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CEI CELIA AP. JORDÃO VELARDI GASPAR
ASSOCIAÇÃO NAZARENA ASSISTENCIAL BENEFICENTE – ANA

Campinas, 30 de abril de 2020

Ao 

Núcleo de Ação Educativa Descentralizada – Naed Sudoeste
A/C Representante Regional Marcus Venicius de Brito Coelho

Assunto:  Relatório  sobre  o  atendimento  educacional  do  CEI  Bem  Querer  Célia
Aparecida Jordão Velardi Gaspar, referente ao 1º Trimestre do ano de 2020

 Encaminho-lhe  o  presente  documento  em  atendimento  ao  EDITAL  DE
CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2015,  que determina o envio de relatório  relativo ao
funcionamento do CEI Bem Querer Célia Aparecida Jordão Velardi Gaspar referente ao 1º
trimestre de 2020.

 Atenciosamente,

MARIA SILVANA DE SOUZA LINO
Diretora Educacional 
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CEI CELIA AP. JORDÃO VELARDI GASPAR
ASSOCIAÇÃO NAZARENA ASSISTENCIAL BENEFICENTE – ANA

1) Identificação da Unidade Educacional

Razão Social: Associação Nazarena Assistencial Beneficente - ANA
Nome Fantasia: CEI Célia Aparecida Jordão Velardi Gaspar
Endereço:  Rua Ana Arruda de Camargo, 344 – Jd. Nilópolis – Campinas/SP
CNPJ: 54.150.339/0008-70
Início do convênio: 01/02/2016
Término previsto: 31/01/2021

Identificação da Unidade:
Endereço: Rua: Nadalino Colombini, 45 - Residencial Porto Seguro
Telefone: (19) 3224-8018
e-mail: diretoriaportoseguro@anabrasil.org

Diretoria

Osvaldo Aparecido Bueno da Silva
PRESIDENTE - 06/02/2018 a 06/02/2020
RG: 10.302.593-5 -SSP/SP / CPF: 778.349.848-53

Fernando dos Santos
VICE-PRESIDENTE - 06/02/2018 a 06/02/2020
RG: 13.789.338-3 -SSP/SP / CPF: 086.214.918-50

Mário Sérgio Tognolo
1° SECRETÁRIO - 06/02/2018 a 06/02/2020
RG: 11.989.527-4 -SSP/SP / CPF: 002.225.048-46
                
Samuel Soave
2° SECRETÁRIO - 06/02/2018 a 06/02/2020
RG: 37.267.207-3 -SSP/SP / CPF: 385.034.698-63
     
Marcos Adelino Lucas
1° TESOUREIRO-06/02/2018 a 06/02/2020
RG: 15.308.776-6 -SSP/SP / CPF: 024.915.778-01                                         

Marcos Francisco Morales Mostasso
2°TESOUREIRO-06/02/2018 a 06/02/2020
RG: 7.387.994-X -SSP/SP / CPF: 720.266.348-15
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CEI CELIA AP. JORDÃO VELARDI GASPAR
ASSOCIAÇÃO NAZARENA ASSISTENCIAL BENEFICENTE – ANA

2) Relatório do atendimento

a) Proposta de atendimento:

Agrupamento
Proposta de
Atendimento

Inicial
 (PA Inicial)

Proposta de
Atendimento

Máxima
(PA Máxima)

Matrículas
Ativas

Vagas
(ref. PA
Máxima)

I 84 102 91 11

II 150 166 164 2

III 60 70 66 4

TOTAL 294 338 321 17
 
b) Frequência

Agrupamento
Frequência média do trimestre em

número de atendidos* (%)

I 64,6

II 76,8

III 75,4

I/II 67,9
* Dados obtidos do Sistema Integre (referência: fevereiro/ 2020)

c) Ordens Judiciais

Agrupamento
Matrículas por ordem judicial no

trimestre

I 0

II 1

III 1

Total 2
* Dados obtidos do Sistema Integre
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CEI CELIA AP. JORDÃO VELARDI GASPAR
ASSOCIAÇÃO NAZARENA ASSISTENCIAL BENEFICENTE – ANA

d) Determinação Legal

Agrupamento
Matrículas por Determinação Legal

CRAS

I 0

II 0

III 0

Total 0

• Dados obtidos do Sistema Integre

3) Recursos Humanos

a) Equipe Gestora

NOME FUNÇÃO HORÁRIO
DATA DE

ADMISSÃO
ALMOÇO FORMAÇÃO

MARIA SILVANA DE
SOUZA LINO

DIRETORA
EDUCACIONAL

7:00 as 16:00
(2ª feira)

09:00 as 18:00
16/03/2020

12:00 as 13:00
(2ª feira)

13:00 as 14:00

SUPERIOR
COMPLETO

ROSEMEIRE
APARECIDA

CAMPOS MUNHOZ

ORIENTADORA
PEDAGÓGICA

14:00 as 18:00
(2ª feira)

07:00 as 17:00
01/11/2019

13:00 as 15:00
(2ª feira)

11:30 as 13:30

SUPERIOR
COMPLETO

b) Equipe de apoio administrativo

NOME FUNÇÃO HORÁRIO
DATA DE

ADMISSÃO
ALMOÇO FORMAÇÃO

ELLYS MURYELL S.
SANTOS

ASSISTENTE
ADMINISTRATIVO

7:00h/16:00h 08/10/18 12:00 as 13:00
ENSINO MÈDIO

COMPLETO

DAMARES GOMES
SILVA

ASSISTENTE
ADMINISTRATIVO

7:30h/16:30h 05/11/18 11:30 as 13:00
ENSINO MÈDIO

COMPLETO

DANIELA CRISTINA
F. PIMENTEL

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

7:00/17:00h 04/06/18 11:00 as 13:00
ENSINO MÉDIO

COMPLETO
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CEI CELIA AP. JORDÃO VELARDI GASPAR
ASSOCIAÇÃO NAZARENA ASSISTENCIAL BENEFICENTE – ANA

c) Equipe de apoio operacional

NOME FUNÇÃO HORÁRIO
DATA DE

ADMISSÃO
ALMOÇO FORMAÇÃO

CRISTIANE AP.
MARQUES
RAIMUNDO

COZINHEIRA 07:00 as 17:00 11/06/18 12:12 as 13:22
ENSINO

FUNDAMENTAL
COMPLETO

ROSANGELA
VASCONCELOS

CRUZ
COZINHEIRA 07:00 as 17:00 25/06/18 11:00 as 12:12

ENSINO MÉDIO
INCOMPLETO

CLAUDETE GOMES
DE SOUZA PIRES

SERVENTE DE
LIMPEZA

07:00 as 17:00 13/09/18 11:30 as 12:42
ENSINO MÉDIO
INCOMPLETO

ANTONIO FERREIRA
DOS SANTOS

PORTEIRO 08:00 as 18:00 23/09/2019 11:30 as 12:42
ENSINO MÉDIO

COMPLETO

LEONICE MARIA DE
SOUSA LEITE

AUXILIAR
COZINHA

07:00 as 17:00 25/06/18 11:00 as 12:12
ENSINO MÉDIO

COMPLETO

MARIA AUREA COSTA
AUXILIAR
COZINHA

07:00 as 17:00 28/05/18 12:12 as 13:22
ENSINO MÉDIO

COMPLETO

MARIA JOSÉ
DIONÍSIO

SERVENTE DE
LIMPEZA

08:00 as 18:00 04/07/18 12:40 as 13:30
ENSINO

FUNDAMENTAL
COMPLETO

MARIA SONHA DA
SILVA

SERVENTE DE
LIMPEZA

08:00 as 18:00 25/06/18 12:40 as 13:30
ENSINO

FUNDAMENTAL
INCOMPLETO

SIMONE LIMA DA
SILVA

SERVENTE DE
LIMPEZA 07:00 as 17:00 04/06/18 12:00 as 13:12

ENSINO MÉDIO
COMPLETO

d) Equipe Docente

Nº NOME FUNÇÃO HORÁRIO
DATA DE

ADMISSÃO

HORÁRIO DE
FORMAÇÃO ENTRE

PARES

FORMAÇÃ
O/

HABILITAÇ
ÃO

1 ANDRESSA
MOREIRA CRECCI

PROFESSORA
DE EDUCAÇÃO

INFANTIL

07:00 as 11:00
01/08/18 11:00 as 13:00 (QUI)

ENSINO
SUPERIOR
COMPLETO

2 ELIANE SANTANA
DO AMARAL

PROFESSORA
DE EDUCAÇÃO

INFANTIL

07:00 as 11:00
01/08/18 11:00 as 13:00 (QUI)

ENSINO
SUPERIOR
COMPLETO

3

ELISANGELA
CRISTIANE DE

CAMPOS TOLEDO

PROFESSORA
DE EDUCAÇÃO

INFANTIL

13:00 as 17:00
10/05/16 11:00 as 13:00 (QUI)

ENSINO
SUPERIOR
COMPLETO

4 HELIANA  AMARAL
VILARVAS

PROFESSORA
DE EDUCAÇÃO

INFANTIL

07:00 as 17:00
01/08/19 11:00 as 13:00 (QUI)

ENSINO
SUPERIOR
COMPLETO

5 JACQUELINE LIMA
DOMINGUES

PROFESSORA
DE EDUCAÇÃO

ESPECIAL

13:00 as 17:00
04/02/2020 11:00 as 13:00 (QUI)

ENSINO
SUPERIOR
COMPLETO

6
JAQUELINE DE

PAIVA G. C.
NOGUEIRA

PROFESSORA
DE EDUCAÇÃO

INFANTIL

07:00 as 11:00

02/04/18 11:00 as 13:00 (QUI)
ENSINO

SUPERIOR
COMPLETO

 Rua: Nadalino Colombini, 45 – Residencial Porto Seguro – Campinas-SP
CEP: 13057-130  -   (19) 3224-8018  

email: diretoriaportoseguro@anabrasil.org

mailto:diretoriaportoseguro@anabrasil.org


7

CEI CELIA AP. JORDÃO VELARDI GASPAR
ASSOCIAÇÃO NAZARENA ASSISTENCIAL BENEFICENTE – ANA

7 LEONICE BATISTA
LOPES

PROFESSORA
DE EDUCAÇÃO

INFANTIL

07:00 as 11:00

01/08/19 11:00 as 13:00 (QUI)
ENSINO

SUPERIOR
COMPLETO

8
MARIA ANTONIA

FIGUEIREDO
RAMOS

PROFESSORA
DE EDUCAÇÃO

INFANTIL

07:00 as 11:00
10/05/16 11:00 as 13:00 (QUI)

ENSINO
SUPERIOR
COMPLETO

9 NIURA V. DOS
SANTOS

PROFESSORA
DE EDUCAÇÃO

INFANTIL

07:00 as 11:00
03/07/18 11:00 as 13:00 (QUI)

ENSINO
SUPERIOR
COMPLETO

10 ROBERTA GOMES
DOS SANTOS NETO

PROFESSORA
DE EDUCAÇÃO

INFANTIL

07:00 as 11:00
05/11/18 11:00 as 13:00 (QUI)

ENSINO
SUPERIOR
COMPLETO

11
SUELLEN

EVANGELISTA
LOURENÇO

PROFESSORA
DE EDUCAÇÃO

INFANTIL

07:00 as 11:00

01/08/18

11:00 as 13:00 (QUI)
ENSINO

SUPERIOR
COMPLETO

e) Equipe de Monitoras de Ed. Infantil

Nº NOME FUNÇÃO HORÁRIO
DATA DE

ADMISSÃO
ALMOÇO

FORMAÇÃO
INICIAL

1 ALINE SANTOS
DE ANDRADE

MONITOR DE
EDUCAÇÃO

INFANTIL
07:00 as 17:00 25/06/18 10:48 as 12:00

ENSINO SUPERIOR
COMPLETO

2
ANGELA

CONSTANTINO
BORBOLATO

MONITOR DE
EDUCAÇÃO

INFANTIL
07:00 as 17:00 02/12/2019 10:48 as 12:00

ENSINO MÉDIO
COMPLETO

3
ANGELA

PATRÍCIA DA
SILVA

MONITOR DE
EDUCAÇÃO

INFANTIL
08:00 as 18:00 25/06/18 12:00 as 13:12

ENSINO SUPERIOR
COMPLETO

4 CLAUDIA  DE
SOUZA

MONITOR DE
EDUCAÇÃO

INFANTIL
08:00 as 18:00 02/09/19 12:00 as 13:12

ENSINO MÉDIO
COMPLETO

5
CLEONICE
SOUZA DE
ANDRADE

MONITOR DE
EDUCAÇÃO

INFANTIL
07:30 as 17:30 25/06/18 12:00 as 13:12

ENSINO SUPERIOR
COMPLETO

6
DANIELA

MARÇAL DE
SOUZA

MONITOR DE
EDUCAÇÃO

INFANTIL
07:30 as 17:30 13/08/19 12:00 as 13:12

ENSINO MÉDIO
COMPLETO

7
DANIELLE

EMANUELLE
RAMOS LIMA

MONITOR DE
EDUCAÇÃO

INFANTIL
07:00 as 17:00 03/02/2020 10:48 as 12:00

ENSINO MÉDIO
COMPLETO

8
ELISANDRA
SANTANA S.

GOMES

MONITOR DE
EDUCAÇÃO

INFANTIL
07:30 as 17:30 25/06/18 12:00 as 13:12

ENSINO MÉDIO
COMPLETO

9
ELISANGELA
PEREIRA DA

SILVA

MONITOR DE
EDUCAÇÃO

INFANTIL
07:00 as 17:00 01/08/19 10:48 as 12:00

ENSINO MÉDIO
COMPLETO

10
ELIZANIA DE

OLIVEIRA
CARVALHO

MONITOR DE
EDUCAÇÃO

INFANTIL
07:30 as 17:30 03/02/2020 12:00 as 13:12

ENSINO MÉDIO
COMPLETO

11 ELZA DANTAS
MONITOR DE
EDUCAÇÃO

INFANTIL
07:00 as 17:00 02/09/19 10:48 as 12:00

ENSINO MÉDIO
COMPLETO
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ASSOCIAÇÃO NAZARENA ASSISTENCIAL BENEFICENTE – ANA

12 FABIANA DE
MORAES DIAS

MONITOR DE
EDUCAÇÃO

INFANTIL
07:30 as 17:30 02/12/2019 12:00 as 13:12

ENSINO MÉDIO
COMPLETO

13 FABIANA
DOMINGUES

MONITOR DE
EDUCAÇÃO

INFANTIL
07:00 as 17:00 02/03/2020 10:48 as 12:00

ENSINO MÉDIO
COMPLETO

14
GILDA SALES DE

OLVEIRA
SOARES

MONITOR DE
EDUCAÇÃO

INFANTIL
07:30 as 17:30 28/05/18 12:00 as 13:12

ENSINO MÉDIO
COMPLETO

15 HELENA DE
SOUZA  DIAS

MONITOR DE
EDUCAÇÃO

INFANTIL
07:00 as 17:00 25/06/18 10:48 as 12:00

ENSINO MÉDIO
COMPLETO

16
INGRITH

ALMEIDA DE
ARAUJO

MONITOR DE
EDUCAÇÃO

INFANTIL
07:00 as 17:00 25/06/18 11:30 as 12:42

ENSINO MÉDIO
COMPLETO

17
ISABEL DE

JESUS SILVA DE
ANDRADE

MONITOR DE
EDUCAÇÃO

INFANTIL
07:30 as 17:30 04/06/18 12:00 as 13:12

ENSINO MÉDIO
COMPLETO

18
JAQUELINE

HERNANDES
RIBEIRO

MONITOR DE
EDUCAÇÃO

INFANTIL
07:00 as 17:00 02/03/2020 10:48 as 12:00

ENSINO MÉDIO
COMPLETO

19
KELLY CRISTINA
RODRIGUES DA

SILVA

MONITOR DE
EDUCAÇÃO

INFANTIL
07:00 as 17:00 25/06/18 10:48 as 12:00

ENSINO MÉDIO
COMPLETO

20
LILIAN MIRIAN
DE OLIVEIRA

DIAS

MONITOR DE
EDUCAÇÃO

INFANTIL
07:00 as 17:00 11/09/18 10:48 as 12:00

ENSINO MÉDIO
COMPLETO

21 MICHELLE
MISSIAS VIEIRA

MONITOR DE
EDUCAÇÃO

INFANTIL
07:30 as 17:30 03/07/18 12:00 as 13:12

ENSINO SUPERIOR
COMPLETO

22 ROSIMEIRE
NUNES DA SILVA

MONITOR DE
EDUCAÇÃO

INFANTIL
07:00 as 17:00 28/05/18 10:48 as 12:00

ENSINO MÉDIO
COMPLETO

23 TATIANA AP.
ANGELO

MONITOR DE
EDUCAÇÃO

INFANTIL
07:00 as 17:00 13/08/19 10:48 as 12:00

ENSINO MÉDIO
COMPLETO

24 VANESSA
RAMOS

MONITOR DE
EDUCAÇÃO

INFANTIL
07:00 as 17:00 04/06/18 10:48 as 12:00

ENSINO MÉDIO
COMPLETO
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ASSOCIAÇÃO NAZARENA ASSISTENCIAL BENEFICENTE – ANA

f) Organização das turmas na escola

TURMA PERÍODO MATRÍCULAS
ATIVAS

NOME DO
PROFESSOR

TURNO

QUANTIDADE
DE MONITORAS

DE ED.
INFANTIL

NOME DAS
MONITORAS

HORÁRIO DE
ATUAÇÃO

AG I A Integral 29 Maria Antonia
Figueiredo Ramos

4 Danielle
Tatiana

Fabiana Moraes
Daniela

7h às 17h
7h às 17h
7h30 às 17h30
7h30 às 17h30

AG I B Integral 30 Eliane Santana 4 Helena
Elisangela

Isabel
Claudia

7h às 17h
7h às 17h
7h30 às 17h30
8h as 18h

AG I C Integral 32 Suellen Lourenço 4 Fabiana Domingues
Jaqueline

Gilda
Angela Patricia

7h às 17h
7h às 17h
7h30 às 17h30
8h as 18h

AG I/II A Integral 33 Heliana Amaral 2 Michelle
Aline

Elisandra

7h30 às 17h30
7h às 17h
7h30 às 17h30

AG II B Integral 33 Andressa Crecci 2 Elza
Elizania

7h às 17h
7h30 às 17h30

AG II C Integral 33 Jaqueline Paiva 2 Vanessa
Cleonice

7h às 17h
7h30 às 17h30

AG II D Integral 32 Niura 2 Lilian
Rosimeire

7h às 17h
7h às 17h

AG II E Integral 33 Roberta 2 Angela Constantino
Kelly

7h às 17h
7h às 17h

AG III A Parcial 35 Leonice - - -

AG III B Parcial 31 Elisangela  - - -

MONITORA DE APOIO – Ingrith Almeida  7h às 17h   
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g) Educação Especial

“Educar é viajar no mundo do outro, sem nunca penetrar nele. É usar o que pensamos para nos transformar no que somos.”
(Augusto  Cury)
 
 

A educação  infantil  é  a  primeira  etapa  da  educação  básica  brasileira,  e  segundo  a  atual  Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da  Educação  Nacional  (LDB),  tem  “[...]

 como finalidade o desenvolvimento integral da criança até seis anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da

comunidade”.

 Tem-se como missão, estimular a todo o momento o lúdico, que é o ato de brincar, possibilitando o processo de aprendizagem, facilitando a construção da reflexão, da autonomia e

da criatividade.

“é no brincar, e somente no brincar que o indivíduo, criança ou o adulto, pode ser criativo e utilizar sua personalidade integral: e

é somente sendo criativo que o indivíduo descobre o eu” (WINNICOTT, 1975: 12)

      O aluno Pietro Lorenzo Navas Firmino  nascido em 03/05/2018, atualmente com 2 anos e 10 meses, está matriculado nesta unidade desde 11/12/2019. Foi avaliado pela 

APAE por possuir dificuldades no seu desempenho cognitivo e comportamental, recebeu o laudo multidisciplinar de TEA- Transtorno do Espectro Autismo (CID – F 84.0.

 Na escola o aluno possui dificuldades de relacionamento com os colegas, permanecendo sempre distante do grupo.  Anda pela sala na ponta dos pés, movimentando-se de

um lado para o outro. Manipula objetos, tem interesse por tudo na sala, brinca com os brinquedos, mas sempre isolado dos demais. Gosta de brinquedos sonoros. Durante o período 

foge foge da sala para brincar no pátio. Tem preferência pelo balanço, fica balançando sem dividir o brinquedo. Nas refeições come pouco, ainda não sabe manusear talheres, joga 

os utensílios no chão e come com a mão. Não aceita que coloque o alimento em sua boca.  Quando contrariado , joga-se no chão fazendo birra. Ainda está no período de adaptação,

chora pedindo colo. 

A criança com autismo é caracterizado pelo desenvolvimento prejudicado, fazendo com que o indivíduo tenha problemas na interação social e na comunicação, também

possui um repertório de atividades e interesses. As atitudes e reações do Espectro autista variam de acordo com o nível de desenvolvimento e a idade da criança. Esse transtorno

trás prejuízos nos comportamentos não verbais como: contato visual direto, expressão facial, gestos corporais que estão diretamente ligados a interação social.  A mesma age como

se não precisasse do outro, simplesmente ignora as outras crianças, e não respeita a necessidade delas. Há prejuízos também na fala, podendo afetar suas habilidades verbais e

não verbais, podendo ocorrer atrasos ou falta da linguagem falada. Também faz uso estereotipado e repetido da linguagem. Pode ter problemas na compreensão da linguagem

como, por exemplo, entender perguntas, piadas e orientações.
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Nesse universo do autismo é necessário que aja rotina, eles  usam bastante as mãos, estalam dedos, balançam o corpo e tem problemas de postura, porque caminham na

ponta dos pés e fazem movimentos estranhos das mãos. Apresentam uma necessidade de preocupar-se com objetos como botões e as partes do corpo. Também possuem

fascinação por movimentos: rodinhas dos brinquedos, abrir e fechar portas, ventiladores e outros objetos com movimentos giratórios.

    O Transtorno espectro autista pode ser associado com deficiência intelectual, porque a criança possui dificuldades de coordenação motora e de atenção e, às vezes, as

pessoas com autismo têm problemas de saúde física, tais como sono e distúrbios gastrointestinais e podem apresentar outras condições como déficit de atenção e hiperatividade,

dislexia ou dispraxia. Na adolescência podem desenvolver ansiedade e depressão.

A criança autista pode ter dificuldades de aprendizagens em vários estágios da vida, ter problemas para estudar, fazer atividades diárias, como tomar banho ou preparar a

própria  refeição.  Algumas  levarão  uma  vida  normal,  enquanto  outras  precisarão  de  ajuda  por  toda  vida.

 O autismo é para sempre, a criança nasce com autismo e será um adulto com autismo. Eles podem possuir uma sensibilidade sensorial, com um ou mais sentidos da visão, audição,

olfato, tato e paladar. No dia-a-dia sofrem com sons, que são ignorados pelas pessoas, mas que para eles são barulhos insuportáveis, causando ansiedade ou dor física.

               Alguns são insensíveis não sentem dor ou temperaturas altas e não possuem consciência corporal. Os autistas podem se destacar em habilidades visuais, música, arte e

matemática. A maioria  aprende visualmente, são detalhistas, possuem capacidade de memória muito acima da media, são funcionários leais e de confiança.

OBJETIVO GERAL

Promover o desenvolvimento da aprendizagem de crianças portadoras de necessidades especiais no âmbito global, motor, sensório-perceptiva, cognitiva, comunicação,

sócio emocional e autocuidado através do lúdico.

METODOLOGIA

A proposta de trabalho será investigativa, atuando nas salas como observadora, buscando futuros diagnósticos de crianças portadoras de necessidades especiais,além disso será

trabalhado:

 Capacitar os educadores, professores, equipe pedagógica com formações/palestras sobre a temática: Crianças portadoras de necessidades especiais;

 Capacitar o professor Regente a atuar com as crianças portadora de necessidade especiais;

 Orientar as famílias e comunidade escolar sobre como lidar com está problemática;                                                                                                                                     
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Atender o aluno individualmente com atividades que contemplem o seu desenvolvimento motor, cognitivo e social com:

- blocos lógicos;

- jogos de encaixe;

- quebra cabeça;

- jogo da memória;

- dominós de números e animais;

- instrumentos musicais;

- atividades manuais com guache, argila e colagem;

- tapete sensorial;

- massinha caseira;

- brincadeiras com carrinhos, panelinhas e animais;

- atividades com bola;

- boliche;

- brincadeiras com gelatinas;

- sucata.

AVALIAÇÃO

 

 A avaliação será feita através de fotografia, registro das atividades de forma descritiva, observações, relatórios da participação e desenvolvimento da criança.
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4) Acompanhamento do Projeto Pedagógico

a) Cumprimento das metas no trimestre de acordo com o Plano de Ação do Projeto Pedagógico (Item 3.2) e o Contrato de gestão –

Edital 03/2015 (Anexo I - Termo de Referência Técnica - Item V, 1.1, E).

INDICADORES DE QUALIDADE/QUADRO DE METAS - (Contrato de Gestão)

DIMENSÃO A SER
AVALIADA

ÍTEM METAS E / OU OBJETIVOS AÇÕES RESPONSÁVEIS

1. PLANEJAMENTO
INSTITUCIONAL

1.1- Proposta Pedagógica 
consolidada.

 Socializar, esclarecer e
divulgar a proposta pedagógica em 
desenvolvimento ou desenvolvida pela 
Unidade Educacional.

Reuniões da Família e Educadores
Conselho de Escola
Projeto Escola Aberta
RPAI/TDC/Formação de Monitoras

Equipe pedagógica 
e Gestora

1.2- Planejamento, 
Acompanhamento e Avaliação.

 Realizar múltiplos
registros por adultos e crianças.

Roda da conversa
no ambiente com as crianças onde
estas avaliam o trabalho realizado
no dia.
Através de textos,
refletir  sobre  a  organização  dos
tempos e espaços com os adultos
envolvidos no Projeto Pedagógico.

Equipe pedagógica 
e Gestora

1.3- Registro da prática educativa.
 Refletir sobre sua própria

Atuação;
 Pensar e repensar seus

instrumentos de coleta.

Reuniões de TDC semanais, TDI.
Registro através da montagem de 
portfólios, vídeos, entre outros.

Equipe pedagógica 
e Gestora

2.MULTIPLICIDADE DE

2.1- Crianças construindo sua 
autonomia.

 Propiciar a autonomia das
crianças através de brincadeiras diversas

Desenvolvimento do projeto 
Cantinhos

Equipe pedagógica 
e Gestora

2.2 -Crianças relacionando-se com
ambiente natural e social.

 Proporcionar a criança o
conhecimento  do  meio
ambiente/comunidade  em  que  está
inserida.

Passeios no entorno do bairro.
Observação  do  tipo  de  meio
ambiente  que  envolve  a  unidade
escolar e a residência.

Equipe gestora e 
pedagógica.

2.3- Crianças tendo experiências  Promover o conhecimento Planejar  atividades  relacionadas Equipe pedagógica 
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EXPERIÊNCIAS E
LINGUAGENS

agradáveis e saudáveis com o 
próprio corpo.

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.

com a descoberta do corpo como
altura,  traçado  do  corpo,  tipo  de
cabelo,  diferentes  etnias,  entre
outros.

e Gestora

2.4-Crianças expressando-se por 
meio de diferentes linguagens 
plásticas, simbólicas, musicais e 
corporais.

 Favorecer a imersão das
crianças  nas  diferentes  linguagens  e  o
progressivo domínio de vários gêneros de
forma de expressão.

Criação e construção da bandinha
de  instrumentos  musicais,
desenvolver  o  projeto  de
conhecimento  de  pintores
brasileiros de sucesso mundial.
Desenvolver as músicas de roda 
através do movimento corporal.

Equipe pedagógica 
e Gestora

2.5- Crianças tendo experiências 
agradáveis variadas, estimulantes 
com a linguagem oral e escrita.

 Possibilitar as 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 escrito.

Desenvolver o Projeto Cantando e
Dançando a gente aprende.

Equipe Gestora e 
Pedagógica

2.6 - Crianças reconhecendo suas 
identidades e valorizando as 
diferenças e a cooperação.

 Valorizar ações de
cooperação  e  solidariedade,
desenvolvendo  atitudes  de  ajuda  e
colaboração  e  compartilhando  suas
vivências;

 Expressar e manifestar o
controle  progressivo  de  suas
necessidades, desejos e sentimentos em
situações cotidianas;

 Identificar algumas
singularidades  próprias  e  das  pessoas
com as quais convive no seu cotidiano em
situações de interação.

Planejar  atividades que  envolvam
a valorização e as diferenças e a
cooperação  como  discutir  os
combinados na roda da conversa,
jogos cooperativos nos ambientes
externos da unidade.

Equipe Gestora e 
Pedagógica

3. INTERAÇÕES
3.1 -Respeito à dignidade das 
crianças.

 Zelar pela dignidade da
criança, colocando-as a salvo de qualquer
tratamento  desumano,  violento,
aterrorizante, vexatório ou constrangedor; 

   Garantir a inviolabilidade
 da integridade física, psíquica e moral
da  criança,  abrangendo  a  preservação

Manter  comunicação  e
interatividade  com  o  Conselho
Tutelar  do  município,  informando
qualquer suspeita de violação dos
direitos da criança.
Orientar a equipe pedagógica para
que observe e identifique ações da

Equipe Gestora e 
Pedagógica

Rua: Nadalino Colombini, 45 – Residencial Porto Seguro – Campinas-SP  -  CEP: 13057-130  -   (19) 3224-8018
                                                                 email: diretoriaportoseguro@anabrasil.org                                                                             15

mailto:diretoriaportoseguro@anabrasil.org


CEI CELIA AP. JORDÃO VELARDI GASPAR
ASSOCIAÇÃO NAZARENA ASSISTENCIAL BENEFICENTE – ANA

da  imagem,  da  identidade,  da
autonomia,  dos  valores,  ideias  e
crenças, dos espaços e objetos pessoais.

família e do ambiente escolar que
possam  violar  os  direitos  da
criança  e  comunicá-los  à  equipe
gestora de imediato.

3.2- Respeito ao ritmo das 
crianças.

 Respeitar os ritmos de
cada  criança  não  padronizando
comportamentos.

Planejar  atividades  e  horários
garantindo o respeito ao ritmo das
crianças.

Equipe Gestora e 
Pedagógica

3.3- Respeito à identidade, 
desejos e interesses das crianças.

 Envolver as crianças e
dar ouvidos a sua voz na construção do
planejamento.

Durante  a  avaliação  do  dia  e  na
roda  da  conversa  respeitar  a
opinião e os desejos das mesmas
visando um planejamento semanal
que gere interesse nas crianças.

Equipe pedagógica 
e Gestora

3.4 -Respeito as ideias, conquistas
e produções das crianças.

• Envolver as crianças e
dar ouvidos a sua voz na construção do
planejamento.

Durante  a  avaliação  do  dia  e  na
roda  da  conversa  respeitar  a
opinião e os desejos das mesmas
visando um planejamento semanal
que gere interesse nas crianças.

Equipe pedagógica 
e Gestora

3.5 -Interação entre crianças e 
crianças.

 Estimular as diferentes
áreas  de  desenvolvimento  da  criança,
aguçando sua curiosidade com o próximo;

 Desenvolver brincadeiras
que  sugiram  situações  do  dia-a-dia-  no
coletivo.

Desenvolver  o  Projeto  Integração
nos Agrupamentos I, II e III.

Equipe pedagógica 
e Gestora

3.6 -Interação entre crianças e 
adultos.

 Estabelecer uma relação
de  afeto,  confiança,  respeito  mútuo  e
cooperação entre gerações distintas.

Desenvolvimento  das  Semanas
Educativas do Idoso e da Família.

Equipe pedagógica,
Gestora e família.

4. PROMOÇÃO DA 
SAÚDE

4.1– Responsabilidade pela 
alimentação saudável das 
crianças.

 Estimular a aceitação de uma
alimentação saudável e variada em todos
os agrupamentos dentro de seu grau de
desenvolvimento;

 Possibilitar que a criança conheça
sobre a alimentação, identifique as frutas,
legumes  e  raízes  e  a  importância  deste
para a saúde;

 Reconhecer  o produto
industrializado  como  alimento  menos
nutritivo  e  menos  necessário  ao  seu

Desenvolver  o  projeto
Autosservimento  nos
agrupamentos III e o Projeto Sou o
que  Como,  baseado  no  livro
“Cesta de Dona Maricota”.  

Ceasa
Nutricionista
Equipe Pedagógica 
e Gestora.
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desenvolvimento.

4.2 – Limpeza, salubridade e 
conforto.

 Garantir condições
básicas de limpeza, salubridade e conforto
para  as  crianças  e  equipe  da  unidade
educacional.

Limpeza  constante  e  diária  nos
ambientes  da  unidade
educacional.

Equipe pedagógica,
Gestora e demais 
funcionários.

3.3 – Segurança  Promover ações que
garantam a total  segurança  de  todos  os
envolvidos  no  ambiente  educacional  na
unidade.criança e adulto.

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.
Curso de Primeiros Socorros para
os  funcionários  da  unidade
educacional.

Equipe pedagógica,
Gestora, 
funcionários em 
geral e SME.

5. ESPAÇO,
MATERIAIS E 
MOBILIÁRIOS

5.1 – Espaço e mobiliários que 
favorecem as experiências das 
crianças.

 Oferecer espaços e
mobiliários adequados.

Materiais acessíveis as 
necessidades das crianças.
Espaço de Arte, Cantinho da 
Leitura.
Espaços e equipamentos 
adequados para acolher as 
crianças com deficiência.

Equipe Gestora, 
SME e equipe 
pedagógica.

5.2 – Materiais variados e 
acessíveis às crianças.

 Garantir o direito da
criança a ter um espaço com diversidades
de  materiais  e  acessibilidade  aos
mesmos.

Equipar  a  unidade  educacional
com  materiais  pedagógicos
adequados  as  necessidades
especiais  e  individuais  das
crianças.

SME
Equipe Gestora
Equipe Pedagógica

5.3 – Espaços, materiais e 
mobiliários para responder aos 
interesses e necessidades dos 
adultos.

• Garantir o direito do
adulto a ter um espaço com diversidades
de  materiais  e  acessibilidade  aos
mesmos. 

Equipar  a  unidade  educacional
com  materiais  adequados  as
necessidades dos adultos

SME
Equipe Gestora
Equipe Pedagógica

6. FORMAÇÃO E
CONDIÇÕES DE 

6.1 – Formação Continuada.

 Promover a capacitação
dos funcionários da unidade educacional.

Programar cursos e formações de 
acordo com as necessidades e 
dificuldades apresentadas pela 
equipe educacional.

SME
NAED
Equipe Gestora
Equipe Pedagógica
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TRABALHO DAS 
PROFESSORAS E 
DEMAIS 
PROFISSIONAIS 6.2- Condições de trabalho 

adequadas.

 Promover e garantir que
sejam cumpridos todos os direitos e 
deveres garantidos por lei aos 
trabalhadores da Unidade 
Educacional.

Mínimo uma professora para cada 
agrupamento.
Funcionários remunerados, no 
mínimo, de acordo com o piso 
salarial da categoria.
Criação do PPRA e PCMSO para 
prevenir a saúde dos funcionários.

SME
Equipe Gestora
ONG

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

7.1 – Respeito e acolhimento.

 Oferecer um espaço de
acolhimento, facilitação para a expressão
das  necessidades,  desejos,  sentimentos
das crianças e suas famílias.

Desenvolvimento do Projeto 
Acolhimento

Equipe Gestora
Equipe Pedagógica

7.2 – Garantia do direito das 
famílias de acompanhar as 
vivências e produções das 
crianças.

 Garantir o direito das
famílias e acompanhar o desenvolvimento
pedagógico  e  social  de  seu  filho,
garantindo-lhes o capítulo IV – artigo 53 –
parágrafo único do ECA: É direito dos pais
ou responsáveis  ter ciência do processo
pedagógico,  bem  como  participar  da
definição das propostas educacionais.

Reuniões da Família e 
Educadores;
Conselho de Escola;
Projeto Escola Aberta;
Solicitações de reuniões 
extraordinárias pelas famílias.

Equipe Gestora
Equipe Pedagógica

7.3 – Participação da instituição na
rede de proteção dos direitos das 
crianças.

 Garantir o direito à
proteção dos direitos da criança.

Acompanhar  a  frequência  das
crianças e investigar as razões das
faltas.
 Encaminhar ao Conselho Tutelar
os  casos  de  crianças  com sinais
de  negligência,  violência
doméstica,  exploração  sexual  e
trabalho infantil.

Equipe Gestora
Equipe Pedagógica
SME
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Problema identificado Ações Responsáveis

Não há brinquedos que respondam ao interesse das 
crianças em quantidade suficiente e para diversos 
usos (faz de conta, espaço externo, de encaixe, abrir
e fechar, andar e empurrar).

Adquirir brinquedos através de verbas diversificadas 
e solicitar entrega pela CEB. Professoras 
confeccionarão brinquedos com as crianças 
utilizando material reciclado.

Diretora, Mantenedora
CEB/SME
Todas as professoras dos agrupamentos e 
Orientadora Pedagógica

Qual a relação desta meta com aquela(s) meta(s) proposta(s) no Contrato de gestão?

Aumentar a quantidade de brinquedos disponíveis para as crianças em sala de aula.

Avaliação da UE:

(  ) Atingiu Plenamente ( X ) Atingiu Parcialmente (  ) Não atingiu

Considerações: No ano anterior foram comprados bonecas, carrinhos, bolas entre outros brinquedos e entregues no começo do ano em todas as salas, porém 

ainda não foi suficiente.

Avaliação da Supervisão Educacional:

(  ) Atingiu Plenamente  (X) Atingiu Parcialmente (  ) Não atingiu

Considerações:

De acordo com a manifestação da Direção Educacional, 
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Problema identificado Ações Responsáveis

Projeto de Curiosidades Trabalhar com as crianças de todas as turmas os 
projetos de curiosidades, valorizando a criança como
protagonista  e o professor como mediador. 

Equipe gestora e professoras

Qual a relação desta meta com aquela(s) meta(s) proposta(s) no Contrato de gestão?

Trabalhar com a Pedagogia de projetos tendo a criança como foco do direcionamento do contexto.

Avaliação da UE:

(  ) Atingiu Plenamente ( X ) Atingiu Parcialmente (  ) Não atingiu

Considerações: Já estamos trabalhando com essa proposta desde do início do ano, o resultado pode ser observado nos relatórios individuais de cada 

agrupamento com a elaboração de um projeto por turma, baseado nas observações e na escuta das crianças. Esperamos continuar com este trabalho nos 

próximos trimestres.

Avaliação da Supervisão Educacional:

(  ) Atingiu Plenamente  (X) Atingiu Parcialmente (  ) Não atingiu

Considerações:

De acordo com a manifestação da Direção Educacional, 
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Problema identificado Ações Responsáveis

Trabalhar com os cantinhos de aprendizagem em

todas as salas de aula

Construções dos cantos de aprendizagem em sala

de aula mediante ao que está estabelecido no

Projeto Político Pedagógico com a Pedagogia de

Projetos.

Respeitando os direcionamentos da criança como

protagonista.

Equipe gestora e professoras

Qual a relação desta meta com aquela(s) meta(s) proposta(s) no Contrato de gestão?

Criar espaços de incentivo a socialização e proporcionar a criança aprendizado através da ludicidade.

Avaliação da UE:

(  ) Atingiu Plenamente (X) Atingiu Parcialmente (  ) Não atingiu

Considerações: Já estamos trabalhando com essa proposta desde o início do ano, as professoras de algumas salas já organizam os espaços educativos em 

salas, porém em algumas salas ainda não iniciaram,pois a adaptação estendeu mais do que o esperado.

Avaliação da Supervisão Educacional:

(  ) Atingiu Plenamente  (X) Atingiu Parcialmente (  ) Não atingiu

Considerações:

De acordo com a manifestação da Direção Educacional, 
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Problema identificado Ações Responsáveis

Não há instrumentos musicais em quantidade

suficiente

Utilizar instrumentos da bandinha fornecida pela
CEB.

Professoras confeccionarão brinquedos com as
crianças utilizando material reciclado.

Equipe gestora e professoras

Qual a relação desta meta com aquela(s) meta(s) proposta(s) no Contrato de gestão?

Aumentar o número de instrumentos musicais na Unidade.

Avaliação da UE:

(  ) Atingiu Plenamente ( X) Atingiu Parcialmente (  ) Não atingiu

Considerações: Na Unidade há uma bandinha fornecida pela CEB, no ano anterior a Cogestora realizou a compra de algumas bandinhas pequenas para trabalhar

a musicalização em sala.

Avaliação da Supervisão Educacional:

(X) Atingiu Plenamente  (  ) Atingiu Parcialmente (  ) Não atingiu

Considerações: A meta foi atingida, 
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Problema identificado Ações Responsáveis

Formação Continuada Propor atividades diversificadas, com palestrantes
convidados, filmes educacionais, dinâmicas de grupo

e estudo de casos. 

Equipe Gestora

Qual a relação desta meta com aquela(s) meta(s) proposta(s) no Contrato de gestão?

Proporcionar discussões diversas sobre diversidade cultural em diferentes momentos dentro da Unidade.

Avaliação da UE:

(  ) Atingiu Plenamente ( X ) Atingiu Parcialmente (  ) Não atingiu

Considerações: Nas formações feitas iniciamos discussões pertinentes que nos propomos e descrevemos no PP. 

Avaliação da Supervisão Educacional:

(  ) Atingiu Plenamente  (X) Atingiu Parcialmente (  ) Não atingiu

Considerações: Ação em curso ao longo do ano letivo, 
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Problema identificado Ações Responsáveis

Melhorar a limpeza da Unidade Propor uma mudança na rotina das auxiliares de

serviços gerais priorizando as salas de aula e

principalmente a limpeza dos berçarios e refeitórios.

Equipe Gestora e Auxiliares de Serviços Gerais.

Qual a relação desta meta com aquela(s) meta(s) proposta(s) no Contrato de gestão?

Proporcionar a limpeza da Unidade proporcionando um ambiente mais limpo e agradável para as crianças.

Avaliação da UE:

(  ) Atingiu Plenamente (X) Atingiu Parcialmente (  ) Não atingiu

Considerações: Já estamos trabalhando em função da melhoria da limpeza da escola,mudamos as escalas de limpeza priorizando os locais acima citados. 

Organizamos reuniões mensais com a equipe dos serviços gerais  para acompanhar as necessidades e melhorias que podemos realizar nesse setor.

Avaliação da Supervisão Educacional:

(X) Atingiu Plenamente  (  ) Atingiu Parcialmente (  ) Não atingiu

Considerações: No período em questão, a meta foi atingida, 
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Problema identificado Ações Responsáveis

Trabalho em equipe dos profissionais Trabalhar com a Educação Continuada trazendo

textos, vídeos, filmes pertinetes ao assunto.

Equipe Gestora

Qual a relação desta meta com aquela(s) meta(s) proposta(s) no Contrato de gestão?

Melhora contínua dos profissionais que atuam na Unidade, proporcionando um atendimento de qualidade em tempo integral.

Avaliação da UE:

(  ) Atingiu Plenamente ( X ) Atingiu Parcialmente (  ) Não atingiu

Considerações: Já estamos trabalhando essas questões em HFAM e TDC. Sempre que possível, propiciamos atividades que envolvam trabalhos coletivos.

Avaliação da Supervisão Educacional:

(  ) Atingiu Plenamente  (X) Atingiu Parcialmente (  ) Não atingiu

Considerações: As ações estão em curso até o término do ano letivo.
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b) Processos de ensino aprendizagem

“Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a produção ou a sua construção”. (FREIRE, 1996, p. 28).

A aprendizagem é um processo pelo qual as pessoas adquirem conhecimentos, habilidades, comportamentos e valores. Ela

começa na infância, desde os primeiros dias do bebê e reverbera para toda vida. O processo de aprendizagem ocorre em função das

interações  da  criança  com  novos  ambientes,  nos  mais  diferentes  contextos  residência,  comunidade,  escola,  e,  também,  das

experiências trocadas com as pessoas ao seu redor.

Por isso, o CEI Célia Aparecida Jordão Velardi Gaspar reflete sobre a Educação Infantil, com base nas Diretrizes Federais e nos

Cadernos Curriculares Temáticos de Campinas. A Educação Infantil deve facilitar a relação da criança com o outro, com o meio, com o

mundo, entre as relações sociais e culturais, na sua fala e escuta e também, com a diversidade. O respeito à diversidade dos alunos é

parte integrante da nossa proposta. Para que seja incorporada pelas crianças, a atitude de aceitação do outro em suas diferenças e

particularidades. O respeito a essa diversidade deve permear as relações do cotidiano.

Em seu ambiente educativo situações do brincar, do interagir, do acolher, do expressar, enquanto as professores e monitoras

atuam como mediadores dessa construção.

Acreditamos que o sucesso dos objetivos educacionais ocorre quando a criança se sente aceita, segura, pois, dessa forma,

aquela  nova  experiência  passa  a  ter  um significado  afetivo  positivo  para  ela.  Portanto,  além de  demonstrar  afeto  professores  e

monitores precisam estar atentos as crianças, valorizando-as.

 Ao pensar na educação infantil e na concepção de infância faz se necessário pensar na amplitude de seu mundo. A criança

deverá  estar  envolta  em  um  ambiente  escolar  de  modo  a  sentir-se  acolhida  e  protegida  em  todos  os  sentidos,  para  que  seu

desenvolvimento pleno ocorra, sem descaracterizar suas origens no processo de aprendizagem, e para tanto, é necessário que a

família, comunidade também estejam presentes.
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Na educação de modo geral, e principalmente, na Educação Infantil o brincar é grande aliado da aprendizagem é por intermédio

da ludicidade que as crianças vivenciem a aprendizagem como processo social.   A proposta do lúdico é promover conhecimentos

significativos na prática educacional. Embora a prática educacional se oriente, para alcançar objetivos, por meio de ações intencionais.

O CEI Célia Aparecida Jordão Velardi Gaspar   tem por base o compromisso com ações pedagógicas que contribuam para o

desenvolvimento das crianças em suas habilidades cognitivas, motoras, emocionais e sociais. Caberá sempre à Unidade Educacional,

proporcionar um ambiente educativo preparado para atender as crianças, não somente no quesito à provisão e proteção, mas também,

na questão de participação na vida social, cultural e liberdade de expressão.  

Nossa Unidade Educacional oferece às crianças condições para as aprendizagens que ocorrem nas brincadeiras e daquelas

advindas de situações pedagógicas, propícia situação de cuidados e aprendizagens orientadas de forma que o desenvolvimento das

capacidades infantis aconteça de maneira eficaz.

É importante considerar que as crianças possuem conhecimentos prévios e para que aconteça uma aprendizagem significativa,

precisamos levar em consideração essa escuta efetiva da criança, para isso é necessário indagar,  intervir,  sendo o professor um

mediador na busca do conhecimento. É papel do educador criar possibilidades para a construção dos saberes, ensinando a criança a

pensar e refletir sobre aquilo que é ensinado.  O ato de ensinar exige troca, acreditamos que as crianças juntas, trocando experiências e

respeitando o conhecimento de cada indivíduo possa ter um aprendizado mútuo.

Entendemos que a verdadeira aprendizagem transforma o sujeito  e  dentro dessa construção tornarão pessoas autônomas,

questionadoras, valorizando os espaços da escola, o diálogo na construção do saber.  Nosso trabalho com as crianças valoriza a

curiosidade, a criatividade, o raciocínio lógico e o estímulo a novas descobertas, construídas por eles na busca pelo aprendizado.

Temos como objetivo a aprendizagem que transforma o sujeito, ou seja, os ensinamentos são construídos pelos educandos e

pelos educadores, transformando em reais sujeitos da construção.  Nosso trabalho busca na escuta e na observação efetiva da criança

e através dele construímos o tema norteador de trabalho, na qual chamamos de Projeto de Curiosidade, trabalhamos com o tema

escolhido pelas crianças, diante desta escolha, o professor elabora atividades que contemplem o projeto e o interesse dos pequenos.
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Proporcionamos atividades no coletivo, com cartazes, vídeos, colagem, pintura, cantigas de roda, jogos, brincadeiras e roda de

conversa, contemplando os eixos de aprendizagem e o lúdico como principal foco do nosso trabalho. É através das brincadeiras que a

criança reflete, organiza, reconstrói seu universo e constrói seu conhecimento.

PROJETO NORTEADOR: BIODIVERSIDADE/ SUSTENTABILIDADE

JUSTIFICATIVA

Quanto mais cedo o tema Biodiversidade/ Sustentabilidade for abordado com as crianças, maiores são as chances de despertar a

consciência pela preservação das diversidades de vidas que existem no nosso planeta, despertar a consciência pela preservação

possibilita um olhar para um futuro melhor, para tanto é necessario que este tema seja abordado de forma lúdica e de interesse das

crianças.

Dentro deste projeto também será inserido o trabalho com a horta, que exercerá como atividade complementar dentro deste projeto,

além  de  estimular  hábitos  alimentares  saudáveis  e  a  preservação  do  meio  ambiente.     

OBJETIVO

Apresentar a natureza com suas belezas, curiosidades e fragilidades. Mostrar lados negativos e positivos da ação do homem e valorizar

a preservação. A Educação Ambiental na Educação Infantil é primordial para criar uma nova geração que conheça e compreenda a

natureza, tratando-a com respeito e admiração, reconhecendo-se parte integrante dela, revendo a forma como o homem vem tratando o

meio ambiente.
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METODOLOGIA

O título do projeto será dividido em subtítulo, cada agrupamento trabalhará com um tema específico, observando o título do projeto que

está definido como Biodiversidade/Sustentabilidade e partindo da ideia que Bio é vida, ou seja, diversidade de vidas no nosso planeta e

Sustentabilidade, a preservação da vida no planeta, os subtítulos serão divididos da segunte maneira:

AGI A e AGI/II A:   Animais da Fazenda;

AGI B e AGII D: Animais Marinhos;

AGI C: Animais Mamíferos;  

AGII B: Animais Domésticos;

AGII C: Animais da África;

AGII E e AGIII A e AGIII B: Animais da Amazônia.

Esse projeto será desenvolvido durante todo  1º semestre, vale lembrar que mudanças podem acontecer, tendo em vista que o

PPP é flexível e que devemos respeitar o interesse das crianças e quais caminhos o projeto está tomando, ou seja temos uma

intencionalidade de trabalhar os temas acima, porém podem haver mudanças no decorrer do trabalho realizado.

AVALIAÇÃO

Através dos registros e observações acompanhar a participação das crianças.
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PROJETO CURIOSIDADE

Os Projetos de Curiosidade entende-se como aquele trabalho em que a escolha do objeto de estudo irá partir da realidade em que as

crianças estão  inseridas,é aquilo que irá despertar curiosidade, vontade de investigar, de conhecer mais profundamente, de olhar, de

sentir, de experimentar o todo.

Cada agrupamento desenvolverá o seu trabalho e será baseado na escuta efetiva da criança, em seus conhecimentos prévios,

partindo daí teremos um projeto de curiosidade por turma além do trabalho com o projeto norteador.    

Para  tanto  exige-se  uma  postura  investigativa  do  profissional,  que  considere  a  criança  protagonista,  criadora,

inventoras, transgressoras, que tem no brincar o constitutivo humano, ao contrário de uma concepção pré-determinada

que prevê o que as crianças realizarão. (DIRETRIZES CURRICULARES PARA EUCAÇÃO BÁSICA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL, Campinas,

2013)

Orientadora Rosemeire Ap. Campos Monhoz
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Agrupamento IA

No início  do  ano letivo,  as  crianças tiveram um momento  de adaptação ao novo  ambiente  escolar,  que aconteceu com o

acolhimento  de  toda  a  equipe  recebendo  os  bebês  que  chegavam pela  primeira  vez  à  creche,  com muito  carinho  e  paciência.

Proporcionamos  diversos  momentos  de  roda  cantada,  construções  de  cantos  de  aprendizagem  para  exploração  e  manipulação

sensorial, onde utilizamos alguns materias reciclados para produzir vários sons, com garrafa pet, potes entre outros. Nesses instantes

foi incentivado o manuseio desses elementos e aos sons de canções infantis os bebês iam se achegando e brincando com esses

brinquedos, alguns choravam outros conseguiam brincar, outros permaneciam no colo para sentir segurança e aconchego ao novo

momento. Foi de suma importância este momento, onde toda a equipe conduziu de forma lúdica e muito acolhedora, pois ali se iniciava

uma nova fase para as crianças, educadores e famílias.    
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Para criar laços de confiança, foi proposto  um momento com as crianças dentro da sala, onde podemos conviver demonstrando

a rotina da turma, foi com grande alegria que os pais poderam ver e participar da rotina desenvolvida ao longo do dia. Proporcionamos

junto aos pais e a turma, alguns momentos de apresentação de cada representante familiar ao som de uma música infantil referente ao

acolhimento, uma roda cantada com a música do Sítio do Seu Lobato, ensaio para apresentação de um musical para Sexta em Cena,

momentos de brincadeiras e interação com seus filhos.

Com  a  proposta  do  projeto  norteador  Biodiversidade/sustentabilidade,  partindo  do  princípio  que  a  turma  adora  musicas

relacionadas a animais e sons diversos, elaboramos um projeto com o subtítulo Bichos da Fazenda. Neste contexto apresentamos e

ensaiamos com a turma a música do Sítio do seu Lobato, onde montamos uma coreografia lúdica, junto a fantasias e máscaras de

bichinhos, numa apresentação no palco do CEI, onde os bebês num momento de socialização e muita animação puderam demonstrar

contentamento na participação no palco, durante o ouvir, gesticular, balbuciar, sorrir e fazer sons com os chocalhos na apresentação,

momento único e puro de encantamento e desenvolvimento.   
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Dando continuidade nas atividades pedagógicas, iniciamos a preparação da horta, com o cercado na confecção de garrafas pet’s

com água e tinta guache, apresentação da cebolinha que foi o tempero semeado na horta, onde puderam cheirar, pegar, experimentar e

semear, também tivemos momentos de comemorar os aniversariantes do mês e festa a fantasias com todas as turmas num grande

 baile no pátio da creche, onde todos  socializaram através de diversas músicas e fantasias.
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Tivemos a semana Educativa da Mulher, com um belo café da manhã e uma palestra, neste dia a turma construiu um lindo cartaz

com todo o carinho, onde as crianças davam suas mãos pintadas com guache, para formar um grande coração em homenagem as suas

mulheres preciosas.

Desenvolvemos alguns cantos de aprendizagem no intuito de desenvolver a motricidade de forma global.  
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No decorrer de algumas atividades propostas, percebemos que as crianças observaram com muito entusiasmo a água, surgiu

então um novo projeto.
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Projeto Curiosidade: Água.

Justificativa

Ao aplicarmos uma atividade com água e tinta, as crianças ficaram atentas e curiosas com o momento da exploração com água e

guache. Bebês são apaixonados por água, pois além de terem uma experiência com o ambiente uterino, mas também por conta

do efeito calmante que ela proporciona, além de ser um dos elementos mais interessantes para ser explorado, por esse motivo

iniciamos algumas experiências voltada água.

  

Objetivo

Proporcionar as crianças momentos de exploração da água com brincadeiras sensoriais.

Metodologia

Água e algodão.

Encher  uma  bacia  com  água  e  convidar  o  bebê  para  jogar  bolas  de  algodão  dentro,  a  fim  de  promover  novas

experiências sensoriais.

Potes grandes e pequenos. Colocar em uma bacia, potes de diversos tamanhos para que ele encha e esvazie, proporcionando

novas habilidades em sua coordenação motora.

Gelo e água quente.

Entregar para o bebê um cubo de gelo e incentivar a tocar, acariciar e levar a boca. Colocar o gelo em uma tigela grande

e deixar brincar até começar a derreter.
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Colocar  em  outro  recipiente  com  água  morninha  e  colocar  alguns  brinquedos  dentro,  para  vivenciar  as  diferentes

temperaturas. Estimularemos as sensações concretas para que todos vivenciem novas experiências.

Bola de sabão

Levar as crianças para o pátio externo (solário), fazer bolas de sabão para que eles peguem, no intuito de ampliar sua
coordenação motora grossa e exploração de novos espaços.

História do pingo de chuva

A professora irá contar uma história em forma de peça teatral com imagens: gota de água, sol, nuvem, vento e a chuva,
para ampliar o desenvolvimento visual.
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Durante este projeto percebemos que foi um momento de aprendizagem significativa, pois de forma geral todos observaram e

tocaram em algum objeto demostrando alegria e satisfação, devido ao ocorrido da pandemia em nosso país, ainda não foi possível

concluir o projeto curiosidade e espero em breve dar continuidade.

Assim com momentos desafiadores e tão ricos, os bebês vêm se desenvolvendo de maneira livre e lúdica a cada dia, de acordo

com seus interesses e estímulos, que como norteadora venho promovendo durante as atividades propostas, observando a evolução a

cada  balbuciar,  vontade,  exploração,  experimentos,  degustações,  sensações  que  acontecem  a  todo  tempo,  contudo  daremos

continuidade,  elaborando  atividades  de  estímulos  e  desenvolvimento,  pois  o  projeto  de  biodiversidade/  sustentabilidade  está  em

andamento. Vale a pena ressaltar que esta turma está se desenvolvendo e apresentando de forma satisfatória uma evolução com muita

ludicidade, portanto nos sentimos felizes em fazer parte deste processo de aprendizagem como norteadoras e observadoras.

Professora Maria Antônia Ramalheira de Figueiredo
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Agrupamento AGI B

Iniciamos com os bebês o período de acolhimento no mês de janeiro e fevereiro,  por  duas semanas,  algumas crianças já

estavam desde o ano de 2019 e não foi necessário adaptação. No acolhimento a professora recebeu os bebês com muito carinho, e

procurou  passar  para  as  famílias  que  ali  seus  filhos  iriam  ser  cuidados  em  um  ambiente  tranquilo  e  seguro,  sendo  assim,

proporcionamos momentos como roda cantada e brinquedos como chocalhos, pelúcias e cavalinhos.
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Com base na BNCC, nos últimos tempos, podemos observar  na Educação Infantil, a concepção que vincula educar e cuidar,

entendendo o cuidado como algo indissociável do processo educativo. Sendo assim, as creches e pré-escolas, ao acolher as vivências

e os conhecimentos construídos pelas crianças no ambiente da família e no contexto de sua comunidade, têm o objetivo de ampliar o

universo  de  experiências,  conhecimentos  e  habilidades  dessas  crianças,  diversificando  e  consolidando  novas  aprendizagens  –

especialmente quando se trata da educação dos bebês e das crianças bem pequenas, que envolve aprendizagens muito próximas aos

dois contextos (familiar e escolar), como a socialização, a autonomia e a comunicação.

Tivemos um período com a família na escola, onde eles conheceram um pouco do nosso trabalho, observando a tamanha

responsabilidade, tiveram acesso a rotina e como é realizado o projeto pedagógico no berçário.
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Neste primeiro semestre será trabalhado o Projeto Biodiversidade/ Sustentabilidade, será realizado no primeiro trimestre letivo,

portanto a sua justificativa será abordado com os bebês, o despertar a consciência pela preservação das diversidades de vidas que

existem no nosso planeta. No AGI B o Projeto será sobre os animais marinhos. E para alcançar o objetivo utilizaremos como recursos

vídeos, figuras ilustrativas, livros, musicalização e brincadeiras.

Observa-se que nessa faixa etária o visual é bem atrativo, as bolinhas coloridas chamam muito a atenção dos bebês, na roda

cantada foi  apresentado figuras ilustrativas de animais marinhos para auxiliar  na escolha do nome da turma, essas figuras foram

coladas na parede para visualização dos bebês. Logo se observa que demonstram muito interesse pela baleia.

Além de figuras,foram criados outros cantinhos móveis, os de varais com TNT e com pelúcias penduradas.

Água também chama muito a atenção na atividade de pegar o peixinho de EVA na bacia com água na peneira, os bebês gostaram

muito desse contato com a água. Além da água, as tintas guaches são atrativas.

Tivemos a semana educativa da mulher, mostrando a importância das mulheres na sociedade, a turma do AGIB carimbou metade

dos pés para representar uma flor.

Projeto Curiosidade: A Baleia

Justificativa

Segundo as Diretrizes Municipais de Campinas que a criança é protagonista do trabalho pedagógico ,  criadoras, inventoras,

transgressoras, que tem no brincar o constitutivo do humano, ao contrário de uma concepção pré-determinista que prevê o que as

crianças realizarão (diretrizes curriculares da educação básica para educação infantil pag. 17).  Sendo assim o projeto curiosidade a
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Baleia surgiu na roda de conversa, sempre cantamos diversas canções e a música: “A Baleia” deixa os bebês eufóricos, assim foi

observado o interesse das crianças pela baleia.

Objetivo

Proporcionar  aos  bebês  um  momento  de  interação  e  socialização,  desenvolvendo  mais  conhecimentos  sobre  o  tema.

Possibilitando o conhecimento sobre vida marinha através de atividades que promovam a curiosidade e a autonomia da criança ao

investigar e descobrir os diferentes animais que vivem no mar como a baleia, suas características e importância para o meio ambiente.

Objetivos específicos

 Valorizar a água mostrando sua importância como fonte de vida;
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 Descobrir formas de vida da Baleia;

 Valorizar o ambiente natural e a vida animal.

Metodologia

 Imagens ilustrativas;

 Colagens com papéis picados;

 Pintura com guache;

 Música;

 Filmes;

 Contação de historias;

 Confecção de brinquedos recicláveis.

Avaliação

Será  realizada  de  forma  contínua  e  sistemática  durante  todo  o  desenvolvimento  do  projeto,  através  de  observações  e

acompanhamento das atividades propostas, considerando as capacidades e individualidades.

Através de fotos e registros. Projeto em andamento.
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Professora Eliane Santana do Amaral.
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Agrupamento AGI C

As aulas iniciaram no dia 27/01/2020, iniciamos com o acolhimento das crianças cantando diversas músicas,tornando menos

sofrido a adaptação das crianças no ambiente  escolar  e  transmitindo segurança para os familiares a fim de constituir  vínculos e

sentimentos de confiança com o ambiente e as pessoas que nele se encontram.

Proporcionar  um  ambiente  lúdico  promovendo  suas  capacidades  sensoriais,  psicomotoras,  cognitivos,  sociais  e  afetivas,

respeitando a maturidade das crianças é a nossa intensão.

Proporcionamos brincadeiras explorando diversos brinquedos, espaço e socialização com todas as crianças. Brincadeiras com

bolas, explorando as cores e trabalhando o visual, vídeos musicais, músicas, diversos brinquedos. Estimulamos as crianças a fazer

movimentos  com  a  boca  e  a  mandar  beijos,  atividade  no  espelho,  brincadeira  com  caixa  de  papelão  manipulando  objetos  e

desenvolvendo a motricidade dentro e fora,  brincadeira com bolinhas de sabão, rasgar  e amassar e fazer bolinhas com revistas,

brincadeiras com bexigas no dia da integração com as famílias na sala de aula, passeios pela creche, pela horta, brincadeiras livre no

parque interno e externo, brincadeira sensorial com água e algodão.

Através das brincadeiras, as crianças aprendem, desenvolvem, tendo em vista a necessidade do movimento, para que se possa

adquirir o controle postural e movimentos. Brincar é uma maneira de fazer com que as crianças passem a conhecer a si mesmo, a se

comunicar com os que estão a sua volta e crescer saudável e feliz.

Realizamos a apresentação do sexta em cena com a música a roda do ônibus, onde as crianças participaram com dedicação, a

música foi escolhida pela professora, pois as crianças adoram cantar durante a roda matinal diariamente.

Propiciamos a  atividade pedagógica  seguindo  o  projeto  biodiversidade/  sustentabilidade  com o  subtítulo  animais  marinhos,

confeccionamos a pintura de polvos de caixa de ovo, as crianças pintaram a caixa de ovo individual de tinta guache azul, e a professora

finalizou com os olhinhos e o nariz e colou fitilhos deixando lindo as crianças adoraram o resultado.
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Fizemos um passeio na horta com as crianças,  colocamos água nas garrafas pet  e tinta gauche,  as crianças observaram,

manusearam as garrafas coloridas, as mesmas foram plantadas na horta para a separação do espaço. Levamos um peixe no aquário e

mostramos para as crianças, enfatizamos sobre o cuidado que devemos ter,  indagamos a turma qual  o nome iriamos dar para o

peixinho  e  o  aluno  Arthur  Gabriel  nos  disse  que  seria  “Boi”  as  crianças  adoraram,  com essa  observação  o  nome escolhido  foi

“Peixinho”. Colocamos o dvd para as crianças assistirem a música “Deus criou os peixes” 3 palavrinhas para culminar esse momento.

           Durante o projeto observamos a curiosidade pela formiguinha , outras crianças também demonstraram interesse pelo mesmo

inseto. A professora colocou o filme vida de inseto para as crianças observarem as formigas. Organizamos um passeio na creche para

procurar formigas, realizamos a atividade pedagógica seguindo o projeto com confecção de um formigueiro e um gramado com a

utilização de guache e pinceis.
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Projeto curiosidade: A formiguinha

Justificativa

Em um dia normal de rotina, uma das crianças andava pela sala de aula, quando se depara com uma formiga, curioso tenta pegá-la,

más, a formiga escapa, entra em um buraco e some, ele fica perplexo e entusiasmado com tal acontecimento, queria saber para onde

foi a formiga, procurando-a no mesmo espaço. Enquanto isso a professora atenta para ver a reação, ele olha de maneira expressiva,

como se pedisse ajuda para encontrá-la novamente. A professora conversou com a criança, explicou que a formiga tinha ido embora.

Então, com esses acontecimentos engraçados e curiosos, foi que surgiu a ideia de montar este projeto de curiosidade, onde será

abordado toda a vida da formiga, citando a alimentação de modo tátil e onde elas moram.

Objetivo Geral

 Despertar  na criança a consciência pela preservação da natureza e dos animais,  explorando o ambiente natural,  descobrindo e

entrando em contato com seres vivos a fim de conhecer suas características, cuidados básicos e valorização da vida.

Metodologia

- Assistir ao filme “vida de inseto”;

- Passeio no parque e ao redor do C.E.I,brincar em diferentes espaços e localizar formigas;

- Confeccionar um formigueiro, com kraft, e enfeitar com formigas de caixa de ovo;

- Música fui ao mercado e DVD da galinha pintadinha;

- Confeccionar formigas de caixa de ovo e folhas de árvores variadas;
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– Contar a história Formigas viajantes e dramatizar com formigas de EVA.

Avaliação

Será realizada através dos registros e observações acompanhar a participação das crianças. Será feito o registro escrito e fotográfico.

Semana Educativa

Foi  trabalhado a semana educativa da mulher,  confeccionamos um cartaz com a pintura das mãozinhas das crianças para

carimbar no papel color 7, cortamos um coração grande e cada criança carimbou sua mãozinha, colocamos uma mensagem e foi

exposto no pátio da creche, houve um evento com café da manhã com as mulheres com uma linda palestra, as mães adoraram.

Devido a pandemia do coronavírus as aulas foram suspensas seguindo a orientação da OMS.

Profª: Suellen Lourenço             
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Agrupamento I/II A

De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (Parecer CNE/CEB n° 20/09 e Resolução CNE/CEB

n° 5/9) a proposta pedagógica das instituições de Educação Infantil  deve ter como objetivo o desenvolvimento integral da criança,

garantindo o acesso ao processo de construção de conhecimentos e aprendizagens de diferentes linguagens, assim como direito a

proteção, à saúde, à liberdade, ao respeito, à dignidade, à brincadeira, à convivência e interação com outras crianças.

Iniciamos o ano letivo de 2020 com a adaptação, foi  um momento complexo para as famílias e crianças. A equipe precisa

transmitir conforto e segurança emocional, essa acolhida teve como principal componente o afeto e o amor pela criança, além de passar

confiança para os pais.

Nas primeiras semanas foi de muito choro e insegurança. Nossa equipe proporcionou brincadeiras lúdicas e a exploração de brinquedos

diversos na sala de aula, para ajudar nesse momento de acolhimento, no qual as crianças precisam lidar com as emoções despertadas

pela passagem de um espaço seguro e conhecido para outro em que é necessário toda uma criação de vinculo e segurança para

ficarem bem.

Foi  realizada uma integração com a família  do CEI Célia  Aparecida Jordão Velardi  Gaspar,  onde tivemos um grande número de

presença das famílias, nesse momento a professora propôs uma atividade de pintura para que os responsáveis pudessem interagir com

as crianças, foi muito prazeroso ver os responsáveis acompanhando e participando um pouco da rotina dos seus filhos.
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A presente proposta de trabalho realizada neste trimestre, traz uma prática pedagógica voltada para o projeto:  Biodiversidade/

Sustentabilidade tendo como o tema “Animais da fazenda”, oportunizou-se no agrupamento I/II A, realizar atividades que facilitaram na

interação dos alunos com o envolvimento de todos em rodas de músicas e conversas, apresentando os animais da fazenda com figuras,

durante a apresentação observamos que o Pato despertou um  interesse maior nas crianças, e foi a partir desse interesse que surgiu o

nome da turma que ficou “Turma do patinho”.
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 Em relação à proposta de atividades, houve momentos de contação de história “O patinho feio”, sendo percebido o interesse das

crianças na dinâmica do momento em ouvir e participar questionando a história após a leitura, foi realizada algumas atividades como

carimbo com as mãos em que dava um formato de um patinho, foi possível observar o interesse e o reconhecimento do patinho durante

a atividade, foi proposto também uma atividade de pintura em um pato desenhado na cartolina para a confecção de uma maquete e

para que as crianças pudessem ter mais conhecimento dos animais da fazenda, a mesma assistiram o desenho “Cocoricó na fazenda”.

 Utilizando como recursos materiais recicláveis como revistas e jornais, as crianças fizeram bolinhas e confeccionaram o mascote

da sala que é o Pato no TNT, dentro desta proposta foi  realizada uma atividade individual de pintura no copo descartável para a

confecção de patinhos, podendo assim aprimorar a coordenação motora fina.  

As crianças realizaram atividades no parque onde a maioria demonstra interesse nas brincadeiras, podendo  socializar com os

colegas e aprimorar sua coordenação motora grossa, elas também realizaram atividades de pintura livre onde puderam deixar a sua

imaginação rolar e passar para o papel.
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Neste trimestre  teve a semana educativa “Semana da Mulher”, onde as crianças realizaram atividades para homenagear todas

as mulheres, foi  realizada uma atividade individual  onde as crianças desenharam suas mães, podendo assim com essa atividade

aprimorar sua coordenação motora fina, logo após foi feito no coletivo uma atividade de pintura em um coração desenhado na cartolina,

a maioria das crianças realizaram a atividade com satisfação.

Para homenagear as mulheres, foi feito uma exposição com os trabalhos feitos pelas crianças de todos os agrupamentos durante

a semana educativa, os mesmos foram expostos no pátio. A unidade organizou um café para as mulheres da nossa comunidade e uma

palestra para as mesmas, a equipe ficou muito feliz pois teve uma presença grande de mulheres e o evento rendeu elogios.

As crianças realizaram uma apresentação no sexta em cena, que foi realizado no pátio da unidade onde os colegas de outros

agrupamentos se reuniram para assistir a apresentação, a música apresentada foi “Bom dia” (mundo Bita), onde as crianças puderam

interagir umas com as outras, dançando e cantando.
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Foi realizado o projeto Horta, inicialmente conversamos com as crianças relatando a importância da horta em nossa unidade e os

benefícios para a nossa saúde. Foi solicitado para as famílias enviar garrafas pet para a realização do canteiro da horta, podendo assim

a família  participar  da  rotina  escolar  das crianças.  Na dinâmica dessa atividade as  crianças com auxílio  prepararam as garrafas

colorindo-as com água e tinta guache para a construção do canteiro da horta.  O projeto ainda está em andamento, mas já nota-se um

bom aproveitamento, pois estamos construindo conhecimentos e aproximando as crianças de atitudes sustentáveis e conscientes de

uma alimentação mais saudável.

Neste  trimestre  também  deu  início  ao  projeto  Curiosidade, onde  surgir  da  escuta  efetiva  das  crianças,  valorizando  seus

conhecimentos prévios ampliando a partir desse trabalho suas vivências de mundo.

Dentro desta proposta com  observações da professora durante a brincadeira no parque observou-se que tinha um grupo de

crianças mexendo em algo no chão, a mesma aproximou-se e olhou o que estava acontecendo, as crianças estavam mexendo em um

formigueiro, foi a partir dessa “descoberta” que surgiu o projeto “Curiosidade” com o tema “Conhecendo a formiga”.  Não foi possível dar

início as atividades por conta da Pandemia do coronavírus que interrompeu nossas atividades, mas retornaremos a proposta assim que

tudo se normalizar.
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(...) complexidade das infâncias, instigando-nos a investir nos saberes das próprias crianças, não
para reafirmar as incapacidades que a elas foram atribuídas, mas para destacar um conjunto de
peculiaridades                positivas que diferem as crianças dos adultos (MARTINS FILHO E
PRADO,2011, p.02).

Projeto Curiosidade: Conhecendo a formiga.

Justificativa

O tema do projeto surgiu através do interesse natural das crianças e é através da escuta efetiva que iremos dar ênfase no

trabalho com as formigas pois esse tema tem presença em seu mundo cotidiano (desenhos animados, histórias, filmes infantis) além

disso, possuem um importante caráter de identificação de suas vivênciais pessoais.

Objetivo

Despertar nas crianças o interesse pelas formigas, levando-os a compreender que as formigas estão presentes em nosso meio

ambiente e o quanto são importantes para o mesmo.

Metodologia

Durante o projeto trabalharemos:

 Filme: Vida de Inseto;

 Histórias;
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 Confecção de cartazes;

 Brincadeiras;

 Musicalização;

 Desenhos e Pintura;

 Confecção de um formigueiro;

 Confecção de formiga com material reciclável.

Avaliação

Será  de  forma  contínua  e  processual,  através  da  observação  diária  da  criança  no  desempenho  das  suas  atividades,  no

relacionamento com seus colegas e com o meio que está inserido priorizando o desempenho de cada um.

Professora: Heliana Amaral Vilarvas

Agrupamento II B

Começamos o trimestre com acolhimento inicial das crianças, pois acreditamos que esse é um período de extrema importância, a
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escola é o segundo grupo da escala social mais importante na vida das crianças, nesse período de acolhimento devemos demonstrar

afetividade, compreensão e flexibilidade com as crianças. Sintetizando, os sentimentos, as emoções, as sensações permitem detectar a

presença de estímulos sensíveis à possibilidade de ensinar, aprender e desenvolver a inteligência emocional. Para Codo (1999) cuidar e

educar necessariamente pressupõem a expressão da afetividade. A presença do vínculo afetivo é importante porque pode ser usado

como dispositivo facilitador ou como estratégia para aproximação do educando, nesse sentido “se esta relação afetiva com os alunos

não se estabelece, se os movimentos são bruscos e os passos fora do ritmo, é ilusório querer acreditar que o sucesso do educar será

completo” (CODO, 1999, p. 50).

Seguindo nessa mesma direção,  podemos acrescentar que o pedagógico não está na atividade em si,  mas na postura de

interação humana e abertura do professor, uma vez que “não é a atividade em si que ensina, mas a possibilidade de interagir, de trocar

experiências e partilhar significados é que possibilita às crianças o acesso a novos conhecimentos”. (MACHADO, 1996, p. 191-192).

Tudo indica que não podemos relacionar o pedagógico somente àquelas atividades dirigidas ou coordenadas, pois engloba o que se

passa nas trocas afetivas, em todos os momentos da rotina com as crianças, bem como os momentos de higiene, alimentação, hora de

dormir e em todos os tempos e momentos escolares.
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Partindo desse princípio começamos as primeiras semanas com muito choro e crianças inseguras, mas no momento em que

nossa rotina começou a se configurar de maneira acolhedora e divertida, com roda cantada, histórias, brincadeiras, arte, música, entre

outros momentos e atividades, alguns choros de entrada passaram a serem mais curtos, as crianças que se sentiam mais seguras

passaram a acolher as que ainda estavam inseguras, e com o passar das semanas as crianças passaram a criar vínculo com a

professora e equipe.

Com o acolhimento inicial tivemos muitos ganhos, exploramos espaços externos da creche, trabalhando a coordenação motora

grossa. As crianças gostam muito de músicas e estão sempre alegres a cantar, por esse motivo partindo desse interesse, encontramos

o  nome  da  nossa  turma:  “Turma  da  Alegria”.  Aproveitamos  esse  período  para  trazer  as  famílias  para  dentro  da  creche,  onde

trabalhamos com essa união de sucesso família e creche juntas, as famílias participaram da nossa rotina interna vivenciando nossa

rotina.

Acredito que através dessas brincadeiras lúdicas e com todo esse contexto de afetividade, tivemos um período de acolhimento

tranquilo e prazeroso.
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Após as crianças estarem acolhidas e seguindo a rotina da creche, começamos nos envolver com o nosso projeto norteador

deste semestre “Biodiversidade/Sustentabilidade”, no qual fizemos despertar a consciência pela preservação das diversidades de vidas

que

existem no nosso planeta. A consciência pela preservação é de importância para um futuro melhor, então cabe a nós abordar este tema

de forma lúdica e de interesse das crianças. Neste trimestre focamos na construção da nossa horta, elaboramos com garrafas pets

recicladas, realizamos o plantio de sementes e regamos nossa horta, as crianças estão interessadas e bastante envolvidas com o

projeto.

Estamos sendo influenciadas pela BNCC (Base Nacional Comum Curricular), a qual nos instiga a compreender que na Educação

Infantil, as aprendizagens e o desenvolvimento das crianças têm como eixos estruturantes as interações e a brincadeira, assegurando-

lhes os direitos de conviver, brincar, participar, explorar, expressar-se e conhecer-se, a organização curricular da Educação Infantil na

BNCC  está  estruturada  em  cinco  campos  de  experiências,  no  âmbito  dos  quais  são  definidos  os  objetivos  de  aprendizagem e

desenvolvimento. Os campos de experiências constituem um arranjo curricular que acolhe as situações e as experiências concretas da

vida cotidiana das crianças e seus saberes, entrelaçando-os aos conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural.

A definição e a denominação dos campos de experiências também se baseiam no que dispõem as DCNEI (Diretrizes Curriculares

Nacionais para a Educação Infantil) em relação aos saberes e conhecimentos fundamentais a ser propiciados às crianças e associados

às suas experiências.  Considerando esses saberes e conhecimentos, os campos de experiências em que se organiza a BNCC são: O

eu,  o outro e o nós,  corpo, gestos e movimentos,  traços,  sons,  cores e formas,  escuta,  fala,  pensamento e imaginação,

espaços, tempos, quantidades, relações e transformações.
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Junto ao projeto norteador, surgiu a partir do interesse das crianças nosso Projeto Curiosidades “Musicalização na educação

infantil”.

Justificativa

Percebemos a importância desse projeto na roda da conversa, onde todas as crianças apresentavam interesse pela música,

inclusive uma criança relatou que a música é a alegria da turma, achei esse relato marcante e fomos nos aprofundar neste assunto de

forma lúdica.  As crianças são as protagonistas do nosso projeto e através dessa ideia, começamos observar o interesse coletivo da

turma, e descobrimos que a partir da música sentimos a energia que as crianças têm e a alegria com que ficam ao ouvir ou cantar, foi

assim que surgiu o projeto. Até porque, acredito que não dá para imaginar a Educação Infantil sem a música, pois, ela permeia todo

nosso trabalho na Educação.
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Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, as crianças interagem com a música, as brincadeiras e

aos jogos: cantam enquanto brincam, acompanham com sons os movimentos de seus carrinhos, dançam e dramatizam situações

sonoras diversas, conferindo personalidades e significados simbólicos aos objetos sonoros e a sua produção musical.

 Os aspectos instintivos e afetivos da música se destacam para crianças de até três anos e, por isso devem ser trabalhados nas

creches.

Realizando esse Projeto, estamos ajudando a melhorar a sensibilidade das crianças, a capacidade de concentração, a memória e

outros benefícios.  As crianças estão bem envolvidas com a música no geral,  estamos todos os dias fazendo as rodas cantadas,

descobrindo as músicas preferidas, utilizando as músicas para mudar dos ambientes em grupo não necessariamente em fila, enfim

aproveitando a música para aprimorar e alegrar nosso dia. Além de estarem estimulando o desenvolvimento da fala e do vocabulário, da

cognição, as habilidades cognitivas que auxiliam desde a memória, criatividade, motricidade e concentração, conhecimento musical,

auxiliando no aumento da percepção corporal e da coordenação motora, acredito que nossa turma esta se desenvolvendo com a

ludicidade. Destaca-se que este projeto ainda está em andamento.

Objetivo

Este Projeto, não é o ensino da teoria musical, nem a formação de um instrumentista, e sim, sensibilizar as crianças pelo gosto

musical. Criar condições para que a criança possa refletir e entender a música como fonte de prazer e conhecimento. Estimular a

criatividade, o movimento, a percepção, a coordenação e o convívio social da criança de forma prazerosa que a música oferece.

Metodologia

Trabalhando as fontes sonoras. Este Projeto vai reunir qualquer fonte sonora possível: brinquedos, objetos do cotidiano e se
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conseguirmos  alguns  instrumentos  musicais  de  boa  qualidade.  Também  será  confeccionado  diversos  materiais  sonoros  com  as

crianças, bem como introduzir brinquedos sonoros populares. Serão aproveitados elementos do dia-a-dia ou presentes na cultura da

criança.

Ações:

Cada criança deverá confeccionar com seus pais, um instrumento sonoro para ser utilizado na sala como brinquedo sonoro;

Confeccionar instrumentos sonoros a partir de objetos recicláveis.

Percepção auditiva (sons/ruídos):

Deitar-se no chão e ouvir diferentes sons/ruídos;

      Barulho de água,chuva etc.

Canto dos pássaros, som dos animais etc.

Após essa atividade, conversar na rodinha sobre os diversos sons que podemos ouvir em nosso ambiente. Fazer um texto coletivo.

O ambiente possui vários tipos de ruídos, alguns são agradáveis e outros desagradáveis ao nosso ouvido. Sentados no pátio da

creche vamos analisar os sons:

• Pessoas conversando;

• Crianças brincando;

• Carro;

• Criança gritando etc.

Passeio pela comunidade para analisarmos os sons. Na chegada faremos um texto coletivo sobre o passeio.

Utilizar gravação que há sobre a história de um passeio na mata, onde que as crianças imaginarão os fatos da história, pelos diversos
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sons que escutará. Representar os sons através dos gestos corporais.

Observar na sala os objetos que temos disponíveis e fazer uma classificação de diferentes tipos de sons e ruídos. Exemplo, copo

plástico amassado, cadeira arrastando, palmas, bexigas etc.

Percepção do silêncio. A importância do silêncio. As diferenças da fala alta e baixa. Do grito (medo, susto) da gargalhada (felicidade,

palhaçada).

A música:

Montar um álbum “canções de minha infância”. Todas as músicas contidas neste álbum deverão ter a participação das crianças na

produção da representação das músicas nele contidas. Fazer a partir das músicas que eles mais gostam.

Montar uma “Rotina Musical”. As rotinas do dia a dia serão iniciadas a partir do som das músicas selecionadas e relacionadas com a

rotina. Exemplo: Na hora do almoço a música: comer, comer para poder crescer.... e assim sucessivamente.

Fazer uma representação musical para todas as crianças da creche.

Fazer apresentações teatrais para as crianças com músicas.

Imitações de sons dos animais, através das músicas conhecidas pelas crianças.

Com a música “minha boneca de lata”, montar uma boneca de lata com materiais reciclados, no tamanho de uma criança e utilizá-la

para brincar com as crianças.

Dançar diversas músicas para explorar e melhorar o movimento corporal.

Brincar de roda com músicas conhecidas populares.

Colocar músicas de soninho para a hora do sono, tranquilizar as crianças.
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Avaliação

Serão feitos registros coletivos e individuais das crianças, de acordo com as situações vivenciadas durante a execução do

Projeto.

Paralelo a este projeto trabalhamos a Semana educativa da mulher na rede municipal de ensino, com textos lúdicos mostrando

que a mulher pode ser o que ela quiser, fiz leitura com mulheres médicas, cozinheiras, veterinárias, professoras, entre outras profissões,

consequentemente elaboramos atividades para um painel em homenagem as mulheres.

Esse trimestre foi muito valioso para as crianças, pois elas estão acolhidas e se desenvolvendo através da ludicidade.

Professora: Andressa Moreira Crecci.
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Agrupamento IIC

Iniciamos o ano letivo planejando a chegada das crianças ao novo espaço e a conviviência com novos adultos, a turma iníciou

mesclada com crianças que já frequentavam o CEI e eram do berçário e com crianças que estavam pela primeira vez em um ambiente

escolar. Com isso a acolhida inicial foi voltada a oferecer carinho, aconchego e segurança para ás crianças.

A roda  onde  diariamente  observamos  plaquinhas  de  combinados  e  a  musicalização  foram de  extrema  importância  nesse

processo, com o recurso da caixa musical, pude observar a aceitação do grupo, a reprodução dos gestos, as iniciativas, as expressões

verbais e corporais de cada criança.

As músicas lavando roupa e o circo foram apresentadas através de peças teatrais e proporcionaram atividades que exploraram

diversos sentidos, habilidades e capacidades que ampliaram a coordenação global.
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O recurso da bandinha proporcionou o desenvolvimento da autonomia, o reconhecimento dos espaços fisicos e após essa

atividade observamos a iniciativa de muitos de brincar de roda, eles se procuram, se organizam, expressam através do corpo.

Com todos já seguros a nossa turma e rotina, foi iniciado a higiene bucal, através da peça teatral da professora como dentista,

nesse momento cada criança foi orientada e auxiliada, após esse trabalho as crianças estão aprendendo a escovar os dentes, lavar a

escova, boca e os cuidados pessoais se estendem para lavagens das mãos, a percepção da coriza até jogar o papel no lixo e higienizar

as mãos com álcool em gel ao  entrar na sala e em diversos momentos ao longo do dia.
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O processo de acolhimento foi finalizado com uma interação das crianças com suas famílias, onde a professora propôs vivências

como roda, cantigas, combinados e após todos estarem a vontade foi realizado a confecção de petecas, foi ultilizado materiais de reuso

como papeis, e retalhos, seguindo nossa rotina as famílias realizaram alguns cuidados pessoais e no final interagiram brincando.
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Iniciamos nesse trimestre o projeto Biodiversidade/Sustentabilidade, nossa turma está descobrindo o tema Animais da África,

para abordagem do mesmo houve a observação de figuras e o cinema com o filme Madagascar 2: A grande escapada, que mostra o

continente africano, onde foi possivel conhecer: o leão, a girrafa, a zebra,o elefante, hipopotamos e outros.

Através da atividade de carimbo das mãos foi realizado uma votação para escolher o nome da turma, com apenas um voto de

diferença somos a turminha da Zebra, após realizarmos atividades de pinturas com a cor do animal, explorar tnt com as suas cores e

confeccionar o mascote, eles observaram as semelhanças com os cavalos, porém já nomeia a zebra por seu nome correspondente.
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Como consta nas Diretrizes Currículares da Educação Básica para Educação Infantil; um processo contínuo de reflexão e ação.

Projeto de Curiosidade: Imaginar e brincar.

Justificativa

 Nossa turma demonstrou um grande interesse com a leitura do livro Isso não é brinquedo, que mostra objetos presentes em suas

casas, a partir dessa vivência eles desconstruiram a função fisica dos objetos e exploraram com sua imaginação.

Objetivo geral

 Salientar a curiosidade e os novos desafios impulsionados as crianças para que elas avancem nas hipóteses sobre suas experiências

construindo um entendimento que lhes é próprio.
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Objetivo específico

Construir  um  canto  de  aprendizagem  onde  todos  terão  a  oportunidade  de  explorar,  criar,  imaginar  e  brincar  e  assim  fazendo

descobertas significativas para o seu desenvolvimento.

Atividades pedagógicas

 Explorar  os objetos  citados no livro, realizar  um teatro recontando a história  com a partipação de todos,  construir  um canto de

aprendizagem com brinquedos desconstruidos, construir brinquedos através de sucatas.

Avaliação

Será avaliado ao longo do projeto a participação individual e coletiva nas atividades propostas e também a satisfação, as conquistas e

desenvolvimentos de todas as crianças.

 Dentro do projeto nossa turma vivênciou as seguintes experiências: exploração com caixas diversas, peneiras, sapatos de

adulto, gravetos e pau, baldes, interpretação no palco, início do canto de aprendizagem com caixas que contém recursos como potes,

vasilhas, copos entre outros objetos, tecidos, criaram com pedaços de madeira e confeccionaram um cartaz através da tecnica de

colagem.
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Neste trimestre complementando os projetos tivemos nossa primeira semana educativa:  Semana da Mulher na rede Municipal de

Campinas, nossa turma realizou atividades de pesquisa direcionada em revista, colagem e pintura onde confeccionaram um cartaz

coletivo que foi exposto para toda a comunidade, as mulheres das famílias foram convidadas para um momento de socialização e

nossas crianças participaram de um café da manhã ao ar livre, através de recados foi possivel ver o contentamente das famílias com o

carinho para com elas.
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Visando mediar vivências significativas para nossas crianças neste trimestre iniciamos as atividades da Horta,  nossa turma

realizará  o  plantio  de  três  tipos  de sementes:  tomate,  abobrinha e  cenoura,  em roda ás  crianças observaram as embalagens,  e

manipularam os alimentos frescos sentindo as diferentes texturas, explorando e conhecendo suas cores realizaram pinturas coletivas

com guache e as mãos. As famílias participaram doando garrafas pets e todos colaboraram colorindo as garrafas com guache e água,

nesse contexto foi promovido um momento de socialização com o agrupamento IIB.
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Concluimos que o trimestre ofereceu vários momentos de aprendizagem para nossa turma e já conseguimos ver as novas conquistas

das crianças,  os seguintes  projetos e vivências terão continuidade:  Biodiversidade/  Sustentabilidade,  Curiosidade e Horta afim de

continuar proporcionando mecanismos e recursos para um desenvolvimento integral e significativo para cada criança.

Professora Jaqueline de Paiva Guimarães Carvalho Nogueira.

Rua: Nadalino Colombini, 45 – Residencial Porto Seguro – Campinas-SP  -  CEP: 13057-130  -   (19) 3224-8018
                                                                 email: diretoriaportoseguro@anabrasil.org                                                                             72

mailto:diretoriaportoseguro@anabrasil.org


CEI CELIA AP. JORDÃO VELARDI GASPAR
ASSOCIAÇÃO NAZARENA ASSISTENCIAL BENEFICENTE – ANA

Agrupamento AGIID

No primeiro trimestre tivemos a semana de adaptação,  período esse que fez parte  do crescimento social  e emocional  das

crianças adaptar-se ao novo.Acolhemos as crianças com atividades planejadas priorizando o lúdico, com atenção, afeto e cuidado, o

período  de  adaptação  ocorreu  de  forma tranquila,  algumas crianças  choraram outras  não.  Através  das  brincadeiras,  foi  possível

observar que a ansiedade e insegurança foram superadas.

A entrada na creche ou na pré-escola significa, na maioria das vezes, a primeira separação das crianças dos seus vínculos

afetivos familiares para se incorporarem a uma situação de socialização estrutural (BNCC). Outro momento que marcou esse período foi

o dia da família na escola no qual foi proporcionado atividades de interação entre os pais e os filhos, os pais conheceram a rotina das

crianças, participaram das brincadeiras, foi um momento muito rico entre a família e a escola.
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A parceria entre a família e a escola é de suma importância para o sucesso no desenvolvimento intelectual, moral, e na formação

do individuo. (Garcia, 2006, p.12). Após esse período iniciamos o projeto Biodiversidade/Sustentabilidade no qual o agrupamento AG II

D trabalhará durante todo o semestre com o subtítulo animais marinhos. Como se trata de um projeto semestral o mesmo tem como

objetivo apresentar a natureza com suas belezas, curiosidades e fragilidades. Mostrar lados negativos e positivos da ação do homem e

valorizar  a preservação.  A Educação Ambiental  e  na Educação Infantil  é  primordial  para criar  uma nova geração que conheça e

compreenda a natureza, tratando-a com respeito e admiração, reconhecendo-se parte integrante dela, revendo a forma como o homem

vem tratando o meio ambiente. Iniciou-se as atividades com o animal marinho o polvo no qual as crianças construíram o animal a partir

de material reciclável, fizeram atividades de pintura, carimbo com a mão, contação de história sobre o tema, músicas,etc.

Ressaltamo a importância de falar sobre a água para biodiversidade e para sustentabilidade, iniciaram-se as atividades na roda da

conversa, atividade individual de colagem e pintura, porém as mesmas foram interrompidas com a pandemia do corona vírus (covid 19).

Durante todo trimestre foi realizado o sexta em cena que consiste em apresentações musicais ou teatrais dos agrupamentos. Na ultima

sexta-feira do mês é comemorado os aniversariantes do mês, foi realizado uma festa a fantasia na qual as crianças se divertiram muito.
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Projeto curiosidade: A menor das vacas.

Justificativa

                Tendo em vista que a infância é a fase de inúmeras descobertas constantes, é de suma importância que seja trabalhado com

as crianças o que vem ao encontro com suas curiosidades, enriquecendo ainda mais seus conhecimentos.

Com o decorrer dos dias surgiu o projeto curiosidade, através dos brinquedos que tem em sala de aula observamos o interesse das

crianças pela vaca, ouvindo as crianças reproduzir o som da vaca a professora contou a história sobre a menor das vacas que deu

início ao projeto de curiosidade, com o objetivo de levar as crianças a buscarem respostas para as suas curiosidades. Foi realizado

atividades de pintura, as crianças construíram uma vaca de caixa de papelão, foi feito a simulação da ordenha do leite, utilizando luvas,

e o leite, houve a degustação após a ordenha que trouxe respostas para a curiosidade das crianças de onde vem o leite, foi construído

uma maquete do local onde as vacas vivem, ou seja, a fazenda, dinâmicas, brincadeiras, na roda da conversa foi priorizado a escuta

efetiva da criança.  Conforme Oliveira “cada criança tem a capacidade de descobrir  um novo mundo através da curiosidade e da

mediação do professor” Oliveira (2008 p.85-86).

Objetivo Geral

                Tendo como objetivo, levar as crianças a buscar respostas para suas curiosidades.

Objetivos Específicos

Rua: Nadalino Colombini, 45 – Residencial Porto Seguro – Campinas-SP  -  CEP: 13057-130  -   (19) 3224-8018
                                                                 email: diretoriaportoseguro@anabrasil.org                                                                             75

mailto:diretoriaportoseguro@anabrasil.org


CEI CELIA AP. JORDÃO VELARDI GASPAR
ASSOCIAÇÃO NAZARENA ASSISTENCIAL BENEFICENTE – ANA

 Estimular as crianças a expor suas curiosidades;

 Desenvolver a socialização, a imaginação e a criatividade;

 Desenvolver a motricidade fina;

 Reconhecer a vaca como um animal da fazenda;

 Reconhecer a vaca como um animal produtor de um rico alimento, o leite.

Metodologia

 Confeccionar uma vaca com sucatas;
 Pintura;
 Carimbo com as mãos;
 .Dinâmica;
 Brincadeiras;
 Musicas;
 Histórias.

Avaliação

                  Através dos registros e observações individuais da participação de cada criança.
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SEMANA EDUCATIVA

A primeira semana educativa foi à semana da mulher na rede municipal de ensino onde foi realizado atividades de confecção de

cartaz  sobre  o dia  da  mulher,  colagem,  cantinhos de brincadeiras,  as responsáveis participaram da atividade enviando seu beijo

carimbado no papel para que as crianças realizassem colagem do beijo de suas responsáveis na cartolina com uma linda homenagem o

qual foi exposto no pátio da escolar. A Gestão realizou um café da manhã para as mulheres o qual foi muito elogiado pela comunidade

presente. O plantio será trabalhado durante todo o ano, foi iniciado com as crianças a confecção de garrafa pet coloridas para colocar

na horta, será enfatizado a história sobre plantação e sua importância para vida.

 

Professora Niúra Volna Lima dos Santos
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AGRUPAMENTO AGIIE

Iniciamos o ano letivo com o acolhimento das crianças e famílias no CEI, foi proporcionado um ambiente seguro e acolhedor para

recebê-los. Foram desenvolvidas várias atividades lúdicas como músicas, histórias com fantoches, cantinhos com brinquedos variados,

pecinhas de encaixe e parque. Assim promovemos a interação e socialização entre as crianças, professora e monitoras.

Para aproximar e acolher a família no CEI, foi proporcionado um momento em que as famílias puderam participar e conhecer a

rotina das crianças. A professora realizou em sala de aula a roda de conversa, cantamos as músicas preferidas da turma, apresentamos

os combinados da sala e após confeccionamos e brincamos com massinha caseira.
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De acordo com a Base Nacional Curricular Comum (BNCC), a Educação Infantil precisa promover experiências nas quais as

crianças possam fazer observações, manipular objetos, investigar e explorar seu entorno, compartilhar com outras crianças situações de

cuidado de plantas e animais nos espaços do CEI e fora dela.

É fundamental  trabalhar  a preservação do meio ambiente desde a Educação Infantil,  abordando o tema de forma lúdica e

prazerosa.  

PROJETO BIODIVERSIDADE\SUSTENTABILIDADE

No primeiro trimestre iniciou-se o projeto norteador Sustentabilidade/Biodiversidade com o subtítulo Animais da Amazônia.

O projeto foi desenvolvido de forma lúdica através de histórias (Mini Curiosos descobrem a Amazônia), brincadeiras, músicas, figuras e

vídeos. As crianças demonstraram interesse pelo animal Jacaré, assim surgiu o Projeto Curiosidade “Eu conheço um jacaré”.

Dentro do projeto Biodiversidade/Sustentabilidade trabalhamos o Projeto Coletivo Horta, a professora explicou sobre a importância da

horta proporcionando práticas que envolvem o contato com a terra, destacando também a importância   de uma alimentação saudável,

ajudando a melhorar e desenvolver noções sobre os hábitos alimentares e a cultura de consumo de alimentos naturais. A Horta está em

construção, foi desenvolvido atividades com garrafa pet, onde as crianças ajudaram a colocar tinta dentro da garrafa para deixar a horta

colorida, as garrafas foram colocadas em volta da horta. As crianças conheceram as sementes de quiabo, fizeram um painel com

desenho do quiabo e com carimbo do mesmo para registrar o dia do plantio.

Esse trimestre  foi  muito  importante  para  o  agrupamento,  com atividades lúdicas  e  significativas  contribuindo para  uma educação

ambiental.
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Projeto Curiosidade: “Eu conheço um Jacaré....”

Justificativa

 O projeto visa despertar nas crianças interesse, curiosidade, aprendizagem de respeito com os animais que são seres vivos

e valorização com o meio ambiente.

Objetivo Geral

 Conhecer o habitat do jacaré e suas características, através de brincadeiras, músicas e histórias.  
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Medodologia  

- Desenvolver atitudes de respeito e preservação com o meio ambiente;

- Desenvolver a oralidade e expressão corporal, coordenação motora, percepção auditiva e visual;

- Proporcionar o desenvolvimento de sentimentos positivos em relação aos animais.

Atividades Pedagógicas

- Confecção de um jacaré, utilizando caixas de ovos;

- Contação de Histórias (Jacaré com dor de dente);

- Músicas: “O jacaré foi passear lá na lagoa” e “Eu conheço um Jacaré”;

- Brincadeiras de passar por cima da corda para o jacaré não pegar;

- Pintura, recorte e colagem.

AVALIAÇÃO

Avaliação será feita através das atividades realizadas com as crianças por meio de observação diária e registros com foto.

No projeto Curiosidade foi confeccionado o mascote da sala “Jacaré”, as crianças deram nome para o mascote de “Jacaré Caré”.

Através desse projeto foi escolhido o nome da turma “Turma do Jacaré”.

As crianças conheceram o habitat do jacaré, o respeito que devemos ter com os animais e a preservação da nossa Floresta Amazônica.

Foi desenvolvida atividades de pintura com guache, colagem, modelagem, brincadeiras de jogar bolinha na boca do jacaré, contação de

histórias estimulando a imaginação e fantasia.
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SEMANA EDUCATIVA

Tivemos a Semana Educativa da Mulher, falamos sobre a importância da mulher, foi desenvolvida atividades com colagem e pintura,

onde as crianças confeccionaram um painel para expor no pátio.

Segue abaixo as fotos das atividades desenvolvidas no 1° Trimestre:
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PROFESSORA ROBERTA GOMES DOS SANTOS NETO
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AGRUPAMENTO AGIII A

 No contexto histórico da Educação infantil de Campinas é fundamental apontar as Diretrizes Curriculares de Educação Infantil

como documento orientador para o trabalho pedagógico a ser desenvolvido na rede municipal de ensino desde 2007, elaborado a partir

do estudo coletivo de profissionais que contribuíram para a construção de um currículo focado nas vivências do cotidiano escolar de

nossas crianças. Então:

 (...) é preciso afirmar, na especificidade da educação infantil, um currículo sustentado nas relações, nas interações

e em práticas educativas intencionalmente  voltadas para as experiências concretas da vida cotidiana,  para a

aprendizagem da cultura, pelo convívio no espaço da vida coletiva e para a produção de narrativas individuais e

coletivas, através de diferentes linguagens. (BARBOSA e RICHTER, 2009, p.25)

Partindo desse pressuposto de currículo que prioriza as situações vivenciadas pela criança é importante ressaltar o surgimento

dos Centros Infantis (CIs), vinculado à Secretaria de Promoção Social, uma Instituição considerada socioeducativa, que foram criados

para oportunizar às crianças um ambiente:

 

(...) limpo, confortável, durante todo o dia; contato com adultos os quais lhe auxiliam na aprendizagem; ensinar

como viver em harmonia com outras crianças e adultos; usar e experimentar uma variedade de materiais de

acordo com seus interesses; expressar seus sentimentos e ideias através de palavras e ações; de comer alimentos

que auxiliem no seu crescimento e desenvolvimento; adquirir hábitos pessoais de higiene os quais promoverão a

saúde e prevenção das doenças; serem beneficiadas pelos cuidados médicos; aprenderem sobre o mundo que as

cercam (Secretaria da Promoção Social, Adm. 1977/1980, s/n).
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Em reconhecimento à criança como protagonista de sua aprendizagem,  realizou-se nesse início  de trimestre uma série  de

atividades que buscaram estabelecer relações de amizade com naturalidade e favoreceram momentos de diálogos e expressão de

sentimentos  mútuos  a  partir  da  convivência  coletiva  de  forma  harmoniosa,  dividindo  espaços  e  objetos  durante  a  dinâmica  de

desenvolver  atividades  que  facilitassem o  processo  de  adaptação  entre  as  crianças  e  o  ambiente  escolar,  a  qual  proporcionou

interações e conhecimento da rotina escolar, alem de estabelecer momentos de afetividade durante o acolhimento das crianças por

meio do respeito as suas individualidades e manifestações de diferentes sentimentos.

Poucas crianças apresentaram resistência na participação da nova rotina e no seguimento de regras de convivência, com choro

que  logo  passou,  pois  foram  acalmadas  com atenção  e  acolhimento  pelos  colegas  e  pela  professora,  além da  participação  no

estabelecimento de combinados para o convívio em grupo. Para isso, aconteceram diferentes situações de aprendizagens como roda

de  conversa,  brincadeiras  coletivas  no  parque,  pátio  e  em  cantinhos  da  sala  de  aula  utilizando  brinquedos  variados,  além  de

comemorações de aniversários, apresentações do Sexta em Cena, também foi proporcionado momentos de orientações sobre higiene e
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cuidados com os pertences pessoais e com os brinquedos da escola. A presença da família na escola no período de adaptação, foi de

grande  importância  para  o  desenvolvimento  das  crianças  que  tiveram  a  oportunidade  de  realizar  algumas  atividades  com  seus

familiares e apresentaram um pouco da rotina como: momento de roda cantando músicas que fazem parte do dia a dia, apresentação

de brincadeiras em equipe e uma dinâmica de confecção de atividade de arte com colagem de retalhos de EVA junto com a família.

Uma das festas  dos aniversariantes  reforçou a participação da família  com as crianças caracterizadas com suas fantasias

preferidas, trazidas de casa, essa atividade possibilitou o envolvimento das famílias na caracterização de seus filhos com fantasias

prontas ou confeccionadas pela família, quanto ás crianças foi realizado brincadeiras com musicalização no pátio e interações com

outros agrupamentos.

Aconteceu a escolha do nome da turma a partir do Projeto de Curiosidades, definido a seguir como:
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PROJETO CURIOSIDADES: SEMEANDO COM AMOR

Justificativa

Explorar os ambientes externos da escola brincando, correndo e procurando pequenos objetos naturais no meio ambiente como

plantas, pedras, gravetos, folhagens e sementes faz parte do comportamento e do desenvolvimento de todas as crianças que por sua

vez são curiosas e dedicadas em observar qualquer coisa ao seu redor. Até mesmo durante as refeições as crianças demonstram

atenção e curiosidade em relação às sementes encontradas na melancia, na maçã entre outras frutas.

Objetivos

Considerando tal curiosidade das crianças e o quanto é importante possibilitar experiências de cultivo e cuidados com as plantas,

foi desenvolvido o primeiro Projeto de Curiosidades, cujo os objetivos foram escolher por meio de votação o nome da turma entre:

Turma da Sementinha e Turma do Girassol, observar e compreender o desenvolvimento das plantas (germinação, crescimento e o que

necessitam para o seu desenvolvimento) e desenvolver habilidades de observação, comparação e registro.

Metodologia

No começo, numa ida ao parquinho houve uma situação comum a todas as crianças que perceberam a presença de umas

sementinhas grudentas que colavam nos calçados e roupas sem que ninguém notasse, uma colega até chorou pensando que fosse

espinho,  aos poucos as próprias crianças descobriram que se tratava de umas bolinhas que grudava mais não machucava e se

dispuseram a ajudar umas as outras na retirada das "sementinhas".
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 A partir desse fato foi apresentado para as crianças outro tipo de semente, (de Girassol) para iniciar o processo de escolha do

nome da turma. Depois foi solicitado que cada criança contribuísse trazendo de casa uma garrafa pet para colocar terra, pedrinhas e

para semear sementes de girassol. A opção pelo Girassol foi porque além de se tornar uma planta muito bonita também pode ser

consumido quando estiver com brotinhos de duas folhas.

Avaliação

Será feita durante todo o processo observando o interesse e envolvimento do grupo em relação aos cuidados com as plantas

cultivadas ou já existentes na creche e por meio de registros com fotos e desenhos da experiência, além de questionamentos sobre o

crescimento das sementes. A participação das famílias nesse projeto se deu a partir do envio de sementes para exposição em cartaz, e

de garrafas pet para o plantio da semente de girassol.

A participação da família com o projeto acima elencado foi de grande importância para o desenvolvimento das crianças que

tiveram a oportunidade de socializar informações sobre os projetos em andamento por meio de brincadeiras e produções artísticas em

conjunto com os familiares, no dia em que as famílias vieram à escola para um momento de interação com os filhos e participaram da

rotina escolar com grande interesse e satisfação.

Em todas as situações pedagógicas foram valorizados os direitos de aprendizagens das crianças a medida que oportunizou-se

atividades lúdicas as quais elas puderam estabelecer boas relações de convivência, brincaram em diferentes espaços da escola e com

variedade de recursos pedagógicos, participaram de momentos significativos para o desenvolvimento de sua autonomia, exploraram

diferentes recursos materiais, expressaram-se com diferentes linguagens e encontram-se em processo contínuo de conhecimento de

sua identidade pessoal, social e cultural.
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PROJETO BIODIVERSIDADE

Iniciou-se ainda nesse trimestre, atividades relacionadas ao Projeto Biodiversidade, elencado para esse agrupamento um estudo

referente aos animais da Amazônia, a partir de vídeo que falava das riquezas da Amazônia, chamando atenção das crianças para as

diferentes espécies de animais e variedade de plantas que apareciam no filme. Notou-se interesse da maioria do grupo pela figura de

alguns animais específicos e logo foi sugerida a reprodução com desenhos, representou-se também em suas produções individuais e

coletivas os rios e as árvores que cada criança verbalizava ao desenhar.
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Em continuidade ao projeto, foi realizada a leitura de uma revista: “Ciência Hoje das crianças”, com o conto: Horta no asfalto de

Marcelo  Xavier.  Comentando  sobre  a  variedade  de  produtos  vendidos  numa  feira  e  questionando  as  crianças  em  relação  ao

conhecimento sobre feiras de bairro, situação cotidiana na realidade de algumas crianças moradoras dessa comunidade. Além do

desenvolvimento de atividades sobre o Projeto Horta escolar que favoreceu no conhecimento de ferramentas necessárias ao preparo do

terreno, arrecadação de garrafas pet com a participação das famílias e plantio e acompanhamento da germinação de sementes.
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Com essa proposta, foi abordado o Letramento, o desenvolvimento e apropriação de materiais impressos para desenvolver o

gosto pela leitura e conhecimento de símbolos gráficos com diferentes recursos como livros, revistas, fichas de animais relacionadas ao

projeto, chamadinha, jogos, alfabeto móvel entre outros recursos. Sendo percebido que as crianças gostam de realizar atividades de

desenho, e que grande parte delas se encontra na fase da garatuja com produções que ainda não possuem formas definidas. Está

sendo trabalho entre outros, brincadeiras que estimulam a coordenação motora fina como: pescaria de tampinhas com prendedores,

modelagem com massinha e encaixe de peças de lego diariamente.

SEMANA EDUCATIVA

Realizou-se a Semana Educativa: Semana da Mulher na Rede Municipal de Ensino, com a proposta de receber as mulheres

da família responsáveis pela criança para um café coletivo e apreciação de atividades relacionadas a esse tema como cartazes feitos

pelas crianças coletivamente comemorando e respeitando a representação feminina no desenvolvimento das crianças em conjunto com

a escola; nessa dinâmica as crianças relataram brincadeiras, passeios e cuidados de higiene, além de momentos de culinárias ao
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comunicarem sobre os alimentos que gostam e recebem de suas mães, avós e tias.

Iniciou-se nesse trimestre a  montagem do canto de aprendizagem realizado com auxílio das crianças que optaram por um

cantinho de faz de conta, com caixas de papelão confeccionando mobiliários para pendurar fantasias e reproduzir situações do seu

cotidiano.

PROFESSORA:  LEONICE B. DA SILVA LOPES
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Agrupamento AGIIIB

                                              Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. ...

Cora Coralina

Elaborei junto a equipe um projeto norteador cujo nome Projeto Sustentabilidade/Biodiversidade, com o intuito  de proporcionar o

conhecimento e a conscientização das crianças com temas que envolvam meio ambiente e cidadania, desenvolvendo a construção de

atitudes para a preservação e desenvolvimento sustentável. Vale a pena ressaltar que esse planejamento foi elaborado com o objetivo

de priorizar  o  conhecer,  o  brincar,  o  participar,  o  explorar,  o  expressar  e  o  conhecer,  visando  e  dando  a  devida  importância  ao

conhecimento prévio de cada criança.

De acordo com Diretrizes curriculares da Educação infantil Pública: um processo contínuo de reflexão e ação (2013, p.19)

Os projetos possibilitam a integração entre as turmas da Unidade Educacional  e a comunidade, uma vez que as vivências

envolvem o cotidiano da Educação Infantil e transbordam os espaços das instituições educativas.

Com início a nova turma e rotina escolar, foram promovidos momentos de acolhimentos na sala de referência na intenção de

conhecer  a  rotina  familiar  e  proporcionar  vínculos  afetivos  entre  creche e  família,  sendo assim,  foram proporcionadas  atividades

envolvendo diversos momentos de musicalizações, bate papo sobre regras e combinados, brincadeiras coletivas estimulando o cuidado

e o respeito com o próximo, contação de histórias adaptadas sobre famílias, desenhos e leituras livres com fantoches e livros infantis,

estimulando o letramento onde observei e agucei a fantasia, imaginação e a criatividade, momentos de interação, passeios educativos

pelo CEI para conhecer e aprender novos ambientes e hábitos que teriam durante esta nova rotina, enfatizando cuidado com seus

pertences, a higiene pessoal e o uso correto dos banheiros e refeitório. Vale a pena salientar que algumas crianças quando ouviram a

importância de cuidar do uso das torneiras e vasos sanitários, comentaram sobre o uso consciente da água, pois esta acabando no

planeta e comentaram sobre o mosquito da dengue que pica e deixa doente se deixar água parada, momento bem dinâmico.

 Proporcionamos dinâmicas em grupo para conhecer os amigos com as placas dos nomes, votação para escolha do nome da
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turma com montagem de gráfico.  O nome escolhido foi  Turma da Abelha Mel,  foi  promovido momento  de visitação a horta  para

conhecer  e  conversar  sobre  o  que  iriam  plantar  para  colher  futuramente  com  as  mudas  que  enviaram  de  doação.  As  famílias

participaram deste processo doando garrafas pets para cercar o nosso espaço na horta.

As famílias contribuíram no processo de adaptação,  todas acolheram a nova rotina e a proposta demostrando satisfação e

segurança em deixar  seus filhos em sala.  Para enfatizar e finalizar esta proposta de acolhimento,  a  turma teve um momento de

integração família e creche, onde alguns responsáveis se disponibilizaram a participar da rotina de seu (a) filho(a), momento muito

válido e especial tanto para as crianças, quanto as famílias e a professora, onde pude conversar e explicar a rotina de uma sala

multisseriada foi  muito gratificante e acolhedor,  as famílias comentaram e participaram de forma bem positiva após conhecerem a

dinâmica que tenho todos os dias com seus filhos.

Durante este processo de adaptação pude observar que a turma é bem comunicativa, participativa e carinhosa, foi observado que

os maiores têm a percepção em ajudar os menores mostrando entusiasmo e empatia. Dando continuidade às propostas o  Projeto

Sustentabilidade/Biodiversidade,  foi  desenvolvido de forma lúdica, através de rodas de conversas sobre o que acham deste tema

sempre apresentando ilustrações, fantoches, musicais, filmes infantis relevantes, brincadeiras de imitações, construção de cartazes com

elementos  naturais  que  encontraram após  um passeio  de  estudo  do  meio  pelo  CEI,  assim  pude  observar  que  a  turma  é  bem

participativa  e  entusiasmada,  pois  trouxeram informações  de  casa  junto  a  família,  contudo  estão  em pleno  desenvolvimento,  na

oralidade, no letramento, na psicomotricidade, na organização de ideias, após esta observação planejei didáticas para que fossem

estimulados durante as propostas a todo tempo, tornando mais prazeroso e satisfatório o aprendizado em seu desenvolvimento.
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   Para  enriquecer  o  tema  norteador,  foi  desenvolvido  um  projeto  cujo  subtítulo:  Amazônia  na  intenção  de  promover  uma

observação e conscientização com o nosso meio ambiente e suas contribuições durante esta proposta foram elaborados diversos

momentos em roda de conversa sobre o que esta acontecendo com as árvores, os insetos e animais.  Apresentação de objetos reais da

Amazônia, brincamos com jogos de memórias, montamos quebra cabeça, ouviram histórias referentes ao mundo da Amazônia, onde

foram estimulados ao letramento de forma lúdica, momento de atenção e participação, foram passear e observar ao redor do CEI, para

contemplar as belezas simples da natureza; relatos de diversas crianças foram contundentes a proposta; citaram que precisamos parar

com as queimadas, não cortar as árvores para podermos respirar melhor e como os animais vão sobreviver sem árvores para morar,

tem que ter mais árvores em nossa creche, comentaram sobre as águas dos rios que vão secar e os peixes vão morrer. Uma criança

relatou sobre uma fala de um índio que viu na TV chorando que queimaram sua oca, onde ele iria colocar a família, entre outras

pertinências, se tomando um momento rico de aprendizagem, ouviram músicas e observaram obras sobre a natureza onde foram

estimulados a aprenderem reproduzir, classificar e a seriação de alguns fatos, onde puder observar que ficam atentos e um ajuda o
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outro  nos  momentos  da  criação  e/ou  apresentação  na  roda,  tiveram produções  artísticas  com  releitura  e  recontos  de  histórias,

momentos de construção de gráficos para escolha de cantos de aprendizagem, cuja a escolha foi  Árvore do Saber,todos ficaram

contentes com o resultado final respeitando a ideia dos colegas. Ressalto que as famílias participaram doando diversos objetos para a

construção deste canto de faz de conta,  tiveram momentos de recortes, colagens, pinturas, onde pude observar que a coordenação

motora fina necessita de atenção; entretanto proporcionei atividades mais livres com tesouras, lápis, pinceis, e jogos de memória,

quebra cabeça e legos, estimulando a criatividade, concentração e atenção, tiveram momento de manuseio de figuras de animais

extintos e preservados durante rodas de conversas, montagem de uma peça musical sobre alguns animais que a turma apresentou em

um momento de Sexta em Cena no palco da creche socializando com todos do CEI,  projeto semanal que acontece junto a solenidade

da música do Hino Nacional, onde cada sexta uma turma apresenta algo relevante ao projeto que esta desenvolvendo em sala e se

pronuncia o hino. Lembrando que o tema norteador Sustentabilidade/Biodiversidade com o subtítulo Amazônia esta em andamento.

 Proporcionamos a Semana Educativa da Mulher na rede Municipal de Ensino, foi trabalhado sobre as mulheres que fazem parte

do nosso dia-dia,  procuraram mulheres  em revistas  e depois  em roda as  crianças tiveram que dizer  o  que estavam fazendo ou

representando a figura escolhida, foi bem bacana um relato onde uma criança comentou; tia não tem nenhuma mulher igual a minha

mãe, ela é negra, assim aproveitei e comentei sobre as diversidades, e propus para a criança desenhar sua mãe para que fosse colado

no cartaz e assim foi feita, momento de observação e escuta da turma fazendo valer que são protagonistas de suas histórias e sou

apenas norteadora do saber, fizeram dobradura e confeccionaram uma flor para as mulheres, levaram e presentearam com carinho,

tiveram momentos de roda onde relataram sobre as mulheres que fazem parte de suas vidas, tiveram momentos de entrevistas com

todas as funcionárias e pesquisaram sobre suas preferências, foi realizada uma pesquisa com as mulheres responsáveis das crianças,

o questionário ressaltava suas características e desejos, vale a pena comentar que algumas mães comentaram que adorou participar da

atividade, pois não se lembravam mais de algumas coisas de sua própria vida, deixando ser levada pela rotina e a pesquisa as fizeram

lembrar, momento de puro contentamento e emoção. Construímos cartazes com as fotos e dizeres para as mulheres virtuosas que nos

acompanham dia-dia.
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Entre diversos bate papos em roda, a turma comentou sobre a água que esta acabando no planeta e o desperdício em nossa

CEI, tema pertinente e com isso foi elaborado um Projeto de Curiosidade com o subtítulo Água é Vida.

JUSTIFICATIVA

Tendo em vista que este Projeto Curiosidade cujo subtítulo é: Água é Vida, foi escolhido após observações e indagações em roda sobre

algumas  inquietudes  durante  as  higienizações  pelo  CEI  e  momentos  de  roda,  onde  se  comentava  diversas  situações  sobre  as

enchentes e o uso incorreto da água em nossa creche,  pertinente a esta percepção sobre este elemento tão importante ÁGUA,

montamos um projeto sobre este tema, irei de forma lúdica enfatizar a conscientização em relação a preservação da água, mostrando

um consumo consciente,  os ciclos da mesma, sua importância para a vida e para a história dos povos. Contudo contribuir para a

formação de cidadãos mais conscientes.

OBJETIVO GERAL

Baseado nas Diretrizes Municipais de Campinas que considera a criança como um ser único e protagonista de nosso trabalho, objetivo

deste projeto será informar e sensibilizar as crianças sobre os problemas ambientais e suas possíveis soluções, buscando transformar

os indivíduos em participantes das decisões e transformações de sua comunidade.

OBJETIVOS

* perceber as interferências negativas e positivas que o homem pode fazer na natureza, a partir de sua realidade social;

* observar a presença da água em diferentes condições e ambientes;
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* compreender o ciclo da água;

* reconhecer que a qualidade de vida está ligada às condições de higiene e saneamento básico, à qualidade do ar e do espaço;

* adotar, por meio de atitudes cotidianas, medidas de valorização da água, a partir de uma postura crítica;

* observar que o equilíbrio e o futuro do nosso planeta dependem da preservação da água e de seus ciclos.

METODOLOGIA

-  Roda de conversa;

-  Observar as condições do tempo, marcar quantos dias fará: Sol, Chuva ou se ficará nublado;

-  Problemáticas sobre: Qual a importância da água? Cada amigo da sala vai mostrar por que acha a água importante;

- Escutaremos músicas relacionadas à agua e montaremos um musical;

-  Momentos de contação de histórias com fantoches sobre as águas poluídas e limpas;

-  Construção de um livro mostrando o ciclo da água com colagens diversas, papel picado ou recortado, para fazer a chuva usar 

lantejoulas, algodão para as nuvens;

- Maquete sobre Ciclo da Água – com materiais reciclados;

-  Oficina com culinárias como: sorvetes, gelatinas e sucos entrem outros que poderão surgir durante a proposta;

- Construir uma horta fictícia na sala e uma concreta no espaço do CEI;

- Montar uma pesquisa para a família com indagações referentes ao uso de água;

- Confecção de um peixe usando pratos de papel (importância do cuidado com a água para os peixes e o que acontece se a água 

estiver suja – poluída);

-  Construção de lago para pescar e realizar a contagem dos peixes;

- Realizar uma experiência com água demostrando seus estados.
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Avaliação

Será realizada de forma contínua com observação, participação e envolvimento de cada criança, no decorrer das atividades propostas,

durante  as  observações  de  suas  ações  e  atitudes  das  discussões  do  grupo,  nas  produções  orais  e  escritas  e  exposição  de

trabalhos realizados.

  

  

   

Professora Elisângela Cristiane de Campos Toledo
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EDUCAÇÃO ESPECIAL

Durante esse trimestre foram desenvolvidas várias atividades em relação à Educação especial.

A escola  possui  um aluno  com laudo,  Pietro  foi  observado em todas as  suas atividades  diárias  como alimentação no  refeitório,

brincadeiras na sala e no parque, trocas e etc, e durante esse tempo foi inserido em atividades em grupo. A mãe compareceu a escola e

foram feitas duas reuniões com a professora de Educação Especial e a Orientadora Pedagógica. A professora da sala teve acesso ao laudo

do aluno e orientação de atuar com o mesmo com disciplina e regras.

As monitoras também foram orientadas a cuidar do mesmo sem fazer diferença. A maior dificuldade do Pietro foi a adaptação à rotina

da escola,  pois  o  mesmo nunca havia frequentado.  Durante  esse período ele  chorou bastante e fugia da sala.  Demonstrou em suas

preferências correr e brincar no parquinho. Por possuir diagnóstico de TEA- Transtorno do Espectro Autista, possuía muita dificuldade de

relacionamento com os amigos da sala e adultos. Ao longo do trimestre o aluno adaptou-se ao convívio escolar e melhorou sua relação com

os Educadores e colegas da sala. Está em processo de desenvolvimento de atividades diárias como fazer suas refeições usando talheres,

regras da sala e atividades em grupo. Hoje consegue alimentar-se sozinho usando as mãos, brinca em grupo por alguns minutos e não sente
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mais a necessidade de fugir da sala. Relaciona-se bem com os Educadores e demonstra estar alegre no ambiente escolar.

Foram propostas atividades de desenvolvimento pedagógico individual e em grupo como brincar com blocos, montagem de brinquedos,

com panelinhas para mostrar a importância dos talheres, quebra-cabeça de animais em MDF, para mostrar a função de objetos, tinta guache,

pintura em papel A3, boliche com bolas, massinha caseira, brincadeira com água, barquinhos de papel, brincadeiras no parque, cavalinhos,

escorregador e balanço.

Foi  levantado pela equipe uma lista de alunos que necessitavam de observação para acompanhamento em sala. Então organizei

horários para observar. Nesse processo, foi observado o aluno Arthur Gabriel (IC) que possuía dificuldades motoras, porque têm pés tortos, o

mesmo fazia uso da botinha, a mãe veio à escola para uma reunião e relatou que por sentir pena do filho, não mais colocava a bota. Foi

orientada a voltar a usar, mas a criança cresceu e perdeu a botinha, sendo necessário voltar ao médico.

Na rotina agendamos e participamos de reuniões com os pais dos alunos e com a Orientadora Pedagógica, para poder ajudar os

mesmos no dia-a-dia, foram organizados relatórios de acompanhamentos e relatórios de desenvolvimentos dos mesmos.

PROJETO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

PROJETO INCLUSÃO NA ESCOLA- UMA NECESSIDADE

OBJETIVO GERAL

O objetivo deste projeto é proporcionar as crianças da escola CEI- CÉLIA APARECIDA JORDÃO VELARDI GASPAR conhecimento

sobre a temática alunos com deficiência.
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OBJETIVO ESPECÍFICO

A escola possui até o momento um aluno com laudo de TEA- Transtorno do Espectro Autista, então surgiu à necessidade de trabalhar

o assunto com os alunos. Objetivamos nesta temática abordar todas as deficiências existentes, proporcionando o conhecimento e aceitação

de um aluno com deficiência no âmbito escolar.

JUSTIFICATIVA

Os alunos com deficiências têm ingressado nas escolas, sendo necessário que as crianças saibam recebe-lós com todo respeito e

introduzi-lós nas dinâmicas da sala. O projeto visa momentos de reflexão e conhecimento sobre o assunto.

METODOLOGIA

O projeto ocorrerá diariamente nas salas de cada turma, sendo dedicados 40 minutos para o desenvolvimento. Serão usadas estórias

que abordam a vida de animais, que nasceram ou se tornaram portadores de necessidades especiais. Para essa abordagem foi escolhido a

coleção Ciranda das diferenças volume 1 e coleção Ciranda das diferenças volume 2.

Durante o desenvolvimento do projeto os alunos ouvirão a estória contada com cartazes, livros, fantoches e pelúcias. A cada estória

será abordada uma deficiência. Atrelado a isso, terá brincadeiras, músicas e atividades relacionadas o ao tema.
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AVALIAÇÃO

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

RELATÓRIO DOS PROJETOS

Nesse trimestre foi desenvolvido o projeto Educação Inclusiva, que abordava as deficiências, foi usado como material a coleção Ciranda das

diferenças volume 1. As estórias desenvolvidas foram “As preferências de Rubinho”, um macaquinho que nasceu com Paralisia Cerebral, e que

era cadeirante. A demonstração da estória aconteceu na sala de aula, onde os alunos permaneceram em roda. Depois da estória, os alunos

tiveram contato com um macaquinho de pelúcia e uma cadeira de rodas pequena. Depois da estória fizemos uma brincadeira macaquinho quente,

onde a pelúcia ia passando de mão a mão. Todos os alunos tiveram contato com o macaquinho, exceto algumas que tiveram medo. Na sala do Ag.

III B também tivemos um bate papo sobre as crianças com deficiências.

Outra estória abordada foi “A escola da tia Maristela” que contava sobre um golfinho fêmea que não aprendia como os outros golfinhos,

porque possuía dificuldade de aprendizagem. Depois da estória tivemos um momento de reflexão sobre a importância de ajudar os amigos de sala

com dificuldades. Neste dia tivemos contato com vários fantoches que representavam as deficiências como: cego, surdo, físico, intelectual etc. As

crianças brincaram com os fantoches e puderam conhecer mais sobre o assunto.

Abordei a estória “O Mundo de Leonardo” que retrata a estória do leãozinho que tem autismo, ele possuía dificuldade de brincar com os

outros leãozinhos.  Ensinei uma música usando a linguagem brasileira de sinais, “Jesus é o amigo melhor”.
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PROJETO: SEXTA E CENA

Durante o trimestre realizamos um trabalho com as monitoras e com as crianças com apresentações de musicais, contos e histórias com

dramatizaçoes, fantoches é um trabalho muito satisfatório, principalmente quando observamos a alegria das crianças em se apresentar no

palco e ao ver as monitoras se apresentado,
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SEMANA DA EDUCATIVA: Primeira Semana: Semana da Mulher na Rede Municipal de Ensino.

Nesta semana relizamos diversas atividades com as crianças e suas famílias,  as crianças confeccionaram cartazes,  fizemos

apresentações me homenagem as mulheres e tivemos uma participação especial da psicóloga Monalisa trazendo uma palestra

especial para as mulheres, a palestra falou sobre a “Altoestima da mulher” .

PROFESSORA: JACQUELINE LIMA DOMINGUES
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c) Formação Continuada dos profissionais da UE e/ou em outros espaços

De acordo com as Diretrizes Curriculares da Educação Básica para a Educação Infantil,  acredita-se que as formações devem ser

organizadas  para  proporcionar  aos  profissionais  espaço-tempo  para  estudo,  escrita,  reflexão,  discussão  e  publicização  dos

conhecimentos produzidos individual e coletivamente, constituindo sentidos subjetivos e coletivos que se traduzam num movimento

contínuo vivenciado no cotidiano pedagógico.  A reflexão, análise e síntese do cotidiano, produz conhecimento sobre os fazeres. Os

profissionais de Educação discutem e refletem sobre suas experiências, lembrando que estas constituem o objeto de formação destes

profissionais,  pois,  como aponta Alarcão (2010),  são os “casos”,  as “narrativas” de cada profissional que compõem as “perguntas

pedagógicas” e os instigam no processo formativo, tornando-os mais competentes para analisarem as questões de seu cotidiano para

sobre ele agirem.

A Unidade  Educacional  como espaço  reflexivo  se  configura  como principal  lugar  de  constituição  dos  profissionais  da  educação.

Reconhece-se que ela é espaço no qual existe um coletivo que aprende e constrói conhecimentos que favorecem o refletir, o planejar, o

atuar, o avaliar, o replanejar e a proposição de ações formativas pelas quais se consolidam os processos dialógicos no exercício da

práxis.
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Segue aorganização das formações:

Formação das professoras: com duração de duas horas (11:00h às 13:00h) às quintas-feiras.

No mês de fevereiro trabalhamos os seguintes assuntos:

Como elaborar:

• Planos individuais (coletivo) dos agrupamentos;
• Planos coletivos de cada agrupamento;
• Desenvolvimentos dos Projetos Norteadores;
• Relatórios Trimestrais;
• Relatórios Individuais das crianças.

          No mês de março iniciamos o trabalho com as Diretrizes Municipais, porém tivemos que parar devido a pandemia da Covid 19, assim

que retornarmos daremos continuidade a esse tema.

Formação das Monitoras: Dividida em dois grupos, um grupo às terças-feiras e o outro grupo às quintas-feiras. Com duração de duas

horas (7:00h às 9:00h).

Fevereiro

• Tema: O Acolhimento nas primeiras semanas de adaptação;

•  Proposta para trabalho na prática;

•  Tema: Doença Mão Pé e boca, assunto abordado devido ao grande número de criança infectada na escolar (Slides oferecidos

pelo Posto de Saúde);

• Filme: “Como Estrelas na Terra”.
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Março

•  Tema: Mordidas na creche- Conheça medidas para evitar o problema e como reagir quando acontecer. Iniciamos este trabalho,

porém não terminamos, pois tivemos que parar devido a Pandemia do Covid 19, daremos continuidade no próximo trimestre.

d) Atividades de Integração com os colegiados da escola e com as famílias/entorno

A escola é por sua vez um espaço de trocas, espaço de reflexão e formação de uma consciência crítica. A cultura escolar ultrapassa

seus muros e é dentro desse enfoque que se justifica programas que visam atividades de integração entre a equipe educativa e

famílias. A união da escola com a comunidade é de fundamental importância para que seja possível alcançar um ensino de qualidade.

Para  tanto,  é  essencial  existir  um  bom  relacionamento  entre  todos  e  é  preciso  trabalhar  de  forma  articulada  e  que  atenda  às

necessidades educacionais das crianças, visando alcançar o sucesso escolar.  Por fim, não há como existir gestão democrática na

escola sem participação ativa e colaborativa da família e comunidade, que são corresponsáveis pelo processo educativo das crianças. 

Neste trimestre foram realizadas atividades que envolveram as famílias na escola. São estas:

• Reunião com o Conselho de Escola

DATA ASSUNTOS TRATADOS

03/02 • Eleição  da  composição  do
Conselho de Escola.

04/02 • Reunião  de  posse  dos
Consselheiros.

26/02 • Reunião  extraordinária  para
discutir  a  prestação de contas
do 4° Trimestre de 2019.
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 Acolhimento inicial: As famílias participaram e conheceram a rotina da crèche  nas primeiras semanas da criança.

 Semana Educativa: Semana da mulher na Rede Municipal de Ensino.

e) Acompanhamento do Calendário Escolar

DIAS
LETIVOS

JANEIRO FEVEREIRO MARÇO

PREVISTOS 5 18 22

 CUMPRIDOS 5 18 15

5) Estrutura Física Predial: ANEXO 1

6) Alimentação

CARDÁPIOS FAIXA ETÁRIA

EI Berçário 04 meses a 12 meses

EI INTEGRAL 01 ano a 3 anos

EI COMPLEMENTAR 04 a 5 anos
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7) Total de Refeições Servidas/Trimestral

Mês Cardápio EI
Berçário

Cardápio EI
Integral

Cardápio EI
Complementar

Janeiro 229 2172 486

Fevereiro 1665 10665 1981

Março 910 8033 1302

TOTAL 2804 20870 3769

8) Horário para as refeições

AG REFEIÇÃO/ HORÁRIO
CAFÉ 

MANHÃ

FRUTA ALMOÇO CAFÉ  TARDE FRUTA JANTAR

I 7h40 8h10 10h 13h40 14h10 14h50
I/II 7h40 10h 13h40 14h50
II 8h 10h 14h 14h50
III 8h 10h20 14h 15h20

- -

9) Total de Alunos com Restrição Alimentar

Tipo de Restrição Alimentar Número  de crianças
Lactose 1
Peixe 0
Ovo 1
Proteína do Leite 1

TOTAL 3
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10) Administrativo Financeiro:  ANEXO 2

11) Outros – Supervisão Educacional

Avaliação conclusiva do trimestre pela Supervisão Educacional
(Ref. Itens 1, 2, 3, 4 e 8).

A unidade Educacional Cogerida:

(   )  Cumpriu Plenamente os itens do Termo de Referência e as metas do PP.
(X)  Cumpriu Parcialmente os itens do Termo de Referência e as metas do PP.
(   )  Não cumpriu os itens do Termo de Referência e as metas do PP.

Considerações Finais:

A unidade  educacional  cumpriu  satisfatoriamente  com  o  esperado,  em  consonância  com  o
contrato de gestão e em conformidade com os apontamentos realizados por esta Supervisão
Educacional (fls. 19 a 25). O termo “parcialmente” assinalado acima refere-se às atividades que
ainda não foram concluídas por conta de serem contínuas ao longo do ano letivo.

As informações dos itens 5, 6 e 7 estarão disponíveis no relatório para conhecimento do Supervisor Educacional. Contudo,

não há necessidade de análise e/ou parecer sobre o mesmo, sendo esta a responsabilidade dos setores competentes.
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ANEXO 1
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CEI - CÉLIA APARECIDA JORÃO VELARDI GASPAR

CNPJ: 54.150.339/0008-70 – IE: Isento

PLANILHA DE LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO ESCOLAR - LSE

NAVE MÃE: CEI BEM QUERER CÉLIA AP. JORDÃO VELARDI GASPAR

Endereço: Rua: Nadalino Colombini, nº 45 - Residencial Porto Seguro - Campinas/SP

NAED SUDOESTE

Interna Externa Bom Médio Ruim Observação
Telhado X X Goteira no teto sala nº 8
Caixa D'água X X Falta cano para ladrão

X X

X X X

X X

X X

X X

X X

Sala nº 1 X X

Sala nº 2 X X

Sala nº 3 X X

Sala nº 4 X X

Sala nº 5 X X
Sala nº 6 X X
Sala nº 7 X X
Sala nº 8 X X
Sala nº 9 X X
Sala nº 10 X X

      diretoriaportoseguro@anabrasil.org                    19 3224-8018

      Rua Nadalino Colombini, 45 – Res. Porto Seguro
      CEP: 13057-130 – Campinas/ SP

Pintura Externa 
do Prédio

Fechamento da 
Unidade

Sanitario dos 
Funcionários

Copa de 
Funcionários

Sanitario dos 
Alunos

Setor 
Administrativo

Possui Sanitario / Possui Circuito de 
Banho

Possui Sanitario / Possui Circuito de 
Banho

Possui Sanitario / Possui Circuito de 
Banho

Possui Sanitario / Possui Circuito de 
Banho
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ANEXO 2

   Prefeitura Municipal de Campinas

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Relatório Planejado x Executado

ORGANIZAÇÃO SOCIAL CNPJ

ASSOCIAÇÃO NAZARENA ASSISTENCIAL BENEFICENTE - ANA 54.150.339/0001-01

UNIDADE EXECUTORA CNPJ

CEI - BEM QUERER - RES. PORTO SEGURO - CÉLIA APARECIDA J. V. GASPAR 54.150.339/0008-70

Período: 01/01/2020 à 31/03/2020 VARIAÇÃO MÁXIMA PERMITIDA: 10.00 %

(1) DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS

PLANO DE APLICAÇÃO ANUAL ACUMULADO

  Planejado (R$) Executado (R$) Saldo (R$) Consumo (%)

(1.1) HOLERITH 1.209.000,00 194.636,51 1.014.363,49 16 , 10

(1.2) FÉRIAS 200.000,00 16.028,61 183.971,39 8 , 01

(1.3) VERBAS RESCISÓRIAS 624.566,74 19.687,06 604.879,68 3 , 15

(1.4) BENEFÍCIOS 420.000,00 56.210,80 363.789,20 13 , 38

(1.5) EXAMES/PCMSO/PPRA 7.200,00 0,00 7.200,00 0 , 00

TOTAL 2.460.766,74 286.562,98 2.174.203,76 11 , 65
(2) DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS - ENCARGOS

PLANO DE APLICAÇÃO ANUAL ACUMULADO

  Planejado (R$) Executado (R$) Saldo (R$) Consumo (%)

(2.1) ENCARGOS TRAB/PREV/SOC/OUTR 350.000,00 42.151,73 307.848,27 12 , 04

TOTAL 350.000,00 42.151,73 307.848,27 12 , 04
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(3) DESPESAS COM CONSUMO

PLANO DE APLICAÇÃO ANUAL ACUMULADO

  Planejado (R$) Executado (R$) Saldo (R$) Consumo (%)

(3.1) LIVROS PEDAGÓGICOS 3.600,00 337,40 3.262,60 9 , 37

(3.2) BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS 30.000,00 0,00 30.000,00 0 , 00

(3.3) MATERIAL PEDAGÓGICO 36.000,00 3.353,37 32.646,63 9 , 31

(3.4) MATERIAL ESPORTIVO 3.600,00 0,00 3.600,00 0 , 00

(3.5) MATERIAL DE INFORMÁTICA 2.400,00 219,67 2.180,33 9 , 15

(3.6) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA 36.000,00 4.723,55 31.276,45 13 , 12

(3.7) MATERIAL DE CAMA, MESA, BANHO E CORTINA 12.000,00 0,00 12.000,00 0 , 00

(3.8) UTENSÍLIOS DE COZINHA 6.000,00 0,00 6.000,00 0 , 00

TOTAL 129.600,00 8.633,99 120.966,01 6 , 66
(4) DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS

PLANO DE APLICAÇÃO ANUAL ACUMULADO

  Planejado (R$) Executado (R$) Saldo (R$) Consumo (%)

(4.1) SERVIÇOS 24.000,00 1.000,00 23.000,00 4 , 17

(4.2) ATIVIDADES EDUCATIVAS 3.600,00 0,00 3.600,00 0 , 00

(4.3) REPASSE DE ENCARGOS DE SERV TERCERIZADO 2.400,00 0,00 2.400,00 0 , 00

TOTAL 30.000,00 1.000,00 29.000,00 3 , 33
(5) DESPESAS COM BENS DURÁVEIS

PLANO DE APLICAÇÃO ANUAL ACUMULADO

  Planejado (R$) Executado (R$) Saldo (R$) Consumo (%)

(5.1) ELETRODOMÉSTICOS 2.400,00 0,00 2.400,00 0 , 00

(5.2) MOBILIÁRIO 2.400,00 0,00 2.400,00 0 , 00

(5.3) ELETROELETRÔNICOS 2.400,00 0,00 2.400,00 0 , 00

(5.4) BRINQUEDOS 2.400,00 0,00 2.400,00 0 , 00

(5.5) INFORMÁTICA 2.400,00 0,00 2.400,00 0 , 00

TOTAL 12.000,00 0,00 12.000,00 0 , 00
(6) DESPESAS COM MANUTENÇÃO

Impresso a partir do sistema PDC em  - Fonte : https://pdc-sme.ima.sp.gov.br/
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Prefeitura Municipal de Campinas

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Relatório Planejado x Executado

PLANO DE APLICAÇÃO ANUAL ACUMULADO

  Planejado (R$) Executado (R$) Saldo (R$) Consumo (%)

(6.1) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO ELÉTRICA 3.600,00 0,00 3.600,00 0 , 00

(6.1.1) MATERIAL MANUTENÇÃO ELÉTRICA 3.600,00 115,90 3.484,10 3 , 22

(6.10) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO ELETROELETRÔNICO 2.400,00 0,00 2.400,00 0 , 00

(6.10.1) MATERIAL MANUTENÇÃO ELETROELETRÔNICO 2.400,00 0,00 2.400,00 0 , 00

(6.2) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA 2.400,00 0,00 2.400,00 0 , 00

(6.2.1) MATERIAL MANUTENÇÃO HIDRÁULICA 2.400,00 0,00 2.400,00 0 , 00

(6.3) MÃO DE OBRA PREDIAL - PINTURA 2.400,00 0,00 2.400,00 0 , 00

(6.3.1) MATERIAL MANUTENÇÃO OBRA PREDIAL - PINTURA 2.400,00 1.285,40 1.114,60 53 , 56

(6.4) MÃO DE OBRA PREDIAL - ALVENARIA/OUTROS 2.400,00 0,00 2.400,00 0 , 00

(6.4.1) MATERIAL MANUTENÇÃO OBRA PREDIAL - ALVENAR 2.400,00 0,00 2.400,00 0 , 00

(6.5) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO MOBILIÁRIO 2.400,00 0,00 2.400,00 0 , 00

(6.5.1) MATERIAL MANUTENÇÃO MOBILIÁRIO 2.400,00 0,00 2.400,00 0 , 00

(6.6) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO BRINQUEDOS 2.400,00 0,00 2.400,00 0 , 00

(6.6.1) MATERIAL MANUTENÇÃO BRINQUEDOS 2.400,00 0,00 2.400,00 0 , 00

(6.7) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO INFORMÁTICA 2.400,00 0,00 2.400,00 0 , 00

(6.7.1) MATERIAL MANUTENÇÃO INFORMÁTICA 2.400,00 0,00 2.400,00 0 , 00

(6.8) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO SEGURANÇA 2.400,00 0,00 2.400,00 0 , 00

(6.8.1) MATERIAL MANUTENÇÃO SEGURANÇA 2.400,00 0,00 2.400,00 0 , 00

(6.9) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO ELETRODOMÉSTICOS 18.000,00 3.518,00 14.482,00 19 , 54

(6.9.1) MATERIAL MANUTENÇÃO ELETRODOMÉSTICOS 2.400,00 0,00 2.400,00 0 , 00

TOTAL 66.000,00 4.919,30 61.080,70 7 , 45

TOTAL GERAL 3.048.366,74 343.268,00 2.705.098,74 11 , 26
    

Fonte : https://pdc-sme.ima.sp.gov.br/

MARIA SILVANA DE SOUZA LINO

Diretora Educacional – CEI Célia Ap. J. V. Gaspar
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