrer do desenvolvimento
do projeto. Terceiro trimestre segue a proposta do projeto “Criar e Recriar, com o objetivo de despertar nas crianças á
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curiosidade em diversos materiais reciclados, explorando o desenvolvimento da coordenação motora fina e grossa”.
Construção de brinquedos e jogos, desenho livre, conceitos de preservação da natureza, vídeos voltados à temática e, mural
ecológico. Sensibilizando as crianças desde cedo sobre a importância da preservação do meio ambiente. Finalizaremos o
quarto trimestre, com o projeto “Água o Maior Bem da Terra”. Trabalharemos as habilidades artísticas de cada criança com o
olhar ao desenvolvimento da criança através de atividades com diferentes texturas e objetos. As atividades estarão
relacionadas às diversas linguagens artísticas, como forma de expressão da sensibilidade e da criatividade das crianças.
Estimularemos as crianças a se expressarem espontaneamente através da percepção auditiva e visual. Favorecendo e
conscientizando sobre a importância da preservação da água como fonte de vida. No decorrer do desenvolvimento dos
projetos iremos unificar as semanas educativas, que são elas: Alimentação Saudável (horta), Coleta Seletiva, Semana do
Livro, Consciência Negra, Educação Inclusiva e Semana da Criança. Estaremos proporcionando e desenvolvendo um ambiente
com apresentações entre as turmas, momentos com brincadeiras, brinquedos, jogos e desafios, proporcionando um ambiente
com situações onde a criança possa explorar com atitude de curiosidade, prazer e alegria, imaginação, emoções e
sentimentos de forma prazerosa e significativa. Neste período ao decorrer do ano letivo, incluiremos passeios com objetivo de
estreitar os laços entre alunos de diferentes turmas, professores e funcionários, favorecendo as relações de convivência entre
todos. Propiciando as crianças experiências e estudo do meio (retomando em sala as experiências vivenciadas fora do
ambiente escolar). Os registros irão acontecer em todos os momentos, através de fotos, anotações pelo caderno de registro
no coletivo e individual. Segundo (Elinor p.131 2006).

Essa abordagem permite-nos pensar de que maneiras os diferentes aspectos do desenvolvimento
fluem juntos para constituir a totalidade da personalidade da criança em um determinado momento.
Nos primeiros dois anos, a criança passa de uma situação de dependência quase total para uma de
relativa independência, de quatro maneiras, em termos gerais: por meio do movimento e da
habilidade da manipulação, ao alimentar-se sozinha, no desenvolvimento da linguagem pré-verbal
precoce até a fala propriamente dita, bem como no cuidado corporal que leva ao controle dos
esfíncteres.   

 

 

Avaliação:

     A avaliação irá acontecer em uma análise diária do desempenho da criança e de aspectos característicos de seu processo
de aprendizagem em cada área do conhecimento  trabalhadas e desenvolvidas no decorrer dos projetos, ressaltando o
respeito do desenvolvimento de cada criança e sua faixa etária. Buscando valorizar toda ação e soma educativa no processo
do desenvolvimento. Como professora e toda equipe do AG II D, estaremos atentos aos processos evolutivos. Observando,
interferindo, criando estratégias prazerosas e inteligentes de ação, para que os objetivos traçados possam ser alcançados
com êxito.

 

Referencias:

CAMPINAS, SME, CURRÍCULO EM CONSTRUÇÃO, 1998.

 

FERLAND, Francine. O Modelo Lúdico O Brincar, a Criança com Deficiência Física e a Terapia Ocupacional . São
Paulo: Roca, 2006.

_____ Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Fundamental. Referencial Curricular Nacional para a

Prefeitura Municipal de Campinas
Secretaria Municipal de Educação

http://pponlinesme.campinas.sp.gov.br
22/05/2020 15:11:44   Página 167 de 243



Educação Infantil. Brasília: MEC/ SEF, 1998.

 

GOLDSCHMIED, ELINOR. JACKSON, SONIA. Educação de 0 a 3 anos: o atendimento em
creche.Porto Alegre: Artmed, 2006.

ARNAIZ, PILAR. MARTINEZ, MARTA. PENALVER, IOLANDA. A psicomotricidade na educação
infantil uma pratica preventiva e educativa. Porto Alegre: Artmed, 2003.

Prefeitura Municipal de Campinas. Secretaria Municipal de Educação. Diretrizes Curriculares de Educação Infantil
Pública. Campinas, SP, 2012.

 

VYGOTSKY, L. S.Pensamento e linguagem. São Paulo: Martins Fontes, 1991.

FRIEDMANN, ADRIANA. O direito de brincar: A brinquedoteca. 4ª ed. – São Paulo: Edições Sociais:
Abrinq, 1998. 

 

QUEIROZ, TÂNIA DIAS.Dicionário prático de pedagogia. 1ª ed. – São Paulo: Riedeel, 2003.

ARANHA, MARIA LUCIA DE ARRUDA/ História da educação 1. ed. – São Paulo: Moderna, 1989.

ECA- Estatuto da Criança e do Adolescente, 14ª Ed. Campinas, 2007

 

PIAGET, J. A formação do símbolo na criança: imitação, jogo e sonho, imagem e representação. Rio de Janeiro: Zahar, 1978.

 

VYGOTSKY, L. S. Algumas ideias sobre desenvolvimento e jogo infantil. Ideias, n. 2. São Paulo: FDE, 1988.

 

D

Planejamento Específico

Disciplina: Educação Especial

Professor: SEM PROFESSOR ALOCADO

Plano de Ensino da Educação Especial

PÚBLICO ALVO:
Crianças de 0 a 5 anos portadoras de necessidades educacionais especiais atendidas nesta
instituição de ensino.

1. JUSTIFICATIVA:
As mudanças paradigmáticas observadas no cenário educacional recente têm contribuído
significativamente para o reconhecimento e o respeito às diversidades individuais dentro do
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ambiente escolar. Ao focarmos nosso olhar para os alunos portadores de necessidades educativas
especiais, constatamos que a partir da década de 80, vários são os estudos e as ações que apontam
para a inclusão e a valorização desses alunos nas diversas disciplinas do currículo escolar.
Em nosso país, essa mudança de postura pedagógica voltada para a Educação inclusiva que atenda
a todos sem distinção tem seu marco inicial, segundo Rodrigues (2004) com o texto constitucional
de 1988, que consagra, no artigo 205, a educação como direito de todos e dever do Estado e da
família. Ainda segundo a autora, essa linha mestra estabelecida pela Constituição é detalhada pela
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN (9.394/96), a qual vem ratificar normas
sobre a igualdade de oportunidades para todas as pessoas, incluindo neste rol as com algum tipo de
deficiência.

2. OBJETIVO GERAL:
1. Proporcionar a criança subsídios para enfrentar novos desafios, ampliando suas potencialidades e
posicionar-se de maneira critica responsável e construtiva nas diferentes situações sociais;
2. Oferecer elementos para que a criança desenvolva e/ou aprimore hábitos saudáveis relacionados
à alimentação, higiene pessoal e do ambiente e, promover situações onde a criança tenha
independência e autonomia favorecendo sua inserção ao meio dos demais amigos e de referidas
atividades realizada pelo grupo do qual faz parte.
 
3. OBJETIVOS ESPECIFICOS:
1. Planejar situações em que a criança aprenda a utilizar seus conhecimentos como instrumento de
compreensão da realidade, que permitam a ele expressar e comunicar suas idéias,usufruir das
produções culturais,bem como analisar interpretar e transformar o mundo que o rodeia;
2. Promover condições para que a criança se aproprie dos conteúdos, transformando-os em
conhecimento próprio;
3. Garantir um convívio social democrático com ênfase na compreensão e construção das regras,
desenvolvendo nas crianças atitudes de respeito, cooperação e solidariedade;
4. Propiciar um clima harmonioso de trabalho, valorizando a construção de vínculos afetivos e o
respeito á individualidade;
5. Promover situações para que a criança tenha confiança em suas capacidades
cognitivas,afetiva,ética e social para agir com perseverança na busca do conhecimento .
 
4. METODOLOGIA:
1. 4. Estimulação Motora:
·          Posicione a criança na frente do espelho e nomeie, tocando, cada parte do corpo. Você pode
fazer isso cantando músicas que citem as partes do corpo e estimulem movimentos.  
·          Na frente do espelho façam caretas, modificando a expressão (fisionomia triste, alegre,
espantada, brava, etc.).  
·          Na frente do espelho façam caretas, modificando a expressão (fisionomia triste, alegre,
espantada, brava, etc.).  
·          Deite a criança em cima do papel e desenhe o contorno do seu corpo, mostre o desenho e
complete com os detalhes.  
·          Cubra a criança deixando a cabeça de fora. Vá descobrindo uma parte do corpo de cada vez
nomeando-o na hora do “achou!”.  
·          Vista e dispa um boneco junto com a criança, nomeando as partes do corpo.  
·          Dê banho na boneca junto com a criança, nomeando as partes do corpo.  
·          Faça com a criança, uma bola de massa de modelar. Batam na massa até ela ficar achatada.
Modelem o nariz, boca, olhos, etc., nomeando-os.
 
2. 4. Atividades que estimulam o controle dos movimentos:
 
·         Procure junto com a criança, figuras humanas em revistas. Recorte-as, separando a cabeça,
tronco e membros. Monte uma nova figura solicitando que a criança identifique qual parte se junta
com a outra.      
·         Deixe a criança riscar e pintar livremente o papel, de preferência grande, para que ela não
tenha que limitar a sua expressão gráfica.  
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·          Desenhe uma figura simples e peça para a criança para pintar o interior da figura,
respeitando os limites. Varie a complexidade das figuras desenhadas.  
·          Role a bola para perto da criança e chame sua atenção sobre ela. Incentive-a pegá-la. Peça
para que devolva a você. Varie os movimentos, fazendo-a pular, girar a bola.  
·         Mostre a criança como derrubar as garrafas fazendo com que a bola bata nela como num
boliche. Estimule a criança a arremessar e rolar a bola.  
·          Coloque gotas de guache diluídas sobre a cartolina e mostre à criança que soprando através
do canudinho, ela se espalha e desenha formas no papel.  
·          Embrulhe o brinquedo com o papel ou jornal e ofereça-o à criança para que o desembrulhe
 
3.4 Estimulação da Comunicação  
 
·         Atividades que estimulam a comunicação  
·         Converse com a criança, imite os sons que ela produzir. Dê um significado a eles,
interpretando-os de acordo com o contexto da conversa.  
·          Use sempre gestos associando-os a expressões como: “tchau”, “não”, “sim”, “vamos”,
“quero”, “dá”, “alô”, etc. Isso facilitará a compreensão do significado dessas palavras, além de
permitir que a criança consiga se expressar através da imitação dos gestos, sem necessariamente
falar.  
·          Folheie o livro ou a revista com a criança, atendo-se às figuras que ela já conhece, podendo
introduzir algumas novas, nomeando-as e incentivando-as a repetir as palavras.  
·          Cante deixando claras as palavras das frases para que a criança acompanhe. Depois a peça
para completar frases da música com palavras ou últimas sílabas.  
·          Brinquem com os fantoches, incentivando a criança a imitar os sons produzidos por você.
Depois inverta os papéis e imite você os sons que ela consegue produzir. Crie histórias em que ela
seja um personagem e faça-a participar realizando sons e gestos que ela está apta a fazer. Se
necessário interprete o que a criança diz.  
·          Brinquem como se estivessem falando ao telefone. Crie diálogo que tenha começo, meio e
fim.
 
4.4 Estimulação da Visão   
·         Atividades que estimulam a percepção visual  
 
·          Com a lanterna acesa, ilumine objetos e partes do corpo da criança e do seu, chamando a
atenção dela sobre o que está sendo iluminado. Peça para nomear o que vê.  
·         Use os canudos como lunetas e mostre objetos para a criança pedindo que os olhe através
delas. Depois cole o celofane em uma das pontas e peça para olhar de novo. Comparem o que
viram.  
·          Saia com a criança na luz do dia e depois coloque os óculos escuros nela. Conversem sobre
as diferenças observadas.  
·          Num local iluminado, coloque em frente aos olhos da criança, papéis celofane de diferentes
cores, para que ela perceba as mudanças que acontecem relacionadas à cor.  
·         Apresente-se à criança vestido normalmente. Saia da sala e coloque um apetrecho.
Apresente-se novamente à criança e peça para ela mostrar o que há de diferente em você.  
·          Faça bolhas de sabão para que a criança as observe e siga seu trajeto.    
·         Apresente alguns brinquedos à criança. Tape-lhe os olhos. Retire um deles e peça para a
criança tentar adivinhar que brinquedo está faltando. Inverta os papéis e peça que ela esconda para
que você adivinhe.   

5.4 Estimulação da Audição  
Ø  Atividades que estimulam a memória auditiva   
·         Apresente um brinquedo (que emita som) em diferentes posições em relação à criança (à
direita, à esquerda, acima, abaixo, em frente, atrás.) e oriente que a criança procure a fonte sonora
com o olhar ou aponte.  
·         Produza sons com o próprio corpo (assobiar, bater com os pés no chão, bater palmas, estalar
os dedos, etc.), e faça com que a criança busque-o e tente imitá-los.  
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·         Provoque ruídos com os materiais disponíveis, batendo, esfregando, arrastando, etc. Chame a
atenção para os diversos sons e procure experimentá-los ou depois adivinhá-los.  
·         Confeccione chocalhos, colocando diversos materiais dentro da latinha e vedando o orifício
com fita crepe. Explore os chocalhos com a criança, fazendo com que ela observe os diferentes
timbres de sons produzidos por eles, assim como tente adivinhar o que tem dentro.  
·          Ouçam os ruídos e peça se possível para que a criança identifique o som ou reproduza-o. Se
ela não conseguir faça com ela.   
 
6.4Estimulação Tátil  
·         Nas crianças com intolerância tátil, incorpore gradativamente uma variedade de experiências
táteis no brincar.   
·         Geralmente será mais fácil se a criança iniciar a brincadeira de sua preferência a ter
sensações novas.   
·         O professor deve demonstrar a utilização do objeto/textura utilizando o seu próprio corpo.   
·         Apresente diversas texturas à criança (algodão, lixa fina...). Deixe-a observá-los e auxilie-a a
senti-los (passe-os em seu rosto, pés, mãos, barriga, etc.) Faça comentários acerca do que são das
suas características e das sensações percebidas. Fique atento para que seja dado tempo suficiente
para que a criança aproveite realmente cada um dos estímulos.  
·          Faça com a criança a receita de massinha caseira, apresente cada um dos ingredientes à
criança separadamente, depois, junte-os e faça a massinha de modelar. Depois de pronta brinquem
à vontade.  
·          Ajudar a criança a fazer a massa, usando as mãos para misturar os ingredientes: água,
farinha, pó colorido.  
·          Deixe a criança espalhar a tinta livremente sobre uma cartolina. Deixe que a criança se
acostume com a tinta aos poucos. Caso ela não goste do contato, peça para colocar a tinta na sua
mão e você pinta o papel, ou use colher, pincel para espalhar a tinta.  
·          Em uma caixa ou bacia coloque areia da praia e faça com que a criança manuseie-a
livremente. Comente com ela a respeito da textura, temperatura e de onde veio a areia, apalpando-
a e pegando-a, etc. Mostre-lhe diversas maneiras de brincar com a areia. Ajude a criança a perceber
que quando a areia está úmida, podemos construir castelos, bolos e outras formas e que, quando
ela está seca, sua consistência é diferente e não conseguimos brincar da mesma maneira.
 
5. RECURSOS:
·         Caixa com feijão e brinquedos pequenos e emborrachados
·         Caixa com flocos de isopor com potes de diferentes tamanhos
·         Macarrões cereais e brinquedos
·         Balão com cereais e texturas diferentes. Apertar e explorar novas sensações táteis
·         Pedaço de espuma grande agua e sabão, fazer bastante espuma.
·         Brincadeiras com areia molhada
·         Caixa com feijão, arroz ou alpiste para explorar novas sensações táteis.
·         Rolo textualizado passar pelo corpo, como mãos, pés e costas.
·         Massagem com espaguete de piscina, pressão profunda, acalma.
·         Bolinha de Gel ou pedaços de gelatina para as crianças pegarem com as mãos.  
·         Tinta ou cola colorida
·         Bola grande ou tapete texturizados
·         Jogos de encaixe
·         Cola colorida ou guache no saco Zip plast
·         Colocar objetos dentro de uma lata/caixa
·         Rolo feito com uma toalha de banho enrolada e acolchoado na parte interna com espuma.
Serve para apoiar o aluno de bruços
·         Uma pequena bexiga de borracha colorida, recheada de farinha de trigo, formando uma bola.
Esta bola deve ficar bem flexível para que mude totalmente de forma ao ser apertada.
·         Pendure o móbile em local que possa ser visto pela criança. Balance os brinquedos para que o
som e a cor despertem a atenção.  Desenvolva atividades usando os brinquedos do móbile. 
·           Latas de leite em pó encapadas por vários materiais: feltro, cortiça, papel ondulado, plástico
com bolinhas, emborrachado, soft e lixa.   
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·         Quatro potes de plástico com tampa, nas cores: amarelo, vermelho, azul e verde. Colocar
objetos diferentes em cada pote: conchas, moedas, pedras e balas.  
·         Colocar as pulseiras nos braços da criança para que ela ouça o som que elas produzem
sempre que agitar os braços. Brincar com o Incentivar a criança a procurar as pulseirinhas com as
mãos e agarrá-las. 

7. FORMAS DE ATENDIMENTO
Os atendimentos serão realizados de forma individual e em sala de aula juntamente com as demais
crianças da sala, com carga horária de 04 horas diárias totalizando 20 horas semanais.

8. AVALIAÇÃO:
O processo de avaliação deverá ser continuo e sistemático, com proposito de adequar as estratégias
a realidade da criança, levando ao êxito do plano elaborado.
  

E

Planejamento Específico

Disciplina: Educação Infantil

Professor: 911001342 - SUSANA THAIS DE PAULA DA SILVA

CEI BEM QUERER PROFESSOR PIERRE WEIL

 

PLANO DE ENSINO 2019 

 
PROFESSORA: Susana Thais de P. da Silva

TURMA: AGII – E

 

INTRODUÇÃO

Entendemos a escola de educação infantil como um espaço onde a criança pode se desenvolver através de um processo rico
em interações e construção de conhecimentos significativos, exercendo sua cidadania desde a infância. Isso significa
considerar que a criança tem direito à educação e aos conhecimentos que foram historicamente construídos pelos grupos
sociais humanos e têm especificidades determinadas tanto pelo seu desenvolvimento quanto pelos contextos culturais e
sociais em que estão inseridas.É nesta fase que ela adquire capacidades fundamentais para o desenvolvimento de
habilidades que irão impactar na sua vida adulta.Segundo o Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil (1998, vol. 1,
p. 21-22) as crianças constroem o conhecimento a partir das interações que estabelecem com as outras pessoas e com o
meio em que vivem. O conhecimento não se constitui em cópia da realidade, mas sim, fruto de um intenso trabalho de
criação, significação e resinificação. As interações que ocorrem dentro dos espaços são de grande influência no
desenvolvimento e aprendizagem da criança. Mas, para que isso ocorra, faz-se necessário uma atuação que propicia o
desenvolvimento de capacidades, envolvendo aquelas de ordem física, afetiva, cognitiva e ética.  A criança constrói a sua
identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói
sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura (Diretrizes Curriculares, pag.19, 2013). Segundo Horn(2004,
p.70): “o brinquedo sempre fez parte da vida da criança, independentemente de classe social ou cultural em que está
inserida”. É característica da criança o hábito do brincar. Portanto ao proporcionar diversos espaços para a criança brincar e
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agir dentro do espaço, estará propondo novos desafios que tornarão a criança um agente da sua própria aprendizagem de
forma mais lúdica. É de profunda importância que a criança esteja feliz em seu processo de ensino aprendizagem, que se
sinta segura para mergulhar no mar do conhecimento e seguir abraçadas por este caminho. Cabe ao educador encontrar a
melhor forma de mediar e realizar situações que consigam unir a reflexão sobre o conhecimento e o prazer em aprender.
Conforme disposto na Lei Federal nº 8069/90 (ECA versão atualizada 2018). A criança têm todos os direitos fundamentais
inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral,assegurado por todas as oportunidades e facilidades, a fim de
facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade. Para os
pequenos, 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. Por meio das atividades lúdicas, a criança reproduz muitas situações vividas em seu cotidiano, as quais,
pela imaginação e pelo faz – de- conta, são reelaboradas. Esta representação do cotidiano se dá por meio da combinação
entre experiências passadas e novas possibilidades de interpretação e reprodução do real, de acordo com suas afeições,
necessidades e vontades. Vygotsky (1984) atribui relevante o ato do brincar na constituição do pensamento infantil, pois é
brincando que a criança revela seu estado cognitivo, visual, auditivo, tátil, motor, com seu modo de aprender e entrar em
uma relação cognitiva com o mundo de eventos, pessoas, coisas e símbolos. As contribuições das atividades lúdicas no
desenvolvimento integral indicam que elas contribuem poderosamente no desenvolvimento global da criança e que todas as
dimensões estão vinculadas: a inteligência, a afetividade, a motricidade e a sociabilidade, e que são inseparáveis, sendo a
afetividade a que contribuiu para a progressão psíquica, moral, intelectual e motriz da criança. A escola é um lugar de
múltiplas escolhas, de novidades e de vários projetos acontecendo no decorrer do ano que colaboram e contribui para
construção global da criança.

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 de do mundo e que seja capaz de dar-lhe
as mãos para construir com ela uma nova história e uma sociedade melhor
(ALMEIDA, 1987, p. 195).

 

Essa necessidade da existência de quem ensina e de quem aprende é fator importantíssimo no processo educacional, pois é
através dessa consciência que ambos, educadores e alunos constroem vínculos indispensáveis para a aprendizagem. Para
encaminhar as diversas etapas que constituem um trabalho por meio de projetos, o primeiro momento foi em identificar o
agrupamento para desenvolvê-los mais especificamente. Pois é no ambiente escolar que as crianças desenvolvem e
apresentam habilidades de como conviver, negociar, argumentar, respeitar a opinião do outro, lidar com frustrações,
colaborar, trabalhar em grupos. É importante perceber a criança como um ser em desenvolvimento, com vontade e decisões
próprias, cujos conhecimentos, habilidades e atitudes são adquiridos em função de suas experiências, em contato com o
meio, e através de uma participação ativa na resolução de problemas e dificuldades.Atendendo os eixos necessários para o
melhor desenvolvimento da criança no ambiente escolar, o agrupamento II – E foi constituído por crianças com idade de um
ano e oito meses á três anos. A sala é composta por trinta crianças, sendo 14 meninas e16 meninos. A organização e divisão
foram realizadas pela equipe gestora, identificando a necessidade da demanda de vagas. Se houver necessidade de novas
adesões, o número de crianças poderá ser alterado e adaptado a essas necessidades. A maioria das crianças já frequentava a
escola no ano anterior, sendo necessária a adaptação de sete alunos (meninas e meninos) que iniciaram no inicio deste ano.
Um número bem significativo está na dependência do uso da fralda, porém o processo do desfralde ocorre em parceria com a
família, iniciando no ambiente familiar para que a escola dê continuidade á esse processo quando a criança estiver no período
de aula.Esses momentos ocorrem dentro da rotina da escola ou quando a criança sentir necessidade. A equipe das salas é
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composta por uma professora, que terá sua jornada de trabalho de quatro horas, e duas educadoras que realizarão o
atendimento dessas crianças durante a rotina escolar.Ao iniciar os projetos, as atividades serão desenvolvidas de acordo com
a necessidade do agrupamento (individualmente e no coletivo, diversificando entre menores e maiores, ou só entre meninas
e meninos. A proposta é diversificar o desenvolvimento dos projetos entre a área interna e externa. A escola possui vários
ambientes como: pátio com vários tipos de brinquedos (bicicletas,motocas, escorregador, gira – gira...) refeitório, palco para
apresentações (sexta em cena) banheiro adequado para a faixa etária das crianças. No ambiente externo a escola possui
ambientes como: Casinha de    boneca, quiosques, tanque de areia, solários e parque com gangorras, balanços e gira-giras.
Esses ambientes serão utilizados constantemente de modo a cumprir objetivos no aprendizado das crianças e interação entre
os mesmos. Estimularemos a parte psicomotora (brincadeiras dirigidas) acompanhando a evolução nesses momentos por
parte da equipe. Trabalharemos ao longo do ano os projetos pedagógicos. No primeiro trimestre iniciaremos com o projeto  “
Eu, família e Sociedade”,  traremosao conhecimento da turma a diversidade  entre elas, ampliando a identidade e diferenças
entre a turma. Descobrindo que o indivíduo está presente em todas as comunidades, relacionando – se com outros,
permitindo que a criança conheça sua própria história.Promovendo um processo de interação, afetividade, apropriação de
convivência, respeito, hábitos e emoções. Trabalharemos com leitura de histórias, conhecer as partes do corpo através de
músicas, exploração de diferentes materiais: fotos, pinturas com tintas, placas com expressões, confecções de painéis,
história da vida da família. Segundo trimestre, projeto“Os Animais Que Nos Cercam”, as atividades serão voltadas com
 histórias com o tema voltados aos animais, teatro, imagens, desenhos e mascote da turma. Utilizaremos o ambiente externo
para o desenvolvimento das atividades, explorando a área externa para sondagem da natureza, aves, insetos que estão ao
redor do ambiente escolar. Serão utilizados vários tipos de materiais como: Tintas,pincéis, espoja bola, bambolês, colagem,
barbantes, palito de sorvete e o que for necessário para elaboração das demais atividades no decorrer do desenvolvimento
do projeto. Terceiro trimestre segue a proposta do projeto “Criar e Recriar, com o objetivo de despertar nas crianças á
curiosidade em diversos materiais reciclados, explorando o desenvolvimento da coordenação motora fina e
grossa”.Construção de brinquedos e jogos, desenho livre, conceitos de preservação da natureza, vídeos voltados à temática
e, mural ecológico. Sensibilizando as crianças desde cedo sobre a importância da preservação do meio
ambiente.Finalizaremos o quarto trimestre, com o projeto “Água o Maior Bem da Terra”. Trabalharemos as habilidades
artísticas de cada criança com o olhar ao desenvolvimento da criança através de atividades com diferentes texturas e
objetos. As estarão relacionado às diversas linguagens artísticas, como forma de expressão da sensibilidade e da criatividade
das crianças.Estimularemos as crianças a se expressarem espontaneamente através da percepção auditiva e
visual.Favorecendo e conscientizando sobre a importância da preservação da água como fonte de vida. No decorrer do
desenvolvimento dos projetos iremos unificar as semanas educativas, que são elas: Alimentação Saudável (horta), Coleta
Seletiva, Semana do Livro, Consciência Negra, Educação Inclusiva e Semana da Criança.Estaremos proporcionando e
desenvolvendo um ambiente com apresentações entre as turmas, momentos com brincadeiras, brinquedos, jogos e desafios,
proporcionando um ambiente com situações onde a criança possa explorar com atitude de curiosidade, prazer e
alegria,imaginação, emoções e sentimentos de forma prazerosa e significativa.Neste período ao decorrer do ano letivo,
incluiremos passeios com objetivo de estreitar os laços entre alunos de diferentes turmas, professores e funcionários,
favorecendo as relações de convivência entre todos.Propiciando as crianças experiências e estudo do meio (retomando em
sala as experiências vivenciadas fora do ambiente escolar). Os registros irão acontecer em todos os momentos, através de
fotos, anotações pelo caderno de registro no coletivo e individual. A avaliação irá acontecer em uma análise diária do
desempenho da criança e de aspectos característicos de seu processo de aprendizagem em cada uma das áreas trabalhadas
e desenvolvidas no decorrer dos projetos, respeitando o desenvolvimento de cada criança e sua faixa etária.
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Planejamento Específico

Disciplina: Educação Especial

Professor: SEM PROFESSOR ALOCADO

Plano de Ensino da Educação Especial

PÚBLICO ALVO:
Crianças de 0 a 5 anos portadoras de necessidades educacionais especiais atendidas nesta
instituição de ensino.

1. JUSTIFICATIVA:
As mudanças paradigmáticas observadas no cenário educacional recente têm contribuído
significativamente para o reconhecimento e o respeito às diversidades individuais dentro do
ambiente escolar. Ao focarmos nosso olhar para os alunos portadores de necessidades educativas
especiais, constatamos que a partir da década de 80, vários são os estudos e as ações que apontam
para a inclusão e a valorização desses alunos nas diversas disciplinas do currículo escolar.
Em nosso país, essa mudança de postura pedagógica voltada para a Educação inclusiva que atenda
a todos sem distinção tem seu marco inicial, segundo Rodrigues (2004) com o texto constitucional
de 1988, que consagra, no artigo 205, a educação como direito de todos e dever do Estado e da
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família. Ainda segundo a autora, essa linha mestra estabelecida pela Constituição é detalhada pela
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN (9.394/96), a qual vem ratificar normas
sobre a igualdade de oportunidades para todas as pessoas, incluindo neste rol as com algum tipo de
deficiência.

2. OBJETIVO GERAL:
1. Proporcionar a criança subsídios para enfrentar novos desafios, ampliando suas potencialidades e
posicionar-se de maneira critica responsável e construtiva nas diferentes situações sociais;
2. Oferecer elementos para que a criança desenvolva e/ou aprimore hábitos saudáveis relacionados
à alimentação, higiene pessoal e do ambiente e, promover situações onde a criança tenha
independência e autonomia favorecendo sua inserção ao meio dos demais amigos e de referidas
atividades realizada pelo grupo do qual faz parte.
 
3. OBJETIVOS ESPECIFICOS:
1. Planejar situações em que a criança aprenda a utilizar seus conhecimentos como instrumento de
compreensão da realidade, que permitam a ele expressar e comunicar suas idéias,usufruir das
produções culturais,bem como analisar interpretar e transformar o mundo que o rodeia;
2. Promover condições para que a criança se aproprie dos conteúdos, transformando-os em
conhecimento próprio;
3. Garantir um convívio social democrático com ênfase na compreensão e construção das regras,
desenvolvendo nas crianças atitudes de respeito, cooperação e solidariedade;
4. Propiciar um clima harmonioso de trabalho, valorizando a construção de vínculos afetivos e o
respeito á individualidade;
5. Promover situações para que a criança tenha confiança em suas capacidades
cognitivas,afetiva,ética e social para agir com perseverança na busca do conhecimento .
 
4. METODOLOGIA:
1. 4. Estimulação Motora:
·          Posicione a criança na frente do espelho e nomeie, tocando, cada parte do corpo. Você pode
fazer isso cantando músicas que citem as partes do corpo e estimulem movimentos.  
·          Na frente do espelho façam caretas, modificando a expressão (fisionomia triste, alegre,
espantada, brava, etc.).  
·          Na frente do espelho façam caretas, modificando a expressão (fisionomia triste, alegre,
espantada, brava, etc.).  
·          Deite a criança em cima do papel e desenhe o contorno do seu corpo, mostre o desenho e
complete com os detalhes.  
·          Cubra a criança deixando a cabeça de fora. Vá descobrindo uma parte do corpo de cada vez
nomeando-o na hora do “achou!”.  
·          Vista e dispa um boneco junto com a criança, nomeando as partes do corpo.  
·          Dê banho na boneca junto com a criança, nomeando as partes do corpo.  
·          Faça com a criança, uma bola de massa de modelar. Batam na massa até ela ficar achatada.
Modelem o nariz, boca, olhos, etc., nomeando-os.
 
2. 4. Atividades que estimulam o controle dos movimentos:
 
·         Procure junto com a criança, figuras humanas em revistas. Recorte-as, separando a cabeça,
tronco e membros. Monte uma nova figura solicitando que a criança identifique qual parte se junta
com a outra.      
·         Deixe a criança riscar e pintar livremente o papel, de preferência grande, para que ela não
tenha que limitar a sua expressão gráfica.  
·          Desenhe uma figura simples e peça para a criança para pintar o interior da figura,
respeitando os limites. Varie a complexidade das figuras desenhadas.  
·          Role a bola para perto da criança e chame sua atenção sobre ela. Incentive-a pegá-la. Peça
para que devolva a você. Varie os movimentos, fazendo-a pular, girar a bola.  
·         Mostre a criança como derrubar as garrafas fazendo com que a bola bata nela como num
boliche. Estimule a criança a arremessar e rolar a bola.  
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·          Coloque gotas de guache diluídas sobre a cartolina e mostre à criança que soprando através
do canudinho, ela se espalha e desenha formas no papel.  
·          Embrulhe o brinquedo com o papel ou jornal e ofereça-o à criança para que o desembrulhe
 
3.4 Estimulação da Comunicação  
 
·         Atividades que estimulam a comunicação  
·         Converse com a criança, imite os sons que ela produzir. Dê um significado a eles,
interpretando-os de acordo com o contexto da conversa.  
·          Use sempre gestos associando-os a expressões como: “tchau”, “não”, “sim”, “vamos”,
“quero”, “dá”, “alô”, etc. Isso facilitará a compreensão do significado dessas palavras, além de
permitir que a criança consiga se expressar através da imitação dos gestos, sem necessariamente
falar.  
·          Folheie o livro ou a revista com a criança, atendo-se às figuras que ela já conhece, podendo
introduzir algumas novas, nomeando-as e incentivando-as a repetir as palavras.  
·          Cante deixando claras as palavras das frases para que a criança acompanhe. Depois a peça
para completar frases da música com palavras ou últimas sílabas.  
·          Brinquem com os fantoches, incentivando a criança a imitar os sons produzidos por você.
Depois inverta os papéis e imite você os sons que ela consegue produzir. Crie histórias em que ela
seja um personagem e faça-a participar realizando sons e gestos que ela está apta a fazer. Se
necessário interprete o que a criança diz.  
·          Brinquem como se estivessem falando ao telefone. Crie diálogo que tenha começo, meio e
fim.
 
4.4 Estimulação da Visão   
·         Atividades que estimulam a percepção visual  
 
·          Com a lanterna acesa, ilumine objetos e partes do corpo da criança e do seu, chamando a
atenção dela sobre o que está sendo iluminado. Peça para nomear o que vê.  
·         Use os canudos como lunetas e mostre objetos para a criança pedindo que os olhe através
delas. Depois cole o celofane em uma das pontas e peça para olhar de novo. Comparem o que
viram.  
·          Saia com a criança na luz do dia e depois coloque os óculos escuros nela. Conversem sobre
as diferenças observadas.  
·          Num local iluminado, coloque em frente aos olhos da criança, papéis celofane de diferentes
cores, para que ela perceba as mudanças que acontecem relacionadas à cor.  
·         Apresente-se à criança vestido normalmente. Saia da sala e coloque um apetrecho.
Apresente-se novamente à criança e peça para ela mostrar o que há de diferente em você.  
·          Faça bolhas de sabão para que a criança as observe e siga seu trajeto.    
·         Apresente alguns brinquedos à criança. Tape-lhe os olhos. Retire um deles e peça para a
criança tentar adivinhar que brinquedo está faltando. Inverta os papéis e peça que ela esconda para
que você adivinhe.   

5.4 Estimulação da Audição  
Ø  Atividades que estimulam a memória auditiva   
·         Apresente um brinquedo (que emita som) em diferentes posições em relação à criança (à
direita, à esquerda, acima, abaixo, em frente, atrás.) e oriente que a criança procure a fonte sonora
com o olhar ou aponte.  
·         Produza sons com o próprio corpo (assobiar, bater com os pés no chão, bater palmas, estalar
os dedos, etc.), e faça com que a criança busque-o e tente imitá-los.  
·         Provoque ruídos com os materiais disponíveis, batendo, esfregando, arrastando, etc. Chame a
atenção para os diversos sons e procure experimentá-los ou depois adivinhá-los.  
·         Confeccione chocalhos, colocando diversos materiais dentro da latinha e vedando o orifício
com fita crepe. Explore os chocalhos com a criança, fazendo com que ela observe os diferentes
timbres de sons produzidos por eles, assim como tente adivinhar o que tem dentro.  
·          Ouçam os ruídos e peça se possível para que a criança identifique o som ou reproduza-o. Se
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ela não conseguir faça com ela.   
 
6.4Estimulação Tátil  
·         Nas crianças com intolerância tátil, incorpore gradativamente uma variedade de experiências
táteis no brincar.   
·         Geralmente será mais fácil se a criança iniciar a brincadeira de sua preferência a ter
sensações novas.   
·         O professor deve demonstrar a utilização do objeto/textura utilizando o seu próprio corpo.   
·         Apresente diversas texturas à criança (algodão, lixa fina...). Deixe-a observá-los e auxilie-a a
senti-los (passe-os em seu rosto, pés, mãos, barriga, etc.) Faça comentários acerca do que são das
suas características e das sensações percebidas. Fique atento para que seja dado tempo suficiente
para que a criança aproveite realmente cada um dos estímulos.  
·          Faça com a criança a receita de massinha caseira, apresente cada um dos ingredientes à
criança separadamente, depois, junte-os e faça a massinha de modelar. Depois de pronta brinquem
à vontade.  
·          Ajudar a criança a fazer a massa, usando as mãos para misturar os ingredientes: água,
farinha, pó colorido.  
·          Deixe a criança espalhar a tinta livremente sobre uma cartolina. Deixe que a criança se
acostume com a tinta aos poucos. Caso ela não goste do contato, peça para colocar a tinta na sua
mão e você pinta o papel, ou use colher, pincel para espalhar a tinta.  
·          Em uma caixa ou bacia coloque areia da praia e faça com que a criança manuseie-a
livremente. Comente com ela a respeito da textura, temperatura e de onde veio a areia, apalpando-
a e pegando-a, etc. Mostre-lhe diversas maneiras de brincar com a areia. Ajude a criança a perceber
que quando a areia está úmida, podemos construir castelos, bolos e outras formas e que, quando
ela está seca, sua consistência é diferente e não conseguimos brincar da mesma maneira.
 
5. RECURSOS:
·         Caixa com feijão e brinquedos pequenos e emborrachados
·         Caixa com flocos de isopor com potes de diferentes tamanhos
·         Macarrões cereais e brinquedos
·         Balão com cereais e texturas diferentes. Apertar e explorar novas sensações táteis
·         Pedaço de espuma grande agua e sabão, fazer bastante espuma.
·         Brincadeiras com areia molhada
·         Caixa com feijão, arroz ou alpiste para explorar novas sensações táteis.
·         Rolo textualizado passar pelo corpo, como mãos, pés e costas.
·         Massagem com espaguete de piscina, pressão profunda, acalma.
·         Bolinha de Gel ou pedaços de gelatina para as crianças pegarem com as mãos.  
·         Tinta ou cola colorida
·         Bola grande ou tapete texturizados
·         Jogos de encaixe
·         Cola colorida ou guache no saco Zip plast
·         Colocar objetos dentro de uma lata/caixa
·         Rolo feito com uma toalha de banho enrolada e acolchoado na parte interna com espuma.
Serve para apoiar o aluno de bruços
·         Uma pequena bexiga de borracha colorida, recheada de farinha de trigo, formando uma bola.
Esta bola deve ficar bem flexível para que mude totalmente de forma ao ser apertada.
·         Pendure o móbile em local que possa ser visto pela criança. Balance os brinquedos para que o
som e a cor despertem a atenção.  Desenvolva atividades usando os brinquedos do móbile. 
·           Latas de leite em pó encapadas por vários materiais: feltro, cortiça, papel ondulado, plástico
com bolinhas, emborrachado, soft e lixa.   
·         Quatro potes de plástico com tampa, nas cores: amarelo, vermelho, azul e verde. Colocar
objetos diferentes em cada pote: conchas, moedas, pedras e balas.  
·         Colocar as pulseiras nos braços da criança para que ela ouça o som que elas produzem
sempre que agitar os braços. Brincar com o Incentivar a criança a procurar as pulseirinhas com as
mãos e agarrá-las. 
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7. FORMAS DE ATENDIMENTO
Os atendimentos serão realizados de forma individual e em sala de aula juntamente com as demais
crianças da sala, com carga horária de 04 horas diárias totalizando 20 horas semanais.

8. AVALIAÇÃO:
O processo de avaliação deverá ser continuo e sistemático, com proposito de adequar as estratégias
a realidade da criança, levando ao êxito do plano elaborado.
  

A

Planejamento Específico

Disciplina: Educação Infantil

Professor: 911001332 - EDIVÂNIA BATISTA DE SOUZA

Plano de Ensino 2019

CEI Bem Querer Nave Mãe Professor Pierre Weil

Agrupamento III A

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 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, è 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 regida 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 sócio-afetivo, 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, e também 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, o que favorece a circulação de
idéias.

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 irá esquecer aquilo que aprendeu. O brincar para a criança é uma das
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formas de compreender o mundo ao seu redor.

A brincadeira na Educação Infantil, constitui uma situação social, onde ao mesmo tempo que há representações e
explorações, em outras situações sociais há formas de relacionamentos interpessoal entre as crianças ou eventualmente
entre elas e um adulto.

“Destacamos, como primeiro elemento fundamental no processo de observação na educação infantil, a 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,“
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.

A constituição da turma é feita pela equipe gestora, sempre seguindo ordens de cadastro, matrículas, onde são distribuídos
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 creche antes, e outras que
chegaram recentemente, e essa organização nos ajudará na adaptação e socialização das crianças umas com as outras e ao
ambiente escolar.

A proposta para o agrupamento III A será de 32 crianças, com idade de três anos e meio a cinco anos e meio, que
permanecerão na unidade em período parcial( das 7 às 11 horas)

Meu objetivo como professora, será 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 desenvolvido 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 deexpressar fatos do seu cotidiano.

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,  onde
abordaremos assuntos de interesse do grupo, chamadinha, trabalharemos com janelinha do tempo, contagem, lembraremos
combinados, hora das novidades, para que as crianças possam expressar seus sentimentos e desejos.

As crianças terão em todos os dias, momentos de higienização das mãos, escovação, alimentação (Café da manhã, almoço;
com auto-servimento e sobremesa).
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Durante o ano letivo, Trabalharemos com o eixo norteador “Eu e o mundo, toda ação tem uma reação”, onde estaremos com
o olhar voltado para a 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 das salas
ambiente, trabalharemos com projetos, e dentre um e outro trabalharemos com semanas educativas, datas e temas
especiais.

Em todos os projetos e semanas educativas, trabalharemos com a Música e movimento (psicomotricidade), com brincadeiras
diversificadas, dirigidas e livres, circuitos, corrida de obstáculos, futebol, bambolês, bolas, pneus, tanque de areia, parque,
danças e ginásticas.

No primeiro Trimestre, iniciaremos com o projeto “Construindo minha identidade” promovendo a interação entre as crianças,
família e comunidade, incluindo em oficinas, exposições, reuniões, proporcionando momentos de socialização, estimulando o
contato com diferentes linguagens, desenvolvendo a oralidade, bem como no resgate da dignidade e da cidadania, com o
fortalecimento da identidade, da cultura e do restabelecimento da autoestima da criança, estabelecendo vínculos afetivos e
um ambiente acolhedor, inserindo atividades que contribuam à melhorias na adaptação e rotina da criança.

Trabalharemos na sala de linguagem; leituras de diferentes gêneros, poesias, trava-línguas, observação e manuseio de
materiais impressos;livros, revistas e histórias em quadrinhos, faremos rodas de música, de conversas, conto e reconto de
histórias., entre outras que se necessário serão adaptadas atendendo a necessidade do grupo.

Na sala de matemática; utilizaremos a contagem oral, noções de tempo, espaço, jogos diversos e brincadeiras, manipulação
de objetos e brinquedos, em situações organizadas de forma a existirem quantidades individuais, suficientes para que cada
criança possa descobrir as características e propriedades principais e suas possibilidades associativas: empilhar, rolar,
encaixar e seriar.

Na sala de artes trabalharemos com exploração e manipulação de materiais como; lápis e pincéis de diferentes texturas,
espessuras e carimbos.

Na sala de ciências, envolveremos as crianças na participação de atividades de pesquisas, culinária e degustação, construção
de maquetes e experiências diversas.

No segundo Trimestre, desenvolveremos o projeto “Natureza: quem ama cuida/ Reciclar, recriar e transformar “visando um
trabalho interdisciplinar para desenvolver os conhecimentos e as competências curriculares,   objetivando a prática e
conscientização do ato de preservar, a arte de construir brinquedos usando sucatas e serem preparados para um futuro  com
responsabilidades com o meio ambiente, apresentando pontos positivos e negativos da ação do ser humano, mostrando que
serão capazes de olhar em sua volta de forma criativa e diferente, incentivando o desenvolvimento sustentável. Visando o
progresso de forma inteligente.

Em Artes, confeccionaremos brinquedos com sucatas, carimbos, pinturas, modelagens, dobraduras, recorte, colagem,
desenhos e pinturas.

Em linguagem, trabalharemos a apresentação do tema às crianças, vídeos, passeios, músicas, rótulos, confecção de painéis,
leitura e conto e reconto de histórias e pesquisas.

Em matemática, confeccionaremos jogos, alinhavos, bingos, formas geométricas, conceitos; maior/ menor, dentro/fora e
promoveremos jogos e gincanas competitivas entre as crianças.

Em ciências, abordaremos assuntos relacionados à saúde, alimentação, fazer uma hortinha, histórias, experiências, culinária
e passeata ecológica.
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Com a finalidade de trabalhar a diversidade das cores como também a diversidade cultural, no terceiro Trimestre
trabalharemos o projeto”O mundo tem todas as cores/ Diversidade”, daremos importância ao olhar e a necessidade de cada
criança, propiciando o contato com matérias estruturados ou não, instigando a curiosidade e mediando o descobrimento do
seu mundo, observando as diferenças, as reações diante de acontecimentos do cotidiano..

Na linguagem iremos desenvolver atividades, socializando informações que as crianças já possuem sobre o assunto,
imitações, mímicas, ritmos, observações, manuseio de livros, revistas, fantoches, conto e reconto, dramatizações danças,
teatro, roda de músicas e rótulos.

Em ciências e matemática, trabalharemos cores, formas, experiências, os cinco sentidos (olfato, paladar, tato, audição e
visão), quantidade, tamanho, espessuras, largura, texturas, jogos, alimentação, culinária, espécies de animais e pesquisas.

Em artes realizaremos atividades diversificadas, utilizando de recursos de pinturas com giz de cera, carvão, giz de lousa,
canetas e lápis coloridos, recorte e colagem, desenhos livre e dirigido, dobraduras, ereleitura de obras de artes e músicas.

Posteriormente, partindo do pressuposto de que a criança tem sua própria imaginação; onde fantasia, imita e constrói
pensamentos com base em fatos, trabalharemos o projeto”Quem conta um conto, se encanta”, proporcionaremos momentos
onde a criança possa aprender e desenvolver habilidades que possam elevar sua auto estima, e desenvolver o imaginário que
existe dentro dela.

Nas salas de linguagem, artes, ciências, matemática, desenvolveremos atividades diversificadas; leituras de diferentes
gêneros, contagem poesia, conto e reconto de histórias; utilizando de diferentes recursos, músicas, manuseio de revistas
encenações, ilustrações de histórias, jogos, culinárias, experiências, poesias, desenhos, pinturas, recorte, colagem,
dobraduras e desfile de fantasias de personagens dos contos infantil.

Daremos também continuidade ao projeto contínuo que desenvolveremos em nossa unidade ”Sexta em cena”, que
acontecerá toda Sexta-Feira, onde   cada dia é apresentada por uma turma, afim de proporcionar momentos de interação
entre agrupamentos, desenvolvendo a imaginação, atenção, concentração, expressão corporal e oralidade,  iremos
desenvolver atividades de músicas, danças, conto e reconto e dramatizações, nesse mesmo dia teremos sempre teremos
também o “ dia do brinquedo” com objetivo de estimular  as brincadeiras compartilhadas.

Com a mesma intencionalidade realizaremos também o “Aniversariante do mês” que acontecerá toda última Sexta-feira do
mês, com um cardápio diferenciado, com brincadeiras diversas, prestigiando os aniversariantes de cada mês.

Ao decorrer do ano, teremos também algumas semanas educativas que serão trabalhadas em salas ambientes ou não,
desenvolvendo atividades educativas, incentivando e promovendo práticas pedagógicas adequadas a cada tema trabalhado.

 È preciso desenvolver hábitos alimentares sadios nas crianças e consequentemente em seus núcleos familiares, e
conscientizá-los da importância de uma boa alimentação, regrada e nutritiva para terem uma boa saúde.,  pensando nisso
trabalharemos a “semana alimentação saudável”,

Observando como está o mundo com tanto desperdício e de pessoas que não se previnem das doenças causando danos ao
meio ambiente ao não selecionar adequadamente materiais no momento de descartar, faremos uma “semana da coleta
seletiva( dengue)”.

Atualmente no Brasil o preconceito atinge grande parte da sociedade. Proporcionaremos atividades pedagógicas quebrando
barreiras,trabalhando a” semana da Educação Inclusiva” e ( consciência negra) conscientizando  as crianças do que é uma
pessoa especial e que devem ser respeitadas como qualquer um de nós e procurando de alguma maneira fazer com que
essas informações cheguem até suas famílias, com atividades diferenciadas, buscando informações sobre o assunto, e
buscaremos formas que melhor se ajustar  à nossa rotina.
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Instigando a curiosidade nas crianças, desenvolvendo a imaginação e atenção, não poderíamos deixar de valorizar momentos
de tamanha importância na vida de cada um deles, que são os momentos de leitura, onde cada um fará espontaneamente
suas produções e imitações, trabalhando a “semana do livro”,

Teremos também atividades voltadas para as famílias ”semana quem cuida de mim” onde levaremos assuntos para serem
trabalhados, que respeite a individualidade e particularidade de cada um, promovendo momentos de socialização e partilha
entre famílias, funcionários e crianças.

Durante esse ano procuraremos da melhor forma trabalhar temas que insiram a participação das famílias, teremos passeios e
festa na unidade,(passeio no parque ecológico, festa na floresta),prestigiando cada um com apresentações realizadas por
cada turma e reforçando conteúdos trabalhados durante o ano.

Buscando compreender a Educação Infantil e 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, fará se necessário uma organização do tempo, espaço e de um planejamento adequado para
que o brincar, o cuidar e o educar não se separem.

A avaliação do trabalho pedagógico acontecerá continuadamente por meio de observações diárias, registros dos
acontecimentos, das falas das crianças, dos relatos nas reuniões de pais, filmagens, fotos, nos quais permitirão a reflexão do
trabalho desenvolvido, sendo eles positivos ou negativos, afim de possíveis mudanças.

 

Bibliografia :

ROSENAU, Luciana dos Santos. Diagnóstico do fazer docente na Educação Infantil. Curitiba: Ibpex, 2012

VYGOTSKY, LEV S. Pensamento e linguagem. São Paulo: Martins Fontes, 1987. 135 p. (coleção psicologia e pedagogia)

 

A

Planejamento Específico

Disciplina: Educação Especial

Professor: SEM PROFESSOR ALOCADO

Plano de Ensino da Educação Especial

PÚBLICO ALVO:
Crianças de 0 a 5 anos portadoras de necessidades educacionais especiais atendidas nesta
instituição de ensino.

1. JUSTIFICATIVA:
As mudanças paradigmáticas observadas no cenário educacional recente têm contribuído
significativamente para o reconhecimento e o respeito às diversidades individuais dentro do
ambiente escolar. Ao focarmos nosso olhar para os alunos portadores de necessidades educativas
especiais, constatamos que a partir da década de 80, vários são os estudos e as ações que apontam
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para a inclusão e a valorização desses alunos nas diversas disciplinas do currículo escolar.
Em nosso país, essa mudança de postura pedagógica voltada para a Educação inclusiva que atenda
a todos sem distinção tem seu marco inicial, segundo Rodrigues (2004) com o texto constitucional
de 1988, que consagra, no artigo 205, a educação como direito de todos e dever do Estado e da
família. Ainda segundo a autora, essa linha mestra estabelecida pela Constituição é detalhada pela
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN (9.394/96), a qual vem ratificar normas
sobre a igualdade de oportunidades para todas as pessoas, incluindo neste rol as com algum tipo de
deficiência.

2. OBJETIVO GERAL:
1. Proporcionar a criança subsídios para enfrentar novos desafios, ampliando suas potencialidades e
posicionar-se de maneira critica responsável e construtiva nas diferentes situações sociais;
2. Oferecer elementos para que a criança desenvolva e/ou aprimore hábitos saudáveis relacionados
à alimentação, higiene pessoal e do ambiente e, promover situações onde a criança tenha
independência e autonomia favorecendo sua inserção ao meio dos demais amigos e de referidas
atividades realizada pelo grupo do qual faz parte.
 
3. OBJETIVOS ESPECIFICOS:
1. Planejar situações em que a criança aprenda a utilizar seus conhecimentos como instrumento de
compreensão da realidade, que permitam a ele expressar e comunicar suas idéias,usufruir das
produções culturais,bem como analisar interpretar e transformar o mundo que o rodeia;
2. Promover condições para que a criança se aproprie dos conteúdos, transformando-os em
conhecimento próprio;
3. Garantir um convívio social democrático com ênfase na compreensão e construção das regras,
desenvolvendo nas crianças atitudes de respeito, cooperação e solidariedade;
4. Propiciar um clima harmonioso de trabalho, valorizando a construção de vínculos afetivos e o
respeito á individualidade;
5. Promover situações para que a criança tenha confiança em suas capacidades
cognitivas,afetiva,ética e social para agir com perseverança na busca do conhecimento .
 
4. METODOLOGIA:
1. 4. Estimulação Motora:
·          Posicione a criança na frente do espelho e nomeie, tocando, cada parte do corpo. Você pode
fazer isso cantando músicas que citem as partes do corpo e estimulem movimentos.  
·          Na frente do espelho façam caretas, modificando a expressão (fisionomia triste, alegre,
espantada, brava, etc.).  
·          Na frente do espelho façam caretas, modificando a expressão (fisionomia triste, alegre,
espantada, brava, etc.).  
·          Deite a criança em cima do papel e desenhe o contorno do seu corpo, mostre o desenho e
complete com os detalhes.  
·          Cubra a criança deixando a cabeça de fora. Vá descobrindo uma parte do corpo de cada vez
nomeando-o na hora do “achou!”.  
·          Vista e dispa um boneco junto com a criança, nomeando as partes do corpo.  
·          Dê banho na boneca junto com a criança, nomeando as partes do corpo.  
·          Faça com a criança, uma bola de massa de modelar. Batam na massa até ela ficar achatada.
Modelem o nariz, boca, olhos, etc., nomeando-os.
 
2. 4. Atividades que estimulam o controle dos movimentos:
 
·         Procure junto com a criança, figuras humanas em revistas. Recorte-as, separando a cabeça,
tronco e membros. Monte uma nova figura solicitando que a criança identifique qual parte se junta
com a outra.      
·         Deixe a criança riscar e pintar livremente o papel, de preferência grande, para que ela não
tenha que limitar a sua expressão gráfica.  
·          Desenhe uma figura simples e peça para a criança para pintar o interior da figura,
respeitando os limites. Varie a complexidade das figuras desenhadas.  
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·          Role a bola para perto da criança e chame sua atenção sobre ela. Incentive-a pegá-la. Peça
para que devolva a você. Varie os movimentos, fazendo-a pular, girar a bola.  
·         Mostre a criança como derrubar as garrafas fazendo com que a bola bata nela como num
boliche. Estimule a criança a arremessar e rolar a bola.  
·          Coloque gotas de guache diluídas sobre a cartolina e mostre à criança que soprando através
do canudinho, ela se espalha e desenha formas no papel.  
·          Embrulhe o brinquedo com o papel ou jornal e ofereça-o à criança para que o desembrulhe
 
3.4 Estimulação da Comunicação  
 
·         Atividades que estimulam a comunicação  
·         Converse com a criança, imite os sons que ela produzir. Dê um significado a eles,
interpretando-os de acordo com o contexto da conversa.  
·          Use sempre gestos associando-os a expressões como: “tchau”, “não”, “sim”, “vamos”,
“quero”, “dá”, “alô”, etc. Isso facilitará a compreensão do significado dessas palavras, além de
permitir que a criança consiga se expressar através da imitação dos gestos, sem necessariamente
falar.  
·          Folheie o livro ou a revista com a criança, atendo-se às figuras que ela já conhece, podendo
introduzir algumas novas, nomeando-as e incentivando-as a repetir as palavras.  
·          Cante deixando claras as palavras das frases para que a criança acompanhe. Depois a peça
para completar frases da música com palavras ou últimas sílabas.  
·          Brinquem com os fantoches, incentivando a criança a imitar os sons produzidos por você.
Depois inverta os papéis e imite você os sons que ela consegue produzir. Crie histórias em que ela
seja um personagem e faça-a participar realizando sons e gestos que ela está apta a fazer. Se
necessário interprete o que a criança diz.  
·          Brinquem como se estivessem falando ao telefone. Crie diálogo que tenha começo, meio e
fim.
 
4.4 Estimulação da Visão   
·         Atividades que estimulam a percepção visual  
 
·          Com a lanterna acesa, ilumine objetos e partes do corpo da criança e do seu, chamando a
atenção dela sobre o que está sendo iluminado. Peça para nomear o que vê.  
·         Use os canudos como lunetas e mostre objetos para a criança pedindo que os olhe através
delas. Depois cole o celofane em uma das pontas e peça para olhar de novo. Comparem o que
viram.  
·          Saia com a criança na luz do dia e depois coloque os óculos escuros nela. Conversem sobre
as diferenças observadas.  
·          Num local iluminado, coloque em frente aos olhos da criança, papéis celofane de diferentes
cores, para que ela perceba as mudanças que acontecem relacionadas à cor.  
·         Apresente-se à criança vestido normalmente. Saia da sala e coloque um apetrecho.
Apresente-se novamente à criança e peça para ela mostrar o que há de diferente em você.  
·          Faça bolhas de sabão para que a criança as observe e siga seu trajeto.    
·         Apresente alguns brinquedos à criança. Tape-lhe os olhos. Retire um deles e peça para a
criança tentar adivinhar que brinquedo está faltando. Inverta os papéis e peça que ela esconda para
que você adivinhe.   

5.4 Estimulação da Audição  
Ø  Atividades que estimulam a memória auditiva   
·         Apresente um brinquedo (que emita som) em diferentes posições em relação à criança (à
direita, à esquerda, acima, abaixo, em frente, atrás.) e oriente que a criança procure a fonte sonora
com o olhar ou aponte.  
·         Produza sons com o próprio corpo (assobiar, bater com os pés no chão, bater palmas, estalar
os dedos, etc.), e faça com que a criança busque-o e tente imitá-los.  
·         Provoque ruídos com os materiais disponíveis, batendo, esfregando, arrastando, etc. Chame a
atenção para os diversos sons e procure experimentá-los ou depois adivinhá-los.  
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·         Confeccione chocalhos, colocando diversos materiais dentro da latinha e vedando o orifício
com fita crepe. Explore os chocalhos com a criança, fazendo com que ela observe os diferentes
timbres de sons produzidos por eles, assim como tente adivinhar o que tem dentro.  
·          Ouçam os ruídos e peça se possível para que a criança identifique o som ou reproduza-o. Se
ela não conseguir faça com ela.   
 
6.4Estimulação Tátil  
·         Nas crianças com intolerância tátil, incorpore gradativamente uma variedade de experiências
táteis no brincar.   
·         Geralmente será mais fácil se a criança iniciar a brincadeira de sua preferência a ter
sensações novas.   
·         O professor deve demonstrar a utilização do objeto/textura utilizando o seu próprio corpo.   
·         Apresente diversas texturas à criança (algodão, lixa fina...). Deixe-a observá-los e auxilie-a a
senti-los (passe-os em seu rosto, pés, mãos, barriga, etc.) Faça comentários acerca do que são das
suas características e das sensações percebidas. Fique atento para que seja dado tempo suficiente
para que a criança aproveite realmente cada um dos estímulos.  
·          Faça com a criança a receita de massinha caseira, apresente cada um dos ingredientes à
criança separadamente, depois, junte-os e faça a massinha de modelar. Depois de pronta brinquem
à vontade.  
·          Ajudar a criança a fazer a massa, usando as mãos para misturar os ingredientes: água,
farinha, pó colorido.  
·          Deixe a criança espalhar a tinta livremente sobre uma cartolina. Deixe que a criança se
acostume com a tinta aos poucos. Caso ela não goste do contato, peça para colocar a tinta na sua
mão e você pinta o papel, ou use colher, pincel para espalhar a tinta.  
·          Em uma caixa ou bacia coloque areia da praia e faça com que a criança manuseie-a
livremente. Comente com ela a respeito da textura, temperatura e de onde veio a areia, apalpando-
a e pegando-a, etc. Mostre-lhe diversas maneiras de brincar com a areia. Ajude a criança a perceber
que quando a areia está úmida, podemos construir castelos, bolos e outras formas e que, quando
ela está seca, sua consistência é diferente e não conseguimos brincar da mesma maneira.
 
5. RECURSOS:
·         Caixa com feijão e brinquedos pequenos e emborrachados
·         Caixa com flocos de isopor com potes de diferentes tamanhos
·         Macarrões cereais e brinquedos
·         Balão com cereais e texturas diferentes. Apertar e explorar novas sensações táteis
·         Pedaço de espuma grande agua e sabão, fazer bastante espuma.
·         Brincadeiras com areia molhada
·         Caixa com feijão, arroz ou alpiste para explorar novas sensações táteis.
·         Rolo textualizado passar pelo corpo, como mãos, pés e costas.
·         Massagem com espaguete de piscina, pressão profunda, acalma.
·         Bolinha de Gel ou pedaços de gelatina para as crianças pegarem com as mãos.  
·         Tinta ou cola colorida
·         Bola grande ou tapete texturizados
·         Jogos de encaixe
·         Cola colorida ou guache no saco Zip plast
·         Colocar objetos dentro de uma lata/caixa
·         Rolo feito com uma toalha de banho enrolada e acolchoado na parte interna com espuma.
Serve para apoiar o aluno de bruços
·         Uma pequena bexiga de borracha colorida, recheada de farinha de trigo, formando uma bola.
Esta bola deve ficar bem flexível para que mude totalmente de forma ao ser apertada.
·         Pendure o móbile em local que possa ser visto pela criança. Balance os brinquedos para que o
som e a cor despertem a atenção.  Desenvolva atividades usando os brinquedos do móbile. 
·           Latas de leite em pó encapadas por vários materiais: feltro, cortiça, papel ondulado, plástico
com bolinhas, emborrachado, soft e lixa.   
·         Quatro potes de plástico com tampa, nas cores: amarelo, vermelho, azul e verde. Colocar
objetos diferentes em cada pote: conchas, moedas, pedras e balas.  
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·         Colocar as pulseiras nos braços da criança para que ela ouça o som que elas produzem
sempre que agitar os braços. Brincar com o Incentivar a criança a procurar as pulseirinhas com as
mãos e agarrá-las. 

7. FORMAS DE ATENDIMENTO
Os atendimentos serão realizados de forma individual e em sala de aula juntamente com as demais
crianças da sala, com carga horária de 04 horas diárias totalizando 20 horas semanais.

8. AVALIAÇÃO:
O processo de avaliação deverá ser continuo e sistemático, com proposito de adequar as estratégias
a realidade da criança, levando ao êxito do plano elaborado.
  

B

Planejamento Específico

Disciplina: Educação Infantil

Professor: 911001338 - MIRIAM FERREIRA MALAFAIA

MIRIAM FERREIRA MALAFAIA

 
Agrupamento III B

 

PLANO DE ENSINO 2019

 
O plano de ensino tem como objetivo principal o educando; buscando promover o desenvolvimento do Ser Humano e todas as suas competências.

Toda criança tem direito à aprendizagem para seu crescimento como pessoa e cidadã na comunidade em que vive. Este aprendizado irá proporcionar

a formação necessária ao desenvolvimento de suas potencialidades com elementos de alta realização e preparo para o exercício consciente da

cidadania.

A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança, até quatro anos

de idade em seus aspectos físicos, psicologicos, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. (in Lei de

diretrizes básicas da educação N° 9.394 de 1996)

 
Para as crianças, quase tudo na vida é uma brincadeira. Por isso, na educação infantil, não faz sentido separar os momentos de brincadeiras dos

momentos de aprendizagem. Essa simultaneidade pede que espaços e também a rotina da escola sejam planejados para proporcionar multiplicidade

de experiências e contato com as mais variadas formas de comunicação, o tempo todo, sem abrirmos mão, em nenhum momento, do direito das

crianças a saúde e segurança. “O acolhimento das emoções, o colo e os abraços como parte do processo de construção da capacidade de estar só das

crianças também fazem parte desse processo de desenvolvimento” (WINNICOTT, 1983 apud ROSSET et all 2017)

 

COMPOSIÇÃO DO AGRUPAMENTO III-B

Partindo das premissas descritas acima o agrupamento III B Proporcionará trocas de experiências com a mistura de
gêneros e idade. Na sala teremos uma professora, 34 alunos (sendo 10 meninas e 24 meninos) com faixa etária de 3 a 6
anos. A maioria dos alunos estiveram na unidade educacional em semestres anteriores, alguns deles vieram do agrupamento
II. São crianças que na sua maioria residem, no bairro da escola ou em bairros próximos. As vagas deles são preenchidas
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através de um cadastramento. Para formação do agrupamento a direção fez uso do critério da aleatoriedade.

PROPOSTA PEDAGÓGICA

Nossa proposta pedagógica vem sendo aprimorada cada vez mais a qualidade do ensino na Educação infantil, tanto
pelo seu resultado quanto em seu processo de construção. Sua função é garantir o bem-estar e o desenvolvimento integral
da criança em todos os seus aspectos; físicos, psicológicos, psicomotor e intelectual. Na maioria das atividades planejadas
poderemos ter momentos onde serão atendidos os interesses da turma.

Ao longo do ano letivo trabalharemos com múltiplas linguagens (oral, corporal, sonora etc.). Uma das ferramentas
utilizadas para reforçar este desenvolvimento é a roda de conversa. Iremos decidir a rotina da sala em conjunto,
retomaremos as conversas de períodos anteriores, valores, regras e combinados. Surgirão assuntos diversos com troca de
opiniões para fortalecer este processo de desenvolvimento. Partiremos da premissa de que a criança descobre aos poucos o
mundo que a cerca, e então, constroem novas maneiras de agir, a partir daí ofereceremos variados ambientes para
proporcionar a ela uma relação criativa e mais enriquecedora com o meio. Por isso o espaço escolar foi organizado em salas-
ambiente, e ambientes externos, diferenciados pelos quais a turma irá conviver e  transitar por elas durante o período. Cada
ambiente refere-se as atividades de uma determinada área de conhecimento: linguagem, arte, ciências e matemática, nas
áreas externas desenvolvemos também a psicomotricidade. As propostas e materiais pedagógicos serão instrumentos para
fortalecer a convivência entre criança/criança e criança/adulto, gerando desafios para uma melhor compreensão e articulação
de novos saberes.

LOCAIS DE APRENDIZADO: Cremos que se faz necessário utilizar os diferentes espaços físicos da creche. Os espaços
internos e externos são: salas ambientes, banheiros, pátio, refeitório, parque, tanque de areia, quiosque sem pia, quiosque
com pia e solário. PARQUE: Nesse momento iremos auxiliar e estimular a criança a desenvolver a sua socialização e
psicomotricidade, ajudando também a resolver os conflitos que surgem nas brincadeiras quando, por ventura, as crianças não
forem capazes de solucioná-los sozinhas. Faremos atividades de bolinha de sabão, futebol, pula corda, brincadeira de
esconde-esconde, caça-ao-tesouro e competições variadas. QUIOSQUE: Exploraremos esses espaços para realizar conto de
história, brincadeira de jogos pedagógicos e culinários, confecção de massinhas, petecas, rabo de gato, e piquenique.
CASINHA DE BONECA: Nesse espaço proporcionaremos momentos favoráveis para o faz-de-conta, onde a criança “imita” o
que se estabelece no mundo real. Além de lazer o brinquedo oferece segurança e estimula a criatividade infantil. PÁTIO:
Nesse espaço trabalharemos a psicomotricidade, estimularemos a organização do esquema corporal, a formação e o domínio
do equilíbrio, a consciência do próprio corpo, o ritmo, a lateralidade, proporcionando jogos e brincadeiras diversificadas,
gincanas, além de apresentação de teatro e dinâmica de grupo. Brincadeiras livres e dirigidas, brincadeiras com bicicletas e
motocas, pula corda, jogar bola, apresentação de danças e teatro. REFEITÓRIO: Apresentaremos previamente o cardápio,
conversando sobre a importância dos alimentos. Teremos como objetivo trabalhar o respeito, a amizade, a integração, e a
sociabilidade, transformando o refeitório em um espaço de aprendizagem. Colocaremos em prática lavar as mãos antes das
refeições, higienização com álcool gel, utilização correta dos talheres, comer sozinho (autonomia), gostando das variedades
dos alimentos e frutas, tudo isto sem desperdício. TANQUE DE AREIA: Neste local será realizado a interação com outras
crianças através da linguagem, enriquecendo o vocabulário e incentivando a criança a brincar com areia, baldes, pás,
peneiras, construir castelos e gravetos que estimulam os sentidos e ajudam no crescimento e socialização além de trabalhar
a psicomoticidade. A areia é um elemento da natureza ainda pouco utilizado na educação infantil, por ser de fácil manuseio e
extremamente maleável favorece a construção de um aprendizado repleto de criatividade.

“O projeto pedagógico exige profunda reflexão sobre as finalidades da escola, assim como a explicitação do seu papel

social, e a clara definição dos caminhos, formas operacionais e ações a serem empreendidas por todos os envolvidos com o

processo educativo. Seu processo de construção aglutinará, crenças, convicções, conhecimentos da comunidade escolar, do

contexto social e cientifico, constituindo-se em compromisso político pedagógico coletivo.” (VIEGA & RESENDE, 1998).
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A busca constante de coerência entre o que se pretende ensinar aos alunos e o que oferecemos a eles é fundamental.
Uma formação rodeada de descobertas e desejos com toda a certeza fará dos ambientes um local onde circula a
aprendizagem; onde vida e saberes permearão as salas e se misturarão fazendo com o que as crianças aprendam e se
comprometam com este aprendizado. A integração entre os agrupamentos será realizada através de brincadeiras,
apresentações de teatros feitas pelas crianças, atividades coletivas, visitas as salas para conhecer os espaços, contagem de
histórias no solário, atividades no pátio. A integração acontecerá também todo mês na última sexta –feira do mês com a
comemoração dos aniversariantes.

LINGUAGEM ORAL E ESCRITA (SALA)  – Proporcionaremos para as crianças o contato com materiais de
linguagem, tais como leitura e contação de histórias, fantoches, deboches, dramatizações, danças, expressão corporal,
contatos com livros, revistas, gibis e diversos gêneros musicais, vídeos educativos, desenhos animados, filmes temáticos,
materiais de mídia, brincadeira de faz de conta, roda de conversa, teatros, ficha de chamada, crachás, identificação nas
bolsas e objetos pessoais e uso de fantasias (roupas, tecidos, chapéus, colares, encharpe, bonés, máscaras e outros).
ARTES VISUAIS  – Visando ampliar o repertório das imagens reconhecidas pelas crianças, iremos realizar vários
trabalhos de artes plásticas, com o objetivo de estimular suas capacidades artísticas. Os trabalhos que serão desenvolvidos
visam ampliar a imaginação e criatividade, trabalhando a autoestima dos artistas mirins. As crianças poderão pintar painéis,
cartazes, enfeitar murais, e atividades no caderno de desenho, com guache, lápis de cor e giz de cera, PVA, lixas, colagens e
tesouras. Além de desenho livre faremos colagens com corte e recorte de revistas,  jornais, folhas, gibis, e realizaremos
confecções de brinquedos com material reciclável. No caderno de desenho faremos ficha de identificação do aluno,
autorretrato, cor dos olhos, cabelos, utilizando materiais tais como: papel crepom, tinta, diversas sementes e grãos etc.
CIÊNCIAS (NATUREZA E SOCIEDADE)  – Pretendemos estimular a curiosidade científica em conjunto com uma
aprendizagem significativa. Daremos a  oportunidade das crianças terem contato com diversos materiais como: folhas,
sementes, mudas, grama, água, insetos, argila. Algumas experiências serão realizadas como: Culinária, confecção de
massinhas de farinha de trigo, experiência com insetos, construções com palitos de sorvetes e churrasco, mistura de água,
areia, óleo e tintas além de observar o clima (tempo, temperatura e chuvas). Com todas estas abordagens daremos especial
atenção a horta que cultivaremos junto com os alunos, que poderão exercer várias habilidades e construir um saber científico
empírico e natural. MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO -Entendemos ser necessário que a construção e desenvolvimento
dos conhecimentos matemáticos, ocorram a partir do conhecimento lógico da criança. Proporcionaremos manipulação e
exploração de objetos tais como: jogos de empilhar, encaixar, montar, bingos, jogos da memória, dominó, alinhavo, quebra-
cabeça, brinquedos e cantigas que envolvam contagem e números. Trabalharemos a simulação de compras e vendas de
produtos no mercadinho da sala. Contagem das crianças, calendário, tamanho, forma, peso, medidas e gráficos.

O BRINCAR NO APRENDIZADO

Brincar é a linguagem natural da criança, a mais importante delas. Em várias as culturas e momentos históricos as
crianças brincam. Acreditamos que a brincadeira seja uma atividade essencial na educação infantil, onde a criança pode
expressar suas ideias, conflitos e sentimentos, mostrando ao educador e aos seus colegas como é o seu mundo e o seu dia a
dia. A hora do brincar é de grande importância para o desenvolvimento cognitivo e social das crianças. Através do brincar a
criança tem a oportunidade de se descobrir e ampliar os seus limites, vendo que a criança tem a capacidade de transformar
qualquer objeto e espaço em uma brincadeira.

            PROJETOS DESENVOLVIDOS

Desenvolveremos o trabalho pedagógico ao longo do ano de 2019 através de projetos e semanas educativas:
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PROJETO “construindo minha identidade”: Este projeto tem como objeto organizar espaços e tempos que as
crianças se expressem oralmente, corporalmente e artisticamente, comunicando o que vive, o que assistem, o que sentem e
o que enfrentam, para compreender sua história, prazeres e dúvidas. Conforme o Referencial Curricular Nacional para
Educação Infantil (Brasil, 1998) “quando as crianças são ouvidas e respeitadas, podem dar pistas importantes sobre a
qualidade do que estão recebendo.” (MEC, Sec. de educação Fundamental, 1998)

PROJETO “Natureza, quem ama cuida; Reciclar, recriar e transformar”: A educação infantil é um espaço de
socialização, vivências e interações, onde podemos alertar as crianças sobre a preocupação mundial com o meio ambiente.
Através desta preocupação verificamos a necessidade de incentivar as nossas crianças a identificarem e assumirem estas
atitudes de cidadania e respeito ao meio ambiente.

PROJETO “O Mundo tem todas as cores/Diversidade”: Este projeto visa cultivar na criança uma forma de ver o mundo
que abrace as diferenças que nele há. Através de uma abordagem multiculturalista apresentaremos as diferentes etnias,
culturas e cores que podem ser conhecidas no mundo. Favorecendo o desenvolvimento da tolerância ao diferente e
reforçando a autoestima e identidade de cada criança.

PROJETO “Quem conta um conto, se encanta!”: Por meio dos contos as crianças aprendem a ampliar o vocabulário,
conhecem culturas e saberes. Mais do que isto, elas se tornam protagonistas durante este processo, trazendo para suas
próprias vidas e promovendo as fantasias.

SEMANAS EDUCATIVAS

Alimentação saudável/Horta: Nosso objetivo é que as crianças aprendam o cultivo de hortaliças para que a partir
das atividades de plantar, manusear a terra, cuidar e colher passe a valorizar as práticas campesinas. A horta escolar passa a
ser um espaço alternativo para aquisição de aprendizado sobre alimentação mais nutritiva e saudável.

Semana da coleta seletiva/Meio Ambiente: Cada vez mais fica evidente as mudanças que o Ser Humano tem
causado no meio ambiente. Nesta importante semana desenvolveremos o conceito de cuidado com a natureza em suas mais
diversas formas como; reduzindo o gasto de água e outros recursos, respeitando os animais e jogando o lixo no lugar correto.

Semana do Livro. Estimularemos através de contos de histórias e manuseios de livros para despertar o prazer pela
leitura. As crianças terão acesso ao acervo de livros infantis da escola onde poderão ter mais contato com os livros e sua
importância no aprendizado.

Semana da Consciência negra: A Lei 10.639 de 2003 trouxe uma nova visão para abordarmos o ensino da história e
cultura afro-brasileira e africana. Na mesma frequência desta legislação abordaremos o assunto com os alunos de forma a
ressaltar a importância da cultura negra em nossa sociedade e em nossa cidade, cujo dia 20 de novembro é um feriado.

Semana da educação inclusiva. O ensino brasileiro tem diante de si um grande desafio de encontrar soluções que
respondam a questão do acesso e da permanência dos alunos com necessidades especiais nas escolas. Nesta semana
lembraremos os alunos de que cada cidadão merece receber um tratamento conforme as suas necessidades.

Semana da criança. Realizaremos uma semana com bastantes brincadeiras, jogos, gincanas, brinquedos infláveis,
uma sequência de atividades que proporcionará às crianças a possibilidade de se movimentarem e atuarem com autonomia
através da ludicidade.

A avaliação será processual e continua, nos acompanhamentos diários, através de registros de observação e
acompanhamento do desenvolvimento e integração das crianças. O relatório trimestral acompanhara toda a evolução da

Prefeitura Municipal de Campinas
Secretaria Municipal de Educação

http://pponlinesme.campinas.sp.gov.br
22/05/2020 15:11:44   Página 190 de 243



criança ao longo do trimestre escolar. Sendo possível, ainda, promover uma reflexão pedagógica sobre as práticas utilizadas.
Documentaremos este trabalho com registros fotográficos, reuniões de pais, registro das crianças, caderno de recados,
cartazes e portfólios, sobre a orientação da equipe gestora.
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Planejamento Específico

Disciplina: Educação Especial

Professor: SEM PROFESSOR ALOCADO

Plano de Ensino da Educação Especial

PÚBLICO ALVO:
Crianças de 0 a 5 anos portadoras de necessidades educacionais especiais atendidas nesta
instituição de ensino.

1. JUSTIFICATIVA:
As mudanças paradigmáticas observadas no cenário educacional recente têm contribuído
significativamente para o reconhecimento e o respeito às diversidades individuais dentro do
ambiente escolar. Ao focarmos nosso olhar para os alunos portadores de necessidades educativas
especiais, constatamos que a partir da década de 80, vários são os estudos e as ações que apontam
para a inclusão e a valorização desses alunos nas diversas disciplinas do currículo escolar.
Em nosso país, essa mudança de postura pedagógica voltada para a Educação inclusiva que atenda
a todos sem distinção tem seu marco inicial, segundo Rodrigues (2004) com o texto constitucional
de 1988, que consagra, no artigo 205, a educação como direito de todos e dever do Estado e da
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família. Ainda segundo a autora, essa linha mestra estabelecida pela Constituição é detalhada pela
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN (9.394/96), a qual vem ratificar normas
sobre a igualdade de oportunidades para todas as pessoas, incluindo neste rol as com algum tipo de
deficiência.

2. OBJETIVO GERAL:
1. Proporcionar a criança subsídios para enfrentar novos desafios, ampliando suas potencialidades e
posicionar-se de maneira critica responsável e construtiva nas diferentes situações sociais;
2. Oferecer elementos para que a criança desenvolva e/ou aprimore hábitos saudáveis relacionados
à alimentação, higiene pessoal e do ambiente e, promover situações onde a criança tenha
independência e autonomia favorecendo sua inserção ao meio dos demais amigos e de referidas
atividades realizada pelo grupo do qual faz parte.
 
3. OBJETIVOS ESPECIFICOS:
1. Planejar situações em que a criança aprenda a utilizar seus conhecimentos como instrumento de
compreensão da realidade, que permitam a ele expressar e comunicar suas idéias,usufruir das
produções culturais,bem como analisar interpretar e transformar o mundo que o rodeia;
2. Promover condições para que a criança se aproprie dos conteúdos, transformando-os em
conhecimento próprio;
3. Garantir um convívio social democrático com ênfase na compreensão e construção das regras,
desenvolvendo nas crianças atitudes de respeito, cooperação e solidariedade;
4. Propiciar um clima harmonioso de trabalho, valorizando a construção de vínculos afetivos e o
respeito á individualidade;
5. Promover situações para que a criança tenha confiança em suas capacidades
cognitivas,afetiva,ética e social para agir com perseverança na busca do conhecimento .
 
4. METODOLOGIA:
1. 4. Estimulação Motora:
·          Posicione a criança na frente do espelho e nomeie, tocando, cada parte do corpo. Você pode
fazer isso cantando músicas que citem as partes do corpo e estimulem movimentos.  
·          Na frente do espelho façam caretas, modificando a expressão (fisionomia triste, alegre,
espantada, brava, etc.).  
·          Na frente do espelho façam caretas, modificando a expressão (fisionomia triste, alegre,
espantada, brava, etc.).  
·          Deite a criança em cima do papel e desenhe o contorno do seu corpo, mostre o desenho e
complete com os detalhes.  
·          Cubra a criança deixando a cabeça de fora. Vá descobrindo uma parte do corpo de cada vez
nomeando-o na hora do “achou!”.  
·          Vista e dispa um boneco junto com a criança, nomeando as partes do corpo.  
·          Dê banho na boneca junto com a criança, nomeando as partes do corpo.  
·          Faça com a criança, uma bola de massa de modelar. Batam na massa até ela ficar achatada.
Modelem o nariz, boca, olhos, etc., nomeando-os.
 
2. 4. Atividades que estimulam o controle dos movimentos:
 
·         Procure junto com a criança, figuras humanas em revistas. Recorte-as, separando a cabeça,
tronco e membros. Monte uma nova figura solicitando que a criança identifique qual parte se junta
com a outra.      
·         Deixe a criança riscar e pintar livremente o papel, de preferência grande, para que ela não
tenha que limitar a sua expressão gráfica.  
·          Desenhe uma figura simples e peça para a criança para pintar o interior da figura,
respeitando os limites. Varie a complexidade das figuras desenhadas.  
·          Role a bola para perto da criança e chame sua atenção sobre ela. Incentive-a pegá-la. Peça
para que devolva a você. Varie os movimentos, fazendo-a pular, girar a bola.  
·         Mostre a criança como derrubar as garrafas fazendo com que a bola bata nela como num
boliche. Estimule a criança a arremessar e rolar a bola.  
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·          Coloque gotas de guache diluídas sobre a cartolina e mostre à criança que soprando através
do canudinho, ela se espalha e desenha formas no papel.  
·          Embrulhe o brinquedo com o papel ou jornal e ofereça-o à criança para que o desembrulhe
 
3.4 Estimulação da Comunicação  
 
·         Atividades que estimulam a comunicação  
·         Converse com a criança, imite os sons que ela produzir. Dê um significado a eles,
interpretando-os de acordo com o contexto da conversa.  
·          Use sempre gestos associando-os a expressões como: “tchau”, “não”, “sim”, “vamos”,
“quero”, “dá”, “alô”, etc. Isso facilitará a compreensão do significado dessas palavras, além de
permitir que a criança consiga se expressar através da imitação dos gestos, sem necessariamente
falar.  
·          Folheie o livro ou a revista com a criança, atendo-se às figuras que ela já conhece, podendo
introduzir algumas novas, nomeando-as e incentivando-as a repetir as palavras.  
·          Cante deixando claras as palavras das frases para que a criança acompanhe. Depois a peça
para completar frases da música com palavras ou últimas sílabas.  
·          Brinquem com os fantoches, incentivando a criança a imitar os sons produzidos por você.
Depois inverta os papéis e imite você os sons que ela consegue produzir. Crie histórias em que ela
seja um personagem e faça-a participar realizando sons e gestos que ela está apta a fazer. Se
necessário interprete o que a criança diz.  
·          Brinquem como se estivessem falando ao telefone. Crie diálogo que tenha começo, meio e
fim.
 
4.4 Estimulação da Visão   
·         Atividades que estimulam a percepção visual  
 
·          Com a lanterna acesa, ilumine objetos e partes do corpo da criança e do seu, chamando a
atenção dela sobre o que está sendo iluminado. Peça para nomear o que vê.  
·         Use os canudos como lunetas e mostre objetos para a criança pedindo que os olhe através
delas. Depois cole o celofane em uma das pontas e peça para olhar de novo. Comparem o que
viram.  
·          Saia com a criança na luz do dia e depois coloque os óculos escuros nela. Conversem sobre
as diferenças observadas.  
·          Num local iluminado, coloque em frente aos olhos da criança, papéis celofane de diferentes
cores, para que ela perceba as mudanças que acontecem relacionadas à cor.  
·         Apresente-se à criança vestido normalmente. Saia da sala e coloque um apetrecho.
Apresente-se novamente à criança e peça para ela mostrar o que há de diferente em você.  
·          Faça bolhas de sabão para que a criança as observe e siga seu trajeto.    
·         Apresente alguns brinquedos à criança. Tape-lhe os olhos. Retire um deles e peça para a
criança tentar adivinhar que brinquedo está faltando. Inverta os papéis e peça que ela esconda para
que você adivinhe.   

5.4 Estimulação da Audição  
Ø  Atividades que estimulam a memória auditiva   
·         Apresente um brinquedo (que emita som) em diferentes posições em relação à criança (à
direita, à esquerda, acima, abaixo, em frente, atrás.) e oriente que a criança procure a fonte sonora
com o olhar ou aponte.  
·         Produza sons com o próprio corpo (assobiar, bater com os pés no chão, bater palmas, estalar
os dedos, etc.), e faça com que a criança busque-o e tente imitá-los.  
·         Provoque ruídos com os materiais disponíveis, batendo, esfregando, arrastando, etc. Chame a
atenção para os diversos sons e procure experimentá-los ou depois adivinhá-los.  
·         Confeccione chocalhos, colocando diversos materiais dentro da latinha e vedando o orifício
com fita crepe. Explore os chocalhos com a criança, fazendo com que ela observe os diferentes
timbres de sons produzidos por eles, assim como tente adivinhar o que tem dentro.  
·          Ouçam os ruídos e peça se possível para que a criança identifique o som ou reproduza-o. Se
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ela não conseguir faça com ela.   
 
6.4Estimulação Tátil  
·         Nas crianças com intolerância tátil, incorpore gradativamente uma variedade de experiências
táteis no brincar.   
·         Geralmente será mais fácil se a criança iniciar a brincadeira de sua preferência a ter
sensações novas.   
·         O professor deve demonstrar a utilização do objeto/textura utilizando o seu próprio corpo.   
·         Apresente diversas texturas à criança (algodão, lixa fina...). Deixe-a observá-los e auxilie-a a
senti-los (passe-os em seu rosto, pés, mãos, barriga, etc.) Faça comentários acerca do que são das
suas características e das sensações percebidas. Fique atento para que seja dado tempo suficiente
para que a criança aproveite realmente cada um dos estímulos.  
·          Faça com a criança a receita de massinha caseira, apresente cada um dos ingredientes à
criança separadamente, depois, junte-os e faça a massinha de modelar. Depois de pronta brinquem
à vontade.  
·          Ajudar a criança a fazer a massa, usando as mãos para misturar os ingredientes: água,
farinha, pó colorido.  
·          Deixe a criança espalhar a tinta livremente sobre uma cartolina. Deixe que a criança se
acostume com a tinta aos poucos. Caso ela não goste do contato, peça para colocar a tinta na sua
mão e você pinta o papel, ou use colher, pincel para espalhar a tinta.  
·          Em uma caixa ou bacia coloque areia da praia e faça com que a criança manuseie-a
livremente. Comente com ela a respeito da textura, temperatura e de onde veio a areia, apalpando-
a e pegando-a, etc. Mostre-lhe diversas maneiras de brincar com a areia. Ajude a criança a perceber
que quando a areia está úmida, podemos construir castelos, bolos e outras formas e que, quando
ela está seca, sua consistência é diferente e não conseguimos brincar da mesma maneira.
 
5. RECURSOS:
·         Caixa com feijão e brinquedos pequenos e emborrachados
·         Caixa com flocos de isopor com potes de diferentes tamanhos
·         Macarrões cereais e brinquedos
·         Balão com cereais e texturas diferentes. Apertar e explorar novas sensações táteis
·         Pedaço de espuma grande agua e sabão, fazer bastante espuma.
·         Brincadeiras com areia molhada
·         Caixa com feijão, arroz ou alpiste para explorar novas sensações táteis.
·         Rolo textualizado passar pelo corpo, como mãos, pés e costas.
·         Massagem com espaguete de piscina, pressão profunda, acalma.
·         Bolinha de Gel ou pedaços de gelatina para as crianças pegarem com as mãos.  
·         Tinta ou cola colorida
·         Bola grande ou tapete texturizados
·         Jogos de encaixe
·         Cola colorida ou guache no saco Zip plast
·         Colocar objetos dentro de uma lata/caixa
·         Rolo feito com uma toalha de banho enrolada e acolchoado na parte interna com espuma.
Serve para apoiar o aluno de bruços
·         Uma pequena bexiga de borracha colorida, recheada de farinha de trigo, formando uma bola.
Esta bola deve ficar bem flexível para que mude totalmente de forma ao ser apertada.
·         Pendure o móbile em local que possa ser visto pela criança. Balance os brinquedos para que o
som e a cor despertem a atenção.  Desenvolva atividades usando os brinquedos do móbile. 
·           Latas de leite em pó encapadas por vários materiais: feltro, cortiça, papel ondulado, plástico
com bolinhas, emborrachado, soft e lixa.   
·         Quatro potes de plástico com tampa, nas cores: amarelo, vermelho, azul e verde. Colocar
objetos diferentes em cada pote: conchas, moedas, pedras e balas.  
·         Colocar as pulseiras nos braços da criança para que ela ouça o som que elas produzem
sempre que agitar os braços. Brincar com o Incentivar a criança a procurar as pulseirinhas com as
mãos e agarrá-las. 
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7. FORMAS DE ATENDIMENTO
Os atendimentos serão realizados de forma individual e em sala de aula juntamente com as demais
crianças da sala, com carga horária de 04 horas diárias totalizando 20 horas semanais.

8. AVALIAÇÃO:
O processo de avaliação deverá ser continuo e sistemático, com proposito de adequar as estratégias
a realidade da criança, levando ao êxito do plano elaborado.
  

C

Planejamento Específico

Disciplina: Educação Infantil

Professor: 911001343 - VALDIRENE BERNARDINO DOS SANTOS

PLANO DE ENSINO

AG III C
 Profª  VALDIRENE BERNARDINO DOS SANTOS

CEI BEM QUERER  Prof .° PIERRE VEIL

                                2019

Eixo Norteador: Eu e o mundo toda minha ação tem uma reação

Em uma época de demanda da mídia que vem em progressão acelerada por meio dos programas de qualidade total, e com o
conhecimento de que o brincar está sendo substituído pela televisão em muitas famílias, existe um medo genuíno de que as
crianças estejam perdendo seu direito de infância (Suransky, 1982). A escola tem uma responsabilidade cada vez maior de
garantir que elas não sejam privadas das oportunidades de descobrir a respeito de si mesma e do seu mundo e que tenham o
direito de aprender de uma maneira que seja apropriada para elas-por meio do seu brincar.

O brincarimaginativo é importante para o desenvolvimento cognitivo, social e emocional da criança pequena.
Ele progredi do brincar objetal para o brincar simbólico e, finalmente, para brincá-lo sociodramático.O brincar
sociodramático oferece um grande potencial de aprendizagem.Estruturar o brincar nos permite ampliar e
intensificar a aprendizagem infantil.

O agrupamento III C são crianças bem adaptadas na creche demostraram interesse por todas as atividades propostas
socializam bem, possui boa frequência, são curiosos e trazem conhecimentos prévios. Esse agrupamento é composto por
34 crianças sendo metade meninos a outra metade meninas com faixa etária de 3 anos a 5 anos e onze meses ,são
crianças que frequentam a creche desde o berçário e alguns já eram do agrupamento ll e lll nos anos anteriores .Por ser
tratar de criança maiores não tem necessidade de ter auxiliar nesse agrupamento somente uma professora e frequentam
a creche somente por meio período da manhã .O processo de cadastramento ocorreram de acordo com a necessidade de
horário escolhido pelo os pais.Com esse agrupamento faremos diversas atividades planejadas de acordo com interesse do
grupo ao longo do ano letivo. Primeiro momento será feito adaptação e apresentaremos os espaços das salas ambiente os
espaços interno e externo eles já tem conhecimentos. Como será feito a organização; as crianças através da rotina diária
começando pela roda da conversa e chamada, cantigas de roda, iniciarão atividades propostas, separando as crianças em
pequenos grupos de preferência misturando meninos e meninas em diferentes idades. No cotidiano serão estabelecidas
situações de cuidados básicos com as crianças visando o cuidado com sua alimentação e higiene pessoal, tendo em foco o
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educar de forma que se sintam protegidas. Os projetos a serem trabalhados. Construindo minha identidade. Possibilitar as
crianças o contato com as diferentes linguagens, sentimentos e desejos, necessidades, opiniões e preferencias nas
diversas situações. Valorizar a cultura e a identidade levando em conta seus conhecimentos prévios. Projeto O mundo tem
todas as cores/diversidade; trabalhar com as cores de modo que as crianças possam identifica-los r nomeá-los, ampliando
o seu vocabulário e seu conhecimento do mundo, dos objetos e ambientes, observar o cotidiano. Projeto Natureza quem
ama cuida: Reciclar e transformar, incentivar o desenvolvimento sustentável, pois visa o progresso de forma inteligente.
Planejar a estrutura para que possamos viver em um ar melhor, água na medida certa sem desperdícios de alimentos e
embalagens e viver coletivamente com as pessoas de forma harmoniosa. Enfatizar que somos responsáveis pelo nosso
mundo, pela nossa casa e pelas nossas atitudes.Projeto Quem conta um conto se encanta; Por meio dos contos as crianças
aprendem ampliar o vocabulário, conhecem culturas e saberes. Mais do que isso, se tornam protagonistas neste processo
trazendo para sua própria vida e promovendo a fantasia.Desenvolver atividades rítmicas proporcionando conhecimento de
si com instrumento sonoro agudo, grave, alto e baixo. Desenvolver expressão corporal e coordenação motora grossa e
fina, promovendo atividade de educação física, artes e relaxamentos, através de brincadeiras diárias.Esse projeto de sala
ambiente surgiu da sugestão da equipe gestora para proporcionar um ambiente de pratica pedagógica mais eficaz
utilizando o tempo e espaço diferenciado em cada sala deixando fluir a criatividade em cada momento diferenciado
através do rodizio. Será feito um cronograma para cada turma com os horários alternados, tendo objetivo área de
conhecimento de linguagem, artes, ciência e matemática. Todas as salas temáticas terão os materiais disponíveis de
acordo com a necessidade do ambiente, com essa proposta as crianças serão possíveis manter as regras de convívio entre
criança/criança e possibilitando criança/adulto, trazendo novas descobertas, criando novos desafios mesmo com as salas
temáticas proporcionaremos outros espaços da creche tais como PÁTIO: trabalharei momentos lúdicos em diversas
brincadeiras tendo em foco a psicomotricidade, resgate de brincadeira de rua, jogos diversos esquema corporais, faremos
teatro, momento de gincana com outros agrupamentos, giz de lousa no chão, bicicleta.PARQUE: será um momento de
socialização trabalharei com jogos de regras tais como futebol, cabo de guerra, esconde- esconde, pega-pega, gincana,
bolinha de sabão, bolinha coloridas, brincadeiras livres nos brinquedos do parque, leitura em baixo da arvore, piquenique
movimento corporal entre outros. QUIOSQUE: confecção de massa de modelar, contação de historia com microfone,
piquenique, confecção de brinquedos com sucatas, brincadeira de faz de conta, giz de lousa molhado, teatro com
fantoches, momento de brincadeira de circo, ensaio musical, piquenique e culinária. CASINHA DE BONECA: trabalharemos
o faz de conta esse momento de brincadeira livre as crianças demostraram suas criatividades, imitações usando suas
imaginações através de bonecas, utensilio fogãozinho, geladeiras, pia, ferramentas de construtor e fantasias. TANQUE DE
AREIA: as crianças terá um momento de brincadeiras livres com baldinhos, pá e peneirinhas tendo em foco a socialização
onde eles possam emprestar os brinquedos usarem imaginação na construção de um bolo de areia, castelo, busca ao
tesouro, areia molhada que será estimulo na coordenação motora. REFEITÓRIO: na roda da conversa conversarei sobre a
importância do auto servimento que sera feito no segundo trimestre onde cada criança terá disponíveis os alimentos para
se alimentarem sendo que antes de cada refeição as crianças já sabem que precisam lavar as mãos e higienizar com
álcool gel falaremos sobre os desperdícios de alimentos jogados fora e da importância de uma boa alimentação para
nossa saúde incentivando as crianças a experimentarem novos alimentos tais como frutas, verduras, legumes entre
outros. Os pais tem acesso ao nosso cardápio que ficam expostos em um painel logo na entrada da creche esse cardápio é
preparado pela nutricionista de acordo com cada faixa-etária são alimentos balanceados.Psicomotricidade; Elaborar
atividades que leve a criança interagir com outras crianças, promovendo o seu desenvolvimento motor e cognitivo.
Explorar a possibilidade de gestos e ritmos corporais como meios de expressão e comunicação. Adquirir a imagem positiva
de si; ampliando a autoconfiança, autoestima, colocando em pratica a autonomia. Desenvolver agilidade, atenção
prontidão de reação e coordenação motor. Estimular a atenção espirito de equipe e lateralidade.Semanas Educativas:
Alimentação saudável/horta.Vamos estimular de forma concreta o gosto pela as frutas e abordaremos a importância de
cada fruta para um bom funcionamento do nosso corpo. Explorar formas, tamanhos e cores das frutas Explorar aromas e
sabores, desenvolver percepção gustativa, história de onde vem as frutas da época ,faremos pintura de modo vazado ,
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degustação das frutas, cheiro e peso. Faremos plantio de feijão no copinho, confecção de painel, história do João pé de
feijão culinária salada de frutas, degustação.Coleta seletiva Ampliar conhecimentos referentes ao meio ambiente.
Proporcionar conhecimentos como as formas, medidas, quantidade, e tamanhos. Propiciar que enfatizem a oralidade.
Utilizar a tecnologia, mídias como meio de aprendizagem.Diagnosticar quais são os conhecimentos prévios das crianças
quanto à importância das árvores e das plantas para o meio o Meio Ambiente. Despertara atenção das crianças para os
tipos de plantas existentes ao nosso redor. Promover momentos lúdicos com brincadeiras, músicas, jogos, atividades
lúdicas e culturais. Promover a observação, enfatizar os valores, a fantasia e a criatividade. Separar os lixos em seu devido
lugares e enfatizar sobre os vasinhos com água parada que servem como criadouros do mosquito da dengue, fazer um
teatro sobre a dengue  confeccionar brinquedos de sucatas. Consciência negra vamos apresentar um roda de capoeira,
contação de historia menina bonita do laço de fita, o cabelo de lelê ,historia tanto, tanto. Educação
inclusiva Trabalharemos um teatro com as professoras sobre a inclusão faremos dinâmica de grupo com obstáculo com
olhos vendados e atividade de jogos e  mimicas .Quem cuida de mim vamos confeccionar lembrancinhas e fazer oficinas
com as famílias e confecção de cartazes. Festa na floresta faremos apresentação de dança e brincadeiras diversas
.Semana da criança vamos proporcionar momentos de integração com outras turmas ,dinâmica de grupo ,desfile ,cama
elástica ,cinema com pipocas, festa a fantasia ,piquenique e banho de esguicho. Festa da família Semana da
família faremos diversas apresentações de dança no palco, terá várias brincadeiras com brinquedos locados,e a sua
participação na escola junto dos seus filhos e será feito escola aberta para visitação das atividades de registro das
crianças . Semana do livro vamos  fazer contação de historia para outras turmas e mandar um livro para casa no qual as
famílias vão ler e registar junto com as crianças ,teatro de fantoches e orientação sobre os cuidados com os livro e leitura
livre diariamente .

Construção da subjetividade: processo de interações entre adulto e criança que a constrói como um sujeito desejante que ao mesmo tempo em
que é herdeiro de suas relações familiares, pode ser escutado em suas diferenças e particularidades.

 

Estratégias Estimular as crianças o interesse pelas brincadeiras de roda, brincadeira de faz - de –conta, brincadeira com
peças de montagens, leitura livre, manuseio de revistas, giz de lousa no chão, confecções de cartazes coletivos,Quem sou eu,
data de aniversário, autorretrato, estimula sobre a higiene pessoal, fazer confecção de cartaz sobre linha do tempo, explicar
sobre gênero menino e menina ,brincadeira com peças de montagens, leitura livre, manuseio de revistas, giz de lousa no
chão, confecções de brincadeiras dirigidas como ovo choco, esconde-esconde, coelhinho sai toca, brincadeira com bexigas,
bolinhas coloridas, brincadeira com bolinha de sabão confecção de brinquedo rabo de gato peteca, confecção de massa de
modelar, piquenique, confecção de cartaz  em cada encerramento de projeto, faremos atividades do tempo ensolarado,
chuvoso, nublado  .Todos os dias na roda. Chamadinha com o nome identificado a escolha deles para colocarem no mural de
chamada Propor brincadeiras de noção de espaço alto, baixo, lento, rápido, mesma velocidade. Estação do ano Verão suas
influências e hábitos:Compreender fenômenos da natureza.Entender a diferença entre lugares frios e quentes. A importância
do sol.Conhecer o estado da água.Saber identificar o tipo de vestuário e alimento adequado ás estações,  Desenvolver a
linguagem oral. Desenvolver a atenção e o raciocínio. Desenvolver a coordenação motora, a percepção auditiva e
visual.Proporcionar para as crianças  conhecerem e diferenciar as estações do ano despertando a importância de cada uma
para nossa vida.

 

Avaliação e Registro

O registro ocorrera no caderno diário, através de fotos confecções de cartazes. Faremos a comunicação através das reuniões,
cartaz, pesquisas para as famílias, exposições trimestrais de cada projeto trabalhado de todos os projetos reuniões com a
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orientadora pedagógica e escola aberta.

 

Referência Bibliográfica

Livro :A excelência do brincar

Janet R Moyles (Surasky 1982) p 119 e 131

Livro do professor da educação infantil p 8

–Formação profissionais Rosset,Joyce M Webster ,Maria Helena.

 

C

Planejamento Específico

Disciplina: Educação Especial

Professor: SEM PROFESSOR ALOCADO

Plano de Ensino da Educação Especial

PÚBLICO ALVO:
Crianças de 0 a 5 anos portadoras de necessidades educacionais especiais atendidas nesta
instituição de ensino.

1. JUSTIFICATIVA:
As mudanças paradigmáticas observadas no cenário educacional recente têm contribuído
significativamente para o reconhecimento e o respeito às diversidades individuais dentro do
ambiente escolar. Ao focarmos nosso olhar para os alunos portadores de necessidades educativas
especiais, constatamos que a partir da década de 80, vários são os estudos e as ações que apontam
para a inclusão e a valorização desses alunos nas diversas disciplinas do currículo escolar.
Em nosso país, essa mudança de postura pedagógica voltada para a Educação inclusiva que atenda
a todos sem distinção tem seu marco inicial, segundo Rodrigues (2004) com o texto constitucional
de 1988, que consagra, no artigo 205, a educação como direito de todos e dever do Estado e da
família. Ainda segundo a autora, essa linha mestra estabelecida pela Constituição é detalhada pela
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN (9.394/96), a qual vem ratificar normas
sobre a igualdade de oportunidades para todas as pessoas, incluindo neste rol as com algum tipo de
deficiência.

2. OBJETIVO GERAL:
1. Proporcionar a criança subsídios para enfrentar novos desafios, ampliando suas potencialidades e
posicionar-se de maneira critica responsável e construtiva nas diferentes situações sociais;
2. Oferecer elementos para que a criança desenvolva e/ou aprimore hábitos saudáveis relacionados
à alimentação, higiene pessoal e do ambiente e, promover situações onde a criança tenha
independência e autonomia favorecendo sua inserção ao meio dos demais amigos e de referidas
atividades realizada pelo grupo do qual faz parte.
 
3. OBJETIVOS ESPECIFICOS:
1. Planejar situações em que a criança aprenda a utilizar seus conhecimentos como instrumento de
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compreensão da realidade, que permitam a ele expressar e comunicar suas idéias,usufruir das
produções culturais,bem como analisar interpretar e transformar o mundo que o rodeia;
2. Promover condições para que a criança se aproprie dos conteúdos, transformando-os em
conhecimento próprio;
3. Garantir um convívio social democrático com ênfase na compreensão e construção das regras,
desenvolvendo nas crianças atitudes de respeito, cooperação e solidariedade;
4. Propiciar um clima harmonioso de trabalho, valorizando a construção de vínculos afetivos e o
respeito á individualidade;
5. Promover situações para que a criança tenha confiança em suas capacidades
cognitivas,afetiva,ética e social para agir com perseverança na busca do conhecimento .
 
4. METODOLOGIA:
1. 4. Estimulação Motora:
·          Posicione a criança na frente do espelho e nomeie, tocando, cada parte do corpo. Você pode
fazer isso cantando músicas que citem as partes do corpo e estimulem movimentos.  
·          Na frente do espelho façam caretas, modificando a expressão (fisionomia triste, alegre,
espantada, brava, etc.).  
·          Na frente do espelho façam caretas, modificando a expressão (fisionomia triste, alegre,
espantada, brava, etc.).  
·          Deite a criança em cima do papel e desenhe o contorno do seu corpo, mostre o desenho e
complete com os detalhes.  
·          Cubra a criança deixando a cabeça de fora. Vá descobrindo uma parte do corpo de cada vez
nomeando-o na hora do “achou!”.  
·          Vista e dispa um boneco junto com a criança, nomeando as partes do corpo.  
·          Dê banho na boneca junto com a criança, nomeando as partes do corpo.  
·          Faça com a criança, uma bola de massa de modelar. Batam na massa até ela ficar achatada.
Modelem o nariz, boca, olhos, etc., nomeando-os.
 
2. 4. Atividades que estimulam o controle dos movimentos:
 
·         Procure junto com a criança, figuras humanas em revistas. Recorte-as, separando a cabeça,
tronco e membros. Monte uma nova figura solicitando que a criança identifique qual parte se junta
com a outra.      
·         Deixe a criança riscar e pintar livremente o papel, de preferência grande, para que ela não
tenha que limitar a sua expressão gráfica.  
·          Desenhe uma figura simples e peça para a criança para pintar o interior da figura,
respeitando os limites. Varie a complexidade das figuras desenhadas.  
·          Role a bola para perto da criança e chame sua atenção sobre ela. Incentive-a pegá-la. Peça
para que devolva a você. Varie os movimentos, fazendo-a pular, girar a bola.  
·         Mostre a criança como derrubar as garrafas fazendo com que a bola bata nela como num
boliche. Estimule a criança a arremessar e rolar a bola.  
·          Coloque gotas de guache diluídas sobre a cartolina e mostre à criança que soprando através
do canudinho, ela se espalha e desenha formas no papel.  
·          Embrulhe o brinquedo com o papel ou jornal e ofereça-o à criança para que o desembrulhe
 
3.4 Estimulação da Comunicação  
 
·         Atividades que estimulam a comunicação  
·         Converse com a criança, imite os sons que ela produzir. Dê um significado a eles,
interpretando-os de acordo com o contexto da conversa.  
·          Use sempre gestos associando-os a expressões como: “tchau”, “não”, “sim”, “vamos”,
“quero”, “dá”, “alô”, etc. Isso facilitará a compreensão do significado dessas palavras, além de
permitir que a criança consiga se expressar através da imitação dos gestos, sem necessariamente
falar.  
·          Folheie o livro ou a revista com a criança, atendo-se às figuras que ela já conhece, podendo
introduzir algumas novas, nomeando-as e incentivando-as a repetir as palavras.  
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·          Cante deixando claras as palavras das frases para que a criança acompanhe. Depois a peça
para completar frases da música com palavras ou últimas sílabas.  
·          Brinquem com os fantoches, incentivando a criança a imitar os sons produzidos por você.
Depois inverta os papéis e imite você os sons que ela consegue produzir. Crie histórias em que ela
seja um personagem e faça-a participar realizando sons e gestos que ela está apta a fazer. Se
necessário interprete o que a criança diz.  
·          Brinquem como se estivessem falando ao telefone. Crie diálogo que tenha começo, meio e
fim.
 
4.4 Estimulação da Visão   
·         Atividades que estimulam a percepção visual  
 
·          Com a lanterna acesa, ilumine objetos e partes do corpo da criança e do seu, chamando a
atenção dela sobre o que está sendo iluminado. Peça para nomear o que vê.  
·         Use os canudos como lunetas e mostre objetos para a criança pedindo que os olhe através
delas. Depois cole o celofane em uma das pontas e peça para olhar de novo. Comparem o que
viram.  
·          Saia com a criança na luz do dia e depois coloque os óculos escuros nela. Conversem sobre
as diferenças observadas.  
·          Num local iluminado, coloque em frente aos olhos da criança, papéis celofane de diferentes
cores, para que ela perceba as mudanças que acontecem relacionadas à cor.  
·         Apresente-se à criança vestido normalmente. Saia da sala e coloque um apetrecho.
Apresente-se novamente à criança e peça para ela mostrar o que há de diferente em você.  
·          Faça bolhas de sabão para que a criança as observe e siga seu trajeto.    
·         Apresente alguns brinquedos à criança. Tape-lhe os olhos. Retire um deles e peça para a
criança tentar adivinhar que brinquedo está faltando. Inverta os papéis e peça que ela esconda para
que você adivinhe.   

5.4 Estimulação da Audição  
Ø  Atividades que estimulam a memória auditiva   
·         Apresente um brinquedo (que emita som) em diferentes posições em relação à criança (à
direita, à esquerda, acima, abaixo, em frente, atrás.) e oriente que a criança procure a fonte sonora
com o olhar ou aponte.  
·         Produza sons com o próprio corpo (assobiar, bater com os pés no chão, bater palmas, estalar
os dedos, etc.), e faça com que a criança busque-o e tente imitá-los.  
·         Provoque ruídos com os materiais disponíveis, batendo, esfregando, arrastando, etc. Chame a
atenção para os diversos sons e procure experimentá-los ou depois adivinhá-los.  
·         Confeccione chocalhos, colocando diversos materiais dentro da latinha e vedando o orifício
com fita crepe. Explore os chocalhos com a criança, fazendo com que ela observe os diferentes
timbres de sons produzidos por eles, assim como tente adivinhar o que tem dentro.  
·          Ouçam os ruídos e peça se possível para que a criança identifique o som ou reproduza-o. Se
ela não conseguir faça com ela.   
 
6.4Estimulação Tátil  
·         Nas crianças com intolerância tátil, incorpore gradativamente uma variedade de experiências
táteis no brincar.   
·         Geralmente será mais fácil se a criança iniciar a brincadeira de sua preferência a ter
sensações novas.   
·         O professor deve demonstrar a utilização do objeto/textura utilizando o seu próprio corpo.   
·         Apresente diversas texturas à criança (algodão, lixa fina...). Deixe-a observá-los e auxilie-a a
senti-los (passe-os em seu rosto, pés, mãos, barriga, etc.) Faça comentários acerca do que são das
suas características e das sensações percebidas. Fique atento para que seja dado tempo suficiente
para que a criança aproveite realmente cada um dos estímulos.  
·          Faça com a criança a receita de massinha caseira, apresente cada um dos ingredientes à
criança separadamente, depois, junte-os e faça a massinha de modelar. Depois de pronta brinquem
à vontade.  
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·          Ajudar a criança a fazer a massa, usando as mãos para misturar os ingredientes: água,
farinha, pó colorido.  
·          Deixe a criança espalhar a tinta livremente sobre uma cartolina. Deixe que a criança se
acostume com a tinta aos poucos. Caso ela não goste do contato, peça para colocar a tinta na sua
mão e você pinta o papel, ou use colher, pincel para espalhar a tinta.  
·          Em uma caixa ou bacia coloque areia da praia e faça com que a criança manuseie-a
livremente. Comente com ela a respeito da textura, temperatura e de onde veio a areia, apalpando-
a e pegando-a, etc. Mostre-lhe diversas maneiras de brincar com a areia. Ajude a criança a perceber
que quando a areia está úmida, podemos construir castelos, bolos e outras formas e que, quando
ela está seca, sua consistência é diferente e não conseguimos brincar da mesma maneira.
 
5. RECURSOS:
·         Caixa com feijão e brinquedos pequenos e emborrachados
·         Caixa com flocos de isopor com potes de diferentes tamanhos
·         Macarrões cereais e brinquedos
·         Balão com cereais e texturas diferentes. Apertar e explorar novas sensações táteis
·         Pedaço de espuma grande agua e sabão, fazer bastante espuma.
·         Brincadeiras com areia molhada
·         Caixa com feijão, arroz ou alpiste para explorar novas sensações táteis.
·         Rolo textualizado passar pelo corpo, como mãos, pés e costas.
·         Massagem com espaguete de piscina, pressão profunda, acalma.
·         Bolinha de Gel ou pedaços de gelatina para as crianças pegarem com as mãos.  
·         Tinta ou cola colorida
·         Bola grande ou tapete texturizados
·         Jogos de encaixe
·         Cola colorida ou guache no saco Zip plast
·         Colocar objetos dentro de uma lata/caixa
·         Rolo feito com uma toalha de banho enrolada e acolchoado na parte interna com espuma.
Serve para apoiar o aluno de bruços
·         Uma pequena bexiga de borracha colorida, recheada de farinha de trigo, formando uma bola.
Esta bola deve ficar bem flexível para que mude totalmente de forma ao ser apertada.
·         Pendure o móbile em local que possa ser visto pela criança. Balance os brinquedos para que o
som e a cor despertem a atenção.  Desenvolva atividades usando os brinquedos do móbile. 
·           Latas de leite em pó encapadas por vários materiais: feltro, cortiça, papel ondulado, plástico
com bolinhas, emborrachado, soft e lixa.   
·         Quatro potes de plástico com tampa, nas cores: amarelo, vermelho, azul e verde. Colocar
objetos diferentes em cada pote: conchas, moedas, pedras e balas.  
·         Colocar as pulseiras nos braços da criança para que ela ouça o som que elas produzem
sempre que agitar os braços. Brincar com o Incentivar a criança a procurar as pulseirinhas com as
mãos e agarrá-las. 

7. FORMAS DE ATENDIMENTO
Os atendimentos serão realizados de forma individual e em sala de aula juntamente com as demais
crianças da sala, com carga horária de 04 horas diárias totalizando 20 horas semanais.

8. AVALIAÇÃO:
O processo de avaliação deverá ser continuo e sistemático, com proposito de adequar as estratégias
a realidade da criança, levando ao êxito do plano elaborado.
  

D

Planejamento Específico

Disciplina: Educação Infantil

Prefeitura Municipal de Campinas
Secretaria Municipal de Educação

http://pponlinesme.campinas.sp.gov.br
22/05/2020 15:11:44   Página 201 de 243
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Plano de Ensino 2019

CEI Bem Querer Nave Mãe Professor Pierre Weil

Agrupamento III D

 
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 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, è 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 regida 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 sócio-afetivo, 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, e também 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, o que favorece a circulação de
idéias.

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 irá esquecer 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 que há representações e
explorações, em outras situações sociais há formas de relacionamentos interpessoal entre as crianças ou eventualmente
entre elas e um adulto.

“Destacamos, como primeiro elemento fundamental no processo de observação na educação infantil, a 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
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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,“
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.

A constituição da turma é feita pela equipe gestora, sempre seguindo ordens de cadastro, matrículas, onde são distribuídos
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 creche antes, e outras que
chegaram recentemente, e essa organização nos ajudará na adaptação e socialização das crianças umas com as outras e ao
ambiente escolar.

A proposta para o agrupamento III D será de 32 crianças, com idade de três anos e meio a cinco anos e meio,sendo uma das
crianças com necessidades especiais, que permanecerão na unidade em período parcial( das 13 às 17 horas)

Meu objetivo como professora, será 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 desenvolvido 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.

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,  onde
abordaremos assuntos de interesse do grupo, chamadinha, trabalharemos com janelinha do tempo, contagem, lembraremos
combinados, hora das novidades, para que as crianças possam expressar seus sentimentos e desejos.

As crianças terão em todos os dias, momentos de higienização das mãos, escovação, alimentação (Café da manhã, almoço;
com auto-servimento e sobremesa).

Durante o ano letivo, Trabalharemos com o eixo norteador “Eu e o mundo, toda ação tem uma reação”, onde estaremos com
o olhar voltado para a 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 das salas
ambiente, trabalharemos com projetos, e dentre um e outro trabalharemos com semanas educativas, datas e temas
especiais.

Em todos os projetos e semanas educativas, trabalharemos com a Música e movimento (psicomotricidade), com brincadeiras
diversificadas, dirigidas e livres, circuitos, corrida de obstáculos, futebol, bambolês, bolas, pneus, tanque de areia, parque,
danças e ginásticas.
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No primeiro Trimestre, iniciaremos com o projeto “Construindo minha identidade”promovendo a interação entre as crianças,
família e comunidade, incluindo em oficinas, exposições, reuniões, proporcionando momentos de socialização, estimulando o
contato com diferentes linguagens, desenvolvendo a oralidade, bem como no resgate da dignidade e da cidadania, com o
fortalecimento da identidade, da cultura e do restabelecimento da autoestima da criança, estabelecendo vínculos afetivos e
um ambiente acolhedor, inserindo atividades que contribuam à melhorias na adaptação e rotina da criança.

Trabalharemos na sala de linguagem; leituras de diferentes gêneros, poesias, trava-línguas, observação e manuseio de
materiais impressos;livros, revistas e histórias em quadrinhos, faremos rodas de música, de conversas, conto e reconto de
histórias., entre outras que se necessário serão adaptadas atendendo a necessidade do grupo.

Na sala de matemática; utilizaremos a contagem oral, noções de tempo, espaço, jogos diversos e brincadeiras, manipulação
de objetos e brinquedos, em situações organizadas de forma a existirem quantidades individuais, suficientes para que cada
criança possa descobrir as características e propriedades principais e suas possibilidades associativas: empilhar, rolar,
encaixar e seriar.

Na sala de artes trabalharemos com exploração e manipulação de materiais como; lápis e pincéis de diferentes texturas,
espessuras e carimbos.

Na sala de ciências, envolveremos as crianças na participação de atividades de pesquisas, culinária e degustação, construção
de maquetes e experiências diversas.

No segundo Trimestre, desenvolveremos o projeto “Natureza: quem ama cuida/ Reciclar, recriar e transformar “visando um
trabalho interdisciplinar para desenvolver os conhecimentos e as competências curriculares,   objetivando a prática e
conscientização do ato de preservar, a arte de construir brinquedos usando sucatas e serem preparados para um futuro  com
responsabilidades com o meio ambiente, apresentando pontos positivos e negativos da ação do ser humano, mostrando que
serão capazes de olhar em sua volta de forma criativa e diferente, incentivando o desenvolvimento sustentável. Visando o
progresso de forma inteligente.

Em Artes, confeccionaremos brinquedos com sucatas, carimbos, pinturas, modelagens, dobraduras, recorte, colagem,
desenhos e pinturas.

Em linguagem, trabalharemos a apresentação do tema às crianças, vídeos, passeios, músicas, rótulos, confecção de painéis,
leitura e conto e reconto de histórias e pesquisas.

Em matemática, confeccionaremos jogos, alinhavos, bingos, formas geométricas, conceitos; maior/ menor, dentro/fora e
promoveremos jogos e gincanas competitivas entre as crianças.

Em ciências, abordaremos assuntos relacionados à saúde, alimentação, fazer uma hortinha, histórias, experiências, culinária
e passeata ecológica.

Com a finalidade de trabalhar a diversidade das cores como também a diversidade cultural, no terceiro Trimestre
trabalharemos o projeto”O mundo tem todas as cores/ Diversidade”, daremos importância ao olhar e a necessidade de cada
criança, propiciando o contato com matérias estruturados ou não, instigando a curiosidade e mediando o descobrimento do
seu mundo, observando as diferenças, as reações diante de acontecimentos do cotidiano..

Na linguagem iremos desenvolver atividades, socializando informações que as crianças já possuem sobre o assunto,
imitações, mímicas, ritmos, observações, manuseio de livros, revistas, fantoches, conto e reconto, dramatizações danças,
teatro, roda de músicas e rótulos.

Em ciências e matemática, trabalharemos cores, formas, experiências, os cinco sentidos (olfato, paladar, tato, audição e
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visão), quantidade, tamanho, espessuras, largura, texturas, jogos, alimentação, culinária, espécies de animais e pesquisas.

Em artes realizaremos atividades diversificadas, utilizando de recursos de pinturas com giz de cera, carvão, giz de lousa,
canetas e lápis coloridos, recorte e colagem, desenhos livre e dirigido, dobraduras, ereleitura de obras de artes e músicas.

Posteriormente, partindo do pressuposto de que a criança tem sua própria imaginação; onde fantasia, imita e constrói
pensamentos com base em fatos, trabalharemos o projeto”Quem conta um conto, se encanta”, proporcionaremos momentos
onde a criança possa aprender e desenvolver habilidades que possam elevar sua auto estima, e desenvolver o imaginário que
existe dentro dela.

Nas salas de linguagem, artes, ciências, matemática, desenvolveremos atividades diversificadas; leituras de diferentes
gêneros, contagem poesia, conto e reconto de histórias; utilizando de diferentes recursos, músicas, manuseio de revistas
encenações, ilustrações de histórias, jogos, culinárias, experiências, poesias, desenhos, pinturas, recorte, colagem,
dobraduras e desfile de fantasias de personagens dos contos infantil.

Daremos também continuidade ao projeto contínuo que desenvolveremos em nossa unidade ”Sexta em cena”, que
acontecerá toda Sexta-Feira, onde   cada dia é apresentada por uma turma, afim de proporcionar momentos de interação
entre agrupamentos, desenvolvendo a imaginação, atenção, concentração, expressão corporal e oralidade,  iremos
desenvolver atividades de músicas, danças, conto e reconto e dramatizações, nesse mesmo dia teremos sempre teremos
também o “ dia do brinquedo” com objetivo de estimular  as brincadeiras compartilhadas.

Com a mesma intencionalidade realizaremos também o “Aniversariante do mês” que acontecerá toda última Sexta-feira do
mês, com um cardápio diferenciado, com brincadeiras diversas, prestigiando os aniversariantes de cada mês.

Ao decorrer do ano, teremos também algumas semanas educativas que serão trabalhadas em salas ambientes ou não,
desenvolvendo atividades educativas, incentivando e promovendo práticas pedagógicas adequadas a cada tema trabalhado.

 È preciso desenvolver hábitos alimentares sadios nas crianças e consequentemente em seus núcleos familiares, e
conscientizá-los da importância de uma boa alimentação, regrada e nutritiva para terem uma boa saúde.,  pensando nisso
trabalharemos a “semana alimentação saudável”,

Observando como está o mundo com tanto desperdício e de pessoas que não se previnem das doenças causando danos ao
meio ambiente ao não selecionar adequadamente materiais no momento de descartar, faremos uma “semana da coleta
seletiva( dengue)”.

Atualmente no Brasil o preconceito atinge grande parte da sociedade. Proporcionaremos atividades pedagógicas quebrando
barreiras,trabalhando a” semana da Educação Inclusiva” e ( consciência negra) conscientizando  as crianças do que é uma
pessoa especial e que devem ser respeitadas como qualquer um de nós e procurando de alguma maneira fazer com que
essas informações cheguem até suas famílias, com atividades diferenciadas, buscando informações sobre o assunto, e
buscaremos formas que melhor se ajustar  à nossa rotina.

Instigando a curiosidade nas crianças, desenvolvendo a imaginação e atenção, não poderíamos deixar de valorizar momentos
de tamanha importância na vida de cada um deles, que são os momentos de leitura, onde cada um fará espontaneamente
suas produções e imitações, trabalhando a “semana do livro”,

Teremos também atividades voltadas para as famílias ”semana quem cuida de mim” onde levaremos assuntos para serem
trabalhados, que respeite a individualidade e particularidade de cada um, promovendo momentos de socialização e partilha
entre famílias, funcionários e crianças.

Durante esse ano procuraremos da melhor forma trabalhar temas que insiram a participação das famílias, teremos passeios e
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festa na unidade,(passeio no parque ecológico, festa na floresta),prestigiando cada um com apresentações realizadas por
cada turma e reforçando conteúdos trabalhados durante o ano.

Buscando compreender a Educação Infantil e 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, fará se necessário uma organização do tempo, espaço e de um planejamento adequado para
que o brincar, o cuidar e o educar não se separem.

A avaliação do trabalho pedagógico acontecerá continuadamente por meio de observações diárias, registros dos
acontecimentos, das falas das crianças, dos relatos nas reuniões de pais, filmagens, fotos, nos quais permitirão a reflexão do
trabalho desenvolvido, sendo eles positivos ou negativos, afim de possíveis mudanças.

 

Bibliografia :

ROSENAU, Luciana dos Santos. Diagnóstico do fazer docente na Educação Infantil. Curitiba: Ibpex, 2012

VYGOTSKY, LEV S. Pensamento e linguagem. São Paulo: Martins Fontes, 1987. 135 p. (coleção psicologia e pedagogia)
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Planejamento Específico

Disciplina: Educação Especial

Professor: SEM PROFESSOR ALOCADO

Plano de Ensino da Educação Especial

PÚBLICO ALVO:
Crianças de 0 a 5 anos portadoras de necessidades educacionais especiais atendidas nesta
instituição de ensino.

1. JUSTIFICATIVA:
As mudanças paradigmáticas observadas no cenário educacional recente têm contribuído
significativamente para o reconhecimento e o respeito às diversidades individuais dentro do
ambiente escolar. Ao focarmos nosso olhar para os alunos portadores de necessidades educativas
especiais, constatamos que a partir da década de 80, vários são os estudos e as ações que apontam
para a inclusão e a valorização desses alunos nas diversas disciplinas do currículo escolar.
Em nosso país, essa mudança de postura pedagógica voltada para a Educação inclusiva que atenda
a todos sem distinção tem seu marco inicial, segundo Rodrigues (2004) com o texto constitucional
de 1988, que consagra, no artigo 205, a educação como direito de todos e dever do Estado e da
família. Ainda segundo a autora, essa linha mestra estabelecida pela Constituição é detalhada pela
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN (9.394/96), a qual vem ratificar normas
sobre a igualdade de oportunidades para todas as pessoas, incluindo neste rol as com algum tipo de
deficiência.

2. OBJETIVO GERAL:
1. Proporcionar a criança subsídios para enfrentar novos desafios, ampliando suas potencialidades e
posicionar-se de maneira critica responsável e construtiva nas diferentes situações sociais;
2. Oferecer elementos para que a criança desenvolva e/ou aprimore hábitos saudáveis relacionados
à alimentação, higiene pessoal e do ambiente e, promover situações onde a criança tenha
independência e autonomia favorecendo sua inserção ao meio dos demais amigos e de referidas
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atividades realizada pelo grupo do qual faz parte.
 
3. OBJETIVOS ESPECIFICOS:
1. Planejar situações em que a criança aprenda a utilizar seus conhecimentos como instrumento de
compreensão da realidade, que permitam a ele expressar e comunicar suas idéias,usufruir das
produções culturais,bem como analisar interpretar e transformar o mundo que o rodeia;
2. Promover condições para que a criança se aproprie dos conteúdos, transformando-os em
conhecimento próprio;
3. Garantir um convívio social democrático com ênfase na compreensão e construção das regras,
desenvolvendo nas crianças atitudes de respeito, cooperação e solidariedade;
4. Propiciar um clima harmonioso de trabalho, valorizando a construção de vínculos afetivos e o
respeito á individualidade;
5. Promover situações para que a criança tenha confiança em suas capacidades
cognitivas,afetiva,ética e social para agir com perseverança na busca do conhecimento .
 
4. METODOLOGIA:
1. 4. Estimulação Motora:
·          Posicione a criança na frente do espelho e nomeie, tocando, cada parte do corpo. Você pode
fazer isso cantando músicas que citem as partes do corpo e estimulem movimentos.  
·          Na frente do espelho façam caretas, modificando a expressão (fisionomia triste, alegre,
espantada, brava, etc.).  
·          Na frente do espelho façam caretas, modificando a expressão (fisionomia triste, alegre,
espantada, brava, etc.).  
·          Deite a criança em cima do papel e desenhe o contorno do seu corpo, mostre o desenho e
complete com os detalhes.  
·          Cubra a criança deixando a cabeça de fora. Vá descobrindo uma parte do corpo de cada vez
nomeando-o na hora do “achou!”.  
·          Vista e dispa um boneco junto com a criança, nomeando as partes do corpo.  
·          Dê banho na boneca junto com a criança, nomeando as partes do corpo.  
·          Faça com a criança, uma bola de massa de modelar. Batam na massa até ela ficar achatada.
Modelem o nariz, boca, olhos, etc., nomeando-os.
 
2. 4. Atividades que estimulam o controle dos movimentos:
 
·         Procure junto com a criança, figuras humanas em revistas. Recorte-as, separando a cabeça,
tronco e membros. Monte uma nova figura solicitando que a criança identifique qual parte se junta
com a outra.      
·         Deixe a criança riscar e pintar livremente o papel, de preferência grande, para que ela não
tenha que limitar a sua expressão gráfica.  
·          Desenhe uma figura simples e peça para a criança para pintar o interior da figura,
respeitando os limites. Varie a complexidade das figuras desenhadas.  
·          Role a bola para perto da criança e chame sua atenção sobre ela. Incentive-a pegá-la. Peça
para que devolva a você. Varie os movimentos, fazendo-a pular, girar a bola.  
·         Mostre a criança como derrubar as garrafas fazendo com que a bola bata nela como num
boliche. Estimule a criança a arremessar e rolar a bola.  
·          Coloque gotas de guache diluídas sobre a cartolina e mostre à criança que soprando através
do canudinho, ela se espalha e desenha formas no papel.  
·          Embrulhe o brinquedo com o papel ou jornal e ofereça-o à criança para que o desembrulhe
 
3.4 Estimulação da Comunicação  
 
·         Atividades que estimulam a comunicação  
·         Converse com a criança, imite os sons que ela produzir. Dê um significado a eles,
interpretando-os de acordo com o contexto da conversa.  
·          Use sempre gestos associando-os a expressões como: “tchau”, “não”, “sim”, “vamos”,
“quero”, “dá”, “alô”, etc. Isso facilitará a compreensão do significado dessas palavras, além de
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permitir que a criança consiga se expressar através da imitação dos gestos, sem necessariamente
falar.  
·          Folheie o livro ou a revista com a criança, atendo-se às figuras que ela já conhece, podendo
introduzir algumas novas, nomeando-as e incentivando-as a repetir as palavras.  
·          Cante deixando claras as palavras das frases para que a criança acompanhe. Depois a peça
para completar frases da música com palavras ou últimas sílabas.  
·          Brinquem com os fantoches, incentivando a criança a imitar os sons produzidos por você.
Depois inverta os papéis e imite você os sons que ela consegue produzir. Crie histórias em que ela
seja um personagem e faça-a participar realizando sons e gestos que ela está apta a fazer. Se
necessário interprete o que a criança diz.  
·          Brinquem como se estivessem falando ao telefone. Crie diálogo que tenha começo, meio e
fim.
 
4.4 Estimulação da Visão   
·         Atividades que estimulam a percepção visual  
 
·          Com a lanterna acesa, ilumine objetos e partes do corpo da criança e do seu, chamando a
atenção dela sobre o que está sendo iluminado. Peça para nomear o que vê.  
·         Use os canudos como lunetas e mostre objetos para a criança pedindo que os olhe através
delas. Depois cole o celofane em uma das pontas e peça para olhar de novo. Comparem o que
viram.  
·          Saia com a criança na luz do dia e depois coloque os óculos escuros nela. Conversem sobre
as diferenças observadas.  
·          Num local iluminado, coloque em frente aos olhos da criança, papéis celofane de diferentes
cores, para que ela perceba as mudanças que acontecem relacionadas à cor.  
·         Apresente-se à criança vestido normalmente. Saia da sala e coloque um apetrecho.
Apresente-se novamente à criança e peça para ela mostrar o que há de diferente em você.  
·          Faça bolhas de sabão para que a criança as observe e siga seu trajeto.    
·         Apresente alguns brinquedos à criança. Tape-lhe os olhos. Retire um deles e peça para a
criança tentar adivinhar que brinquedo está faltando. Inverta os papéis e peça que ela esconda para
que você adivinhe.   

5.4 Estimulação da Audição  
Ø  Atividades que estimulam a memória auditiva   
·         Apresente um brinquedo (que emita som) em diferentes posições em relação à criança (à
direita, à esquerda, acima, abaixo, em frente, atrás.) e oriente que a criança procure a fonte sonora
com o olhar ou aponte.  
·         Produza sons com o próprio corpo (assobiar, bater com os pés no chão, bater palmas, estalar
os dedos, etc.), e faça com que a criança busque-o e tente imitá-los.  
·         Provoque ruídos com os materiais disponíveis, batendo, esfregando, arrastando, etc. Chame a
atenção para os diversos sons e procure experimentá-los ou depois adivinhá-los.  
·         Confeccione chocalhos, colocando diversos materiais dentro da latinha e vedando o orifício
com fita crepe. Explore os chocalhos com a criança, fazendo com que ela observe os diferentes
timbres de sons produzidos por eles, assim como tente adivinhar o que tem dentro.  
·          Ouçam os ruídos e peça se possível para que a criança identifique o som ou reproduza-o. Se
ela não conseguir faça com ela.   
 
6.4Estimulação Tátil  
·         Nas crianças com intolerância tátil, incorpore gradativamente uma variedade de experiências
táteis no brincar.   
·         Geralmente será mais fácil se a criança iniciar a brincadeira de sua preferência a ter
sensações novas.   
·         O professor deve demonstrar a utilização do objeto/textura utilizando o seu próprio corpo.   
·         Apresente diversas texturas à criança (algodão, lixa fina...). Deixe-a observá-los e auxilie-a a
senti-los (passe-os em seu rosto, pés, mãos, barriga, etc.) Faça comentários acerca do que são das
suas características e das sensações percebidas. Fique atento para que seja dado tempo suficiente
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para que a criança aproveite realmente cada um dos estímulos.  
·          Faça com a criança a receita de massinha caseira, apresente cada um dos ingredientes à
criança separadamente, depois, junte-os e faça a massinha de modelar. Depois de pronta brinquem
à vontade.  
·          Ajudar a criança a fazer a massa, usando as mãos para misturar os ingredientes: água,
farinha, pó colorido.  
·          Deixe a criança espalhar a tinta livremente sobre uma cartolina. Deixe que a criança se
acostume com a tinta aos poucos. Caso ela não goste do contato, peça para colocar a tinta na sua
mão e você pinta o papel, ou use colher, pincel para espalhar a tinta.  
·          Em uma caixa ou bacia coloque areia da praia e faça com que a criança manuseie-a
livremente. Comente com ela a respeito da textura, temperatura e de onde veio a areia, apalpando-
a e pegando-a, etc. Mostre-lhe diversas maneiras de brincar com a areia. Ajude a criança a perceber
que quando a areia está úmida, podemos construir castelos, bolos e outras formas e que, quando
ela está seca, sua consistência é diferente e não conseguimos brincar da mesma maneira.
 
5. RECURSOS:
·         Caixa com feijão e brinquedos pequenos e emborrachados
·         Caixa com flocos de isopor com potes de diferentes tamanhos
·         Macarrões cereais e brinquedos
·         Balão com cereais e texturas diferentes. Apertar e explorar novas sensações táteis
·         Pedaço de espuma grande agua e sabão, fazer bastante espuma.
·         Brincadeiras com areia molhada
·         Caixa com feijão, arroz ou alpiste para explorar novas sensações táteis.
·         Rolo textualizado passar pelo corpo, como mãos, pés e costas.
·         Massagem com espaguete de piscina, pressão profunda, acalma.
·         Bolinha de Gel ou pedaços de gelatina para as crianças pegarem com as mãos.  
·         Tinta ou cola colorida
·         Bola grande ou tapete texturizados
·         Jogos de encaixe
·         Cola colorida ou guache no saco Zip plast
·         Colocar objetos dentro de uma lata/caixa
·         Rolo feito com uma toalha de banho enrolada e acolchoado na parte interna com espuma.
Serve para apoiar o aluno de bruços
·         Uma pequena bexiga de borracha colorida, recheada de farinha de trigo, formando uma bola.
Esta bola deve ficar bem flexível para que mude totalmente de forma ao ser apertada.
·         Pendure o móbile em local que possa ser visto pela criança. Balance os brinquedos para que o
som e a cor despertem a atenção.  Desenvolva atividades usando os brinquedos do móbile. 
·           Latas de leite em pó encapadas por vários materiais: feltro, cortiça, papel ondulado, plástico
com bolinhas, emborrachado, soft e lixa.   
·         Quatro potes de plástico com tampa, nas cores: amarelo, vermelho, azul e verde. Colocar
objetos diferentes em cada pote: conchas, moedas, pedras e balas.  
·         Colocar as pulseiras nos braços da criança para que ela ouça o som que elas produzem
sempre que agitar os braços. Brincar com o Incentivar a criança a procurar as pulseirinhas com as
mãos e agarrá-las. 

7. FORMAS DE ATENDIMENTO
Os atendimentos serão realizados de forma individual e em sala de aula juntamente com as demais
crianças da sala, com carga horária de 04 horas diárias totalizando 20 horas semanais.

8. AVALIAÇÃO:
O processo de avaliação deverá ser continuo e sistemático, com proposito de adequar as estratégias
a realidade da criança, levando ao êxito do plano elaborado.
  

E
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Planejamento Específico

Disciplina: Educação Infantil

Professor: 911001337 - MIRIAM FLÁVIA LOURENÇO PEREIRA

CEI BEM QUERER PROFESSOR PIERRE WEIL

 
AGRUPAMENTO   III E

 
PROFESSORA: MIRIAM FLAVIA L. PEREIRA

 

PLANO DE ENSINO 2019

 

INTRODUÇÃO

A educação infantil tem como foco o desenvolvimento continuo e a construção integral da criança em seus aspectos
psicológico, intelectual, físico e social.

Para que a escola possa oferecer uma educação de qualidade a todas as crianças é necessário o envolvimento dos
professores, funcionários, alunos e pais.

A escola tem uma grande contribuição no processo de formação da criança e possibilita a construção de uma
aprendizagem saudável e significativa.

A criança requer uma orientação adequada, sendo assim, é papel do professor interagir com as crianças, direcionar sua
aprendizagem, bem como auxilia-las de forma adequada, respeitando seu jeito de ser e agir no mundo. 

Nosso objetivo é oferecer as crianças um ambiente estimulante, valorizando a invenção e a descoberta, possibilitando a
criança percorrer o conhecimento de maneira motivada, proporcionando uma ação de parceria, trocas de experiências e de
afetividade no ato de aprender.

Desse modo, segundo Vygotsky destaca:

[...] as experiências e as trocas afetivas são fonte de desenvolvimento. É através da experiência social mediada pelo outro, nas diversas situações de

convívio social da qual participa, que a criança aprende parte significativa das ações e conhecimentos necessários para sua inserção no mundo.  (apud

Hemida, 2007, p.285)

Sendo assim, é necessário que o professor permita experiências estimuladoras que proporcionando a criança construir
seu próprio conhecimento, levando em conta suas características, diferenças e todas as suas necessidades específicas.
Portanto, cabe à professora considerar as diversidades entre as crianças, incluindo assim uma educação fundamentada em
condições de aprendizagem que as respeitem como individuo singulares.
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A composição do agrupamento III “E” é feita pela equipe gestora, são crianças da faixa etária de 3 a 5 anos, a turma
possui 35 crianças, sendo formada por 15 meninas e 20 meninos, a maioria já estavam na unidade escolar e moram no bairro.

A maioria das crianças tem autonomia para cuidarem de seus pertences, fazerem suas refeições e sua higienização
pessoal, mas sempre com a supervisão da professora.

A organização do agrupamento da inicio a partir da chegada das crianças, onde serão acolhidas com brinquedos,
músicas, livros, roda de conversa onde falaremos sobre a rotina da sala, reforçar conversas anteriores como os valores,
regras, combinados e trabalharemos chamadinha, contagem, janelinha do tempo, contação de história e outros assuntos do
interesse da turma. As crianças terão todos os dias, momentos de alimentação, higiene, brincadeiras, onde serão oferecidos
momentos de prazer e socialização.

Para que as crianças se relacione com o meio de forma criativa a escola foi organizada por salas ambiente onde as
crianças passaram por elas durante o período de aula. Cada sala é referente a uma disciplina: artes, matemática, ciências e
linguagem. Acreditamos que para um bom desenvolvimento da criança se faz necessário o uso de espaços físicos variados no
ambiente escolar. Os espaços físicos utilizados na escola são: salas ambientes, banheiros, pátio, refeitório, parque, tanque de
areia, quiosque sem pia, quiosque com pia e solário.

Parque: trabalharemos interação e socialização entre as crianças e motricidade através da brincadeira.

  Quiosque: Realizaremos contação de história, brincadeira, jogos pedagógicos, entre outras atividades.

Casinha de boneca: trabalharemos o faz de conta, onde através do lúdico serão desenvolvidas áreas física, intelectual,
emocional e social das crianças.

Pátio: Realizaremos atividades de psicomotricidade, oferecendo jogos, brincadeiras livres e dirigidas, apresentação de teatro
e dança.

Refeitório: além da alimentação das crianças, falaremos sobre a importância dos alimentos, trabalharemos o respeito, a
integração, socialização, higiene e autonomia, pois o refeitório também é um espaço de aprendizagem.

Tanque de areia:  trabalharemos interação e socialização entre as crianças, brincadeiras com baldes de areia, ajudando no
desenvolvimento e trabalhando a coordenação motora.

Linguagem: trabalharemos o contato com materiais de linguagem, livros, fantoche, danças, expressão corporal, músicas,
desenhos animados, uso de fantasias.

Artes: realizaremos vários trabalhos que estimulem a imaginação, criatividade e o lado artístico da criança, poderão pintar
com guache, lápis de cor, colagem, massinhas de modelar, construção de brinquedos com sucatas.

Ciências: trabalharemos com materiais naturais, experiências, observação do clima, culinária.

Matemática: trabalharemos com jogos de memória, dominó quebra-cabeça, mercadinho, cantigas que envolvam números,
contagem da criança, calendário e outras atividades que desenvolvam o raciocínio lógico das crianças.

Psicomotricidade: trabalharemos com circuito, bambolês, danças, corrida de obstáculos, brincadeiras, pular corda, entre
outras atividades.
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A cada trimestre trabalharemos com um projeto, entre eles semanas educativas, datas e temas especiais. O eixo
norteados do projeto será “Eu e o mundo: toda ação tem uma reação”, dentro desse eixo foram desenvolvidos quatro
projetos.

Iniciaremos o ano com o projeto “Construindo minha identidade” onde trabalharemos a construção da identidade
e autonomia, favorecendo novas interações reverenciando seus conhecimentos a respeito de si e do outro, a autoestima, a
família, o conhecimento da diversidade, do seu corpo, interagindo com outros seres e com o meio. Trabalharemos roda de
conversa, combinados, contação de histórias, painéis, cantigas, músicas diversas, fantoches, teatro e brincadeiras que
estimulem a afetividade e a confiança, passeio pela escola e alimentação saudável. Dentro desse projeto trabalharemos
também o mascote da sala que é uma estratégia desenvolvida em parceria com as famílias para ensinar valores que ajudam
na formação e educação de crianças.

 

O segundo projeto será “Natureza, quem ama cuida: reciclar, recriar e transformar” onde trabalharemos a
natureza com suas diversidades, belezas, curiosidades e fragilidades, a valorização e a preservação do meio ambiente,
mostrar que podemos olhar a nossa volta de forma diferente e criativa. Trabalharemos com vídeos educativos, passeio pelo
ambiente escolar, música, dança, teatro, confecções de painéis, pesquisas, contação de história, horta, experiências,
culinária, confecções de brinquedos com sucatas, pinturas, modelagem, cores seletiva.

O terceiro projeto será “O mundo tem todas as cores/ diversidade” onde trabalharemos com as cores de modo
que as crianças possam identificá-las e nomeá-las, ampliando o seu vocabulário e seu conhecimento do mundo, observar e
entender as diversidades, regras de convivências melhorando o convívio entre as crianças. Trabalharemos roda de conversa,
músicas, danças, fotos, livros revistas, vídeo, contação de histórias, teatro, fantasias, dominó, jogos, raciocínio lógico,
experiências, culinária, cores, modelagem, carimbos, os cinco sentidos, desenhos com guache, lápis de cor, giz de cera,
painéis, manipulação de materiais recicláveis, circuito, brincadeiras, bambolês.

O quarto projeto será “Quem canta um conto se encanta” onde trabalharemos a linguagem musical, oral,
habilidade rítmicas, visuais, motoras, físicas e psicológicas. Trabalharemos contação de historia, música, linguagem oral e
corporal, teatro, controle muscular, percepção do equilíbrio, coordenação motora, jogos, brincadeiras, raciocínio lógico,
exploração de diferentes materiais.

 

SEMANAS EDUCATIVAS

Horta na escola:  a proposta é despertar o interesse das crianças para o cultivo de horta, conhecer o processo de
germinação, manusear a terra, cuidar, colher e através da horta proporcionar uma aprendizagem sobre uma alimentação
saudável. Educação inclusiva: a proposta é mostrar para todas as crianças que nenhuma deficiência limita e que todos
independente de ter ou não deficiência pode aprender.

Coleta seletiva: a proposta é mostrar para as crianças a importância da coleta seletiva para o nosso meio ambiente.

Semana da Família:  a proposta é a um momento onde a família poderá participar juntamente com as crianças e despertar
nas crianças o amor, o respeito e o cuidado.

Semana do livro: a proposta é estimular as crianças através de contação de histórias, manuseio de livros e o prazer pela
literatura.
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Semana da criança: Realizarmos uma semana com bastante brincadeira, jogos, brinquedos e varias atividades onde as
crianças poderão participar com autonomia.

Consciência negra: introduzir o conhecimento e trabalhar a igualdade social das etnias.

 

DIAS ESPECIAIS

Aniversariantes do mês: Com decoração e bolo serão comemorados os aniversariantes do mês no refeitório.

Partilha: Promover a partilha entre os agrupamentos

Quem cuida de mim: dia especial que contará com a participação da família e confecção de lembrancinhas.

Festa na floresta: Depois de abordar o tema “floresta” com as crianças, elas terão brincadeiras, apresentação de dança e
confecções de cartaz.

Passeios AG III: a proposta é oferecer momento de prazer, aprendizado e diversão para as crianças fora do ambiente
escolar.

Festa da família: dia especial que contará com a participação da família e confecção de lembrancinhas.

Passeio AG II: a proposta é oferecer momento de prazer, aprendizado e diversão para as crianças fora do ambiente escolar.

Exposição: Exposição onde todos poderão apreciar o trabalho de cada turma.

Visita no ensino fundamental: Conhecer a escola de ensino fundamental onde alguns alunos irão estudar.

Festa de despedida do AG III: despedida das crianças que irão para o ensino fundamental.

 

AVALIAÇÃO

A avaliação será sempre um processo continuo e por isso é necessário recolher informações das atividades realizadas
pelas crianças diariamente, ter um planejamento que atenda todas as crianças e que todas elas sejam capazes de realizar,
planejando atividades de ensino e aprendizagem de maneira adequada e de acordo com seus objetivos, favorecendo o
desenvolvimento da criança.

A avaliação será feita sempre da criança em relação a ela mesma, identificando seus potenciais, interesses e
necessidades, através de observações, registros, relatórios e fotos.

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
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E

Planejamento Específico

Disciplina: Educação Especial

Professor: SEM PROFESSOR ALOCADO

Plano de Ensino da Educação Especial

PÚBLICO ALVO:
Crianças de 0 a 5 anos portadoras de necessidades educacionais especiais atendidas nesta
instituição de ensino.

1. JUSTIFICATIVA:
As mudanças paradigmáticas observadas no cenário educacional recente têm contribuído
significativamente para o reconhecimento e o respeito às diversidades individuais dentro do
ambiente escolar. Ao focarmos nosso olhar para os alunos portadores de necessidades educativas
especiais, constatamos que a partir da década de 80, vários são os estudos e as ações que apontam
para a inclusão e a valorização desses alunos nas diversas disciplinas do currículo escolar.
Em nosso país, essa mudança de postura pedagógica voltada para a Educação inclusiva que atenda
a todos sem distinção tem seu marco inicial, segundo Rodrigues (2004) com o texto constitucional
de 1988, que consagra, no artigo 205, a educação como direito de todos e dever do Estado e da
família. Ainda segundo a autora, essa linha mestra estabelecida pela Constituição é detalhada pela
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN (9.394/96), a qual vem ratificar normas
sobre a igualdade de oportunidades para todas as pessoas, incluindo neste rol as com algum tipo de
deficiência.

2. OBJETIVO GERAL:
1. Proporcionar a criança subsídios para enfrentar novos desafios, ampliando suas potencialidades e
posicionar-se de maneira critica responsável e construtiva nas diferentes situações sociais;
2. Oferecer elementos para que a criança desenvolva e/ou aprimore hábitos saudáveis relacionados
à alimentação, higiene pessoal e do ambiente e, promover situações onde a criança tenha
independência e autonomia favorecendo sua inserção ao meio dos demais amigos e de referidas
atividades realizada pelo grupo do qual faz parte.
 
3. OBJETIVOS ESPECIFICOS:
1. Planejar situações em que a criança aprenda a utilizar seus conhecimentos como instrumento de
compreensão da realidade, que permitam a ele expressar e comunicar suas idéias,usufruir das
produções culturais,bem como analisar interpretar e transformar o mundo que o rodeia;
2. Promover condições para que a criança se aproprie dos conteúdos, transformando-os em
conhecimento próprio;
3. Garantir um convívio social democrático com ênfase na compreensão e construção das regras,
desenvolvendo nas crianças atitudes de respeito, cooperação e solidariedade;
4. Propiciar um clima harmonioso de trabalho, valorizando a construção de vínculos afetivos e o
respeito á individualidade;
5. Promover situações para que a criança tenha confiança em suas capacidades
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cognitivas,afetiva,ética e social para agir com perseverança na busca do conhecimento .
 
4. METODOLOGIA:
1. 4. Estimulação Motora:
·          Posicione a criança na frente do espelho e nomeie, tocando, cada parte do corpo. Você pode
fazer isso cantando músicas que citem as partes do corpo e estimulem movimentos.  
·          Na frente do espelho façam caretas, modificando a expressão (fisionomia triste, alegre,
espantada, brava, etc.).  
·          Na frente do espelho façam caretas, modificando a expressão (fisionomia triste, alegre,
espantada, brava, etc.).  
·          Deite a criança em cima do papel e desenhe o contorno do seu corpo, mostre o desenho e
complete com os detalhes.  
·          Cubra a criança deixando a cabeça de fora. Vá descobrindo uma parte do corpo de cada vez
nomeando-o na hora do “achou!”.  
·          Vista e dispa um boneco junto com a criança, nomeando as partes do corpo.  
·          Dê banho na boneca junto com a criança, nomeando as partes do corpo.  
·          Faça com a criança, uma bola de massa de modelar. Batam na massa até ela ficar achatada.
Modelem o nariz, boca, olhos, etc., nomeando-os.
 
2. 4. Atividades que estimulam o controle dos movimentos:
 
·         Procure junto com a criança, figuras humanas em revistas. Recorte-as, separando a cabeça,
tronco e membros. Monte uma nova figura solicitando que a criança identifique qual parte se junta
com a outra.      
·         Deixe a criança riscar e pintar livremente o papel, de preferência grande, para que ela não
tenha que limitar a sua expressão gráfica.  
·          Desenhe uma figura simples e peça para a criança para pintar o interior da figura,
respeitando os limites. Varie a complexidade das figuras desenhadas.  
·          Role a bola para perto da criança e chame sua atenção sobre ela. Incentive-a pegá-la. Peça
para que devolva a você. Varie os movimentos, fazendo-a pular, girar a bola.  
·         Mostre a criança como derrubar as garrafas fazendo com que a bola bata nela como num
boliche. Estimule a criança a arremessar e rolar a bola.  
·          Coloque gotas de guache diluídas sobre a cartolina e mostre à criança que soprando através
do canudinho, ela se espalha e desenha formas no papel.  
·          Embrulhe o brinquedo com o papel ou jornal e ofereça-o à criança para que o desembrulhe
 
3.4 Estimulação da Comunicação  
 
·         Atividades que estimulam a comunicação  
·         Converse com a criança, imite os sons que ela produzir. Dê um significado a eles,
interpretando-os de acordo com o contexto da conversa.  
·          Use sempre gestos associando-os a expressões como: “tchau”, “não”, “sim”, “vamos”,
“quero”, “dá”, “alô”, etc. Isso facilitará a compreensão do significado dessas palavras, além de
permitir que a criança consiga se expressar através da imitação dos gestos, sem necessariamente
falar.  
·          Folheie o livro ou a revista com a criança, atendo-se às figuras que ela já conhece, podendo
introduzir algumas novas, nomeando-as e incentivando-as a repetir as palavras.  
·          Cante deixando claras as palavras das frases para que a criança acompanhe. Depois a peça
para completar frases da música com palavras ou últimas sílabas.  
·          Brinquem com os fantoches, incentivando a criança a imitar os sons produzidos por você.
Depois inverta os papéis e imite você os sons que ela consegue produzir. Crie histórias em que ela
seja um personagem e faça-a participar realizando sons e gestos que ela está apta a fazer. Se
necessário interprete o que a criança diz.  
·          Brinquem como se estivessem falando ao telefone. Crie diálogo que tenha começo, meio e
fim.
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4.4 Estimulação da Visão   
·         Atividades que estimulam a percepção visual  
 
·          Com a lanterna acesa, ilumine objetos e partes do corpo da criança e do seu, chamando a
atenção dela sobre o que está sendo iluminado. Peça para nomear o que vê.  
·         Use os canudos como lunetas e mostre objetos para a criança pedindo que os olhe através
delas. Depois cole o celofane em uma das pontas e peça para olhar de novo. Comparem o que
viram.  
·          Saia com a criança na luz do dia e depois coloque os óculos escuros nela. Conversem sobre
as diferenças observadas.  
·          Num local iluminado, coloque em frente aos olhos da criança, papéis celofane de diferentes
cores, para que ela perceba as mudanças que acontecem relacionadas à cor.  
·         Apresente-se à criança vestido normalmente. Saia da sala e coloque um apetrecho.
Apresente-se novamente à criança e peça para ela mostrar o que há de diferente em você.  
·          Faça bolhas de sabão para que a criança as observe e siga seu trajeto.    
·         Apresente alguns brinquedos à criança. Tape-lhe os olhos. Retire um deles e peça para a
criança tentar adivinhar que brinquedo está faltando. Inverta os papéis e peça que ela esconda para
que você adivinhe.   

5.4 Estimulação da Audição  
Ø  Atividades que estimulam a memória auditiva   
·         Apresente um brinquedo (que emita som) em diferentes posições em relação à criança (à
direita, à esquerda, acima, abaixo, em frente, atrás.) e oriente que a criança procure a fonte sonora
com o olhar ou aponte.  
·         Produza sons com o próprio corpo (assobiar, bater com os pés no chão, bater palmas, estalar
os dedos, etc.), e faça com que a criança busque-o e tente imitá-los.  
·         Provoque ruídos com os materiais disponíveis, batendo, esfregando, arrastando, etc. Chame a
atenção para os diversos sons e procure experimentá-los ou depois adivinhá-los.  
·         Confeccione chocalhos, colocando diversos materiais dentro da latinha e vedando o orifício
com fita crepe. Explore os chocalhos com a criança, fazendo com que ela observe os diferentes
timbres de sons produzidos por eles, assim como tente adivinhar o que tem dentro.  
·          Ouçam os ruídos e peça se possível para que a criança identifique o som ou reproduza-o. Se
ela não conseguir faça com ela.   
 
6.4Estimulação Tátil  
·         Nas crianças com intolerância tátil, incorpore gradativamente uma variedade de experiências
táteis no brincar.   
·         Geralmente será mais fácil se a criança iniciar a brincadeira de sua preferência a ter
sensações novas.   
·         O professor deve demonstrar a utilização do objeto/textura utilizando o seu próprio corpo.   
·         Apresente diversas texturas à criança (algodão, lixa fina...). Deixe-a observá-los e auxilie-a a
senti-los (passe-os em seu rosto, pés, mãos, barriga, etc.) Faça comentários acerca do que são das
suas características e das sensações percebidas. Fique atento para que seja dado tempo suficiente
para que a criança aproveite realmente cada um dos estímulos.  
·          Faça com a criança a receita de massinha caseira, apresente cada um dos ingredientes à
criança separadamente, depois, junte-os e faça a massinha de modelar. Depois de pronta brinquem
à vontade.  
·          Ajudar a criança a fazer a massa, usando as mãos para misturar os ingredientes: água,
farinha, pó colorido.  
·          Deixe a criança espalhar a tinta livremente sobre uma cartolina. Deixe que a criança se
acostume com a tinta aos poucos. Caso ela não goste do contato, peça para colocar a tinta na sua
mão e você pinta o papel, ou use colher, pincel para espalhar a tinta.  
·          Em uma caixa ou bacia coloque areia da praia e faça com que a criança manuseie-a
livremente. Comente com ela a respeito da textura, temperatura e de onde veio a areia, apalpando-
a e pegando-a, etc. Mostre-lhe diversas maneiras de brincar com a areia. Ajude a criança a perceber
que quando a areia está úmida, podemos construir castelos, bolos e outras formas e que, quando
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ela está seca, sua consistência é diferente e não conseguimos brincar da mesma maneira.
 
5. RECURSOS:
·         Caixa com feijão e brinquedos pequenos e emborrachados
·         Caixa com flocos de isopor com potes de diferentes tamanhos
·         Macarrões cereais e brinquedos
·         Balão com cereais e texturas diferentes. Apertar e explorar novas sensações táteis
·         Pedaço de espuma grande agua e sabão, fazer bastante espuma.
·         Brincadeiras com areia molhada
·         Caixa com feijão, arroz ou alpiste para explorar novas sensações táteis.
·         Rolo textualizado passar pelo corpo, como mãos, pés e costas.
·         Massagem com espaguete de piscina, pressão profunda, acalma.
·         Bolinha de Gel ou pedaços de gelatina para as crianças pegarem com as mãos.  
·         Tinta ou cola colorida
·         Bola grande ou tapete texturizados
·         Jogos de encaixe
·         Cola colorida ou guache no saco Zip plast
·         Colocar objetos dentro de uma lata/caixa
·         Rolo feito com uma toalha de banho enrolada e acolchoado na parte interna com espuma.
Serve para apoiar o aluno de bruços
·         Uma pequena bexiga de borracha colorida, recheada de farinha de trigo, formando uma bola.
Esta bola deve ficar bem flexível para que mude totalmente de forma ao ser apertada.
·         Pendure o móbile em local que possa ser visto pela criança. Balance os brinquedos para que o
som e a cor despertem a atenção.  Desenvolva atividades usando os brinquedos do móbile. 
·           Latas de leite em pó encapadas por vários materiais: feltro, cortiça, papel ondulado, plástico
com bolinhas, emborrachado, soft e lixa.   
·         Quatro potes de plástico com tampa, nas cores: amarelo, vermelho, azul e verde. Colocar
objetos diferentes em cada pote: conchas, moedas, pedras e balas.  
·         Colocar as pulseiras nos braços da criança para que ela ouça o som que elas produzem
sempre que agitar os braços. Brincar com o Incentivar a criança a procurar as pulseirinhas com as
mãos e agarrá-las. 

7. FORMAS DE ATENDIMENTO
Os atendimentos serão realizados de forma individual e em sala de aula juntamente com as demais
crianças da sala, com carga horária de 04 horas diárias totalizando 20 horas semanais.

8. AVALIAÇÃO:
O processo de avaliação deverá ser continuo e sistemático, com proposito de adequar as estratégias
a realidade da criança, levando ao êxito do plano elaborado.
  

F

Planejamento Específico

Disciplina: Educação Infantil

Professor: SEM PROFESSOR ALOCADO

CEI BEM QUERER PROFESSOR PIERRE WEIL

PLANO DE ENSINO 2019

AGRUPAMENTO III F

PROFESSORA KETLYN GISLAINE DA SILVA
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O planejamento do Agrupamento III F tem como objetivo principal nortear o processo de ensino-aprendizagem para torná-lo
mais efetivo, significativo e reflexivo de acordo com os projetos e os objetivos propostos.

Na seção II sobre a educação infantil da Lei de Diretrizes e Bases da Educação no artigo de número 29, é na educação
infantil que crianças de 0 a 5 anos em sua primeira etapa da educação básica se desenvolvem nos aspectos psicológico,
social, cognitivo e o sócio emocional, é nesta fase que a criança desenvolve capacidades fundamentais para o
desenvolvimento de suas habilidades que terão contribuição muito grande para a sua vida quando adulto, ela tem a
oportunidade de construir sua hipótese e sua aprendizagem sobre o mundo.

Nesta mesma perspectiva sobre a educação infantil recebemos apoio por meio da BNCC quanto ao desenvolvimento das
crianças nesta faixa etária pensando-se em trabalhar com campos de experiências de acordo com os saberes e
conhecimentos a serem proporcionados a elas. A BNCC está organizada da seguinte forma:

O eu, o outro e o nós

O convívio com outras crianças e com adultos leva os pequenos a constituírem um modo próprio de agir, sentir e pensar, descobrindo que
existem outros modos de vida, pessoas diferentes, com outros pontos de vista.

Ao mesmo tempo, elas constroem sua autonomia e senso de autocuidado, de reciprocidade e de interdependência com o meio.

Sendo assim, na Educação Infantil, o ideal é criar oportunidades para que as crianças entrem em contato com outros grupos sociais e culturais,
costumes, celebrações e narrativas.

Nessas experiências, elas podem ampliar o modo de perceber a si mesmas e ao outro, valorizar sua identidade, respeitar os outros e
reconhecer as diferenças que nos constituem como seres humanos.

Corpo, gestos e movimentos

Desde cedo, com o corpo, por meio dos sentidos, gestos e movimentos, as crianças exploram o mundo, o espaço e os objetos do seu entorno.

Estabelecem relações, expressam-se, brincam e produzem conhecimentos sobre si, sobre o outro, sobre o universo social e cultural.

E por meio das diferentes linguagens, como a música, a dança, o teatro, as brincadeiras de faz de conta, elas se comunicam e se expressam
com o corpo, emoção e linguagem.

Na Educação Infantil, o corpo das crianças ganha centralidade. Assim, é necessário que a instituição escolar promova oportunidades ricas para
que os pequenos possam explorar e vivenciar um amplo repertório.

Traços, sons, cores e formas

O contato com diferentes manifestações artísticas, culturais e científicas no cotidiano da escola, possibilita às crianças, por meio de
experiências diversificadas, vivenciar várias formas de expressão e linguagens.

Com base nessas experiências, elas se expressam por várias linguagens, criando suas próprias produções artísticas ou culturais.

Essas experiências contribuem para que, desde muito pequenas, as crianças desenvolvam senso estético e crítico, o conhecimento de si
mesmas, dos outros e da realidade que as cerca.

Portanto, a Educação Infantil precisa promover a participação das crianças em produções como as artes visuais, música, teatro, dança e
audiovisual. Tudo a fim de favorecer o desenvolvimento da sensibilidade, da criatividade e da expressão pessoal das crianças.

Escuta, fala, pensamento e imaginação

Na Educação Infantil, é importante promover experiências nas quais as crianças possam falar e ouvir, potencializando sua participação na
cultura oral.

Pois é na escuta de histórias, na participação em conversas, nas narrativas e em múltiplas linguagens que a criança se constitui ativamente

Prefeitura Municipal de Campinas
Secretaria Municipal de Educação

http://pponlinesme.campinas.sp.gov.br
22/05/2020 15:11:44   Página 218 de 243



como sujeito singular e pertencente a um grupo social.

Neste mesmo sentido, a imersão na cultura escrita deve partir do que as crianças conhecem e das curiosidades.

As experiências com a literatura infantil, propostas e mediadas pelo educador contribuem para o desenvolvimento do gosto pela leitura, do
estímulo à imaginação e da ampliação do conhecimento de mundo.

Além disso, o contato com histórias, contos, fábulas, poemas, cordéis etc. propicia a familiaridade com livros, com diferentes gêneros literários.

Nesse convívio com textos escritos, as crianças vão construindo hipóteses sobre a escrita que se revelam, inicialmente, em rabisco.

Isso leva os pequenos, aos poucos, a conhecer as letras do alfabeto, em escritas espontâneas e não convencionais, mas que indicam sua
compreensão da escrita como sistema de representação da língua e forma de comunicação.

Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações

As crianças vivem inseridas em espaços e tempos de diferentes e sempre procuram se situar, seja em ruas ou em saber o que é dia ou noite,
ontem ou amanhã.

Demonstram também curiosidade sobre o mundo físico, como seu próprio corpo, os fenômenos atmosféricos, os animais, as plantas e as
transformações da natureza.

E o mundo sociocultural, com as relações de parentesco e sociais entre as pessoas que conhece.

 

A professora em suas metodologias aplicará os campos propostos pela BNCC lado a lado com sua prática e afinidade com
as teorias de Vygotsky e Wallon, pois por meio da convivência com o outro é que nota-se a grande valia para a criança na
aquisição da aprendizagem, sendo um agrupamento misto a aprendizagem está sendo priorizada onde o mais novo ensina o
mais velho e vice e versa, na área da afetividade, opta-se em trabalhar por meio da teoria de Wallon, pois a criança necessita
sentir-se segura em seu ambiente para internalizar e expressar as contradições afetivas e conflituosas de cada momento
superando seus limites com coesão.

A professora também coloca em prática nas suas mediações das aprendizagens a teoria de Piaget onde a criança é parte
fundamental na construção de sua aprendizagem, desta forma a criança constrói o que aprende, utilizando o método do
construtivismo nas atividades de forma a contribuir para a aquisição da aprendizagem de cada uma delas, é no envolvimento
destes três teóricos que se dá a prática educativa feita pela professora do agrupamento em todas as atividades propostas no
decorrer do ano letivo.

A criança possui a mesma probabilidade de aprendizagem que um adulto, tanto os estímulos exteriores quanto os
interiores provocam a necessidade da aprendizagem, uma criança ao ver um objeto tem a percepção de efetuar várias
perguntas sobre o mesmo, porém o interesse parte das noções adquiridas e das disposições afetivas que melhoram o
equilíbrio cognitivo, a criança em sua aprendizagem necessita de cuidados e principalmente encontrar no outro a sua
segurança, o equilíbrio e desequilíbrio correspondem ao movimento intelectual entre sujeito/objeto. Assimilações e
acomodações organizam o cognitivo, ampliam os esquemas, no plano da ação e depois no psicológico, inicialmente em
desacordo com o nível intelectual do adulto. 

A interação se dá através do outro mais experiente. A criança inclui estímulos ausentes do seu campo visual imediato, suas
operações práticas são menos impulsivas e espontâneas, com a fala planeja, executa algo visível, assim, age num processo
psicológico complexo, usando o signo, uma atividade especificamente humana. (VYGOTSKY, 2005, 43).

A criança vendo e ouvindo ativa conexões novas no cérebro, apropria-se oralmente da língua materna, internaliza práticas
sociais, manipulando a fala e outros instrumentos culturais, imita a análise intelectual, processo interpessoal, mesmo não
tendo uma compreensão completa. 

A criança vivencia processos descontínuos, marcados por contradições, conflitos. Os estágios do seu desenvolvimento marcam-se
por características específicas, demarcadas nitidamente, passam por sobreposição, mistura, confusão, numa ordem necessária,
num ritmo descontínuo. (WALLON, 1981, 47).
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Nesse entendimento, o cognitivo e o afetivo marcam a atividade intelectual. O crescimento biológico traz progressos, as
revoluções de idade, chorar, sorrir, movimentar-se, jogar, manifestações peculiares à infância que dão passagens para outros
comportamentos, novas aprendizagens. O trabalho educativo em questão será construído a fim de que a criança se
desenvolva em seus aspectos, físico, psicológico, cognitivo, motor, cultural e social.

E para que este trabalho seja colocado em prática, constantemente as crianças são organizadas em grupo para que o
social e a integração entre todos da unidade educacional seja realizado tanto no momento das atividades, quanto nos
momentos de lazer externo, no decorrer da semana as crianças frequentam a roda da conversa, os cantinhos proporcionados
na sala tendo a opção de trocas, realizamos momentos onde meninos se agrupam com meninos e meninas com meninas,
porém o mais utilizado é o grupo heterogêneo, pois um aprende com o outro constantemente, trabalhamos tanto com os
grupos pequenos como com grupos grandes não havendo empecilhos em suas idades e sim uma boa convivência entre os
pares.

O grupo constantemente trabalha sempre um ajudando o outro e com atividades lúdicas e diversificadas de acordo com
os projetos realizados pela professora na unidade escolar, havendo regras de convivência, regras de condutas e momento de
assimilação entre o certo e o errado, ao mesmo tempo em que há uma educação de aprendizagem viabilizada pelo lúdico, há
momentos onde a professora realiza o cuidar, pois as crianças necessitam saber o quão grande é valiosa a presença e o afeto
de cada uma delas, a afetividade em muitos momentos se torna viável no educar, pois em momentos de conflitos o cuidar
colabora muito.

A socialização entre as crianças da turma e com outros grupos são realizadas em vários momentos como nos parques, em
festas, em apresentações e constantemente toda sexta-feira realizamos a sexta em cena, onde cada agrupamento faz uma
apresentação inclusive as professoras, as monitoras e outros funcionários da creche e também realizaremos exposições
culturais para a visita da comunidade no nosso ambiente educacional, estas atividades visam proporcionar momentos
descontraídos na aquisição da aprendizagem uns com os outros estreitando os laços afetivos e garantindo uma educação
assertiva aos objetivos propostos pelo grupo pedagógico.

Partindo desta proposta o Agrupamento III F estruturará seu trabalho com bases na Pedagogia de Projetos. Para Lilian Katz
(1999,p.38), “o trabalho em projetos visa a ajudar crianças pequenas a extrair um sentido mais profundo e completo de
eventos e fenômenos de seu próprio ambiente e de experiências que mereçam sua atenção. Os projetos oferecem a parte do
currículo na qual as crianças são encorajadas a tomarem suas próprias decisões e a fazerem suas próprias escolhas,
geralmente em cooperação com seus colegas, sobre o trabalho a ser realizado. Sendo assim, identificamos que este tipo de
trabalho aumenta a confiança das crianças em seus próprios poderes intelectuais e reforça sua disposição de continuar
aprendendo”. 

A turma deste agrupamento é formada por 33 crianças, com idades que variam de 3 a 6 anos,todas as crianças da turma
já eram frequentantes da unidade e apenas2 vieram do Agrupamento II e encontram-se em adaptação com o seu novo grupo.
Nesta turma há 17meninos e 16 meninas.

Durante o ano letivo de 2019 trabalharemos com o tema norteador “Eu e o mundo: toda ação tem uma reação ”,
sendo desenvolvido através de quatro subprojetos e semanas educativa. Iniciaremos o ano com o subprojeto “Construindo
minha identidade” onde trabalharemos a construção da identidade e autonomia, favorecendo novas interações
reverenciando seus conhecimentos a respeito de si e do outro, a autoestima, a família, o conhecimento da diversidade, do
seu corpo, interagindo com outros seres e com o meio. Trabalharemos roda de conversa, combinados, contação de histórias,
painéis, cantigas, músicas diversas, fantoches, teatro e brincadeiras que estimulem a afetividade e a confiança, passeio pela
escola e alimentação saudável. Dentro desse projeto trabalharemos também o mascote da sala que é uma estratégia
desenvolvida em parceria com as famílias para ensinar valores que ajudem na formação e educação de crianças, este
também possibilita que cada uma o leve para casa onde criança e família se interagem no objetivo de cuidar do mascote e
proporcionar momentos de amor e carinho entre todos e registrando tais momentos no livro da turma.

O segundo subprojeto será “Natureza, quem ama cuida: reciclar, recriar e transformar” onde trabalharemos a
natureza com suas diversidades, belezas, curiosidades e fragilidades, a valorização e a preservação do meio ambiente,
mostrar que podemos olhar a nossa volta de forma diferente e criativa. Trabalharemos com vídeos educativos, passeio pelo
ambiente escolar, música, dança, teatro, confecções de painéis, pesquisas, contação de história, horta, experiências,
culinária, confecções de brinquedos com sucatas, pinturas, modelagem, cores seletiva.

O terceiro subprojeto será “O mundo tem todas as cores/ diversidade” onde trabalharemos com as cores de modo
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que as crianças possam identificá-las e nomeá-las, ampliando o seu vocabulário e seu conhecimento do mundo, observar e
entender as diversidades, regras de convivências melhorando o convívio entre as crianças. Trabalharemos roda de conversa,
músicas, danças, fotos, livros revistas, vídeo, contação de histórias, teatro, fantasias, dominó, jogos, raciocínio lógico,
experiências, culinária, cores, modelagem, carimbos, os cinco sentidos, desenhos com guache, lápis de cor, giz de cera,
painéis, manipulação de materiais recicláveis, circuito, brincadeiras, bambolês.

O quarto subprojeto será “Quem canta um conto se encanta” onde trabalharemos a linguagem musical, oral,
habilidade rítmicas, visuais, motoras, físicas e psicológicas. Trabalharemos contação de história, música, linguagem oral e
corporal, teatro, controle muscular, percepção do equilíbrio, coordenação motora, jogos, brincadeiras, raciocínio lógico,
exploração de diferentes materiais.

Nesta mesma perspectiva serão realizadas atividades agrupadas como semanas educativas para uma maior agregação
de valores respeitando os direitos e deveres de cada cidadão, as semanas educativas as quais foram previamente escolhidas
e cada uma com sua respectiva data dentro do calendário escolar são:Horta na escola: a proposta é despertar o interesse
das crianças para o cultivo de horta, conhecer o processo de germinação, manusear a terra, cuidar, colher e através da horta
proporcionar uma aprendizagem sobre uma alimentação saudável. Educação inclusiva: a proposta é mostrar para todas as
crianças que nenhuma deficiência limita e que todos independente de ter ou não deficiência pode aprender.

Coleta seletiva: a proposta é mostrar para as crianças a importância da coleta seletiva para o nosso meio ambiente.
Semana da Família:  a proposta é a um momento onde a família poderá participar juntamente com as crianças e despertar
nas crianças o amor, o respeito e o cuidado. Semana do livro: a proposta é estimular as crianças através de contação de
histórias, manuseio de livros e o prazer pela literatura. Semana da criança: Realizarmos uma semana com bastante
brincadeira, jogos, brinquedos e varias atividades onde as crianças poderão participar com autonomia. Consciência negra:
introduzir o conhecimento e trabalhar a igualdade social das etnias.

Trabalharemos também com os dias especiais, dias aqueles que se tornam inesquecíveis na infância da criança e possuindo
grande valor em sua fase adulta, desta formas os nossos dias especiais na unidade escolar trazem os temas:
Aniversariantes do mês: Com decoração e bolo serão comemorados os aniversariantes do mês no refeitório. Partilha:
Promover a partilha entre os agrupamentos. Quem cuida de mim: dia especial que contará com a participação da família e
confecção de lembrancinhas. Festa na floresta: Depois de abordar o tema “floresta” com as crianças, elas terão
brincadeiras, apresentação de dança e confecções de cartaz. Passeios agrupamento III: a proposta é oferecer momento
de prazer, aprendizado e diversão para as crianças fora do ambiente escolar. Festa da família: dia especial que contará
com a participação da família e confecção de lembrancinhas. Exposição: exposição onde todos poderão apreciar o trabalho
de cada turma. Visita no ensino fundamental: Conhecer a escola de ensino fundamental onde alguns alunos irão estudar.
Festa de despedida do agrupamento III: despedida das crianças que irão para o ensino fundamental.

Todos os nossos projetos serão trabalhados dentro do ambiente escolar e algumas como estudo de meio, para melhor
exploração das atividades contamos com os recursos dassalas ambientes que são estruturadas da seguinte forma e dentro de
cada uma delas serão aplicada as seguintes atividades:

 

Sala Ambiente de Linguagem:

•      Criar habito de ouvir histórias;
•      Conhecer histórias da literatura brasileira;
•      Ampliar a capacidade de comunicação oral e estimular a criança em expressar seus desejos com palavras;
•      Participar de variadas situações de comunicação oral, para interagir e expressar necessidades e sentimentos;
•      Estabelecer conexão com a leitura por meio do contato de livros e palavras impressas em cartazes;
•      Distinguir escrita de desenhos;
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•      Ampliar o conhecimento sobre a escrita;

      Reconhecer seu nome escrito, sabendo identificá-lo nas diversas situações do cotidiano;
•    Proporcionar momentos de alegria e ludicidade com apresentações de teatro, projetos de leitura, mascote e

brincadeiras imaginárias “faz de conta”;
•      Desenvolver a linguagem oral e a capacidade de ouvir;
•      Ampliar o vocabulário;
•      Estimular a criatividade.
•      Oportunizar aos alunos o contato com o Hino Nacional.
•      Entender a importância de se cantar o Hino Nacional.
•      Orientar os alunos sobre como proceder quando escuta ou canta o Hino Nacional.

 

 

Sala Ambiente de Artes:

•      Aprofundar o conhecimento sobre cores, linhas e formas representadas na obra.
•      Desenvolver as habilidades de visão parcial e total do trabalho.
•      Aguçar a criatividade e desenvolver as capacidades de compreensão e interpretação de mundo a partir da visualização

de imagem.
•      Desenvolver a coordenação motora fina.
•      Desenvolver a coordenação motora grossa.
•      Estimular a criatividade.
•      Explorar e conhecer as possibilidades sonoras do corpo.
•      Movimentar-se espontaneamente ao som de músicas com ritmos variados.
•      Trabalhar com a música e dança visando como eixo principal o desenvolvimento da linguagem corporal das crianças

através da apresentação de coreografia.
 

 

Sala Ambiente de Ciências:

•      Estimular o cuidado para consigo referente a higiene pessoal.
•      Desenvolver com as crianças ações e posturas responsáveis diante de problemas ambientais.
•      Sensibilizar sobre a importância da preservação do Meio Ambiente, identificando as situações que causam danos à

ecologia.
•      Estimular o amor pela conservação da natureza.
•      Enfatizar a problemática do lixo e a solução oferecida pela reciclagem.
•      Apresentar diferentes espécies em extinção.
•      Conscientizar sobre o uso correto da água e sua importância;
•      Incentivar o respeito ao meio ambiente;
•      Desenvolver atividades recicláveis;
•      Incentivar sobre o descarte de lixos nos lugares corretos;
•     Conscientizar a criança da importância da água na vida dos seres vivos, fazendo-a compreender que a água é fonte de

vida.
•      Reconhecer a ação do homem na transformação do meio ambiente.
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•      Incentivar uma alimentação saudável e conhecer os alimentos;
•      Reconhecimento de situações de desperdício;
•      Orientar sobre o racionamento e uso correto da água;
•      Conhecer o ciclo das plantas;
•      Cultivar horta com zelo;
•      Conhecer diferentes tipos de animais dentro de suas classificações;
•      Através da roda de conversa, perceber a opinião dos colegas;
•      Desenvolver o respeito através de brincadeiras coletivas;

 

 

Sala Ambiente de Matemática:

•      Desenvolver a percepção das formas cores e quantidades, e classificações de medidas.
•      Estimular as crianças a ter confiança em suas próprias estratégias e na sua capacidade para lidar com situação

matemática, utilizando seus conhecimentos prévios.
•    Comunicar ideias matemáticas, hipóteses, processos utilizados e resultados encontrados em situações problema

relativos a quantidades, espaço físico e medida.
 
 

 

Pscomotricidade:

•      Movimentar livremente ao escutar um estimulo sonoro.

• Explorar diferentes intensidades, velocidades, durações do movimento, conhecendo gradativamente os limites as
potencialidades de seu corpo.

•      Controlar seus recursos de deslocamento e ajustando suas habilidades motoras para utilizá-las em jogos, brincadeiras,
danças e demais situações.

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

•      Desenvolver a coordenação motora fina.
•      Desenvolver a coordenação motora grossa.

 

Em todas as atividades realizadas neste agrupamento há uma grande preocupação em respeitar as diferenças e
semelhanças da turma e também em organizar diferentes estratégias para atender os diferentes níveis de desenvolvimento
das crianças.

      Valorizamos o espaço devido a seu poder de organizar, de promover relacionamentos agradáveis entre pessoas de
diferentes   idades, de criar um ambiente atraente, de oferecer mudanças, de promover escolhas e atividades, e a seu
potencial para iniciar toda a espécie de aprendizagem social, afetiva e cognitiva.

O trabalho vivenciado por esta turma será registrado através de fotos, construção de textos coletivos, depoimentos das
famílias, da equipe, das crianças e da professora e desenhos.

A avaliação pedagógica será contínua viabilizando o desenvolvimento da criança através da observação e do registro. A cada
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trimestre será elaborado o relatório individual da criança contendo dados do desenvolvimento de cada uma para o
conhecimento das famílias.
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F

Planejamento Específico

Disciplina: Educação Especial

Professor: SEM PROFESSOR ALOCADO

Plano de Ensino da Educação Especial

PÚBLICO ALVO:
Crianças de 0 a 5 anos portadoras de necessidades educacionais especiais atendidas nesta
instituição de ensino.

1. JUSTIFICATIVA:
As mudanças paradigmáticas observadas no cenário educacional recente têm contribuído
significativamente para o reconhecimento e o respeito às diversidades individuais dentro do
ambiente escolar. Ao focarmos nosso olhar para os alunos portadores de necessidades educativas
especiais, constatamos que a partir da década de 80, vários são os estudos e as ações que apontam
para a inclusão e a valorização desses alunos nas diversas disciplinas do currículo escolar.
Em nosso país, essa mudança de postura pedagógica voltada para a Educação inclusiva que atenda
a todos sem distinção tem seu marco inicial, segundo Rodrigues (2004) com o texto constitucional
de 1988, que consagra, no artigo 205, a educação como direito de todos e dever do Estado e da
família. Ainda segundo a autora, essa linha mestra estabelecida pela Constituição é detalhada pela
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN (9.394/96), a qual vem ratificar normas
sobre a igualdade de oportunidades para todas as pessoas, incluindo neste rol as com algum tipo de
deficiência.

2. OBJETIVO GERAL:
1. Proporcionar a criança subsídios para enfrentar novos desafios, ampliando suas potencialidades e
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posicionar-se de maneira critica responsável e construtiva nas diferentes situações sociais;
2. Oferecer elementos para que a criança desenvolva e/ou aprimore hábitos saudáveis relacionados
à alimentação, higiene pessoal e do ambiente e, promover situações onde a criança tenha
independência e autonomia favorecendo sua inserção ao meio dos demais amigos e de referidas
atividades realizada pelo grupo do qual faz parte.
 
3. OBJETIVOS ESPECIFICOS:
1. Planejar situações em que a criança aprenda a utilizar seus conhecimentos como instrumento de
compreensão da realidade, que permitam a ele expressar e comunicar suas idéias,usufruir das
produções culturais,bem como analisar interpretar e transformar o mundo que o rodeia;
2. Promover condições para que a criança se aproprie dos conteúdos, transformando-os em
conhecimento próprio;
3. Garantir um convívio social democrático com ênfase na compreensão e construção das regras,
desenvolvendo nas crianças atitudes de respeito, cooperação e solidariedade;
4. Propiciar um clima harmonioso de trabalho, valorizando a construção de vínculos afetivos e o
respeito á individualidade;
5. Promover situações para que a criança tenha confiança em suas capacidades
cognitivas,afetiva,ética e social para agir com perseverança na busca do conhecimento .
 
4. METODOLOGIA:
1. 4. Estimulação Motora:
·          Posicione a criança na frente do espelho e nomeie, tocando, cada parte do corpo. Você pode
fazer isso cantando músicas que citem as partes do corpo e estimulem movimentos.  
·          Na frente do espelho façam caretas, modificando a expressão (fisionomia triste, alegre,
espantada, brava, etc.).  
·          Na frente do espelho façam caretas, modificando a expressão (fisionomia triste, alegre,
espantada, brava, etc.).  
·          Deite a criança em cima do papel e desenhe o contorno do seu corpo, mostre o desenho e
complete com os detalhes.  
·          Cubra a criança deixando a cabeça de fora. Vá descobrindo uma parte do corpo de cada vez
nomeando-o na hora do “achou!”.  
·          Vista e dispa um boneco junto com a criança, nomeando as partes do corpo.  
·          Dê banho na boneca junto com a criança, nomeando as partes do corpo.  
·          Faça com a criança, uma bola de massa de modelar. Batam na massa até ela ficar achatada.
Modelem o nariz, boca, olhos, etc., nomeando-os.
 
2. 4. Atividades que estimulam o controle dos movimentos:
 
·         Procure junto com a criança, figuras humanas em revistas. Recorte-as, separando a cabeça,
tronco e membros. Monte uma nova figura solicitando que a criança identifique qual parte se junta
com a outra.      
·         Deixe a criança riscar e pintar livremente o papel, de preferência grande, para que ela não
tenha que limitar a sua expressão gráfica.  
·          Desenhe uma figura simples e peça para a criança para pintar o interior da figura,
respeitando os limites. Varie a complexidade das figuras desenhadas.  
·          Role a bola para perto da criança e chame sua atenção sobre ela. Incentive-a pegá-la. Peça
para que devolva a você. Varie os movimentos, fazendo-a pular, girar a bola.  
·         Mostre a criança como derrubar as garrafas fazendo com que a bola bata nela como num
boliche. Estimule a criança a arremessar e rolar a bola.  
·          Coloque gotas de guache diluídas sobre a cartolina e mostre à criança que soprando através
do canudinho, ela se espalha e desenha formas no papel.  
·          Embrulhe o brinquedo com o papel ou jornal e ofereça-o à criança para que o desembrulhe
 
3.4 Estimulação da Comunicação  
 
·         Atividades que estimulam a comunicação  
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·         Converse com a criança, imite os sons que ela produzir. Dê um significado a eles,
interpretando-os de acordo com o contexto da conversa.  
·          Use sempre gestos associando-os a expressões como: “tchau”, “não”, “sim”, “vamos”,
“quero”, “dá”, “alô”, etc. Isso facilitará a compreensão do significado dessas palavras, além de
permitir que a criança consiga se expressar através da imitação dos gestos, sem necessariamente
falar.  
·          Folheie o livro ou a revista com a criança, atendo-se às figuras que ela já conhece, podendo
introduzir algumas novas, nomeando-as e incentivando-as a repetir as palavras.  
·          Cante deixando claras as palavras das frases para que a criança acompanhe. Depois a peça
para completar frases da música com palavras ou últimas sílabas.  
·          Brinquem com os fantoches, incentivando a criança a imitar os sons produzidos por você.
Depois inverta os papéis e imite você os sons que ela consegue produzir. Crie histórias em que ela
seja um personagem e faça-a participar realizando sons e gestos que ela está apta a fazer. Se
necessário interprete o que a criança diz.  
·          Brinquem como se estivessem falando ao telefone. Crie diálogo que tenha começo, meio e
fim.
 
4.4 Estimulação da Visão   
·         Atividades que estimulam a percepção visual  
 
·          Com a lanterna acesa, ilumine objetos e partes do corpo da criança e do seu, chamando a
atenção dela sobre o que está sendo iluminado. Peça para nomear o que vê.  
·         Use os canudos como lunetas e mostre objetos para a criança pedindo que os olhe através
delas. Depois cole o celofane em uma das pontas e peça para olhar de novo. Comparem o que
viram.  
·          Saia com a criança na luz do dia e depois coloque os óculos escuros nela. Conversem sobre
as diferenças observadas.  
·          Num local iluminado, coloque em frente aos olhos da criança, papéis celofane de diferentes
cores, para que ela perceba as mudanças que acontecem relacionadas à cor.  
·         Apresente-se à criança vestido normalmente. Saia da sala e coloque um apetrecho.
Apresente-se novamente à criança e peça para ela mostrar o que há de diferente em você.  
·          Faça bolhas de sabão para que a criança as observe e siga seu trajeto.    
·         Apresente alguns brinquedos à criança. Tape-lhe os olhos. Retire um deles e peça para a
criança tentar adivinhar que brinquedo está faltando. Inverta os papéis e peça que ela esconda para
que você adivinhe.   

5.4 Estimulação da Audição  
Ø  Atividades que estimulam a memória auditiva   
·         Apresente um brinquedo (que emita som) em diferentes posições em relação à criança (à
direita, à esquerda, acima, abaixo, em frente, atrás.) e oriente que a criança procure a fonte sonora
com o olhar ou aponte.  
·         Produza sons com o próprio corpo (assobiar, bater com os pés no chão, bater palmas, estalar
os dedos, etc.), e faça com que a criança busque-o e tente imitá-los.  
·         Provoque ruídos com os materiais disponíveis, batendo, esfregando, arrastando, etc. Chame a
atenção para os diversos sons e procure experimentá-los ou depois adivinhá-los.  
·         Confeccione chocalhos, colocando diversos materiais dentro da latinha e vedando o orifício
com fita crepe. Explore os chocalhos com a criança, fazendo com que ela observe os diferentes
timbres de sons produzidos por eles, assim como tente adivinhar o que tem dentro.  
·          Ouçam os ruídos e peça se possível para que a criança identifique o som ou reproduza-o. Se
ela não conseguir faça com ela.   
 
6.4Estimulação Tátil  
·         Nas crianças com intolerância tátil, incorpore gradativamente uma variedade de experiências
táteis no brincar.   
·         Geralmente será mais fácil se a criança iniciar a brincadeira de sua preferência a ter
sensações novas.   
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·         O professor deve demonstrar a utilização do objeto/textura utilizando o seu próprio corpo.   
·         Apresente diversas texturas à criança (algodão, lixa fina...). Deixe-a observá-los e auxilie-a a
senti-los (passe-os em seu rosto, pés, mãos, barriga, etc.) Faça comentários acerca do que são das
suas características e das sensações percebidas. Fique atento para que seja dado tempo suficiente
para que a criança aproveite realmente cada um dos estímulos.  
·          Faça com a criança a receita de massinha caseira, apresente cada um dos ingredientes à
criança separadamente, depois, junte-os e faça a massinha de modelar. Depois de pronta brinquem
à vontade.  
·          Ajudar a criança a fazer a massa, usando as mãos para misturar os ingredientes: água,
farinha, pó colorido.  
·          Deixe a criança espalhar a tinta livremente sobre uma cartolina. Deixe que a criança se
acostume com a tinta aos poucos. Caso ela não goste do contato, peça para colocar a tinta na sua
mão e você pinta o papel, ou use colher, pincel para espalhar a tinta.  
·          Em uma caixa ou bacia coloque areia da praia e faça com que a criança manuseie-a
livremente. Comente com ela a respeito da textura, temperatura e de onde veio a areia, apalpando-
a e pegando-a, etc. Mostre-lhe diversas maneiras de brincar com a areia. Ajude a criança a perceber
que quando a areia está úmida, podemos construir castelos, bolos e outras formas e que, quando
ela está seca, sua consistência é diferente e não conseguimos brincar da mesma maneira.
 
5. RECURSOS:
·         Caixa com feijão e brinquedos pequenos e emborrachados
·         Caixa com flocos de isopor com potes de diferentes tamanhos
·         Macarrões cereais e brinquedos
·         Balão com cereais e texturas diferentes. Apertar e explorar novas sensações táteis
·         Pedaço de espuma grande agua e sabão, fazer bastante espuma.
·         Brincadeiras com areia molhada
·         Caixa com feijão, arroz ou alpiste para explorar novas sensações táteis.
·         Rolo textualizado passar pelo corpo, como mãos, pés e costas.
·         Massagem com espaguete de piscina, pressão profunda, acalma.
·         Bolinha de Gel ou pedaços de gelatina para as crianças pegarem com as mãos.  
·         Tinta ou cola colorida
·         Bola grande ou tapete texturizados
·         Jogos de encaixe
·         Cola colorida ou guache no saco Zip plast
·         Colocar objetos dentro de uma lata/caixa
·         Rolo feito com uma toalha de banho enrolada e acolchoado na parte interna com espuma.
Serve para apoiar o aluno de bruços
·         Uma pequena bexiga de borracha colorida, recheada de farinha de trigo, formando uma bola.
Esta bola deve ficar bem flexível para que mude totalmente de forma ao ser apertada.
·         Pendure o móbile em local que possa ser visto pela criança. Balance os brinquedos para que o
som e a cor despertem a atenção.  Desenvolva atividades usando os brinquedos do móbile. 
·           Latas de leite em pó encapadas por vários materiais: feltro, cortiça, papel ondulado, plástico
com bolinhas, emborrachado, soft e lixa.   
·         Quatro potes de plástico com tampa, nas cores: amarelo, vermelho, azul e verde. Colocar
objetos diferentes em cada pote: conchas, moedas, pedras e balas.  
·         Colocar as pulseiras nos braços da criança para que ela ouça o som que elas produzem
sempre que agitar os braços. Brincar com o Incentivar a criança a procurar as pulseirinhas com as
mãos e agarrá-las. 

7. FORMAS DE ATENDIMENTO
Os atendimentos serão realizados de forma individual e em sala de aula juntamente com as demais
crianças da sala, com carga horária de 04 horas diárias totalizando 20 horas semanais.

8. AVALIAÇÃO:
O processo de avaliação deverá ser continuo e sistemático, com proposito de adequar as estratégias
a realidade da criança, levando ao êxito do plano elaborado.
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A

Planejamento Específico

Disciplina: Educação Infantil

Professor: 911001336 - MÔNICA CRISTINA DA SILVA DE MORAES

CEI BEM QUERER PROFESSOR PIERRE WEIL

 

PLANO DE ENSINO 2019

  AG II A

Professora : Mônica Cristina da Silva de Moraes

 

Sou Mônica Cristina da Silva de Moraes ,casada ,mãe de dois filhos ,Gabriel de onze anos e Felipe de seis anos. Sou graduada
Licenciatura Plena em Pedagogia,na universidade Unip.Conclui o curso no ano de 2014. Trabalho na área da educação desde
o ano de 2010. No momento trabalho como professora na nave mãe CEI Bem Querer Professor Pierre Weil, Turma AGII A
,composta por 31 crianças ,sendo dezenove meninas e doze meninos,professora e duas monitoras.As turmas foram divididas
por agrupamento,onde na sala contém crianças com faixa etária entre um ano e meio à três anos de idade. A equipe gestora
fez uso da aleatoriedade para formação do agrupamento. Dezesseis crianças ainda usam fraldas e quinze crianças já estão
desfraldadas. Algumas crianças já frequentavam o agrupamento I em 2018, outras vieram de outras unidades. Somente três
crianças não haviam frequentado creches.

Esse período é considerado Primeira Infância, e fará toda a diferença no futuro,sendo a base para o desenvolvimento
posterior.Destaco a importância da escola ,professora e monitoras ,para além de cuidados ,nesse período a criança deve se
envolver, interagir e agir com o meio ,com o outro e com si mesma para aprender e descobrir o mundo que o cerca.   É nesse
momento que a criança desenvolve características,habilidades e aptidões.

 

[...] a base para as aprendizagens humanas está na primeira infância. Entre o primeiro e o terceiro ano de idade a
qualidade de vida de uma criança tem muita influência em seu desenvolvimento  futuro e ainda pode ser
determinante em relação a contribuições que,quando adulta oferecerá à sociedade. Caso essa fase ainda
inclua suporte para os demais desenvolvimentos,como   habilidades motoras,adaptativas,crescimento cognitivo
,aspectos sócio-emocionais e desenvolvimento da linguagem,as relações sociais e vida escolar da criança serão bem
sucedidas e fortalecidas.

                                                        (PICCININ,2012,P.38)   

 

O atendimento diário acontece de segunda à sexta-feira ,às 7:00 hs da manhã e termina às 17: 00 hs.

A rotina diária é apresentada para as crianças na roda de conversa .Tem como obetivo trabalhar a comunicação oral com
muitas  músicas ,tornando assim um  momento de aprendizagem ,pois as crianças aproveitam esse espaço para se
explicar,relatar,descrever,argumentar ,perguntar e aprender à ouvir o colega.

As brincadeiras e atividades serão baseadas nas necessidades e interesses das crianças ,contribuindo para uma socialização
harmoniosa ,onde a criança adquire indepêndencia,autonomia ,confiança em si e na professora e monitoras.

Algumas crianças já possuem autonomia para ir ao banheiro ,guardar os seus pertences na mochila ,escovar os
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dentes,brincar em alguns brinquedos e outras ainda precisa ser trabalhado a autonomia.    

...O professor não ensina, mas arranja modos de a própria criança descobrir. Cria situações-problemas.
( Jean Piaget)

 

O Parque

A hora do parque é um dos momentos mais esperado pelas crianças.É uma maneira que a criança encontra para extravasar
sua energia ,por meio de situações criadas sozinha ou com os amiguinhos,onde tenta entender o mundo à sua volta. Tem
contato com a terra,bichinhos como borboletas, tornam os momentos agradáveis e construtivos.

Tanque de Areia

As crianças adoram ir ao tanque de areia para fazer castelos,construções com baldinhos e pás.É uma ferramenta pedagógica
muito importante ,pois estimula habilidades psicomotoras, emocionais e sociais .Além disso é um espaço para relaxamento e
também contribui para o processo de adaptação da criança.

Quiosque

É um espaço muito agradável onde posso realizar contações de histórias ,fazer rodas de músicas , brincadeiras de roda,
pecinhas de montar, danças e diversos brinquedos.

Casa de bonecas

A turma faz a visita na casa de bonecas uma vez na semana. As crianças adoram brincarcom os brinquedos da
casa.Aproveitando esse momento para a socialização e interação entre eles, e mostrando a importância em dividir os
brinquedos.

Pátio

Brincadeiras no pátio com cavalinhos, motocas, casinhas, escorregadores de plásticos é ótimo para sondar movimentos,
coordenação motora e ajudar a criança em seu desenvolvimento e interação com os demais. É um ambiente onde a criança
se sente muito à vontade e feliz.

Refeitório

O momento da refeição permite a criança sentir prazer, interagir com seus pares, manusear talheres, ter cuidado com a
higiene pessoal antes, durante e após as refeições. Incentivar as crianças a ter hábitos alimentares saudáveis, conhecer e
experimentar os alimentos e frutas, estimular a autonomia da criança. A atenção é voltada para as crianças, mediante as
interações, incentivando a comer e fazendo as intervenções necessárias para a aprendizagem.

Para o ano de 2019, iremos desenvolver os seguintes projetos: “Eu, Família e Sociedade, Os animais e o Mundo que nos
cercam Criar e Recriar  e Água - O MAIOR BEM DA TERRA ." E também iremos trabalhar com Semanas Educativas:
Alimentação saudável/horta , Educação Inclusiva , Dia da Partilha ,Quem cuida de mim , Coleta Seletiva "DENGUE",Semana da
Criança, Semana do Livro e Consciência Negra.

Iremos realizar a Festa da Família e também Escola Aberta, onde realizaremos a exposição de trabalhos desenvolvidos pelas
crianças.

                                                    ...Educar é semear com sabedoria

e colher com paciência.

    Augusto Cury

Projeto "Eu Família e Sociedade" tem o objetivo de promover e desenvolver um trabalho coletivo no ambiente
escolar,envolvendo a participação da família no processo ensino-aprendizagem como parceiros e colaboradores
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conscientes,além de estimular a valorização e respeito uns pelos outros,o autoconhecimento de si mesma e a autonomia em
suas decisões que tornaram crianças criadoras de sua própria história.

Projeto "Os Animais e o Mundo que nos cercam” o objetivo é promover o desenvolvimento de algumas habilidades e o
envolvimento das crianças com o tema do projeto através de atividades dirigidas e por meio da ludicidade.

Projeto "Criar e Recriar”, tem como objetivo sensibilizar as crianças sobre a importância da preservação do meio ambiente,
identificando as situações que causam danos a ecologia como: Poluição ,desmatamento,queimadas,extinção de animais e
outros ,estimulando assim o interesse pela natureza e também enfatizar a problemática do lixo e a solução oferecida pela
reciclagem.

Projeto “Água-O Maior Bem da Terra", o objetivo é descobrir, investigar e ampliar o conhecimento sobre a água, seus estados
físicos características, transformações, cuidados e desperdícios.

Semanas Educativas Alimentações Saudável/Horta - tem como objetivo formar valores sociais, culturais e alimentares nas
crianças proporcionando ensinamentos sobre sustentabilidade e hábitos alimentares saudáveis.

Educação inclusiva - objetivo é incentivar o respeito ao próximo e suas necessidades.As diferenças são apresentadas como
diversidade e não como problemas.Podemos assim ampliar a visão do mundo e desenvolver oportunidades de convivências a
todas as crianças.

Dia da Partilha - Incentivar as crianças na alimentação à atitudes de compartilhamento e solidariedade,estimulando a
integração e colaboração entre as crianças.

Quem Cuida de Mim-O objetivo é apresentar para as crianças valores e respeito pelas pessoas que cuidam delas.
Proporcionar um momento diferente na creche, para que as crianças vivenciem um período da sua rotina com as pessoas que
cuidam delas(convivem em casa).Realizar uma oficina e logo após compartilhar um lanche gostoso.

Coleta Seletiva "DENGUE"- Conscientizar as crianças e sociedade no combate ao mosquito AEDES AEGYPTI ,transmissor da
Dengue.Apresentar as cores da Coleta Seletiva ,incentivando os pequenos a separarem o lixo de forma correta.

Semana do livro- Incentivar o hábito à leitura, despertar a imaginação, emoções e sentimentos de forma significativas
através de contação de histórias com fantoches e objetos diferentes.

Semana da Criança - Devemos proporcionar momentos com brincadeiras, brinquedos,jogos e desafios, momentos prazerosos
com muita alegria.

Consciência Negra-Estimular o respeito pelas diferenças e ressaltar a importância dos negros na construção da história do
povo brasileiro,através de histórias e teatros.

 

                                                       ...Educação não transforma o mundo...

                                                           Educação muda as pessoas...

                                                           Pessoas transformam o mundo.

                                                                     Paulo Freire

 

 

Referências Bibliográficas

https://gestaoescolar.org.br

www.guiadobebe.com.br
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Livro do Professor Da Educação Infantil - Práticas Comentadas para Inspirar

www.joinville.sc.gov.br

www.crianca.mppr.mp.br/2017

www.portalpmt.teresina.pi.gov.br

https://escolaeducacao.com.br

A

Planejamento Específico

Disciplina: Educação Especial

Professor: SEM PROFESSOR ALOCADO

Plano de Ensino da Educação Especial

PÚBLICO ALVO:
Crianças de 0 a 5 anos portadoras de necessidades educacionais especiais atendidas nesta
instituição de ensino.

1. JUSTIFICATIVA:
As mudanças paradigmáticas observadas no cenário educacional recente têm contribuído
significativamente para o reconhecimento e o respeito às diversidades individuais dentro do
ambiente escolar. Ao focarmos nosso olhar para os alunos portadores de necessidades educativas
especiais, constatamos que a partir da década de 80, vários são os estudos e as ações que apontam
para a inclusão e a valorização desses alunos nas diversas disciplinas do currículo escolar.
Em nosso país, essa mudança de postura pedagógica voltada para a Educação inclusiva que atenda
a todos sem distinção tem seu marco inicial, segundo Rodrigues (2004) com o texto constitucional
de 1988, que consagra, no artigo 205, a educação como direito de todos e dever do Estado e da
família. Ainda segundo a autora, essa linha mestra estabelecida pela Constituição é detalhada pela
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN (9.394/96), a qual vem ratificar normas
sobre a igualdade de oportunidades para todas as pessoas, incluindo neste rol as com algum tipo de
deficiência.

2. OBJETIVO GERAL:
1. Proporcionar a criança subsídios para enfrentar novos desafios, ampliando suas potencialidades e
posicionar-se de maneira critica responsável e construtiva nas diferentes situações sociais;
2. Oferecer elementos para que a criança desenvolva e/ou aprimore hábitos saudáveis relacionados
à alimentação, higiene pessoal e do ambiente e, promover situações onde a criança tenha
independência e autonomia favorecendo sua inserção ao meio dos demais amigos e de referidas
atividades realizada pelo grupo do qual faz parte.
 
3. OBJETIVOS ESPECIFICOS:
1. Planejar situações em que a criança aprenda a utilizar seus conhecimentos como instrumento de
compreensão da realidade, que permitam a ele expressar e comunicar suas idéias,usufruir das
produções culturais,bem como analisar interpretar e transformar o mundo que o rodeia;
2. Promover condições para que a criança se aproprie dos conteúdos, transformando-os em
conhecimento próprio;
3. Garantir um convívio social democrático com ênfase na compreensão e construção das regras,
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desenvolvendo nas crianças atitudes de respeito, cooperação e solidariedade;
4. Propiciar um clima harmonioso de trabalho, valorizando a construção de vínculos afetivos e o
respeito á individualidade;
5. Promover situações para que a criança tenha confiança em suas capacidades
cognitivas,afetiva,ética e social para agir com perseverança na busca do conhecimento .
 
4. METODOLOGIA:
1. 4. Estimulação Motora:
·          Posicione a criança na frente do espelho e nomeie, tocando, cada parte do corpo. Você pode
fazer isso cantando músicas que citem as partes do corpo e estimulem movimentos.  
·          Na frente do espelho façam caretas, modificando a expressão (fisionomia triste, alegre,
espantada, brava, etc.).  
·          Na frente do espelho façam caretas, modificando a expressão (fisionomia triste, alegre,
espantada, brava, etc.).  
·          Deite a criança em cima do papel e desenhe o contorno do seu corpo, mostre o desenho e
complete com os detalhes.  
·          Cubra a criança deixando a cabeça de fora. Vá descobrindo uma parte do corpo de cada vez
nomeando-o na hora do “achou!”.  
·          Vista e dispa um boneco junto com a criança, nomeando as partes do corpo.  
·          Dê banho na boneca junto com a criança, nomeando as partes do corpo.  
·          Faça com a criança, uma bola de massa de modelar. Batam na massa até ela ficar achatada.
Modelem o nariz, boca, olhos, etc., nomeando-os.
 
2. 4. Atividades que estimulam o controle dos movimentos:
 
·         Procure junto com a criança, figuras humanas em revistas. Recorte-as, separando a cabeça,
tronco e membros. Monte uma nova figura solicitando que a criança identifique qual parte se junta
com a outra.      
·         Deixe a criança riscar e pintar livremente o papel, de preferência grande, para que ela não
tenha que limitar a sua expressão gráfica.  
·          Desenhe uma figura simples e peça para a criança para pintar o interior da figura,
respeitando os limites. Varie a complexidade das figuras desenhadas.  
·          Role a bola para perto da criança e chame sua atenção sobre ela. Incentive-a pegá-la. Peça
para que devolva a você. Varie os movimentos, fazendo-a pular, girar a bola.  
·         Mostre a criança como derrubar as garrafas fazendo com que a bola bata nela como num
boliche. Estimule a criança a arremessar e rolar a bola.  
·          Coloque gotas de guache diluídas sobre a cartolina e mostre à criança que soprando através
do canudinho, ela se espalha e desenha formas no papel.  
·          Embrulhe o brinquedo com o papel ou jornal e ofereça-o à criança para que o desembrulhe
 
3.4 Estimulação da Comunicação  
 
·         Atividades que estimulam a comunicação  
·         Converse com a criança, imite os sons que ela produzir. Dê um significado a eles,
interpretando-os de acordo com o contexto da conversa.  
·          Use sempre gestos associando-os a expressões como: “tchau”, “não”, “sim”, “vamos”,
“quero”, “dá”, “alô”, etc. Isso facilitará a compreensão do significado dessas palavras, além de
permitir que a criança consiga se expressar através da imitação dos gestos, sem necessariamente
falar.  
·          Folheie o livro ou a revista com a criança, atendo-se às figuras que ela já conhece, podendo
introduzir algumas novas, nomeando-as e incentivando-as a repetir as palavras.  
·          Cante deixando claras as palavras das frases para que a criança acompanhe. Depois a peça
para completar frases da música com palavras ou últimas sílabas.  
·          Brinquem com os fantoches, incentivando a criança a imitar os sons produzidos por você.
Depois inverta os papéis e imite você os sons que ela consegue produzir. Crie histórias em que ela
seja um personagem e faça-a participar realizando sons e gestos que ela está apta a fazer. Se
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necessário interprete o que a criança diz.  
·          Brinquem como se estivessem falando ao telefone. Crie diálogo que tenha começo, meio e
fim.
 
4.4 Estimulação da Visão   
·         Atividades que estimulam a percepção visual  
 
·          Com a lanterna acesa, ilumine objetos e partes do corpo da criança e do seu, chamando a
atenção dela sobre o que está sendo iluminado. Peça para nomear o que vê.  
·         Use os canudos como lunetas e mostre objetos para a criança pedindo que os olhe através
delas. Depois cole o celofane em uma das pontas e peça para olhar de novo. Comparem o que
viram.  
·          Saia com a criança na luz do dia e depois coloque os óculos escuros nela. Conversem sobre
as diferenças observadas.  
·          Num local iluminado, coloque em frente aos olhos da criança, papéis celofane de diferentes
cores, para que ela perceba as mudanças que acontecem relacionadas à cor.  
·         Apresente-se à criança vestido normalmente. Saia da sala e coloque um apetrecho.
Apresente-se novamente à criança e peça para ela mostrar o que há de diferente em você.  
·          Faça bolhas de sabão para que a criança as observe e siga seu trajeto.    
·         Apresente alguns brinquedos à criança. Tape-lhe os olhos. Retire um deles e peça para a
criança tentar adivinhar que brinquedo está faltando. Inverta os papéis e peça que ela esconda para
que você adivinhe.   

5.4 Estimulação da Audição  
Ø  Atividades que estimulam a memória auditiva   
·         Apresente um brinquedo (que emita som) em diferentes posições em relação à criança (à
direita, à esquerda, acima, abaixo, em frente, atrás.) e oriente que a criança procure a fonte sonora
com o olhar ou aponte.  
·         Produza sons com o próprio corpo (assobiar, bater com os pés no chão, bater palmas, estalar
os dedos, etc.), e faça com que a criança busque-o e tente imitá-los.  
·         Provoque ruídos com os materiais disponíveis, batendo, esfregando, arrastando, etc. Chame a
atenção para os diversos sons e procure experimentá-los ou depois adivinhá-los.  
·         Confeccione chocalhos, colocando diversos materiais dentro da latinha e vedando o orifício
com fita crepe. Explore os chocalhos com a criança, fazendo com que ela observe os diferentes
timbres de sons produzidos por eles, assim como tente adivinhar o que tem dentro.  
·          Ouçam os ruídos e peça se possível para que a criança identifique o som ou reproduza-o. Se
ela não conseguir faça com ela.   
 
6.4Estimulação Tátil  
·         Nas crianças com intolerância tátil, incorpore gradativamente uma variedade de experiências
táteis no brincar.   
·         Geralmente será mais fácil se a criança iniciar a brincadeira de sua preferência a ter
sensações novas.   
·         O professor deve demonstrar a utilização do objeto/textura utilizando o seu próprio corpo.   
·         Apresente diversas texturas à criança (algodão, lixa fina...). Deixe-a observá-los e auxilie-a a
senti-los (passe-os em seu rosto, pés, mãos, barriga, etc.) Faça comentários acerca do que são das
suas características e das sensações percebidas. Fique atento para que seja dado tempo suficiente
para que a criança aproveite realmente cada um dos estímulos.  
·          Faça com a criança a receita de massinha caseira, apresente cada um dos ingredientes à
criança separadamente, depois, junte-os e faça a massinha de modelar. Depois de pronta brinquem
à vontade.  
·          Ajudar a criança a fazer a massa, usando as mãos para misturar os ingredientes: água,
farinha, pó colorido.  
·          Deixe a criança espalhar a tinta livremente sobre uma cartolina. Deixe que a criança se
acostume com a tinta aos poucos. Caso ela não goste do contato, peça para colocar a tinta na sua
mão e você pinta o papel, ou use colher, pincel para espalhar a tinta.  
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·          Em uma caixa ou bacia coloque areia da praia e faça com que a criança manuseie-a
livremente. Comente com ela a respeito da textura, temperatura e de onde veio a areia, apalpando-
a e pegando-a, etc. Mostre-lhe diversas maneiras de brincar com a areia. Ajude a criança a perceber
que quando a areia está úmida, podemos construir castelos, bolos e outras formas e que, quando
ela está seca, sua consistência é diferente e não conseguimos brincar da mesma maneira.
 
5. RECURSOS:
·         Caixa com feijão e brinquedos pequenos e emborrachados
·         Caixa com flocos de isopor com potes de diferentes tamanhos
·         Macarrões cereais e brinquedos
·         Balão com cereais e texturas diferentes. Apertar e explorar novas sensações táteis
·         Pedaço de espuma grande agua e sabão, fazer bastante espuma.
·         Brincadeiras com areia molhada
·         Caixa com feijão, arroz ou alpiste para explorar novas sensações táteis.
·         Rolo textualizado passar pelo corpo, como mãos, pés e costas.
·         Massagem com espaguete de piscina, pressão profunda, acalma.
·         Bolinha de Gel ou pedaços de gelatina para as crianças pegarem com as mãos.  
·         Tinta ou cola colorida
·         Bola grande ou tapete texturizados
·         Jogos de encaixe
·         Cola colorida ou guache no saco Zip plast
·         Colocar objetos dentro de uma lata/caixa
·         Rolo feito com uma toalha de banho enrolada e acolchoado na parte interna com espuma.
Serve para apoiar o aluno de bruços
·         Uma pequena bexiga de borracha colorida, recheada de farinha de trigo, formando uma bola.
Esta bola deve ficar bem flexível para que mude totalmente de forma ao ser apertada.
·         Pendure o móbile em local que possa ser visto pela criança. Balance os brinquedos para que o
som e a cor despertem a atenção.  Desenvolva atividades usando os brinquedos do móbile. 
·           Latas de leite em pó encapadas por vários materiais: feltro, cortiça, papel ondulado, plástico
com bolinhas, emborrachado, soft e lixa.   
·         Quatro potes de plástico com tampa, nas cores: amarelo, vermelho, azul e verde. Colocar
objetos diferentes em cada pote: conchas, moedas, pedras e balas.  
·         Colocar as pulseiras nos braços da criança para que ela ouça o som que elas produzem
sempre que agitar os braços. Brincar com o Incentivar a criança a procurar as pulseirinhas com as
mãos e agarrá-las. 

7. FORMAS DE ATENDIMENTO
Os atendimentos serão realizados de forma individual e em sala de aula juntamente com as demais
crianças da sala, com carga horária de 04 horas diárias totalizando 20 horas semanais.

8. AVALIAÇÃO:
O processo de avaliação deverá ser continuo e sistemático, com proposito de adequar as estratégias
a realidade da criança, levando ao êxito do plano elaborado.
  

B

Planejamento Específico

Disciplina: Educação Infantil

Professor: 911001331 - IRMA MARIA CONSOLO

CEI BEM QUERER PROFESSOR PIERRE WEIL
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PLANO DE ENSINO

 
Agrupamento II-B

Professora: Irma Maria Cônsolo

Este plano de ensino constrói-se a partir do respeito, da pluralidade e a diversidade da sociedade brasileira. O professor
de educação infantil deve agir como parceiro e incentivador das descobertas das crianças, respeitando seus limites, suas
necessidades e cultura, ou seja; mediador do conhecimento, dando credibilidade às ações das crianças tornando – as
significativas e importantes

 A criança atendida na Educação Infantil necessita ser tratada com respeito e carinho, levando-se em consideração as
diferenças entre elas, já que o desenvolvimento afetivo se dá paralelamente ao desenvolvimento cognitivo e tem profunda
influencia ao desenvolvimento intelectual, pois segundo Piaget, o aspecto afetivo por si só não modifica as estruturas
cognitivas mas pode influenciar que haja mudanças nessas estruturas.

            Tendo em vista que essa Proposta Pedagógica tem a criança como foco do planejamento escolar, nos valemos da
definição da Lei de diretrizes e Bases para definir a criança em questão:

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

sua identidade pessoal e coletiva, brinca imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta narra, questiona e

constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura. (Resolução CNE/CEB, 2009,p.1)

           

Assim, torna-se imprescindível compreender a indissociabilidade do binômio cuidar e educar para o desenvolvimento
integral da criança de o a 5 anos e 11 meses. Entendendo o cuidar por valorizar e ajudar a desenvolver as capacidades
básicas ligada à garantia das necessidades físicas (alimentação, higiene, sono), aliado à construção de um ambiente em que
estejam presentes também a segurança emocional e as possibilidades de expressão de sua curiosidade intelectual.
Consideramos que o educar se concretiza em propiciar situações de brincadeiras, cuidado e aprendizagens que contribuam e
estimulem o desenvolvimento e as capacidades cognitivas e emocionais da criança.

Pensando na importância da dupla cuidar-educar, os momentos de higiene, descanso e alimentação devem seguir o
planejamento, possibilitando o bem estar da criança além de serem oportunidade de valiosos aprendizados.

Para tanto, a rotina do atendimento da creche deve se visar se concretizar num espaço prazeroso, aberto a
descobertas, interessante para a criança e até uma extensão, manipulação e experimentação do conhecimento com material
didático apropriado à faixa etária, tornando a ação do professor com viés investigativo e socialização de experiências
diversas com uma prática reflexiva que transforma e reconstrói o conhecimento pela análise crítica cotidiana.

Acredito na linha norteadora Interacionista que considera a criança construtora de seu conhecimento e o educador
mediador de todo o processo educacional, buscando a aprendizagem significativa, despertando a curiosidade, capacidade de
argumentar e o prazer de aprender, destacando sempre o brincar como elemento fundamental.

O agrupamento II objetiva o desenvolvimento integral das crianças de um ano e seis meses de idade até três anos e
nove meses, proporcionando vivências de situações lúdicas, livres e orientadas; visando a construção da autonomia e do
crescimento e a formação de hábitos, valores e atitudes.

Vygotsky (1998), indica a relevância de brinquedos e brincadeiras como indispensáveis para a criação da situação
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imaginária. Ao brincar a criança movimenta – se em busca de parceria e na exploração de objetos; comunica – se com seus
pares; expressa – se através de múltiplas linguagens; descobre regras e toma decisões.

Segundo Suely Amaral Mello Mineo:

 “(...) uma meta importantíssima do nosso trabalho como professoras e professores, é que trabalhamos profundamente o

desejo e o exercício da expressão por meio de diferentes linguagens: a expressão oral por meio de relatos, poemas e música, o

desenho, a pintura, a colagem, o faz de conta, o teatro de fantoches, a construção com retalhos de madeira, com caixas de papelão,

a modelagem com papel, massa de modelar, argila, enfim, que as crianças experimentem os materiais disponíveis que a escola e

seus professores têm como responsabilidade ampliar e diversificar sempre.”( Mello. Sueli A, 2007, p 68)

 

Pensando nisso, o papel dos educadores do agrupamento II será de mediadores, proporcionando situações de
desenvolvimento e aprendizado.

Para que os objetivos traçados sejam alcançados, todos os espaços da unidade serão usados, explorados e valorizados.
Garantir o contato das crianças com os diferentes materiais é condição importante para a qualidade da educação e das
produções. Sendo assim, disponibilizaremos diversos recursos: jogos, brinquedos pedagógicos, areia, reciclados, água, etc..

Enquanto educadora e mediadora tenho a responsabilidade de oferecer e oportunizar condições e recursos para que as
crianças usufruam seus direitos civis, humanos e sociais.

Sendo assim gostaria “de uma escola onde a criança não tivesse que saltar as alegrias da infância, apressando – se, em
fatos e pensamentos, rumo à idade adulta, mas onde pudesse apreciar sua especificidade os diferentes momentos de suas
idades.” (Snyders, 1993).

A turma que este plano de trabalho se destina é do agrupamento II B, onde, sou professora. O ambiente educativo é
acolhedor, agradável e comprometido com um trabalho intencional e contextualizado, oportunizando um espaço de trocas e
ampliação de saberes.  Esta turma é formada por (31) trinta e uma crianças, sendo (20) vinte meninas e (11) onze meninos.
A faixa etária da sala vai de (01 e 08) um ano e oito a (03 e 04) três anos e quatro meses, sendo importante o auxilio de toda
a equipe, quanto à alimentação, higiene, segurança.

O agrupamento II tem função especial na retirada da fralda das crianças, pois elas se
encontram na idade ideal. Antes de decidir a remoção, é verificado se a criança é capaz de
compreender e comunicar-se bem para que ela possa entender as orientações dos adultos e
expressar suas vontades fisiológicas.

Os pais e/ou responsáveis serão ouvidos para saber se estarão de acordo com o processo de
retirada das fraldas e serão orientados antes de começar o processo com as crianças.

A semana de adaptação das crianças segue horários progressivos (começam a ficar duas horas
na escola no primeiro e no segundo dia,terceiro e quarto dia ate as 11 h, no quinto dia até as 14 h e
outros dias o período todo). Neste período, as atividades planejadas pretendem oferecer segurança,
afeto, atenção, respeito, reconhecimento do espaço, integração entre criança-criança e criança-
adulto e adaptação à rotina. Não esquecendo que este momento também é de adaptação dos
adultos de toda a escola com a nova composição escolar. Além disso, é o momento para analisar os
conhecimentos prévios de cada criança a fim de planejar o conteúdo pedagógico.
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Inclui-se, ao mesmo tempo, o incentivo e a produção das crianças de textos orais, contanto
com o nome próprio, conhecimento das funções sociais da escrita, desenhos (utilizando diferentes
técnicas), esculturas, danças, músicas, dramatizações, fotografias. Além do estímulo em resolver
situações-problemas, desenvolver seus raciocínios lógico-matemáticos, como classificar, dividir,
seriar, sequenciar, contar, quantificar e reconhecer as funções sociais do número, explorar as
habilidades de seu próprio corpo, interessar-se pelo meio que as rodeia e agir neste meio de
maneira consciente.

Junto á rotina e as atividades planejadas, o agrupamento II também está inserido nos projetos
da escola que este ano tem como tema norteador o meio ambiente

 

PROJETO “Eu, familia e sociedade” , este projeto será desenvolvido nos meses de Janeiro, Fevereiro e Março pelas turmas
do agrupamento II. Queremos proporcionar a participação da família no ambiente escolar ao que condiciona a criança a uma
qualidade de vida garantindo o conhecimento de si, de sua autonomia, segurança, saúde, lazer em casa e na escola. O
ambiente escolar tem como função importantíssima, enquanto instituição educativa, para o desenvolvimento da construção
de um cidadão que ao longo da vida que se beneficiará do aprendizado pelo envolvimento da família na vida do aluno e nas
atividades escolar. Por meio do acompanhamento da família nas ações promovidas pela escola podemos apresentar como
duas bases significativas – escola e família - como a junção de dois trabalhos de grande significativas, quando bem
elaborados e executados, tornam pequenos seres em grandes seres humanos

 PROJETO  Criar e Recriar (Reciclagem), temos por objetivo sensibilizar os alunos sobre a importância da preservação do
Meio Ambiente, identificando as situações que causam danos à ecologia como: poluição, desmatamento, queimadas extinção
de animais e outros estimulando assim o interesse pela natureza, e também enfatizar a problemática do lixo e a solução
oferecida pela reciclagem.

Além de trabalharmos os Projetos, ampliaremos nosso conteúdo onde trabalharemos com as Semanas Educativas que
teremos nesse ano letivo como a. Semana da Alimentação Saudável, será trabalhado com as crianças a importância da
alimentação saudável e como cultivar uma horta e a importância da ingestão desses alimentos, Semana da Inclusão, onde
abordaremos o respeito e a igualdade do diferente, Semana especial: Quem cuida de mim , será trabalhado à importância
de quem cuida da criança Semana da coleta seletiva, onde trabalharemos a preservação do ambiente e a dengue,
Semana da Família, trabalharemos a importância da família na escola, Semana do Livro, onde trabalharemos a formação
de novos leitores a leitura e sua importância, Semana da Criança, onde faremos uma semana de brincadeiras com
brinquedos infláveis, banho de esquicho e Semana da Consciência Negra , onde abordaremos de forma lúdica as questões
raciais.

Neste ano letivo trabalharemos também com a Festa na Floresta 14/06, Festa da Família 06/09 , finalizando com a
Escola Aberta em 29/11.

 

 

A partir deste percurso percebemos o quanto é importante trabalhar com projetos na educação infantil, uma vez que ao
desenvolvê-los professores e crianças encontram-se envolvidos pela temática e podem aprender muito com o
encaminhamento das atividades e sua consecução.

Assim se cumprirá a necessidade de uma prática pedagógica em que se planeje previamente as atividades a serem
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desenvolvidas, para que não se perca de vista os objetivos a serem alcançados, de modo que a prática pedagógica tenha
sequencia e permita que a criança atinja determinadas metas que serão acompanhadas e avaliadas de forma contínua, por
meio de diferentes modalidades, que irão compor documentação a Avaliação Individual e Coletiva, que servirá de elemento
para uma reflexão sistemática e análise dos trabalhos e projetos desenvolvidos.

A unidade escolar dispõe de espaços físicos que serão explorados pelos pequenos, dentre os quais estão: o galpão
coberto, solário, parques, quiosque, etc. Os projetos a serem desenvolvidos possuirão uma duração que poderá variar
conforme o interesse e objetivo dos pequenos pelo assunto tratado.

 A avaliação ocorrera de forma a  não limitar-se  simplesmente registrar o desenvolvimento da criança, mas representa
um acompanhamento constante e uma visão global dos pequenos durante seu desenvolvimento, para que isto se concretize
é necessário, entre outras coisas, que o educador reflita sobre sua prática e que seu olhar atente para os vários fatores do
desenvolvimento, tais como: o social, o cognitivo, o afetivo e motor, na qual a avaliação deve servir para intervir, modificar e
melhorar nossa ação, a evolução e aprendizagem dos pequenos.

Os trabalhos desenvolvidos serão compartilhados ás famílias, através de registros, fotos, relatórios, oficinas, mostra e
reuniões da família e educadores (RFE). Também será socializado com a equipe gestora, NAED, SME, aproveitando os
critérios e sugestões para um enriquecimento profissional.
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B

Planejamento Específico

Disciplina: Educação Especial

Professor: SEM PROFESSOR ALOCADO

Plano de Ensino da Educação Especial

PÚBLICO ALVO:
Crianças de 0 a 5 anos portadoras de necessidades educacionais especiais atendidas nesta
instituição de ensino.

1. JUSTIFICATIVA:
As mudanças paradigmáticas observadas no cenário educacional recente têm contribuído
significativamente para o reconhecimento e o respeito às diversidades individuais dentro do
ambiente escolar. Ao focarmos nosso olhar para os alunos portadores de necessidades educativas
especiais, constatamos que a partir da década de 80, vários são os estudos e as ações que apontam
para a inclusão e a valorização desses alunos nas diversas disciplinas do currículo escolar.
Em nosso país, essa mudança de postura pedagógica voltada para a Educação inclusiva que atenda
a todos sem distinção tem seu marco inicial, segundo Rodrigues (2004) com o texto constitucional
de 1988, que consagra, no artigo 205, a educação como direito de todos e dever do Estado e da
família. Ainda segundo a autora, essa linha mestra estabelecida pela Constituição é detalhada pela
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN (9.394/96), a qual vem ratificar normas
sobre a igualdade de oportunidades para todas as pessoas, incluindo neste rol as com algum tipo de
deficiência.

2. OBJETIVO GERAL:
1. Proporcionar a criança subsídios para enfrentar novos desafios, ampliando suas potencialidades e
posicionar-se de maneira critica responsável e construtiva nas diferentes situações sociais;
2. Oferecer elementos para que a criança desenvolva e/ou aprimore hábitos saudáveis relacionados
à alimentação, higiene pessoal e do ambiente e, promover situações onde a criança tenha
independência e autonomia favorecendo sua inserção ao meio dos demais amigos e de referidas
atividades realizada pelo grupo do qual faz parte.
 
3. OBJETIVOS ESPECIFICOS:
1. Planejar situações em que a criança aprenda a utilizar seus conhecimentos como instrumento de
compreensão da realidade, que permitam a ele expressar e comunicar suas idéias,usufruir das
produções culturais,bem como analisar interpretar e transformar o mundo que o rodeia;
2. Promover condições para que a criança se aproprie dos conteúdos, transformando-os em
conhecimento próprio;
3. Garantir um convívio social democrático com ênfase na compreensão e construção das regras,
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desenvolvendo nas crianças atitudes de respeito, cooperação e solidariedade;
4. Propiciar um clima harmonioso de trabalho, valorizando a construção de vínculos afetivos e o
respeito á individualidade;
5. Promover situações para que a criança tenha confiança em suas capacidades
cognitivas,afetiva,ética e social para agir com perseverança na busca do conhecimento .
 
4. METODOLOGIA:
1. 4. Estimulação Motora:
·          Posicione a criança na frente do espelho e nomeie, tocando, cada parte do corpo. Você pode
fazer isso cantando músicas que citem as partes do corpo e estimulem movimentos.  
·          Na frente do espelho façam caretas, modificando a expressão (fisionomia triste, alegre,
espantada, brava, etc.).  
·          Na frente do espelho façam caretas, modificando a expressão (fisionomia triste, alegre,
espantada, brava, etc.).  
·          Deite a criança em cima do papel e desenhe o contorno do seu corpo, mostre o desenho e
complete com os detalhes.  
·          Cubra a criança deixando a cabeça de fora. Vá descobrindo uma parte do corpo de cada vez
nomeando-o na hora do “achou!”.  
·          Vista e dispa um boneco junto com a criança, nomeando as partes do corpo.  
·          Dê banho na boneca junto com a criança, nomeando as partes do corpo.  
·          Faça com a criança, uma bola de massa de modelar. Batam na massa até ela ficar achatada.
Modelem o nariz, boca, olhos, etc., nomeando-os.
 
2. 4. Atividades que estimulam o controle dos movimentos:
 
·         Procure junto com a criança, figuras humanas em revistas. Recorte-as, separando a cabeça,
tronco e membros. Monte uma nova figura solicitando que a criança identifique qual parte se junta
com a outra.      
·         Deixe a criança riscar e pintar livremente o papel, de preferência grande, para que ela não
tenha que limitar a sua expressão gráfica.  
·          Desenhe uma figura simples e peça para a criança para pintar o interior da figura,
respeitando os limites. Varie a complexidade das figuras desenhadas.  
·          Role a bola para perto da criança e chame sua atenção sobre ela. Incentive-a pegá-la. Peça
para que devolva a você. Varie os movimentos, fazendo-a pular, girar a bola.  
·         Mostre a criança como derrubar as garrafas fazendo com que a bola bata nela como num
boliche. Estimule a criança a arremessar e rolar a bola.  
·          Coloque gotas de guache diluídas sobre a cartolina e mostre à criança que soprando através
do canudinho, ela se espalha e desenha formas no papel.  
·          Embrulhe o brinquedo com o papel ou jornal e ofereça-o à criança para que o desembrulhe
 
3.4 Estimulação da Comunicação  
 
·         Atividades que estimulam a comunicação  
·         Converse com a criança, imite os sons que ela produzir. Dê um significado a eles,
interpretando-os de acordo com o contexto da conversa.  
·          Use sempre gestos associando-os a expressões como: “tchau”, “não”, “sim”, “vamos”,
“quero”, “dá”, “alô”, etc. Isso facilitará a compreensão do significado dessas palavras, além de
permitir que a criança consiga se expressar através da imitação dos gestos, sem necessariamente
falar.  
·          Folheie o livro ou a revista com a criança, atendo-se às figuras que ela já conhece, podendo
introduzir algumas novas, nomeando-as e incentivando-as a repetir as palavras.  
·          Cante deixando claras as palavras das frases para que a criança acompanhe. Depois a peça
para completar frases da música com palavras ou últimas sílabas.  
·          Brinquem com os fantoches, incentivando a criança a imitar os sons produzidos por você.
Depois inverta os papéis e imite você os sons que ela consegue produzir. Crie histórias em que ela
seja um personagem e faça-a participar realizando sons e gestos que ela está apta a fazer. Se
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necessário interprete o que a criança diz.  
·          Brinquem como se estivessem falando ao telefone. Crie diálogo que tenha começo, meio e
fim.
 
4.4 Estimulação da Visão   
·         Atividades que estimulam a percepção visual  
 
·          Com a lanterna acesa, ilumine objetos e partes do corpo da criança e do seu, chamando a
atenção dela sobre o que está sendo iluminado. Peça para nomear o que vê.  
·         Use os canudos como lunetas e mostre objetos para a criança pedindo que os olhe através
delas. Depois cole o celofane em uma das pontas e peça para olhar de novo. Comparem o que
viram.  
·          Saia com a criança na luz do dia e depois coloque os óculos escuros nela. Conversem sobre
as diferenças observadas.  
·          Num local iluminado, coloque em frente aos olhos da criança, papéis celofane de diferentes
cores, para que ela perceba as mudanças que acontecem relacionadas à cor.  
·         Apresente-se à criança vestido normalmente. Saia da sala e coloque um apetrecho.
Apresente-se novamente à criança e peça para ela mostrar o que há de diferente em você.  
·          Faça bolhas de sabão para que a criança as observe e siga seu trajeto.    
·         Apresente alguns brinquedos à criança. Tape-lhe os olhos. Retire um deles e peça para a
criança tentar adivinhar que brinquedo está faltando. Inverta os papéis e peça que ela esconda para
que você adivinhe.   

5.4 Estimulação da Audição  
Ø  Atividades que estimulam a memória auditiva   
·         Apresente um brinquedo (que emita som) em diferentes posições em relação à criança (à
direita, à esquerda, acima, abaixo, em frente, atrás.) e oriente que a criança procure a fonte sonora
com o olhar ou aponte.  
·         Produza sons com o próprio corpo (assobiar, bater com os pés no chão, bater palmas, estalar
os dedos, etc.), e faça com que a criança busque-o e tente imitá-los.  
·         Provoque ruídos com os materiais disponíveis, batendo, esfregando, arrastando, etc. Chame a
atenção para os diversos sons e procure experimentá-los ou depois adivinhá-los.  
·         Confeccione chocalhos, colocando diversos materiais dentro da latinha e vedando o orifício
com fita crepe. Explore os chocalhos com a criança, fazendo com que ela observe os diferentes
timbres de sons produzidos por eles, assim como tente adivinhar o que tem dentro.  
·          Ouçam os ruídos e peça se possível para que a criança identifique o som ou reproduza-o. Se
ela não conseguir faça com ela.   
 
6.4Estimulação Tátil  
·         Nas crianças com intolerância tátil, incorpore gradativamente uma variedade de experiências
táteis no brincar.   
·         Geralmente será mais fácil se a criança iniciar a brincadeira de sua preferência a ter
sensações novas.   
·         O professor deve demonstrar a utilização do objeto/textura utilizando o seu próprio corpo.   
·         Apresente diversas texturas à criança (algodão, lixa fina...). Deixe-a observá-los e auxilie-a a
senti-los (passe-os em seu rosto, pés, mãos, barriga, etc.) Faça comentários acerca do que são das
suas características e das sensações percebidas. Fique atento para que seja dado tempo suficiente
para que a criança aproveite realmente cada um dos estímulos.  
·          Faça com a criança a receita de massinha caseira, apresente cada um dos ingredientes à
criança separadamente, depois, junte-os e faça a massinha de modelar. Depois de pronta brinquem
à vontade.  
·          Ajudar a criança a fazer a massa, usando as mãos para misturar os ingredientes: água,
farinha, pó colorido.  
·          Deixe a criança espalhar a tinta livremente sobre uma cartolina. Deixe que a criança se
acostume com a tinta aos poucos. Caso ela não goste do contato, peça para colocar a tinta na sua
mão e você pinta o papel, ou use colher, pincel para espalhar a tinta.  
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·          Em uma caixa ou bacia coloque areia da praia e faça com que a criança manuseie-a
livremente. Comente com ela a respeito da textura, temperatura e de onde veio a areia, apalpando-
a e pegando-a, etc. Mostre-lhe diversas maneiras de brincar com a areia. Ajude a criança a perceber
que quando a areia está úmida, podemos construir castelos, bolos e outras formas e que, quando
ela está seca, sua consistência é diferente e não conseguimos brincar da mesma maneira.
 
5. RECURSOS:
·         Caixa com feijão e brinquedos pequenos e emborrachados
·         Caixa com flocos de isopor com potes de diferentes tamanhos
·         Macarrões cereais e brinquedos
·         Balão com cereais e texturas diferentes. Apertar e explorar novas sensações táteis
·         Pedaço de espuma grande agua e sabão, fazer bastante espuma.
·         Brincadeiras com areia molhada
·         Caixa com feijão, arroz ou alpiste para explorar novas sensações táteis.
·         Rolo textualizado passar pelo corpo, como mãos, pés e costas.
·         Massagem com espaguete de piscina, pressão profunda, acalma.
·         Bolinha de Gel ou pedaços de gelatina para as crianças pegarem com as mãos.  
·         Tinta ou cola colorida
·         Bola grande ou tapete texturizados
·         Jogos de encaixe
·         Cola colorida ou guache no saco Zip plast
·         Colocar objetos dentro de uma lata/caixa
·         Rolo feito com uma toalha de banho enrolada e acolchoado na parte interna com espuma.
Serve para apoiar o aluno de bruços
·         Uma pequena bexiga de borracha colorida, recheada de farinha de trigo, formando uma bola.
Esta bola deve ficar bem flexível para que mude totalmente de forma ao ser apertada.
·         Pendure o móbile em local que possa ser visto pela criança. Balance os brinquedos para que o
som e a cor despertem a atenção.  Desenvolva atividades usando os brinquedos do móbile. 
·           Latas de leite em pó encapadas por vários materiais: feltro, cortiça, papel ondulado, plástico
com bolinhas, emborrachado, soft e lixa.   
·         Quatro potes de plástico com tampa, nas cores: amarelo, vermelho, azul e verde. Colocar
objetos diferentes em cada pote: conchas, moedas, pedras e balas.  
·         Colocar as pulseiras nos braços da criança para que ela ouça o som que elas produzem
sempre que agitar os braços. Brincar com o Incentivar a criança a procurar as pulseirinhas com as
mãos e agarrá-las. 

7. FORMAS DE ATENDIMENTO
Os atendimentos serão realizados de forma individual e em sala de aula juntamente com as demais
crianças da sala, com carga horária de 04 horas diárias totalizando 20 horas semanais.

8. AVALIAÇÃO:
O processo de avaliação deverá ser continuo e sistemático, com proposito de adequar as estratégias
a realidade da criança, levando ao êxito do plano elaborado.
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