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1 - Objeto da parceria

 

2 - Caracterização e organização pedagógica

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

Tipo do
Ato

Descrição do Tipo do
Ato

Data do
Ato

Nº do
Ato Descrição Complementar

DECRETO CRIAÇÃO 06/02/2015 18.645 DECRETO PUBLICADO EM
09/02/2015

LEI DENOMINAÇÃO 12/05/2016 15.209 LEI PUBLICADA NO DOM EM
13/05/2016

 

2.2 - Horário de funcionamento

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

Horário de Atendimento dos Turnos:

Turno Início Término
MANHA 07:00 11:00
TARDE 13:00 17:00
INTEGRAL 07:00 18:00
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2.3 - Identificação, histórico do CEI e as características
socioeconômicas e culturais da comunidade escolar

CARACTERIZAÇÃO DO BAIRRO

No ano de 1999, surge em Campinas o bairro Residencial são José, localizado na região
Sudoeste, com pouca infraestrutura e foi somente com o apoio da COHAB que o bairro
iniciou o seu desenvolvimento.

O bairro era caracterizado somente pela divisão dos lotes, inicialmente 230 terrenos, que
foram distribuídos para a população de baixa renda.

Com o passar dos anos e com dificuldades deu-se início a construção de pequenas casas,
surgindo em seguida a necessidade de alguns moradores montarem pequenos comércios.

Um dos primeiros moradores conhecido com Silvano abriu o primeiro mercadinho onde era
comercializado apenas produtos básicos. Aos poucos o bairro estava entrando no processo
de urbanização. Os moradores criaram uma comissão de representantes do bairro onde se
uniram com o objetivo de trazer melhorias para o bairro como, asfalto, escola, entre outros.

O bairro teve outra grande conquista que foi o asfalto, melhorando muito para os moradores
e modificando o aspecto do bairro, onde mais tarde, surgiram linhas de ônibus para atender
aos moradores que antes dependiam de apenas 1 linha.

Entre os anos de 2002 até 2004 o bairro já disponibilizava de uma escola grande que
atendia a necessidade dos moradores e até mesmo dos bairros vizinhos.

Hoje, o bairro já possui uma boa infraestrutura atendendo aos moradores, onde há chances
de melhorias.

No dia 24 de junho de 2016 ás 10:00 hs da manhã foi inaugurado o Centro de Educação
Infantil CEI Bem Querer Pastor Rogério Leandro Portela Santana, localizado no bairro
Residencial São José em Campinas.

A unidade tem capacidade de atendimento para 370 crianças na faixa etária de 4 meses a 5
anos dando início em suas atividades no dia 01 de Agosto de 2016.

O Cei Rogério Leandro Portela Santana fica situado na região Sudoeste de Campinas e
atende as comunidades dos bairros do entorno do Residencial José que em destaque estão
Parque Dom Pedro II, Vila Vitoria, Residencial Porto Seguro, Rosário, Jardim Marajó, Dic
,Mauro Marcondes, Parque União da Vitoria, Campinas Verde.

        No 1º semestre do corrente ano, com o intuito de caracterizar de uma forma mais
efetiva nossa comunidade, a equipe gestora do CEI elaborou uma pesquisa sócio econômica
da comunidade.
        Após recolhida a pesquisa e feito o levantamento dos dados coletados, concluiu-se que
o perfil da comunidade se caracteriza da seguinte forma:
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        O perfil desta comunidade é de um         poder aquisitivo mediano.          
        
        A faixa etária predominante dos         genitores está entre 20 a 30 anos, mas temos
também uma parcela de         genitores com a faixa etária entre 40 e 50 anos.
        
        A grande maioria com escolaridade em         ensino médio, entretanto com nível
superior destacou-se o sexo         feminino com maior número.          
        
        O sustento da família vem da         contribuição do casal.
        
        As moradias são, na sua maioria, de         alvenaria, na média com 6 cômodos,
água encanada, rua asfaltada e         saneamento básico, recebem correspondência e
com uma boa         infraestrutura comunitária.

        
        Em relação ao transporte: 83         crianças vem para a creche a pé,  61 crianças
utilizam veículo         próprio ,é 37 crianças utilizam transporte publico e somente 7        
crianças utilizam transporte escolar.

 Na saúde a comunidade depende do         atendimento público nos postos dos bairros e
no Complexo Hospitalar Ouro Verde e Mário Gatti. Uma baixa parcela das famílias
possui atendimento médico particular como beneficio cedido pelo  empregador.
 Das crianças atendidas pelo CEI  temos 169  do sexo masculino, 170 do sexo feminino,
totalizando 339 crianças.
 Quanto à etnia temos 198 brancas, 17 negras, 100 pardas, 01 amarelas, e 23 não
declaradas .        

Através dos dados coletados na pesquisa percebemos que a comunidade atendida pelo CEI 
se caracterizada pela não prioridade á cultura .A comunidade não investe em leitura ,lazer e
artes(cinema,teatro,exposição, entre outros).
        No seu tempo livre a comunidade opta por investir seu tempo na permanência
doméstica assistindo televisão, indo ao Parque, Shooping Center.

 

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

Sala Prédio Período Ano Turma Metragem Capacidade Matriculados
1 1 INTEGRAL AGRUPAMENTO I A 45.71 28 27
2 1 INTEGRAL AGRUPAMENTO I B 45.98 28 26
3 1 INTEGRAL AGRUP MISTO I/II C 45.70 30 17
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4 1 INTEGRAL AGRUPAMENTO II A 47.70 30 27
5 1 INTEGRAL AGRUPAMENTO II B 45.90 30 25
6 1 INTEGRAL AGRUPAMENTO II C 45.70 30 26
7 1 INTEGRAL AGRUPAMENTO II D 45.91 30 26

8 1 MANHA AGRUPAMENTO III A 45.98 30 33
TARDE AGRUPAMENTO III B 45.98 30 35

9 1 INTEGRAL AGRUP MISTO
II/III E 58.48 30 44

 

 

 a) espaço destinado à área administrativa composto de:

uma secretaria, onde é organizada com armários, arquivos, mesas, cadeiras, 
computador, impressoras, este mesmo espaço é utilizado para o atendimento aos pais e
responsáveis.
Sala da coordenação
Sala da direção
 Almoxarifado
Dois banheiros

 
b) espaço interno uso comum:
    Sala Multiuso: este espaço localizado na entrada do estabelecimento anteriormente era
utilizado na realização de atividades diversas como: projeção de filmes, ou vídeos, espaço
para biblioteca com acervo de livros para empréstimo e de consulta dos educadores,
composta por mesas, armários de aço, TV, DVD, aparelho de som com CD, data show e
lousa, mas com a necessidade de atender a grande demanda do AGIII e nos adequar aLei nº
12.796, que torna obrigatória a oferta gratuita de educação básica a partir dos 4 anos de
idade, este espaço foi transformado também em sala de aula onde trabalhamos com projeto
de salas ambientes. 
 

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

 

Pátio: Privilegiados com uma bela área interna o pátio será utilizado como parte
fundamental no processo de aprendizagem. Nele está o palco, local onde as
apresentações teatrais e musicais serão realizadas. No pátio vários brinquedos são
distribuídos no espaço e formando um playground. Pensando em dias chuvosos ou de
muito frio as crianças poderão usufruir deste espaço coberto com segurança e conforto.
 Cozinha equipada e depósito
 Refeitório infantil
 Refeitório de funcionários
 03 parques externos com brinquedos diversos
 01 Quiosque
10 salas de aula sendo 02 salas adaptadas para bebês, com lavatórios e banheiros
adaptados
 02 banheiros adaptados para portadores de necessidades especiais
Área externa com gramado

 

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

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

 

2.5.2 - De professores

Prefeitura Municipal de Campinas
Secretaria Municipal de Educação

http://pponlinesme.campinas.sp.gov.br
15/07/2021 14:54:59   Página 8 de 147



 
 

 

Prefeitura Municipal de Campinas
Secretaria Municipal de Educação

http://pponlinesme.campinas.sp.gov.br
15/07/2021 14:54:59   Página 9 de 147



 

 

Prefeitura Municipal de Campinas
Secretaria Municipal de Educação

http://pponlinesme.campinas.sp.gov.br
15/07/2021 14:54:59   Página 10 de 147



    
 

 
 

 

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

 
 

2.6 - Objetivos da Educação Infantil e da Educação Especial

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (LDB 9394/96) é a legislação que
regulamenta o sistema educacional (público ou privado) do Brasil (da educação básica ao
ensino superior). A Lei reafirma o direito à educação, garantido pela Constituição Federal.
Estabelecendo os princípios da educação e os deveres do Estado em relação à educação
escolar pública, definindo as responsabilidades, em regime de colaboração, entre a União,
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.

Em contrapartida o documento das Diretrizes Curriculares para a Educação Infantil,
tem por finalidade ser um processo contínuo de reflexão e ação sintetizando a
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complexidade do pensamento pedagógico na Educação Infantil; bem como, orientar os
processos educativos nas Unidades Educacionais.

  OBJETIVO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

A prática da educação infantil, no CEI  ROGERIO LEANDRO PORTELA SANTANA se organizará
dentro dos objetivos da Educação Infantil, baseado no Referencial Curricular Nacional para a
Educação Infantil de modo que a criança possa:
• desenvolver uma imagem positiva de si, atuando de forma cada vez mais independente,
com confiança em suas capacidades e percepção de suas limitações;
• descobrir e conhecer progressivamente seu próprio corpo, suas potencialidades e seus
limites, desenvolvendo e valorizando hábitos de cuidado com a própria saúde e bem-estar;
• estabelecer vínculos afetivos e de troca com adultos e crianças, fortalecendo sua auto-
estima e ampliando gradativamente suas possibilidades de comunicação e interação social;
• estabelecer e ampliar cada vez mais as relações sociais, aprendendo aos poucos a
articular seus interesses e pontos de vista com os demais, respeitando a diversidade e
desenvolvendo atitudes de ajuda e colaboração;
• observar e explorar o ambiente com atitude de curiosidade, percebendo-se cada vez mais
como integrante, dependente e agente transformador do meio ambiente e valorizando
atitudes
que contribuam para sua conservação;
• brincar, expressando emoções, sentimentos, pensamentos, desejos e necessidades;
• utilizar as diferentes linguagens (corporal, musical, plástica, oral e escrita) ajustadas às
diferentes intenções e situações de comunicação, de forma a compreender e ser
compreendido,
expressar suas idéias, sentimentos, necessidades e desejos e avançar no seu processo de
construção de significados, enriquecendo cada vez mais sua capacidade expressiva;
• conhecer algumas manifestações culturais, demonstrando atitudes de interesse, respeito
e participação frente a elas e valorizando a diversidade.

OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Os objetivos principais da educação especial são:
·         A escola inclusiva tem como objetivo, promover a educação para pessoas com
necessidades especiais no mesmo meio das outras pessoas, garantindo que todos os alunos
atinjam com êxito as aprendizagens, independentemente das suas dificuldades e/ou
diferenças ao nível cognitivo, emocional e social. 
·         Tem também por objetivo abrir espaço para todas as crianças, inclusive para as
crianças com necessidades especiais é um objetivo cada vez maior das escolas regulares;
·         Consolidar a construção e estruturação de um processo pedagógico plural e inclusivo;
·         No sentido de assegurar o direito à diferença, respeitar os projetos individuais de
existência, bem como atender e valorizar os distintos saberes e capacidades de cada um;
·         Proporcionar às crianças portadoras de necessidades especiais a promoção de suas
capacidades, envolvendo o desenvolvimento pleno de sua personalidade; 
·         Contribuir para que a criança com necessidade especial, tenha condições de ter uma
participação ativa na vida social;
·         Proporcionar as mesmas maior autonomia;
·         Garantir o acesso de todos os alunos ao ensino regular (com participação,
aprendizagem e continuidade nos níveis mais elevados de ensino);
·         Formar professores para o atendimento educacional especializado (AEE) e demais
professores para a inclusão;
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·         Prover acessibilidade arquitetônica, nos transportes, nos mobiliários, comunicações e
informação;
·         Estimular a participação da família e da comunidade;
·         Oferecer o AEE (Atendimento Educacional Especializado).
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2.7 - Matriz curricular

Prefeitura Municipal de Campinas
Secretaria Municipal de Educação 

DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO 
  
  
  

MATRIZ CURRICULAR INFANTIL
  
  
  

E0862 - CEI NAVE MÃE ROGÉRIO LEANDRO PORTELA SANTANA
Semanas: 40 semanas

  
  
  
0LEI 9394/96, artigo 31 Portaria SME 69/2018 Diretrizes Curriculares da Educação Básica
para a Educação Infantil: um processo contínuo de reflexão e ação (SME/Campinas) O
currículo na Educação Infantil é o conjunto das interações e brincadeiras que garantem
experiências com o conhecimento e a cultura em meio às práticas sociais que se dão entre
as crianças, suas famílias e os educadores, acolhendo a heterogeneidade expressiva das
adversidades e constituindo história de vida no âmbito das ações educacionais. As ações
educacionais devem garantir experiências que envolvam: I – relações sociais e culturais da
criança com a vida e com o mundo, que incluem diferentes gêneros textuais e formas de
expressão – corporal, gestual, verbal, plástica, dramática e musical; II – vivências narrativas
de apreciação e interação, individual e coletivamente, com a linguagem oral e escrita, em
meio a diferentes suportes e gêneros textuais orais e escritos, no contexto das práticas
sociais; III – relações quantitativas, medidas, formas e orientações espaçotemporais a partir
de contextos significativos que recriam as práticas sociais da vida da criança, da família,
dos educadores e da comunidade; IV – relações com variadas formas de expressões
artísticas: música, artes plásticas e gráficas, cinema, fotografia, teatro, literatura e dança; V
– vivências éticas e estéticas com outras crianças e grupos, dialogando com a diversidade
humana, social e cultural; VI – promoção de vivências com o conhecimento e a cultura, que
explorem e estimulem a socialização entre os sujeitos e grupos, por meio de uma educação
integradora e inclusiva que responda às necessidades educacionais de todas as crianças de
diferentes condições físicas, sensoriais, intelectuais e emocionais, classes sociais, crenças,
etnias, gêneros, origens e contextos socioculturais e espaciais, que se entrelaçam na vida
social; VII – interações que permitam a autonomia da criança no pensar e fazer com o outro,
no cuidado pessoal, na auto-organização, na saúde, nutrição e bem-estar; VIII – relações
com o mundo físico e social, considerando o conhecimento da biodiversidade e a
necessidade de sua preservação para a vida, no cuidado
  
  
  
Carga Horária Total: 1600 horas
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2.8 - Proposta Curricular

Toda proposta pedagógica será pautada no bem estar da criança e dará oportunidade a ela
de ter de se desenvolver na infância. Pensaremos o Projeto como lugar de cuidado e
aprendizagem, um dependendo do outro em sua totalidade e estará embasado na
Resolução CME 01/2016 para a Educação Infantil, considerando as especificidades afetivas,
emocionais, sociais e cognitivas das crianças de zero a seis anos e a qualidade das
experiências oferecidas que podem contribuir para o exercício da cidadania nos seguintes
ações educacionais:
  relações sociais e culturais da criança;         

vivencias narrativas de apreciação e interação com a linguagem oral e escrita ;       

relações quantitativas;          

-  relações com variadas formas de expressões artísticas; 
-  vivencias éticas e estéticas;
-  promoção de vivencias com o conhecimento e a cultura na sua diversidade;
-  interações que permitam a autonomia da criança;
-  relações com o mundo físico e social;
-  interações com as manifestações e tradições culturais,prioritariamente locais e regionais e
uso de recursos tecnológico e midiáticos.
          
A estas ações cabe acrescentar que as crianças têm direito, antes de tudo, de viver
experiências prazerosas na escola e que esta não pode ser pensada como instituição da
família, mas como ambiente socializador diferente do familiar. Cada ações será
desenvolvido de acordo com a faixa etária das crianças.
               
 
 
 

 
 
        
        

 

 

2.9 - Calendário Escolar

INFANTIL
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Janeiro
2020

DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB

FN

# 1
RE

# 2
RE

# 3
RE

# 4
RE

# 5
RE

# 6
RE

# 7
RE

# 8
RE

# 9
RE

# 10
RE

# 11
RE

# 12
RE

# 13
RE

# 14
RE

# 15
RE

# 16
RE

# 17
RE

# 18
RE

# 19
RE

# 20
RE

# 21
RP

# 22
RFE

# 23
RP

# 24 25

26
AE

# 27 28 29 30 31

Fevereiro
2020

DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB

1

2 3 4 5 6
ECE

# 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20
CPA

# 21 22

23

RE

RE

# 24

RE

RE

# 25
26 27 28 29

Março
2020

DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19
AE

# 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

Abril
2020

DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB

1 2 3 4

5 6 7 8
CE

# 9
FM

# 10 11

12
AE

# 13
AE

# 14
AE

# 15
AE

# 16
AE

# 17 18

19 20
FN

# 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

Maio
2020

DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB

FN

# 1 2

3 4 5 6 7
AE

# 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28
ST

# 29 30

31

Junho
2020

DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10
FM

# 11 12 13

14
AE

# 15
AE

# 16
AE

# 17
AE

# 18
AE

# 19 20

21 22 23 24
CE

# 25

AE

RP

# 26
27

28 29
RFE

# 30

Julho
2020

DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB

F

# 1
F

# 2
F

# 3
F

# 4

F

#
5 F

#
6 F

#
7 F

#
8

FE

F

# 9

F

#
10 F

#
11

F

# 12
F

# 13
F

# 14
F

# 15
F

# 16
F

# 17
F

# 18
F F F F F F F

Agosto
2020

DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB

1

2 3 4 5
CE

# 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16
AE

# 17
AE

# 18
AE

# 19
AE

# 20
AE

# 21 22
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# 19 # 20 # 21 # 22 # 23 # 24 # 25
F

# 26
F

# 27
F

# 28
F

# 29
F

# 30 31
23 24 25 26 27 28 29

30 31

Setembro
2020

DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB

1 2 3 4 5

6
FN

# 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16

SMCEI

SMCEI

# 17
18 19

20
AE

# 21
AE

# 22
AE

# 23
AE

# 24
AE

# 25 26

27 28 29 30

Outubro
2020

DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB

1 2 3

4
AE

# 5
AE

# 6
AE

# 7
AE

# 8
AE

# 9 10

11
FN

# 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

Novembro
2020

DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB

1
FN

# 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14
FN

# 15 16 17 18 19
FM

# 20 21

22 23 24 25 26
RFE

# 27 28

29 30

Dezembro
2020

DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB

1 2 3
CE

# 4 5

6 7
FM

# 8 9 10

AE

RP

# 11
12

13 14 15 16 17 18 19

20

RE

RE

# 21

RE

RE

# 22

RE

RE

# 23

RE

RE

# 24

FN

RE

RE

# 25

RE

RE

# 26

RE

RE

# 27

RE

RE

# 28

RE

RE

# 29

RE

RE

# 30

RE

RE

# 31

Legendas

Dia
Letivo    Dia Letivo com

Atividade    Feriado    Dia Não
Letivo    Dia Não Letivo com

Atividade

            

 

2.10 - Programas e Projetos

Os programas e projetos desenvolvidos no ano de 2020 serão:

Programas e projetos que serão trabalhados coletivamente:

          Sexta em cena: Esse programa acontecerá no decorrer do ano letivo, acontecendo
semanalmente todas às sextas-feiras e o mesmo consiste em apresentações de teatro com
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histórias da literatura infantil, histórias criadas pela equipe docente, além de apresentações
musicais. Após as apresentações segue um tempo de dança para todas as crianças,
professoras e monitoras da unidade escolar. Esse programa tem por finalidade, trabalhar os
vários tipos de linguagem; desenvolver na criança movimento e ritmo que são aspectos
imprescindíveis para o desenvolvimento psicomotor  da mesma, bem como, trabalhar a
questão de auxiliá-las a serem desinibidas, mais participativas nas atividades teatrais e
principalmente promover a integração entre todos os agrupamentos e respectivas equipes
de trabalho. 

 Família na Escola: Nossa escola está o tempo todo, aberta as famílias para qualquer
momento em que sentirem necessidade de adentrarem e acompanharem todo o trabalho
que está sendo realizado com as crianças, porém, realizaremos 01 (um) dia no mês de
março, para que todas as famílias possam vir juntas participarem da nossa rotina e assim,
poderem conhecer a mesma. Acreditamos que essa oportunidade seja importante para
além de termos a participação das famílias, mostrarmos as mesmas o quanto a rotina é
importante dentro da escola.

Ao usar essa expressão (rotina), algumas pessoas pensam que é apenas criar atividades
que ocupem o tempo das crianças, enquanto elas estiverem na escola. Só que não é bem
assim. A rotina na educação infantil precisa ser planejada estrategicamente para gerar
interesse nas crianças. Apenas, assim, será possível transformar essa técnica em resultados
satisfatórios.

Na verdade, ela é a aplicação de horários e atividades definidas durante todos os dias da
semana em que a criança estiver na escola. Algumas questões são primordiais para manter
a disciplina das crianças e transformá-las em adultos responsáveis e sérios. A divisão na
escola é feita por horários e eles precisam ser efetivamente, bem definidos. Por isso nossa
rotina é dividida da seguinte forma: horário de chegada (acolhida); horário da alimentação;
horário da higiene; horário da roda da conversa; horário de brincadeiras e demais
atividades; horário do descanso; saída.

Ao dividir a rotina nesses aspectos, fica mais fácil pensar nas as que vão ser realizadas.
Todos esses horários são fixos, o que difere são as ações feitas dentro do horário de aulas e
da hora de brincadeiras. Chegada, alimentação, higiene (escovar os dentes, tomar banho,
trocas de fraldas), descanso e saída são atividades-fim, ou seja, não modificam de acordo
com os dias da semana.

Várias são as vantagens que a rotina proporciona, dentre elas destacamos que a mesma
organiza a própria instituição, ajuda no planejamento escolar, gera mais segurança para a
família das crianças, melhora o relacionamento entre os pequenos e aumenta a confiança e
a autonomia do educador.

 Semanas Educativas: serão trabalhados ao longo do ano, 04 (quatro) semanas
educativas, sendo as mesmas: Educação Inclusiva; Pipa sem cerol; Alimentação Saudável;
Trânsito Seguro; Semana da Criança.

01 – Semana da Educação Inclusiva: A escola é um espaço democrático, que deve estar
aberto e preparado para receber todas as crianças. A Educação Infantil, representa o
primeiro contato das mesmas com esse universo repleto de aprendizados e novas
descobertas, e a inclusão neste período é fundamental, pois além de todos os desafios que
a “criança inclusa” terá ao iniciar a socialização, é preciso levar em conta também, que esse
é um dos primeiros momentos em que a mesma estará longe dos olhares de sua família.
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Trabalhar a inclusão na Educação Infantil é muito importante para que a criança se adapte
ao ambiente escolar e possa dar sequência aos seus estudos no Ensino Fundamental sem
maiores dificuldades. Para isso, gestores, educadores e toda a equipe pedagógica precisam
estar engajados e preparados para oferecerem todo o suporte e atenção que as crianças
precisam.

Diante dessa proposta, nos comprometemos a oferecer atividades diárias nas quais as
crianças possam cultivar o respeito, a cidadania, o cuidar de si e do outro, a aceitação, o
companheirismo e tantos outros valores necessários para a formação de cidadãos justos,
éticos e que respeitam as diversidades que tanto contribuem para o nosso
desenvolvimento.

2 – Semana da Pipa sem Cerol: Soltar pipas, apesar de ser uma brincadeira antiga,
continua entre as preferidas das  crianças, principalmente em períodos de férias escolares.
No entanto, o brinquedo feito com varetas e papel fino se transforma em uma arma
perigosa quando é empinada com cerol – mistura de vidro moído em pó com cola, que é
passada na linha das pipas.

Em suma essa semana tem a proposta também de proporcionar algumas orientações às
crianças, para que as mesmas possam soltar suas pipas com segurança, tais como: Soltar
pipas em locais abertos, como praças e parques; Não brincar perto de antenas, fios elétricos
ou cabos elétricos; Evitar soltar pipas em dias de chuva; Não soltar pipas perto de
aeroportos ou rodovias; Dar preferência às pipas sem rabiolas para não prender nas fiações;
Jamais utilizar linha metálica, como fio de cobre de bobinas ou cerol; Não fazer pipas com
papel laminado, pois o risco de choque elétrico é grande; Nunca tentar tirar as pipas
enroscadas em fios elétricos; Cuidado com ruas e lugares movimentados e observar se não
há algum buraco em que a criança pode cair.

 3 – Semana Educativa Alimentação Saudável: Temos a oportunidade na escola de
desenvolver hábitos alimentares sadios nas crianças e conscientizá-los da importância de
uma boa alimentação regrada e nutritiva para que tenham boa saúde. Dessa forma,
objetivamos com essa semana educativa, alertar as crianças quanto aos perigos de uma má
alimentação; bem como, conscientizá-las sobre os benefícios de uma alimentação saudável.
Além de, auxiliá-las a identificar quais hábitos alimentares e alimentos são e não são
saudáveis.

Temos ainda por objetivo, ensinar às crianças a importância de higienizar os alimentos; o
raciocínio lógico, a coordenação motora, além da percepção visual, tátil, olfativa e gustativa.
E ainda, ampliar o vocabulário, trabalhando a linguagem oral.

 4 – Semana Educativa do Trânsito Seguro: O Projeto Trânsito na Escola pode contribuir
significativamente para a conscientização das crianças a respeito da promoção de um
trânsito mais seguro. Através de projetos como esse, elas podem, inclusive, atuar como
agentes educativos em suas famílias, uma vez que as escolas são berços de importantes
transformações sociais, já que apresentam informações pertinentes e potencializam as
reflexões a respeito de temas importantes. Além disso, as crianças fazem parte do trânsito,
e por isso, desde muito cedo precisam estar atentas ao comportamento que devem ter, seja
na hora de passear com os pais, na hora de atravessar a rua, andar no transporte público ou
brincar na rua.

Durante essa semana, temos por objetivos proporcionar as crianças momentos onde às
mesmas possam desenvolver a consciência a respeito da importância de respeitar as
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normas de trânsito; proporcionar às crianças a oportunidade de conhecerem sobre as
histórias dos meios de transporte; levá-las a analisarem atitudes positivas e negativas no
trânsito; identificarem quais são os principais motivos pelos quais os acidentes de trânsito
acontecem e como podem ser evitados; conhecerem, ainda que minimamente, a sinalização
de trânsito e suas interpretações; construir valores e comportamentos que impactam na
vida das pessoas, como a paciência, solidariedade, tolerância e respeito, de forma a
melhorar a convivência das pessoas no trânsito; conhecer quais são os locais de risco e
como evitá-los ao brincar e andar na rua; explorar quais são as atitudes seguras para os
pedestres.

 5 – Semana da Criança: As crianças poderão ao longo dessa semana, desfrutar de
brincadeiras, festas e atividades descontraídas cheias de diversão, que com toda certeza,
promoverão um ambiente amigável, saudável e cheio de energia. As atividades serão
diversificadas, tendo como objetivo proporcionar as mesmas, vivências artísticas e culturais.
Acreditamos que a educação e a formação integral do indivíduo acontecem também por
vias artísticas e culturais. Por isso, proporcionaremos alguns valores importantes, tais como:

 – Aprender com o outro: todo mundo ensina e todo mundo aprende. Todos são capazes de
nos ensinar alguma coisa. Sendo assim, iremos propor atividades onde as crianças de
agrupamentos diferentes precisem trabalhar juntos para colocar em prática esse valor.

– Valores Sócios emocionais: Empatia, respeito, colaboração, trabalho em equipe e
organização são exemplos de algumas competências sócios emocionais necessários para
uma formação plena. Só conseguimos desenvolver essas competências através de ações
práticas. Não se ensina empatia lendo livro. Precisamos ser empáticos, nos colocar no lugar
do outro, viver o outro. Essas vivências da semana da criança possibilitarão essa
mobilização.

– Ampliação do Repertório Cultural: Precisamos sair do senso comum de reclamar que a
“geração de hoje” não conhece música de qualidade ou que não sabe mais poesia ou ainda
que não saiba apreciar um quadro. Precisamos construir esse repertório cultural em nossas
crianças ampliando seus olhares, apresentando outras músicas, outros artistas, outros
gêneros textuais. Trabalhar poema, poesia, rima, tem esse objetivo em potencial. Para que
todos os objetivos sejam alcançados durante essa semana, as atividades planejadas serão
adequadas para cada faixa etária.

 ·         Aniversariantes do mês: Esse momento será comemorado com todos os
agrupamentos de forma integrada, onde todos se reunirão no pátio na última sexta-feira de
cada mês, formando uma grande roda em volta dos aniversariantes do mês.

Esse mesmo, além de possibilitar a interação das crianças com colegas da sua turma e de
outras turmas, proporciona também, momentos de alegria aos aniversariantes.

Bem como, oportuniza as crianças reconhecerem que é o aniversário dos colegas e não o
seu, respeitando e aceitando as atividades propostas; além de reconhecerem no calendário
os meses do ano. Após cantar os parabéns às crianças serão servidas com o bolo e suco, em
seguida acontecerá um momento de descontração com músicas e danças.

 ·         Mascote em minha casa: trabalhará o desenvolvimento da responsabilidade, do
acolher e cuidar, já que toda sexta-feira, uma criança diferente poderá levar para casa o
mascote da turma, tendo sido este, escolhido pelas crianças (turma da girafa, turma do
cachorro, turma do jacaré, turma da semente, dentre outras) em pelúcia, e será incentivado
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a ter o cuidado com o mesmo em todas as atividades que serão feitas em casa com seus
familiares. Essa proposta fortalecerá o vínculo afetivo e a percepção de que são capazes de
executar tarefas. Além de favorecer a parceria entre escola e família, trazendo assim mais
segurança aos alunos.

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

 01 - “Conhecendo os Animais”: Esse projeto foi escolhido, visando levarmos as crianças
a explorarem a fauna ao nosso redor, tendo como finalidade ampliar o repertorio de
imagens e sons dos animais e também possibilitar às mesmas o conhecimento e
identificação dos animais domésticos e animais selvagens, bem como, o reconhecimento da
importância, cuidado e respeito com os animais para uma convivência harmônica e
responsável do ser humano em seu meio.

Além de levar as crianças a conhecerem e identificarem os diferentes tipos de animais;
explorarem diversos sons de animais; promover o respeito para com todas as espécies de
seres vivos; desenvolver raciocínio lógico e dedutivo; desenvolver a criatividade, a
capacidade de abstração e interpretação; ampliar o vocabulário; desenvolver a expressão
oral e corporal e a coordenação motora grossa. Sendo tudo isso possível, através de
atividades de rodas de conversa, contação de histórias; músicas, dentre outras.

 02 - “O Berçário e seus Pequenos Tesouros a Descobrir”: Temos por objetivo através
da realização deste projeto, propiciar aos bebês vivências e interações com diversos
artefatos e ambientes, promovendo exercícios de estimulação nos quais as crianças possam
realizar (re)descobertas através de manipulações autônomas nos cantos de aprendizagem
do berçário. Para que as crianças possam aproveitar ao máximo o mesmo, serão
proporcionadas as mesmas, atividades com: cesto de tesouros; exercícios da coordenação
motora: prancha de equilíbrio, bola suíça, canos, escada, carrinho de madeira, tapete das
sensações, tapete de plástico-bolha, espaguete, rampa; exercícios de noção espaciais:
túnel, casinha de caixa, caixas diversas, panos presos no teto, bambolês, bolas de diversos
tamanhos, bolas de meia, bola de papel, bola de elástico; exercícios de noção viso-motora:
bambolê, bolas, painel interativo, extensores; exercícios de coordenação motora fina: massa
de modelar, sagu, mingau, brincadeira na areia, tapete das sensações, tapete de plástico
bolha, bacia de encaixe e uma variedade de histórias.

03 – “Curiosidades da minha Turma”: Tendo em consideração que a infância é a fase de
inúmeras descobertas e curiosidades constantes, é de suma importância que seja
trabalhado com as crianças o que vem de encontro com as necessidades de conhecimento
das mesmas, assim se faz necessário acompanhar e vivenciar as mais diversas atividades
realizadas na escola e na comunidade em geral.

Para podermos realizar um projeto que nos possibilite alcançar os objetivos propostos para
o mesmo, far-se-á necessário à realização de passeios e diversas atividades pela área
externa da escola, pesquisas, entrevistas e vivências que contribuem para despertá-lo da
curiosidade e de experiência que possam enriquecer ainda mais o projeto.

Cabe ressaltar que o mesmo tem por objetivo, estimular as crianças a exporem suas
curiosidades; desenvolver a vontade de compartilhar descobertas (seja em um jogo, uma
história diferente, algo que aconteceu em casa, entre outro). Estimular e desenvolver o
ritmo, motricidade, entre outras. Propiciar momentos de curiosidade sobre o novo; estimular
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a participação das famílias. Bem como, observar o meio natural, desenvolvendo
a curiosidade e a prática investigativa de cada criança; além de desenvolver a linguagem
oral; a coordenação motora grossa e fina; a socialização, a imaginação e a criatividade.

 04 – “Meu Corpo da Cabeça aos Pés”: Uma das principais justificativas para trabalhar
este tema com as crianças é que elas já têm uma curiosidade natural sobre o mesmo, e
também porque através do mesmo, teremos a oportunidade de abordar outros temas
relacionados, como saúde, higiene, identidade e também diferenças raciais. Com a
realização deste projeto, temos por objetivo oportunizar que as crianças possam identificar
as partes do corpo para familiarizar-se com as mesmas, valorizando dessa forma suas
funções.

Bem como, conscientizá-las sobre os cuidados e higiene do corpo para termos saúde;
expressarem sua criatividade em atividades de arte ampliando seu conhecimento de
criação; desenvolverem a coordenação motora ampla nas atividades promovendo atitudes
de confiança nas próprias capacidades motoras. Além de demonstrar equilíbrio e
lateralidade deslocando-se no espaço físico da escola, ao andar, correr, pular, entre outros.
Participar de atividades práticas sobre o cuidado e higiene pessoal; ouvir e cantar canções,
desenvolvendo memória musical, sentimentos e pensamentos.

  Projetos Agrupamento II: Seguindo os parâmetros curriculares e divisão de eixos para a
educação infantil, serão trabalhados ao longo do ano letivo nos AG2, projetos que irão
abordar importantes temas para o desenvolvimento das crianças. São eles:

 01 – Arte por toda a Parte: Nenhuma atividade na Educação é tão relevante como de
criar desenhos, pinturas, montar, colar, ir e explorar o mundo da imaginação infantil. A
criatividade é uma potencialidade do ser humano e sua realização é uma das suas
necessidades, uma vez que, é através dessa habilidade que despertamos a imaginação, a
concentração, a coordenação motora, a realização, o desenvolvimento cognitivo e motor
das crianças, além de estimular o gosto pelas artes.

Temos por objetivo ao trabalhar este projeto com as crianças, resgatar e envolver a cultura
popular brasileira e regional, através da arte e da música numa perspectiva interdisciplinar,
promovendo dessa forma, a criatividade das crianças. Além de facilitar a construção de suas
competências e habilidades culturais, bem como, oportunizar o conhecimento do próprio
corpo experimentando: força, flexibilidade e equilíbrio.

Também objetivamos com o mesmo exercitar as habilidades motoras; oportunizar a criança
o conhecimento das diferentes linguagens de artes plásticas; explorar o espaço físico
através de brincadeiras; trabalhar a diversidade sonora e cultural; resgatar as diversas
culturas populares regionais.

 02 – “Curiosidades da minha Turma”: Tendo em consideração que a infância é a fase
de inúmeras descobertas e curiosidades constantes, é de suma importância que seja
trabalhado com as crianças o que vem de encontro com as necessidades de conhecimento
das mesmas, assim se faz necessário acompanhar e vivenciar as mais diversas atividades
realizadas na escola e na comunidade em geral.

Para podermos realizar um projeto que nos possibilite alcançar os objetivos propostos para
o mesmo, faz-se-ar necessário à realização de passeios e diversas atividades pela área
externa da escola, pesquisas, entrevistas e vivências que contribuem para despertá-lo da
curiosidade e de experiência que possam enriquecer ainda mais o projeto.

Prefeitura Municipal de Campinas
Secretaria Municipal de Educação

http://pponlinesme.campinas.sp.gov.br
15/07/2021 14:54:59   Página 26 de 147



Cabe ressaltar que o mesmo tem por objetivo, estimular as crianças a exporem suas
curiosidades; desenvolver a vontade de compartilhar descobertas (seja em um jogo, uma
história diferente, algo que aconteceu em casa, entre outros). Estimular e desenvolver o
ritmo, motricidade, entre outras. Propiciar momentos de curiosidade sobre o novo; estimular
a participação das famílias. Bem como, observar o meio natural, desenvolvendo
a curiosidade e a prática investigativa de cada criança; além de desenvolver a linguagem
oral; a coordenação motora grossa e fina; a socialização, a imaginação e a criatividade.

 03 - “Brincar com o que não é Brinquedo”: As maiores brincadeiras estão dentro da
cabeça da criança, ou seja, surgem através da imaginação. Nem sempre é preciso de um
brinquedo para poder brincar e se divertir. E, na verdade, é bom que a criança não brinque
mesmo sempre somente com brinquedos fabricados para que dessa forma, ela aprenda a
usar sua criatividade e estimule sua capacidade de construir.

Um simples graveto pode se transformar em uma varinha mágica, ou em um foguete, ou
quem sabe em um bichinho que anda pelo mato. Vale tudo o que a imaginação da criança
permitir e saber criar suas próprias brincadeiras sem brinquedos é importante para o
desenvolvimento infantil.

O exercício de transformar objetos e situações em brincadeiras é muito importante  na vida
de uma criança. A frase “dar asas à imaginação” sempre foi muito coerente e hoje, com
tantos brinquedos à disposição dos pequenos, é preciso ser estimulada e praticada de todas
as maneiras.

E para que isso ocorra às crianças precisam da ausência de brinquedos prontos para que
possam acessar os próprios desejos, vontades e interesses, pois elas conseguem concretizar
na prática seus sonhos com sua imaginação.

 04 – “Eu em cena”: As crianças estão em constante desenvolvimento e o teatro serve
para elas como uma forma de aprimorar a criatividade e suas habilidades. Pode-se dizer que
a criança não se desenvolve plenamente sem fazer a arte do teatro, de uma ou de outra
forma a mesma representa com o teatro muitas de suas aventuras e assim desenvolve seus
conhecimentos.

Cabe ressaltar que o teatro tem uma importância fundamental na educação, podendo
colaborar para que a criança tenha oportunidade de atuar efetivamente no mundo,
opinando, criticando e sugerindo e, também permite ajudar a mesma a desenvolver alguns
aspectos como: criatividade, coordenação, memorização, e vocabulário.

A Educação Infantil é o momento de desenvolver a criança como já citado acima em todas
as suas habilidades, é quando ela começa a descobrir os seus potenciais tanto motores
quanto intelectuais. Trabalhar essas habilidades através de atividades prazerosas e
descontraídas faz com que a criança tenha a oportunidade de se divertir enquanto aprende.

O brincar é uma das melhores formas de desenvolver a criança integralmente. Sendo assim,
por meio da fantasia, da imaginação e de atividades que utilizem a criatividade é possível
fazer com que a criança se aproprie do mundo adulto, das regras e da sociedade em que
está inserida de forma natural e proveitosa. Dentro dessa proposta, o Teatro possibilita
aprimorar diversas linguagens usadas na comunicação (oral, escrita, plástica) de forma
artística e com uma abordagem que desperte o interesse das crianças na aquisição de
cultura.
    Projetos Agrupamento II/III E e III: De acordo com a divisão de eixos estabelecidos
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para a educação infantil, que englobam linguagem oral, movimento, artes, matemática,
música , natureza e sociedade, serão trabalhados projetos ao longo do ano letivo, escolhidos
em conjunto pelas professoras dos agrupamentos III, as quais abordarão importantes temas
para a aprendizagem e desenvolvimento da criança nesta faixa etária.

 0 1 – “Quanto Tempo o Tempo Tem”: Horas, minutos, segundos, estações do ano,
caprichos do clima... Afinal, “Quanto tempo o tempo tem?” A resposta para essa difícil
questão será conhecida ao longo deste projeto, que tem como eixo principal: “ O tempo”.
Será uma verdadeira viagem pelo passado, presente e futuro para que as crianças
aprendam não só as primeiras noções sobre o tempo, mas também desenvolvam múltiplas
áreas do conhecimento por meio de atividades criativas, exploratórias, divertidas e
motivadoras.

A partir da realização deste projeto, temos por objetivo criar e desenvolver a noção
temporal, através de diferentes situações de aprendizagem; conhecer o relógio sua função
bem como, desenvolver a noção das horas.

Objetivamos também com este projeto auxiliar as crianças a perceberem a diferença entre
o dia e a noite, atribuindo objetos que simbolizem estas diferenças; ajudá-los a
compreenderem que existem outras formas de marcar o tempo e não só o relógio.
Proporcionar momentos em que as crianças possam conhecer as estações do ano e
percebem que elas também determinam um certo tempo e suas características. Possibilitar
que as crianças compreendam que o relógio não existiu sempre e que antigamente as
pessoas se baseavam pelo sol e depois por outros instrumentos até o relógio ser inventado
e observar diferentes modelos. Perceber que o tempo passa para todo que a cada ano
somos um ano mais velho e o que isso representa em nossas vidas. Fazer a distinção do
ontem, hoje e amanhã, conhecendo o presente, passado e futuro, para obterem esta noção
temporal tão importante.

 

02 – “Uma Janela para o Mundo”: Este projeto dará continuidade ao projeto inicial com
maior intensidade em alguns aspectos específicos como meio ambiente e o tempo em que
cada coisa acontece, como plantações, crescimento e desenvolvimento de árvores e frutos,
o cuidado e a degradação do planeta nos tempos antigos e atualmente, a construção e
manuseio do digital, podendo ter contato com computadores, celulares, entre outras
tecnologias e como inseri-las na nossa vida com qualidade e responsabilidade desde
pequenos. Ao final, as crianças poderão escolher o tema de trabalho baseado na curiosidade
da turma, onde de acordo com o tema que quiserem abordar, serão feitos trabalhos de
pesquisa e exploração referentes ao mesmo.

O projeto objetiva também, levar as crianças a expressarem desejos, pensamentos e
sentimentos através da interação com a literatura infantil. O intuito é despertar, desde os
primeiros anos de vida, o prazer pela leitura; desenvolver a autoestima mediante a
ampliação do conhecimento; ampliar as possibilidades expressivas do corpo; envolver-se em
várias situações de linguagem oral; recontar histórias e fatos em sequência; conhecer
diferentes gêneros literários orais e escritos;

 03 – “Curiosidades da minha Turma”:  Tendo em consideração que a infância é a fase
de inúmeras descobertas e curiosidades constantes, é de suma importância que seja
trabalhado com as crianças o que vem de encontro com as necessidades de conhecimento
das mesmas, assim se faz necessário acompanhar e vivenciar as mais diversas atividades
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realizadas na escola e na comunidade em geral.

Para podermos realizar um projeto que nos possibilite alcançar os objetivos propostos para
o mesmo, faz-se-ar necessário à realização de passeios e diversas atividades pela área
externa da escola, pesquisas, entrevistas e vivências que contribuem para despertá-lo da
curiosidade e de experiência que possam enriquecer ainda mais o projeto.

Cabe ressaltar que o mesmo tem por objetivo, estimular as crianças a exporem suas
curiosidades; desenvolver a vontade de compartilhar descobertas (seja em um jogo, uma
história diferente, algo que aconteceu em casa, entre outros). Estimular e desenvolver o
ritmo, motricidade, entre outras. Propiciar momentos de curiosidade sobre o novo; estimular
a participação das famílias. Bem como, observar o meio natural, desenvolvendo
a curiosidade e a prática investigativa de cada criança; além de desenvolver a linguagem
oral; a coordenação motora grossa e fina; a socialização, a imaginação e a criatividade.

 

2.11 - Composição dos Colegiados

Estabelecido pela Lei municipal nº 6662 de 10/10/1991, o colegiado de caráter deliberativo é um dos mecanismos para concretizar um planejamento
conjunto entre equipe pedagógica, funcionários e pais no sentido de todos coletivamente na unidade planejarem ações, acompanhá-las e gerir os
recursos financeiros, de modo a objetivar a qualidade do desenvolvimento do nosso trabalho; como também, assumir o compromisso público que é de
proporcionar a construção da cidadania a nossos alunos além de propiciar condições básicas de educação para todos.

        Na Unidade Escolar o Conselho de Escola é composto em conformidade à lei citada acima. Este Conselho é o centro permanente de debates e
articulação de todas as questões que perpassam a Escola e delibera sobre a gestão dos recursos obtidos através dos vários programas federal, estadual e
municipal.

         A proporção do número de Conselheiros participantes é variável de acordo com a quantidade de turmas existentes na Unidade.  Os percentuais de
representação de pais, professores e demais servidores são estabelecidos pela lei que também define competências e atribuições desse Conselho. 

        As datas estabelecidas para as reuniões ordinárias do Conselho de Escola são todas agendadas no início do ano no Planejamento Pedagógico e
estão inseridas no Calendário Escolar da Unidade que também deve ser apreciado e votado em Assembleia do Conselho de Escola. São propostas
anualmente quatro reuniões ordinárias obrigatórias, sendo que o Conselho pode ser solicitado a se reunir sempre que necessário diante de decisões de
natureza pedagógica ou que envolvam recebimento e utilização de verbas ou outros assuntos que se apresentarem como importantes para a comunidade
escolar.
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2.12 - Normas que regulam a convivência escolar

As regras de convivência são um conjunto de normas sociais que é tão importante no
processo educativo, como ensiná-las o alfabeto ou a comer com talheres. São as normas
que nos asseguram conviver em paz e em harmonia evitando a discórdia.
Saudar ao chegar, despedir-se ao sair, dar ‘obrigado’ ou pedir perdão são normas muito
simples que as crianças podem adquirir desde pequenos. No entanto, não são as únicas
regras de convivência.
A boa convivência se baseia em ensinar as crianças a respeitar os direitos dos outros e a
aceitar que existem algumas obrigações que devem cumprir, porque sem elas, cada um
faria o que lhe parecesse oportuno e cairíamos na falta de harmonia e respeito pelos
outros. 
As normas de convivência permitem que os membros de um grupo, sejam crianças de uma
sala de aula, amigos no parque ou irmãos em casa interajam e se comportem de forma
ordenada, tolerante e respeitosa. Mas, como podemos transmiti-las? Sempre, o melhor
ensino para os nossas crianças é através do exemplo: se saudamos nossos vizinhos, damos
obrigado se nos abrem a porta, pedimos perdão quando erramos ou escutamos quando nos
explicam algo, eles interiorizarão esse aprendizado e o considerarão como algo normal. 
Conviver é um exercício diário de cidadania. Viver em sociedade é, acima de tudo, uma
necessidade humana. Torna-se simples quando se depende uns dos outros para viver
melhor. Esse exercício social se inclina, principalmente, ao respeito, às diferenças e ao ato
de obedecer às regras de conduta moral e ética. Para as crianças, em especial, as normas
de relacionamento com o meio são mais bem exercidas na escola, onde o ato de dividir o
mesmo espaço é mais intenso.
A formação da criança enquanto cidadã é um processo que dura até por volta dos 06 anos.
Esse período é a base para todas as aprendizagens humanas. Reservar um espaço na
educação para transmitir valores como solidariedade e tolerância são indispensáveis. Em
casa, a criança aprende por observação e isso ganha outras proporções na escola. Se ela
não vivenciou esses princípios com a família; parte essa, fundamental dentro desse
processo, a criança terá dificuldade em assimilar as mesmas questões em outro ambiente.
Trabalhar de uma maneira interativa encoraja a aprendizagem de todos e incentiva a
percepção de que a criança está inserida numa comunidade e que deve estar sempre atenta
para fazer sua parte.
A escola é o espaço onde o ápice da interação social da criança acontece. Fora do ambiente
familiar, ela tem contato com outras pessoas e suas histórias. As diferenças estão ali, lado a
lado com seu grau de entendimento sobre o mundo. Então, como ensiná-las a manter o
mínimo de ordem para o bem das próprias relações?
Algumas regras básicas auxiliam na compreensão genérica da criança acerca do ambiente
escolar, tais como:
·         Chegar à escola no horário;
·         Ser comportado;
·         Prestar atenção às explicações da professora;
·         Obedecer às professoras;
·         Não jogar lixo no chão;
·         Respeitar os colegas;
·         Não bater nos colegas;
·         Não brigar com os colegas;
·         Pedir desculpas ao amigo quando necessário;
·         Não bater nos colegas;
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·         Não morder os colegas.
Essas regras, além de outras; geralmente fixadas em murais ou portas de sala, vão criando
na criança os nortes fundamentais para entender que deve existir uma organização para o
bem comum. Aos poucos, as normas passam a se tornar atitudes naturais.O  Regimento
Escolar do CEI Rogerio Leandro Portela Santana está em processo de   aprovação pelo o
Conselho de Escola.
 No ato da matricula  a equipe gestora entrega uma lista de procedimento  ,onde é
informado a rotina e as normas da Unidade Educacional tais com:
      Entrada e saida dos alunos.
      Ausencia do aluno.
      administração de nenhum tipo de medicamento.
      Retirada da criança  utilizando  o cracha de autorização .
      Comunicação  entre Escola X Familia através do caderno de recados ,reuniões
individuais ,reuniões  gerais.
      Vamos construindo as noções elementares do certo e do errado ;do respeito ao outro da
convivencia em comum;dos limites e para isso é se ter ideia do valor e do significado que as
normas possuem não como mera sanção ou arbitrariedada mas como instrumento para
viabilizar o bem estar ,o respeito eo tratamento igualitario a todos.
 
 

3 - Avaliação instituicional interna ou autoavaliação institucional

3.1 - Avaliação do Projeto Pedagógico do ano anterior

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

Iniciamos nosso ano letivo de 2019 com um RPAI e formação dos nossos profissionais, onde reunimos todos os setores da
nossa unidade educacional para avaliar e debater sobre o nosso processo de ensino e aprendizagem. Foi um momento
valioso de feedback e (re)planejamento; cada setor teve sua formação específica. Todos os funcionários tiveram a
oportunidade de participar de um curso de Primeiros Socorros, dado pelo bombeiro: Cláudio Loiola; com o objetivo de
mostrar aos funcionários que o principal objetivo dos primeiros socorros é realizar o atendimento inicial de emergência e
para isso, o mesmo direcionou todo o curso com a finalidade de orientar aos mesmos a maneira de agirem diante a uma
situação de emergência e perigo, até que o socorro de atendimento especializado chegue ao local.

Basicamente toda a palestra foi voltada a exercícios práticos realizados pelo bombeiro e por alguns funcionários que se
voluntariaram em realizar os procedimentos ensinados pelo bombeiro com o auxilio de uma boneca, representando dessa
forma, uma criança, para que pudéssemos por em prática tudo o que foi passado pelo mesmo durante a explanação de
sua fala. Os exercícios forma realizados em relação ao caso de acontecer algum incidente em nossa unidade escolar com
alguma criança que se engasgue, se corte, que convulsione, dentre outros possíveis incidentes.

O curso foi oferecido também com a finalidade de orientar aos funcionários em quais casos é exigida a aplicação de
primeiros socorros, sendo os mesmos: choques elétricos, infartos e paradas cardiorrespiratórias, asfixias por corpos
estranhos, queimaduras, sangramentos, fraturas, luxações, contusões, entorses, entre outros. A importância da prestação
de primeiros socorros nestes casos é essencial, reduzindo a dor e os sintomas dos pacientes até que os mesmos tenham
acesso a um atendimento específico em áreas de saúde preparadas.
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A aplicação dos primeiros socorros vem de instruções simples, que consistem principalmente em isolar a vítima e protegê-
la de agravar seus sintomas. Os procedimentos variam conforme o agravo, e são essenciais para garantia do bem-estar
das vítimas. Os primeiros socorros são a medida essencial para salvar pessoas em caso de acidentes, portanto, suas
aplicações são essenciais no dia a dia para a saúde e segurança humana. Daí a importância de estarmos todos preparados
caso haja alguma situação tanto na creche com alguma criança; quanto na rua com qualquer pessoa que necessitar de
ajuda.

Tivemos outro momento riquíssimo com as monitoras de “Contação de histórias” – palestra dada pela educadora: Susi,
onde a mesma, além de falar sobre a importância de se contar histórias, mostrou também na prática, vários recursos para
serem usados ao se contar uma história, dentre eles destacamos: recursos com bonecos (fantoches, dedoches); com
fantasias; com desenhos (criar uma história a partir de desenhos na lousa); mostrando o livro e a partir das imagens
recontarem a história, sem necessariamente precisar ler a mesma na íntegra para as crianças.

Por meio das histórias, podemos levar as crianças a viajarem no tempo e reproduzirem as mesmas, contribuindo assim
para o seu desenvolvimento. Na educação infantil, a arte de contar história deve se fazer presente, pois pode fazer com
que as crianças desenvolvam a fala, contribui para a interação e socialização de todos. Além disso, a contação de histórias
propicia as crianças inúmeras possibilidades de se desenvolverem, ela promove a interação, instiga a imaginação e
também é a oportunidade que muitas crianças têm de ter contatos com livros. As monitoras ao final da palestra puderam
compreender que tanto as professoras; quanto as mesmas, quando se utilizam do recurso da história na sala de aula,
estão praticando uma aprendizagem mais significativa para o desenvolvimento pleno da criança.

Ainda dentro dessa questão de contação de histórias, as professoras e monitoras puderam contar com uma excelente
apresentação de contação de história com a Juliana Sampaio (colaboradora do ANA), e as mesmas tiveram a oportunidade
de aperfeiçoarem esse momento com técnicas e a reutilização de materiais; além de vários momentos de realização de
oficinas para ampliação de recursos para serem utilizados pelas crianças, como fantoches, livros de histórias, guarda-
chuvas de histórias, as tendas de TNT para contação de histórias.
As reuniões pedagógicas de TDC (trabalho docente coletivo) aconteceram às quintas-feiras no horário das 11h00min às
13h00min horas, com a presença das docentes de todos os agrupamentos, com o acompanhamento da orientadora
pedagógica. No primeiro TDC a O.P explicou como seria feita a dinâmica das reuniões, os textos que seriam escolhidos a
partir das necessidades observadas; bem como, a importância desses encontros, uma vez que os mesmos são um fator
essencial para o constante aprimoramento da prática educacional das professoras.

Além de ser um processo permanente de aperfeiçoamento dos saberes necessários à atividade docente; ampliar o
conhecimento; levar a reflexão, bem como, a solução de problemas; manter o professor atualizado; comprometido;
proporciona ao professor o aprender e o ensinar, leva-o a auto avaliação fazendo com que se sinta parte de um contexto
onde o levará a formar cidadãos. Foi dada abertura de tanto as professoras; quanto as monitoras sugerirem temas para
serem trabalhados no TDC e GEM a partir das dificuldades enfrentadas pelas mesmas no decorrer das semanas.

Foi oferecido às professoras em seus momentos de formação entre pares, uma palestra com a equipe do MIPID (Programa
Memória e Identidade: Promoção da Igualdade na Diversidade na Rede Municipal de Campinas) com os tema: “Raça,
racismo preconceito e etnia”. Trazida pela professora Mayara (professora-adjunta na Prefeitura de Campinas). O tema
trouxe a temática da população cigana de campinas e todo o preconceito que gira em torno dos ciganos. Foi proporcionado
as professoras um momento de assistirem a um vídeo relacionado a uma campanha entitulada: “Espelhos do Racismo”,
cujo o mesmo trouxe vários depoimentos de pessoas que sofreram e ainda infelizmente sofrem preconceito.

Outra experiência maravilhosa que as professoras tiveram em seu tempo de formação (TDC), foi com a socialização das
professoras Denise Cristina P. Ramos e Gisele Fernanda, que participaram do curso de Fantoches oferecido pelo
Grupo Primavera (SME); onde as mesmas puderam socializar e compartilhar com as colegas de trabalho o que aprenderam
no mesmo sobre fantoches de meias; bem como, o enriquecimento que obtiveram sobre contação de histórias. Além de
um riquíssimo momento de socialização as mesmas tiveram a oportunidade de realizarem uma oficina de confecção de
fantoches de meias, ampliando dessa forma, os recursos para suas respectivas salas de aulas e crianças.

Outro momento proporcionado às mesmas foi uma palestra com o Orientador pedagógico da rede municipal de Campinas
(NAED SUL). Diego Vilanova Rodrigues sobre a BNCC (Base Nacional Comum Curricular), cuja mesma vem trazer as novas
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normas que embasam o trabalho docente com as crianças e, além disso, a base tem por objetivo dialogar com os
documentos do município (Currículo em construção, Diretrizes Curriculares e Cadernos Municipais). O palestrante deixou
bem claro que a Base não é um currículo e sim um documento que oferece condições para a construção do currículo, bem
como, que a mesma é um é uma Lei Designatória, ou seja, que tem a força de lei. Cabe ressaltar que a mesma é embasada
pelo MEC.

As professoras tiveram ainda a oportunidade de participarem de uma palestra no CEFORTEPE, com o tema: “Diálogos com
o cotidiano da Educação Infantil – Um olhar para os cadernos curriculares da SME, com a finalidade de oportunizar as
mesmas pensarem nos espaços como ambientes de aprendizagens, além de, levá-las a refletirem sobre o que são
materiais pedagógicos, cabe ressaltar que com relação aos materiais as mesmas podem se utilizar de luz e sombra;
diversas atividades com gelo, anilina, terras diversas, gravetos e folhas.

Durante o período de trabalho docente coletivo foram realizadas orientações para a elaboração do relatório individual das
crianças, isto é, como formular o mesmo de forma que os pais possam ao realizar a leitura compreender como foi o
desenvolvimento da criança no decorrer do ano letivo, bem como, do Plano de Ensino Anual e coletivo das professoras.
Além de vários temas pertinentes ao trabalho realizado por elas com as crianças, tais como: “A Rotina na Educação
Infantil”; “A importância do Brincar na Educação Infantil”; “O Ato de Brincar Inserido na Prática do Professor de Educação
Infantil”; “Trabalhando o concreto com as crianças pequenas”; “Desenvolvimento Infantil”; “Currículo e Planejamento: A
construção do conhecimento”; “Cantinhos Pedagógicos na Educação Infantil”; “Crianças agitadas na escola”.

Já nos momentos de formação das monitoras, foram trabalhados os temas a seguir, tendo por finalidade o objetivo de
proporcionar às mesmas a troca de experiências, promovendo ainda a reflexão sobre as práticas por elas desenvolvidas,
além de aprimorar o conhecimento sobre temas importantes para a atuação do profissional da Educação Infantil:
“Mordidas: agressividade ou aprendizagem?”; “Cuidados ao pegar as crianças”; “Os gritos causam danos ao cérebro
infantil – O que acontece no cérebro da criança quando você grita?”; “Qual a função da monitora de educação infantil na
sua visão? Foi pedido as monitoras num primeiro momento que elas escrevessem na visão delas, qual (is) a (s) função
(ões); bem como, as responsabilidades das mesmas, frente ao trabalho realizado pro elas com as crianças. E a partir da
escrita obtive um “gancho” para poder estudar com as mesmas o texto: “Quais as responsabilidades das monitoras de
educação infantil”;

Seguimos os momentos de formação com os temas: “Dicas para realizar um bom trabalho junto às crianças”; “A
Importância das Brincadeiras no Processo de Ensino e Aprendizagem na Educação Infantil”; “Porque a brincadeira é
essencial para o desenvolvimento”; “Choro e Birra na Educação Infantil podem ser resolvidos com conversas e habilidades
sócio emocionais”; “Fases do Desenvolvimento Infantil”; “O Fazer Pedagógico do Professor de Educação Infantil” (este
texto, foi uma necessidade observada pela equipe gestora em ser trabalhado com as monitoras, pois as mesmas não
tinham o entendimento desse fazer pedagógico, bem como da forma que cada professora desenvolve as atividades
pedagógicas com as crianças e nem tão pouco, porque tem alguns momentos pedagógico que levam um tempo maior para
serem concluídos com as crianças).

Os registros das reuniões são feitos através do livro ATA, onde cada professor (aleatoriamente) registra o que foi discutido
e decidido pela equipe, no final da reunião todos os professores presentes assinam o livro. Na reunião posterior é lida a
ATA anterior para que sejam retomados alguns assuntos pendentes. Os assuntos que foram discutidos no TDC são levados
às reuniões da equipe Gestora.

Foi realizada uma auto avaliação do trabalho desenvolvido em 2018, pela equipe docente e as monitoras com a finalidade
avaliarem o trabalho realizado no ano anterior, pontuando o que foi positivo, bem como, o que foi negativo, para que dessa
forma, pudéssemos melhorar nosso trabalho durante o ano. Pois nessa avaliação as mesmas trouxeram apontamentos de
melhorias e verificação do aperfeiçoamento de propostas que no transcorrer do ano letivo atingiram o objetivo almejado.
Conclui-se que o ano letivo de 2019 foi marcante para o CEI – Pastor Rogério Leandro Portela Santana, pois com muita
determinação e um árduo trabalho as propostas foram alcançadas e as crianças e comunidade atendidas dentro do
esperado.
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3.1.3 - Atividades de integração realizadas entre equipe educativa e
famílias

As atividades de integração que ocorrem na U.E.; é um importante instrumento de aproximação entre a família da criança
e a escola, e é fundamental para que os pais possam acompanhar a vida escolar de seus filhos, uma vez que esse
acompanhamento contribui para um melhor desempenho da aprendizagem das crianças; pois as mesmas ao perceberem
que pais e família se interessam por seus estudos e por suas experiências escolares as mesmas sentem-se valorizadas,
desenvolvendo-se de forma segura e com boa autoestima. Cabe salientar que quando os pais participam ativamente da
vida de seus filhos e se engajam, inclusive, no cotidiano escolar da criança, a tendência é que as mesmas se dediquem e
se esforcem mais, por se sentirem amados e apoiados. 
Com o intuito de ser um “canal” facilitador para que tais objetivos acima citados sejam alcançados, a U.E., realiza ao longo
do ano letivo atividades que contribuam para um bom resultado referente à participação das famílias na escola;
ressaltamos aqui que, essas atividades de integração são importantes para desenvolver um trabalho coletivo no ambiente
escolar envolvendo a família nas atividades realizadas na mesma e estimulando a sua participação no processo ensino-
aprendizagem como parceiros e colaboradores conscientes além de estimular a valorização e respeito nas famílias e seus
membros.
Visando buscar sempre uma significativa participação das famílias na U.E.; as atividades de integração realizadas no ano
letivo de 2019 foram: Família na escola, com a proposta de conhecerem nossa rotina; Exposição de atividades
pedagógicas realizadas durante o término de cada projeto; Festa de Encerramento das atividades do semestre - “Festa da
Roça”; Festa de Encerramento das atividades do ano letivo – “Festa Contos Infantis”; RPAI; Reunião de pais; Reuniões com
o conselho da escola.
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3.1.4 - As aprendizagens e conhecimentos construídos por meio das
ações educacionais vivenciadas entre as crianças e adultos nos tempos
e espaços educativos

Buscando uma perspectiva de sucesso para o desenvolvimento e aprendizagem das crianças no contexto da educação
infantil, ressaltamos que o espaço físico torna-se um elemento indispensável a ser observado, uma vez que a organização
deste espaço deve ser pensada tendo como principio oferecer um lugar acolhedor e prazeroso para a criança, isto é, um
lugar onde as mesmas possam brincar; criar e recriar suas brincadeiras sentindo-se assim estimuladas e independentes.
É no espaço físico que a criança consegue estabelecer relações entre o mundo e as pessoas, transformando-o em um pano
de fundo no qual se inserem emoções; nessa dimensão o espaço é entendido como algo conjugado ao ambiente e vice-
versa. Todavia é importante esclarecer que essa relação não se constitui de forma linear. Assim sendo, em um mesmo
espaço podemos ter ambientes diferentes, pois a semelhança entre eles não significa que sejam iguais. Eles se definem
com a relação que as pessoas constroem entre elas e o espaço organizado, por essa razão o mesmo deve ser organizado
de modo a propor desafios cognitivos e motores que possibilitarão as crianças a avançarem no desenvolvimento de suas
potencialidades.

O professor não deve ser visto como figura central do processo de ensino aprendizagem, mas sim como alguém mais
experiente que aprende e permite com que as crianças também aprendam de forma lúdica. Brincar para a criança é
principalmente estar presente no ambiente, se constituindo como individuo e compartilhando significados. Brincar em um
ambiente aconchegante, que retrate a identidade da criança e de livre acesso ao mesmo, é fundamental no seu
desenvolvimento, visto que se estará promovendo a interação entre criança / criança, criança / educador e até mesmo
respeitando os momentos em que a criança prefere brincar sozinha, pois só assim se respeitará a individualidade da
mesma. Ressaltamos que as crianças são as verdadeiras protagonistas da sua aprendizagem, na vivência ativa com outras
pessoas e objetos, que possibilita descobertas pessoais num espaço onde será realizado um trabalho individualmente ou
em pequenos grupos. 
 
 Os espaços construídos para criança e com a criança devem ser explorados pela mesma, em uma relação de interação
total, de aprendizagem, de troca de saberes entre os pares, de liberdade de ir e vir, de prazer, de individualidades, de
partilhas, enfim, de se divertir aprendendo. Desde que nasce a criança precisa de espaços que ofereçam liberdade de
movimentos, segurança e que acima de tudo, possibilitem sua socialização com o mundo e com as pessoas que a rodeiam.
Daí a importância dos espaços educativos para as crianças pequenas, pois muitas, das aprendizagens que ela realizará em
seus primeiros anos de vida estão ligadas aos espaços disponíveis e/ou acessíveis a ela. Cabe ressaltar que os espaços
devem ser organizados de forma a desafiar as crianças nos campos: cognitivo, social e motor, oportunizando dessa forma,
as mesmas o andar, subir, descer e pular, através de várias tentativas, assim a criança estará aprendendo a controlar o
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próprio corpo.
 
O brincar é sempre estruturado pelo ambiente, pelos materiais ou contexto em que ocorre, dessa forma, cabe ao professor
então participar como uma pessoa mais experiente, que deverá intervir, bem como, mediar quando necessário e também
ter uma participação quando perceber o interesse da criança em tê-lo como parceiro nas brincadeiras, possibilitando assim,
o desenvolvimento da mesma, proporcionando momentos de interação, acesso à cultura, permitindo a criança
principalmente viver a sua própria infância. Sendo assim, consciente da importância da ação que realiza, possibilitando
mediações de várias naturezas, o adulto passa a atender os processos da criança com um significado que só pode ser
construído tendo como referencial a criança no período de formação em que ela está e não no adulto feito que venha a ser.
 
Diante disso, revalidamos nossas ações frentes ao trabalho que realizaremos com nossas crianças durante o ano letivo,
cujas mesmas têm como finalidade:

·         Adequar os conteúdos para a participação ativa e crítica das mesmas na sociedade;
·         As atividades propostas devem ser envolventes e dinâmicas proporcionando às crianças a interação;
·         Realizar atividades rotineiras: as brincadeiras; faz de conta, contação de histórias;
·         Propor atividades intencionais – orientadas e facilitadas pelos professores;
·         Promover atividades que sejam significativas para as crianças;
·         Considerar os conhecimentos que as crianças já possuem e estabelecer relações entre o que elas sabem e o que é

novo a elas;
 
 

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

Toda escola tem objetivos que deseja alcançar e metas a cumprir. O conjunto dessas aspirações, bem como os
meios para concretizá-los, é o que dá forma e vida, ao chamado Projeto Político Pedagógico. É o mesmo que indica
a direção a seguir, não é apenas para gestores e professores, mas também a todos os outros funcionários, crianças
e famílias.

Independentemente da teoria que sirva como base para a estruturação e avaliação de uma proposta
pedagógica, acreditamos que a questão mais importante e que funciona como uma garantia de sua real efetividade
é a  participação de  todos os envolvidos nessa construção: crianças, equipe educativa e famílias.
 
 Ressaltamos que as crianças, equipe educativa e as famílias são de extrema importância na avaliação da proposta
pedagógica. É necessário que para tanto, sintam-se  parte integrante deste processo assim, oportunizaremos a
valorização de suas falas.  Nesse alinhamento pautaremos algumas estratégias que, subsidiarão a participação das
crianças, tais como:

- Abertura de espaços e momentos para que as crianças exponham seus olhares e opiniões, estimulando-as a
opinarem sobre os Projetos realizados, atividades e trabalho no âmbito educacional, bem como, as que elas
gostariam e acham importantes que façam parte de seu cotidiano, escola, professor e seus pares e outros
elementos do ambiente escolar.  Essas ações, fazem com que as crianças tenham autonomia de realizar suas
escolhas e participam no que se refere às atividades de seu ambiente escolar e faz também, com que nestas
interações, nestas trocas de falas, a criança construa sua identidade e sua maneira de ser.

Quanto à participação da equipe educativa e famílias, cabe ressaltar, que  as mesmas são de extrema
importância  na elaboração, no acompanhamento e na avaliação da proposta pedagógica. Diante disso, iremos
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priorizar uma parceria saudável e efetiva. Isso, nos ajudará com o fortalecimento do Projeto Pedagógico. É
necessário que para tanto, sintam-se parte integrante do processo de elaboração do projeto, assim, teremos que
oportunizar a valorização de suas falas. São elas:

Organizar e promover reuniões para os colegiados: CPA (Comissão Própria de Avaliação) , Reuniões entre pares,
 RPAI ( Reunião pedagógica de Avaliação Institucional), Reuniões de CE (Conselho escolar) e Reuniões Pedagógicas;
Elaboração de Ficha de anamnese durante o ato da matrícula ( Entrevistas com as famílias), Questionário sócio
econômico,  Reuniões de setores, Criação de um mural na escola denominado: “Deixe aqui a sua opinião”,
Reuniões com os órgãos Intersetoriais, através de palestras, Participação das Mostras culturais das crianças,
Oficinas e dinâmicas, Festas da Família e Caderno de recados

 
 

4 - Planos de Trabalho

4.1 - Plano de ação pedagógica do CEI

Espaços e Mobiliários que favorecem as experiencias das crianças

Meta(s) definida(s)
Criar espaços organizados para leitura como biblioteca ou cantinho de
leitura,equipado com estantes,livros e outros matérias acessíveis às crianças.

Ação(ões)s para o cumprimento da(s) meta(s)
Criação de cantinhos de leitura nas salas,aquisição de livros para o Agrupamento
I,através de compras.

Principal(is) responsável(is) pela(s) ação(ões)
Equipe gestora ,professores,monitores.

Indicador(es) para monitoramento da(s) ação(ões)
Acompanhamento e favorecimento da aquisição dos novos matérias e distribuição
dos mesmos no espaço.

Cronograma da(s) ação(ões) planejada(s)
Durantes o ano letivo.

Multiplicidade de experiencias e Linguagens.

Meta(s) definida(s)
As professoras, na organização das atividades e do tempo, oferecem
simultaneamente um conjunto de atividades diferentes que podem ser escolhidas
pela crianças de acordo com sua preferencia.

Ação(ões)s para o cumprimento da(s) meta(s)
Montagem do cantinho pedagógico dado opção de escolhas para as crianças.

Principal(is) responsável(is) pela(s) ação(ões)
Coordenadora pedagógica,professoras e monitoras.

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

Cronograma da(s) ação(ões) planejada(s)
Durante o ano de 2020.
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proposta pedagógica consolidada.

Meta(s) definida(s)
A proposta pedagógica ser elaborada e periodicamente atualizada com a
participação das professoras,demais profissionais e famílias.

Ação(ões)s para o cumprimento da(s) meta(s)
Socializar com as famílias ,através do Conselho escolar ,reuniões de formação entres
os pares,reunião dos pais os projetos a serem desenvolvidos trimestralmente.

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

Indicador(es) para monitoramento da(s) ação(ões)
Agendamento de reuniões para conhecer e avaliar os projetos.

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

Multiplicidade de experiencias e linguagens.

Meta(s) definida(s)
Crianças relacionando-se com ambiente natural e social.
Proporcionar a criança o conhecimento do meio ambiente/comunidade em que está
inserida.

Ação(ões)s para o cumprimento da(s) meta(s)
. Levar as crianças a conhecer e a explorar,de forma planejada,os diferentes
espaços naturais,culturais e de lazer da sua localizada.

Principal(is) responsável(is) pela(s) ação(ões)
Equipe gestora ,professoras ,monitoras.

Indicador(es) para monitoramento da(s) ação(ões)
Planejar passeios culturais e de lazer

Cronograma da(s) ação(ões) planejada(s)
Durante o ano Letivo.

Cooperação e troca com as famílias e participação nas reuniões.

Meta(s) definida(s)
Garantir o direito das família de acompanhar as vivencia e produções das crianças.

Ação(ões)s para o cumprimento da(s) meta(s)
Reunião de educadores e família para apresentar o planeja,discutir e avaliar as
vivencias e produções das crianças.
Familiares recebem relatórios sobre o aprendizagem,vivencia e produções das
crianças.

Principal(is) responsável(is) pela(s) ação(ões)
Equipe gestora,equipe educativa.

Indicador(es) para monitoramento da(s) ação(ões)
Agendamento de reuniões para avaliação.

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

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

Meta(s) definida(s)
Promover ações para que a instituição tenha procedimentos, preestabelecidos e
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conhecidos por todos,que devem ser tomados em casos de acidentes.
Ação(ões)s para o cumprimento da(s) meta(s)

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

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

Indicador(es) para monitoramento da(s) ação(ões)
Criar grupos Equipe Lucas para agir em situações de risco e acidentes.

Cronograma da(s) ação(ões) planejada(s)
Primeiro semestre.

 

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

 PLANO DE ACOMPANHAMENTO DOS INDICADORES INTERNOS E EXTERNOS DA APRENDIZAGEM

 O CEI Rogério Leandro Portela Santana, neste ano letivo de 2020, utilizará como instrumento para o plano  dos indicadores internos e

externos  da aprendizagem de nossas crianças, o documento: “Indicadores de Qualidade da Educação Infantil (MEC, 2009)”. São eles:-
Escuta e acolhimento da diversidade de opiniões e sugestões dos diversos coletivos na construção de uma proposta educativa que tenha

como foco:  a criança;

- Construção de Propósitos educativos que contemplem as características e/ou necessidades da comunidade atendida;

- Elaboração de Planos de Ensino específicos de cada turma em consonância com os propósitos educativos, as características do grupo de crianças e que

revele intencionalidades pedagógicas definidas pelos educadores, na relação com o pensar e fazer com as crianças e suas famílias;

- A proposta de  Ações educacionais que garantam:

1º Relações sociais e culturais da criança com a vida e com o mundo;

2º que incluem diferentes gêneros textuais e formas de expressão: corporal, gestual, verbal, plástica, dramática e musical;

- Vivências narrativas de apreciação e interação, individual e coletivamente, com a linguagem oral e escrita, em meio a diferentes suportes e gêneros

textuais orais e escritos, no contexto das práticas sociais;

- Relações quantitativas, medidas, formas e orientações espaço temporais a  partir de contextos significativos que recriam as práticas sociais da vida da

criança, da família, dos educadores e da comunidade;

–  Relações com variadas formas de expressões artísticas: música, artes plásticas e gráficas, cinema, fotografia, teatro, literatura e dança;

–  Vivências éticas e estéticas com outras crianças  e grupos, dialogando com a diversidade humana, social e cultural;

–  Promoção de vivências com o conhecimento e a cultura, que explorem e estimulem a socialização entre sujeitos e grupos, por meio de uma educação

integradora e inclusiva que responda às necessidades educacionais de todas as crianças de diferentes condições físicas, sensoriais, intelectuais e

emocionais, classes sociais, crenças, etnias, gêneros, origens e contextos socioculturais e espaciais, que se entrelaçam na vida social;
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–  Interações que permitam a autonomia da criança no pensar e fazer com o outro, no cuidado pessoal, na autoorganização, na saúde, nutrição e  bem-

estar;

–  Relações com o mundo físico e social, considerando o conhecimento da biodiversidade e a necessidade de sua preservação para  a vida, no cuidado

consigo, com o outro e com a natureza

–  Interações com as manifestações e tradições culturais, especialmente as brasileiras;

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

 

4.3 - Plano de trabalho da equipe Gestora que deverá apresentar as
ações da gestão para o cumprimento das metas estabelecidas no plano
de trabalho do CEI

 4.3 Plano de trabalho da Equipe Gestora

O Plano da Gestão Educacional, traçará linhas de ação, numa proposta com a intenção de não possuirmos o perfil de   “sede de poder” e sim “sede de

realizações. Nesse contexto, a presença da Equipe gestora, deverá ser constante em todas as situações que envolvam o “fazer” pedagógico, pois

comprende que é na atuação direta com os educadores, crianças e famílias que se promove a reflexão. Acreditamos que o ato de refletir, nos conduzirá

ao aperfeiçoamento do que já está sendo realizado, bem como permitir e constatar o que ainda necessita ser feito, numa perspectiva de ação-reflexão e

ação.

Seguem nossos objetivos:

 1)    Negociar com os atores da escola, a pluralidade de ideias;

2)    Zelar pelo desejo de comprometimento de todos os envolvidos no processo educacional;

3)    Promover a continuidade de ações e projetos bem-sucedidos;

4)    Defender e buscar a transparência dentro da unidade escolar;

5)    Contribuir para o fortalecimento das opiniões, ideias e ações pedagógicas que objetivem sempre a qualidade do atendimento às crianças;

6)    Incentivar e realizar de maneira eficaz, a formação continuada dos professores, monitores e demais funcionários;
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7)    Valorizar e oportunizar o crescimento profissional;

8)    Instigar e buscar novas fundamentações teóricas e práticas;

9)    Promover a construção de conhecimento através da socialização de experiências;

10)  Acompanhar  e assegurar o planejamento  das reuniões de formação  continuada dos professores, monitoras e demais funcionários;

11)  Assegurar constante contato com as famílias, a fim de garantir a efetiva frequencia das crianças atendidas;

12)  Promover o efetivo estreitamento com as famílias, no que tange às informações e esclarecimentos sobre Resoluções e Diretrizes da SME;

13) Implementar uma ação educacional direcionada à diversidade e as necessidades específicas do público alvo da educação especial;  

A qualidade do trabalho da Gestão escolar,  estará intrinsicamente  relacionada a ouvir, a escutar e considerar de forma bastante respeitosa e

harmoniosa,  aqueles que implementam a política e quem são os beneficiários desta política pública e os diversos segmentos da escola: a criança,   a

comunidade escolar, a comunidade externa, a família e/ou responsáveis pelas crianças e à própria gestão escolar.   Em suma, a prioridade deve ser a

garantia da “voz” , para aqueles que tem  menos acesso: os que não são ouvidos.

 

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

Organização de Espaço, Tempo e Materiais:

Pensar a organização do espaço e do tempo na educação infantil não é tarefa simples.
Representa pensar em detalhes que refletirão o projeto pedagógico da instituição. Os
tempos e os espaços da Educação Infantil também precisam ser pensados de forma a
oportunizar momentos coletivos e individuais e, principalmente, criar rotinas de trabalho
que possibilitem a aquisição da noção de período e sequência temporal. Cores das paredes,
altura dos murais, tamanho dos móveis e a disposição são apenas alguns dos aspectos
fundamentais que envolvem tal tarefa. Com relação a esse assunto Barbosa e Horn (p.67 –
2001) afirmam:

“Organizar o cotidiano das crianças na Escola Infantil pressupõe pensar que o estabelecimento de uma
sequência básica de atividades diárias é antes de qualquer coisa o resultado da leitura que fazemos do
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nosso grupo de crianças, a partir, principalmente, de suas necessidades. É importante que o educador
observe que as crianças brincam; como estas brincadeiras se desenvolvem; o que mais gostam de fazer;
em que espaços preferem ficar; o que lhes chama mais atenção; em que momentos do dia estão mais
tranquilos ou mais agitados. Este conhecimento é fundamental para que a estruturação espaço-tempo
tenha significado”.

É importante ressaltar que o cotidiano de uma escola de educação infantil não deve parecer
monótono e desinteressante para as crianças. Na verdade esse cotidiano deve se
transformar em um aspecto necessário para elas. As crianças devem sentir falta de estarem
na escola e se sentirem-se dispostas a criar e inventar participando das atividades
propostas durante o dia.

Buscando uma perspectiva de sucesso para o desenvolvimento e aprendizagem das
crianças no contexto da educação infantil o espaço físico torna-se um elemento
indispensável a ser observado. A organização deste espaço deve ser pensada tendo como
princípio oferecer um lugar acolhedor e prazeroso para as crianças, isto é, um lugar onde as
mesmas possam brincar; criar e recriar suas brincadeiras sentindo-se assim estimuladas e
independentes.

Diferentes ambientes se constituem dentro de um espaço. É no espaço físico que a criança
consegue estabelecer relações entre o mundo e as pessoas, transformando-o em um pano
de fundo no qual se inserem emoções. Nessa dimensão o espaço é entendido como algo
conjugado ao ambiente e vice-versa. Todavia é importante esclarecer que essa relação não
se constitui de forma linear. Assim sendo, em um mesmo espaço podemos ter ambientes
diferentes, pois a semelhança entre eles não significa que sejam iguais. Eles se definem
com a relação que as pessoas constroem entre elas e o espaço organizado.

A unidade educacional, como lugar privilegiado de encontro das crianças e dos adultos
educadores, necessita ter seus espaços e tempos constantemente transformados, por meio
do movimento, das (des) construções e (re) criações, coletivas e singulares. Nessa
perspectiva, podemos conceber que os espaços e tempos educativos são efêmeros,
mutáveis, não hierarquizáveis e indissociáveis, uma vez que cada um deles existe na
movimentação e na ressignificação da existência do outro.

Tal compreensão de espaço e tempo implica que tenhamos um olhar sensível para o
universo infantil, onde se respeite as crianças em sua singularidade, entendendo que elas
são receptivas ao desconhecido, surpreendem-se com suas descobertas e, assim, mudam,
transgridem, inventam e reinventam, criando e recriando saberes possibilitado pelas
experiências abertas ao cotidiano em seus mergulhos simbólicos.

Ao mantermos uma rotina no cotidiano escolar estamos transmitindo segurança às crianças
que necessitam formular esquemas para se habituarem fora de casa. São necessários
momentos diferenciados, organizados de acordo com as necessidades biológicas,
psicológicas, sociais e históricas das crianças: hora de comer, de ir ao banheiro, de brincar,
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de ler, de assistir vídeos, de ouvir histórias, de dançar, hora para recreação. Enfim, a rotina
pode ser variada, diversificada, para não se tornar cansativa. Mas deve seguir um padrão
que atenda as necessidades das crianças.

Os espaços segundo as Diretrizes Curriculares do município de Campinas (p. 9) devem ser:
“limpos, confortáveis, onde se proporcione as crianças o 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; além de,
aprenderem sobre o mundo que as cercam”.

Além de serem coloridos, ricos em despertar o interesse visual das crianças. Precisam ser
levados em consideração o chão, as paredes e o teto. Tudo deve transmitir calma e/ou
despertar a curiosidade das crianças. É necessário que haja uma interação positiva entre o
espaço e a criança, ou seja, um ambiente atraente. Se houver salas disponíveis devemos
pensar em espaços diversificados: a sala de audiovisual, a sala de jogos pedagógicos, a
brinquedoteca, etc.

Ressaltamos ainda que os brinquedos sairão das prateleiras e armários das salas, passando
a fazer parte diariamente dos diferentes espaços da escola. Móveis e materiais serão
ressignificados, compondo dessa forma novos espaços. Além de darmos significado aos
espaços dos corredores, banheiros, refeitório e as salas de referência. Cabe ressaltar que
cada espaço será pensado de forma a possibilitar que todas as crianças circulem por todos
os mesmos sempre com uma proposta inovadora e cada vez mais desafiadora.

No que se refere aos recursos necessários na educação infantil, cabe ressaltar que faremos
uso de espelhos, jogos diversos, brinquedos pedagógicos, relógio, cones, bambolês, túneis
de tecido, enfim, tudo que possa despertar o interesse da criança, levando-a a desafios e
descobertas constantes, de si mesma, do espaço ao seu redor e do outro. Cabe salientar
que o uso das tecnologias da informação será uma ferramenta importante para as crianças
desde a chegada à escola. Estimular é necessário, a fim de que possam vislumbrar um
futuro promissor.

Outra proposta da SME Campinas/SP é a de trabalhar na Educação Infantil, com os
Cantinhos de Atividades Diversificadas: Além da organização da rotina, a função dos cantos
ou ateliês é possibilitar a crianças a interação, troca de conhecimentos, capacidade de
negociação e outras formas de incentivar a independência, em especial pelo fato das trocas
serem baseadas na negociação entre os pares, com a construção de argumentos baseando
as trocas.

Com essa modalidade de organização garantimos que as crianças possam vivenciar
diferentes situações de aprendizagem, escolhendo, exercitando a autonomia e buscando
conhecer as próprias necessidades, preferências e desejos ligados à construção de

Prefeitura Municipal de Campinas
Secretaria Municipal de Educação

http://pponlinesme.campinas.sp.gov.br
15/07/2021 14:54:59   Página 45 de 147



conhecimento e relacionamento interpessoal. É importante que esse tipo de organização
favoreça o acesso aos mais variados bens culturais como os proporcionados pela produção
literária e comunicação e pela produção artística.

 

Essa proposta tem função decisiva na formação pessoal e social e na construção da
autonomia da criança, uma vez que prescinde de um controle direto do (a) professor (a). Por
outro lado, permite que ele observe mais atentamente os problemas enfrentados pelas
crianças, suas dificuldades, aprendizagens, gostos e interesses, o que muito o auxiliará em
seu replanejamento.

Com relação a esses cantos destacamos alguns cantos alternativos que serão implantados
nas salas:

* Canto da música com instrumentos musicais comprados ou confeccionados, rádio, toca-
fitas.

* Canto do supermercado com embalagens vazias de diferentes produtos, sacos para
empacotar, caixa registradora, dinheiro de papel e moedas, cartazes com nomes de
produtos, prateleiras.

* Canto do cabeleireiro com espelho, maquiagens, rolos, escovas, grampos, secador de
cabelos, bancada, cadeira, bacia para lavar cabeça, embalagem de xampu, cremes.

* Canto do museu com objetos colecionados pelas crianças em passeios, viagens.

* Canto da luz e da sombra com projetor de slides, lanternas, retroprojetor, filmes feitos
pelas crianças, lençóis.

* Cantinho da Natureza que poderá incluir livros referentes a diversos temas; experiências
realizadas pelas crianças como o plantio do feijão; um terrário; um aquário; por exemplo.

* Cantinho de Exploração do Mundo que poderá incluir materiais como um quebra-cabeça do
mapa do município onde as crianças residem e outro do Brasil; confeccionados pela
professora com as crianças.

* Cantinho da Psicomotricidade que poderá conter materiais como tênis e/ou placas de
madeira com cadarço para as crianças aprenderem a amarrar, materiais e jogos de encaixe,
de "enfiagem", como, por exemplo, para enfiar os macarrões no barbante para trabalhar a
motricidade refinada das crianças.

Ao pensarmos sobre a organização dos espaços, devemos sempre considerar que as
crianças precisam de auxílio para compreender o mundo que as cercam. Por essa razão, é
importante definir bem os espaços. A organização externa contribuirá na organização
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interna das crianças. Algo fundamental é o planejamento dos horários e atividades que
garantam o cuidar e o educar, lembrando que o lúdico deve sempre estar presente.

 

Sem aprisionar crianças em horários rígidos e atividades repetitivas, respeitando suas
necessidades físicas e emocionais. Por esse motivo, cada espaço físico de nossa escola é
pensado de forma a oferecermos momentos diferenciados e experiências desafiadoras que
promovam o desenvolvermos nossas crianças em sua totalidade. A seguir, a descrição dos
espaços que temos na escola e as possíveis propostas pedagógicas a serem realizadas com
as crianças em cada um deles:

Pátio: área interna usada para as atividades de socialização entre os agrupamentos e
diversas brincadeiras como: circuitos, gincanas, jogos de boliche, amarelinha, motocas,
cavalinhos, brincadeiras de roda, danças, contação de histórias, teatros e outros. Nesse
espaço, contamos com um palco de alvenaria que é utilizado para as comemorações
realizadas junto à comunidade.

 

O pátio é um espaço rico e que deve ser explorado através de brincadeiras orientadas que
estimulem a criatividade, a socialização, o desenvolvimento da coordenação motora ampla
e fina, a noção espacial, etc. Além disso, acreditamos que todo nosso desenvolvimento
humano gira em torno do social e é a partir desse ponto que entendemos a escola como um
local de extrema importância e que se adéqua a socialização, que complementa o processo
iniciado no ambiente familiar. O pátio é parte importante desse desenvolvimento, pois é um
local onde todos da escola interagem.

Bem como, os parques da escola, tendo estes por objetivo o de contribuir significativamente
para a socialização das crianças, pois neles as mesmas aprendem a importância de se
dividir o espaço e os brinquedos, a respeitar a vez do colega e esperar o seu tempo para
brincar. Com isso as crianças desenvolvem a noção do que é o direito de cada uma e
aprendem a respeitar os limites e o espaço do outro.

Com a finalidade de explorarmos todas as possibilidades externas que nos são
disponibilizadas em nosso espaço, faz-se necessário um levantamento, cujo mesmo será
realizado a partir da própria planta da instituição, através de um “mapeamento” de todos os
locais externos existentes na mesma, sendo este feito especialmente com o olhar do próprio
professor, com a intencionalidade de se constatar quais os espaços utilizados, bem como,
quais os não utilizados. Para que dessa forma, tenhamos condições de ampliarmos todas as
possibilidades e oportunidades de desafios, além de aprendizagens que podemos oferecer
diariamente as nossas crianças.

É possível a partir desse mapeamento ressignificar todos os espaços externos da nossa
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escola, como por exemplo, transformar a casinha do tarzan, não somente em um local de
escorregador; mais além de um maravilhoso e divertido local para as crianças subirem e
escorregarem, transformá-lo também em um encantado mundo de leituras e faz de conta.

Ou seja, é necessário que este “exercício”, tenha basicamente a finalidade de promovermos
um movimento de rever todos os espaços externos, pois de maneira geral, esses espaços
são vistos somente como o “parque” estruturado com os brinquedos tradicionais: balança,
escorregador, trepa-trepa, gira-gira, casinha do Tarzan e o tanque de areia. A avaliação dos
espaços externos, mais especificamente do parque, é sugerida com o intuito de promover
diferentes experiências corporais de relacionamento e ocupação.

Com a finalidade de envolvermos o “uso de materialidades aptas a sofrerem
transformações pelo corpo infantil” e também pelos corpos dos adultos educadores; ao
experimentar outros materiais, distintos daqueles já presentes no espaço escolhido,
possibilitando dessa forma, a oportunidade de mobilizarmos novas experiências corporais
entre crianças e profissionais.

A organização dos espaços integra a ação dos educadores. Chamamos a atenção, aqui, para
o envolvimento dos profissionais na busca por materialidades diversas e pela transformação
daqueles mesmos espaços de todos os dias. Destacando que o fato de adultos e crianças
brincarem juntos possibilita a exploração de novas maneiras de interação social.

O parque como um dos espaços-tempos da instituição que acolhe a interação entre crianças
e adultos e se constitui também como um espaço-tempo de (re) criação; de experiências
inéditas e constituição de novos saberes. Dada aqui, a importância do brincar juntos, onde
professores e crianças deixam-se capturarem por novas experiências. Cabe ressaltar que a
organização desses espaços permanece até o movimento de criação e recriação gerar
novas possibilidades.

Uma vez transformado o parque com ações estruturadas pelo brincar, diferentes
materialidades são ressignificadas em sua composição. Consequentemente, novas vivências
acontecem, possibilitando novas experiências, bem como, a constituição de novos saberes,
inclusive entre as crianças com deficiências. Diversos tipos de materiais podem ser
utilizados na elaboração de novos brinquedos, tais como:

·         Corredor de sensações: tecidos de diferentes cores e texturas dispostos para as
crianças sobre o trepa-trepa;

·         Puxa-puxa sensorial feito de tiras de elástico com vários brinquedos fixados;

·         Móbile de tampinhas de garrafas que produzem sons ao toque.

 Os móbiles aqui citados, por exemplo, podem ser feitos de materiais como tampinhas de
garrafas, tiras de tecidos, toquinhos de bambus pendurados, de modo a favorecer a
acessibilidade de todos, em varais elásticos e fixados nos elementos já existentes no
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parque, como as árvores, cujos mesmos podem ser puxados com qualquer força,
organizando “espaços de sensações”. Neles e com eles, crianças e profissionais podem
interagir, brincando, com diferentes materiais, cores, texturas e sons, possibilitando
desencadear, pelas criações e recriações que emergem novos tempos e espaços
simbolicamente constituídos no e pelo brincar.

A partir dessas e de inúmeras outras vivências, o espaço externo deixa de ser apenas um
“parque”. Pois o mesmo uma vez ressignificado pelos profissionais e pelas crianças passa a
ser um lugar de criações efêmeras e criativas, regido por novos tempos, com novas
dimensões configuradas pelo brincar. Novos espaços também se (re) criam nessas
dimensões do funcionamento simbólico, reveladores da singularidade dos envolvidos,
individual e coletivamente. São espaços-tempos da experiência, constituídos
simbolicamente no e pelo envolvimento de crianças e educadores em ações pedagógicas
criadoras.

Dentre outras sugestões cabe ressaltar que a combinação de tecidos e corpos mobiliza o
planejamento de inúmeras possibilidades de trabalho com as crianças, pois as mesmas têm
condições de explorarem variados movimentos e sensações auditivas, táteis, visuais,
olfativas e tantas outras. Envolvendo-se livremente nos tecidos, arrastam-se e deslizam
neles, deita-se sobre eles etc.

Além de experimentarem movimentos; criarem vestimentas. Esconderem-se, mostrarem-se.
Bem como, criarem casas e cabanas. Transformando dessa forma, emoção em movimento e
movimento em emoção. Sendo assim, no espaço externo as crianças têm a oportunidade de
experimentarem transver o parque, recriando o espaço e vivenciando outras sensações
corporais. O planejamento é ressignificado pelas profissionais e pelas crianças, quando,
juntas, brincam e exploram possibilidades não vislumbradas no planejamento.

Outro espaço da nossa creche é o refeitório: este espaço é utilizado para as refeições diárias
e atividades de culinária, onde as crianças, através da orientação do adulto, desenvolvem
receitas de doces (bolos), sucos, gelatinas, biscoitos de maisena e fazem degustação de
diversas frutas da estação. Cabe ressaltar que nos agrupamentos II/IIIE e AGIII, acontecem
no momento das refeições o auto-servimento, com o objetivo de desenvolver a autonomia
das crianças, bem como, auxiliá-las a valorizarem suas escolhas e as ajudar a aprenderem a se servir.

Quiosque: Esse espaço é utilizado para diversas finalidades, dentre as quais destacamos
que ele é usado como espaço de leitura de livros, (re) contação de histórias, realização de
piqueniques, exercícios de coordenação motora, etc. Enfim, a proposta é utilizar esse
espaço tornando-o num ambiente acolhedor; repleto de atividades desafiadoras e
prazerosas para as crianças.

Casa de Boneca: brincar na casinha de boneca é uma atividade que não sai de moda e faz a
alegria de todas as nossas crianças. Trata-se de um “jogo” que as mesmas brincam sem
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que ninguém tenha que ensinar o que fazer. Apenas imitam o que fazem os adultos em seu
cotidiano.

Ao brincarem na casinha as crianças colocam em prática sua imaginação e criatividade;
recriam cenas e situações em cada um dos cenários da mesma. Cada dia o jogo pode ser
distinto, já que são infinitas as possibilidades de narrativas a serem desenvolvidas. Cabe
ressaltar que as atividades realizadas nesse espaço, auxiliam as crianças a amadurecerem e
a reforçarem sua autonomia. Uma vez que, no brincar, a criança toma decisões e assume
responsabilidades através dos vários personagens que assume ao brincar na casinha.

Salientamos que nossa proposta é a de que as crianças organizem tudo o que ocorre no
jogo. Assume os diferentes papeis e desenvolve cada uma de suas funções. Através da
casinha de boneca, a criança treina situações sociais ao representar distintas situações
cotidianas. Ela repete comportamentos e pratica ações básicas que lhe permitem integrar-
se socialmente em seu entorno.

Dessa forma, nossas propostas para o ano letivo de 2020, se objetivam em prever
condições para o trabalho coletivo e para a organização de materiais, espaços e tempos
de modo que estes assegurem:

* uma educação de modo integral, entendendo o cuidado como algo indissociável do
processo educativo;

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

* a participação, o diálogo e a escuta cotidiana das famílias, o respeito e a valorização de
suas formas de organização;

* o estabelecimento de uma relação efetiva com a comunidade local e de mecanismos
que garantam a gestão democrática e a consideração dos saberes da comunidade;

* combater o racismo e as discriminações de gênero, socioeconômicas, étnico-raciais e
religiosas;

* conhecer as culturas plurais que constituem o espaço da creche e da pré-escola, a
riqueza das contribuições familiares e da comunidade, suas crenças e manifestações, e
fortalecer formas de atendimento articuladas aos saberes e às especificidades étnicas,
linguísticas, culturais e religiosas de cada comunidade;

* dar atenção cuidadosa e exigente às possíveis formas de violação da dignidade da
criança;

Finalmente, é imprescindível destacarmos aqui nosso desejo de transformarmos dia após
dia, as vivencias, bem como, as experiências das crianças em algo prazeroso e cheio de
descobertas para as mesmas. Onde o lúdico esteja sempre presente e cada dia represente
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uma nova aventura cheia de desafios e aprendizagens às mesmas. Pois é assim que dever
ser o cotidiano de uma instituição de educação infantil; sempre com o objetivo de inspirar
afeto e alegria, refletindo uma dimensão humana em que a criança seja valorizada como
sujeito que merece respeito às suas necessidades específicas.

Podemos concluir, portanto que os nossos espaços serão cuidadosamente planejados e
compartilhados entre os educadores, considerando as necessidades reveladas pelas
crianças em interação, sem deixar de lado os cuidados com a integridade física das
mesmas. Bem como, que o tempo será considerado sempre com o objetivo de se
proporcionar o desenvolvimento das crianças em sua totalidade.
 

4.5 - Planos de trabalho entre pares

Plano de formação em serviço dos professores nos tempos pedagógicos
entre os pares
A formação continuada de professores é um processo permanente de reflexão, e aperfeiçoamento das práticas e
saberes necessários à atividade docente, pois proporciona aos professores, caminhos para subsidiar a organização
do trabalho pedagógico, com o objetivo de assegurar uma ação docente efetiva que promova aprendizagens
significativas. Além de, promover o protagonismo de suas crianças, potencializando assim, o processo de ensino
aprendizagem.

A mesma deve ser capaz de conscientizar o professor de que teoria e prática são “dois lados da mesma moeda”,
que a teoria o ajuda a compreender melhor a sua prática e a lhe dar sentido e, consequentemente, que a prática
proporciona melhor entendimento da teoria ou, ainda, revela a necessidade de nela fundamentar-se. Atualmente a
informação e o conhecimento são compartilhados de maneira muito rápida – de certa forma quase instantânea, de
modo que se manter atualizado é requisito indispensável para qualquer profissional. Ainda assim, é válido ressaltar
que a informação só se torna conhecimento de fato quando é associada a algum sentido.

Isso significa que, cabe à escola possibilitar a construção do conhecimento das crianças, já que os livros e a
internet, por exemplo, disponibilizam, sobretudo, apenas informações. A formação continuada tem muito a
oferecer nesse processo, porque ajuda o professor a melhorar cada vez mais suas práticas pedagógicas e com isso
apoiar as mesmas na construção de conhecimentos, e não apenas no acúmulo de informações.

Na escola, o professor atualizado e em formação ininterrupta se torna um facilitador e/ou um mediador e não
apenas um transmissor de informações; entendemos dessa forma que esse é um espaço privilegiado, pois é
voltado à discussão e conhecimento de temas e assuntos que representam desafios ao trabalho pedagógico no
cotidiano das relações entre profissionais, crianças e famílias. Sendo assim, a formação entre pares auxilia
professores e gestão escolar a ponderarem e melhorarem todos os aspectos pedagógicos, propondo estratégias
com a finalidade de sanar dificuldades e sugerindo mudanças significativas para toda a comunidade escolar.

Embasando-nos na afirmativa de que os processos de formação entre pares deve ter como referência a articulação
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entre teoria e prática, tendo por objetivo a busca de qualidade da educação das crianças, por meio das constantes
ressignificações da prática pedagógica, propomos, durante esse ano letivo de 2020, organizar os tempos de
formação de maneira a proporcionar aos profissionais engajados na mesma um 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.

Cabe ressaltar que a configuração do trabalho pedagógico da RMEC, na especificidade da Educação Infantil,
demanda estudos aprofundados em diversas temáticas e áreas de conhecimento, bem como, na tarefa de cuidar e
educar. Diante a isso, temos como proposta para os momentos de formação entre pares, incluir em seus currículos
e programas, o conhecimento da escola como organização complexa que tem a função de promover a educação
para e na cidadania; bem como, a pesquisa, a análise e a aplicação dos resultados de investigação de interesses da
área educacional.

Com a finalidade de alcançarmos todos os objetivos citados acima, trabalharemos em todos esses momentos de
formação, os temas abaixo relacionados:

* Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil;

* Diretrizes Municipais de Campinas;

* Cadernos Temáticos Tempos e Espaços na Educação Infantil;

* Sociologia da Infância;

* A relação do professor com a identidade da criança;

* A importância da afetividade no processo de ensino aprendizagem;

* Arte e Musicalidade: Perspectivas para a Educação Infantil;

* Letramento;

* Educação Inclusiva;

* Tecnologias;

* Registro e Documentação Pedagógica;

* Múltiplas Culturas;

* Processos Avaliativos.

Todos esses temas propostos serão trabalhados através de leitura de textos e discussão sobre os mesmos,
palestras e vídeos. Paralelos a todos esses temas, as professoras têm a oportunidade de indicarem outros temas e
estratégias de formação que considerem pertinentes ao trabalho realizado por elas. Ressaltamos que todos estes
momentos de formação, serão registrados em livro Ata.

Sendo assim, podemos concluir que a formação de professores possibilita aos mesmos, melhorarem suas práticas
pedagógicas e seu conhecimento, além de, despertar, a consciência para o seu papel social dentro e fora da escola.
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Entendemos, portanto, que esses momentos de formação devem ser realizados, na perspectiva de evolução
pessoal e profissional da equipe docente, com o objetivo do alargamento intencional da compreensão do processo
de constituir-se continuamente como professor, centrado no olhar da criança e pela criança.

                                              

Plano de formação em serviço dos monitores/agentes de Educação Infantil
nos tempos pedagógicos entre os pares
Os momentos de formação das monitoras acontecerão ao longo do ano com a orientação da Orientadora
Pedagógica e serão pensados a partir das necessidades observadas de aperfeiçoamento nas diversas áreas do
trabalho com as crianças.

Cabe salientar que, o objetivo das formações é proporcionar as mesmas a troca de experiências, promovendo ainda
a reflexão sobre as práticas por elas desenvolvidas, além de aprimorar o conhecimento sobre temas importantes
para a atuação desse profissional da Educação Infantil.

Diante disso, ressaltamos que, professores e monitores terão as mesmas temáticas na formação, porém em
tempos diferentes, pois entendemos que não existe indissociabilidade entre o compromisso do cuidar e educar
dentro das funções de cada um deles. Por isso, alguns temas de forma intencional coincidem-se. Durante a
realização desses encontros, abordaremos temas como:

* Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil;

* Diretrizes Municipais de Campinas;

* Cadernos Temáticos Tempos e Espaços na Educação Infantil;

* A importância da afetividade no processo de ensino aprendizagem;

* A importância do lúdico no desenvolvimento cognitivo das crianças nos espaços da Educação Infantil;

* A brincadeira e a cultura na Educação Infantil;

* A importância da contação de histórias na Educação Infantil;

* Oficinas de construção de brinquedos com sucatas – brinquedos não estruturados;

* Brinquedos e Brincadeiras de creche – Manual de orientação pedagógica. MEC;

* Indicadores de Qualidade para a Educação Infantil. MEC;

* Artes/linguagens expressivas – dança, teatro, música, artes plásticas e visuais, expressões relativas ou próprias
da pintura, literatura.

Paralelo a todos esse temas, professoras e monitoras terão abertura de indicarem outros temas, que considerem
pertinentes ao trabalho realizado por elas. 
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4.6 - Plano de demandas de formação continuada dos profissionais do
CEI

 Promoveremos encontros e/ou parcerias com o MIPID, com profissionais de outros segmentos, tais como: GMC,
Vigilância Sanitária, profissionais do Centro de Saúde, CEFORTEPE, Seminários realizados pelo CEFORTEPE (Maio -
Seminário Temático e Setembro - III Seminário Municipal Curricular: “Pensamentos e fazeres cotidianos com a
Infância”) e Tigrinhos Comunidade - Educando Educadores Sociais.

 

4.7 - Plano de demanda de manutenção de infraestrutura do CEI

 
 

 

4.8 - Plano de recursos humanos do CEI

A demanda de nossa unidade educacional, está de acordo com o Termo de Referência técnica do convênio.
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 De acordo com o Regulamento Próprio, os procedimentos para Contratação de Pessoal, Plano de Cargos, Salários e Benefícios dos
Empregados seguirão, as seguintes normas:

 Art.14 - A Instituição garante isonomia em todos  seus níveis para Contratação de Pessoal, Plano de Cargos Salários

e Benefícios aos Empregados.

 Art. 15 – Do Recrutamento, Seleção e Divulgação:

A etapa de recrutamento visa atrair candidatos qualificados, externos e internos, para ocuparem as vagas em aberto.

 A divulgação das vagas é realizada em jornal de grande circulação, em nível municipal, regional ou estadual, com

vistas a garantir a publicidade, transparência e isonomia do processo, possibilitando a toda comunidade o acesso as

vagas.O anúncio informará o número de vagas oferecidas por cargo, o local da prestação de serviços, especificações

de formação, área de atuação, requisitos exigidos; bem como deixar claro que maiores detalhes serão informados no

dia da seleção de pessoal  incluindo as etapas do processo seletivo, informação dos salários e provedor do recurso.

Todos os funcionários poderão indicar candidatos para as vagas existentes, porém os mesmos terão seus currículos

analisados com a mesma rigorosidade dos demais candidatos e serão submetidos ao mesmo processo seletivo,

ficando portanto proibida toda e qualquer influência na contratação de pessoas.

Considerando-se as dificuldades de recrutamento para a seleção de PCD’S (Portadores com deficiências) pela pouca

disponibilidade de candidatos, bem como a necessidade e dificuldade da instiutição em cumprir com a cota de PCD’S,

em seu quadro de pessoal, determinada por lei, fica estabelecido:

A definição do perfil é registrada na “movimentação de pessoal”, podendo ser flexibilizada a exigência de

escolaridade mínima, conforme o Perfil da vaga existente.

A flexibilização dessa exigência, para um nível de escolaridade inferior, será pré-avaliada pelo Psicólogo e o gestor da

área/unidade responsável pelo processo em que o colaborador irá atuar.

É dispensada a realização da prova de redação.

Através do anúncio exige-se dos candidatos que informem, no currículo, escolaridade, experiência e endereço

residencial, assim como, no e-mail ou correspondência utilizada para o envio do currículo, o cargo, área desejada e
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pretensão salarial. O prazo para envio de currículos é de, no mínimo, três dias a partir da publicação.

Outras formas de recrutamento que podem ser acrescentadas são: anúnicios no site da Unidade da Instituição

Associação Nazarena Assistencial Beneficente- ANA, rádios, redes sociais, entidades públicas, instituições de ensino

superior, Comércios de Região, entre outros.

Os currículos poderão ser enviados por e-mail , cartas e entregues na própria unidade educacional.

Haverá uma pré-seleção de currículos de candidatos que possuam os prè-requisitos básicos divulgados no anúncio do

perfil da vaga existente.

 Os currículos e correspondências. E-mail enviados, em que não constarem tais informações, poderão ser

desconsiderados do processo seletivo.

Art.16 – Das Exigências para os preenchimentos das vagas:

Esta etapa consiste em submeter os candidatos  triados ou pré-selecionados à entrevistas, dinâmicas de grupo,

provas situacionais, testes psicológicos, testes de conhecimentos teóricos ou práticos. Essas técnicas deverão ser

fidedignas na identificação do candidato mais apto para o preenchimento da vaga existente. Buscando também, além

dos requisitos profissionais, características pessoais favoráveis que atenderão as expectativas e filosofia da unidade

educacioanl.

Haverá uma pré-seleção de currículos de candidatos que possuam os pré-requisitos básicos divulgados no anúncio do

perfil da vaga existente. Os currículos e correspondências/e-mails enviados , em que não constarem tais informações,

poderão ser desconsiderados do processo seletivo.

Para contrato de gestão: com a Secretaria Municipal de Educação.

 A unidade Educacional deve se constituir por uma equipe administrativa e de apoio composta pelos seguintes

profissionais:

·         Diretor Educacional: um profissional com Licenciatura Plena em Pedagogia ou Mestrado Ou Doutorado na

área de educação;

·         Vice-Diretor Educacional: um profissional com Licenciatura Plena em Pedagogia ou Mestrado ou Doutorado

na área de educação ;

·         Coordenador/Orientador Pedagógico: um profissional com Licenciatura Plena em Pedagogia ou Mestrado ou

Doutorado na área de educação ;

·         Pedagogo com habilitação em Educação Especial ou Licenciaturra Plena em Pedagogia, esta última sob a

égide da Resolucção CNE/CP Nº 01 de 15/05/2006, com experiência de, no mínimo, 2 anos na área de Educação

Especial.

·         Demais profissionais de apoio: servente (s), auxiliar ou serviços gerais, cozinheiro (s) ou merendeira(s);

ajudante de cozinha; porteiro, vigia, guarda, zelador com escolaridade mínima de ensino fundamental

incompleto; assistente administrativo ou auxiliar administrativo com escolaridade mínima em ensino médio

completo.

A Unidade Educacional deve se constituir por uma equipe pedagógica composta pelos seguintes profissionais:

·         Professores: docentes com formação mínima em Licenciatura Plena em Pedagogia, habilitados em Educação

Infantil, e, para esta última, estão resguardados os direitos garantidos pela Resolução CNE/CP Nº 01, de

15/05/2006; que em seu artigo 10 dispõe: “As habilitações em curso de Pedagogia atulamente existentes
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entrarão em regime de extinção a partir do período letivo seguinte à publicação desta Resolução”.

·         Monitores/Agentes Educacionais com formação mínima em Ensino Médio completo e experiência na área

educacional formal ou informal.

 

Art. 17 – Das Etapas do Processo de Seleção:

O processo  seletivo dos candidatos apresenta fases distintas, conforme descrição dos passos inerentes   a esse

procedimento:

Ø  Análise de Currículo Vitale

Ø  Testes de habilidade

Ø  Questionários sobre personalidade

Ø  Dinâmicas de Grupos, Exercícios de simulação, Redação, conforme o pefil da vaga existente

Ø  Entrevistas Individuais

Testes por segmento de profissional:

Os testes psicométricos serão utilizados como instrumentos para a seleção de candidatos. Eles são considerados

medidas objetivas e padronizadas de amostras de comportamentos e focalizam especificamente as aptidões dos

candidatos.

Estes instrumentos somente poderão ser aplicados e interpretados por psicólogos, e têm como objetivo revelar

características da personalidade dos candidatos.

Devido a quantidade de testes disponíveis no mercado para cada segmento profissional, a cada processo seletivo

elencaremos os testes mais adequados e que serão utilizados no processo de seleção.

Dinâmicas por segmento profissional:

Será empregado no processo de seleção as dinâmicas de grupo e técnicas de simulação, que serão realizadas de

forma grupal, objetivando suprir as especificidades de cada vaga.

Nesse procedimento, os candidatos devem dramatizar uma situação qualquer, que levante questões pertinentes às

habilidades exigidas para o desempenho do cargo disputado. O objetivo é averiguar os comportamentos

característicos dos candidatos em interação com outras pessoas, partindo-se do princípio de que, durante a

dramatização, a pessoa irá estabelecer vínculos e desempenhar os papeis habituais.

As dinâmicas serão aplicadas de forma grupal, sendo que as técnicas de simulação poderão ser grupal ou individuais.

 
 

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

4.10 Plano de ações intersetoriais

O desenvolvimento integral das crianças do CEI Rogério Leandro Portela Santana, não pode ser enfrentado sem um trabalho articulado de atores

sociais e institucionais, ou seja, entre as pessoas, instituições e políticas que constituem a vida da comunidade. Através do diálogo entre esses diversos
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setores que permite construir um conjunto de ações integradas, capazes de responder com maior eficiência aos desafios propostos da escola.

    A fim de que a escola responda a esse desafio é necessário que se forme uma  Rede intersetorial (com habilidades e expertises diversas) capaz de olhar
para as diversas dimensões de um indivíduo: física, intelectual, social, afetiva e simbólica.
     
 As ações intersetoriais e a interlocução com a Rede de Proteção dos Direitos da Criança serão promovidas  junto aos órgãos específicos, como: Conselho
Tutelar, CRAS, Posto de Centro de Saúde “Dr. Cláudio Luiz da Silva Braga” ( Jardim Vista Alegre) ,SETA (Sociedade Educativa de Trabalho e Assistência),
Guarda Municipal, Cati Campinas, Hospital Ouro Verde.

GUARDA MUNICIPAL

O CEI Rogério Leandro Portela Santana, visando à aproximação da Guarda Municipal de Campinas com a comunidade do entorno da escola fará

parceria com o Projeto de Integração – PROIN, o qual tem como objetivo; aproximar e integrar GM e comunidade para prevenir a violência e promover a

cidadania e a cultura de paz.

A Equipe da Guarda Municipal que participa como instrutores do Projeto Integração (PROIN), são aqueles que possuem perfil e recebem

treinamento diferenciado para esse trabalho especial.

Neste sentido, contaremos com o apoio e demonstração de diversas ações educativas, junto às crianças e aos familiares da Equipe do PROIN

em nossa escola, através da realização de palestras para os professores e familiares. Há também interação com fantoches para as crianças, além de

oficinas de pipa (sem cerol) e caratê e demonstrações de cães adestrados, juntos às crianças e suas famílias. Também, o diálogo com as crianças e seus

familiares sobre o perigo do cerol e prevenção de acidentes.

CENTRO DE SAÚDE “DR. CLÁUDIO LUIZ DA SILVA BRAGA” ( JARDIM VISTA ALEGRE)

Segundo dados da Prefeitura Municipal de Campinas http://www.saude.campinas.sp.gov.br/saude/, o Centro de Saúde possui os seguintes dados:
 Endereço: Avenida Sinimbu, nº 903, Bairro Parque Universitário de Viracopos – CEP 13056-500; Telefones: (19) 3266-8009, 3266-9873 e 3266-6928;
Coordenação:Taniella Carvalho Mendes e co-gestão, Diene Monique Carlos;

E-mail: saude.csvistaalegre@campinas.sp.gov.br

Horário de Funcionamento: Segunda à sexta-feira, das 7h às 19h / Sábado, das 7h às 13h

Vínculo: Distrito de Saúde Sudoeste

O Centro de Saúde em questão, é a porta de entrada para início de tratamento através do SUS. Destinado a Atenção Básica, desenvolver ações de

prevenção, promoção e recuperação da saúde, respeitando os princípios de integralidade, equidade e universalidade, ampliando a participação e o

controle social, através dos Conselhos Locais de Saúde.

Através da Equipe de Profissionais do Centro de Saúde Carvalho de Moura, será realizada uma parceria, com os profissionais, tais como:

enfermeiros, médicos, dentista e técnicos dentários, a fim de promoverem palestras, discussões e exposições de temas relevantes da saúde, tais como:

Doenças da criança na primeira infância, doenças ativas, como as transmissíveis pelo mosquito Aedes aegypti: dengue, febre Chikungunya e Vírus Zyca,

doenças sexualmente transmissíveis (DST), Higiene com as crianças pequenas, Doenças infecto contagiosas e Palestra sobre higiene bucal. Já com as

crianças, serão realizados: Teatro de Fantoches, Vídeos, palestras sobre Higiene bucal, maneira correta de escovação e entrega de escovas e creme

dentais.

CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
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O CEI Rogério Leandro Portela Santana, trabalhará em parceria com o CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) - CRAS NOVO TEMPO.

Segundo dados da Prefeitura Municipal de Campinas http://www.saude.campinas.sp.gov.br/saude/, o Centro de Saúde possui os seguintes dados:

Endereço: Rua Odete Terezinha Santucci Octaviano, s/nº – Conjunto Habitacional Vida Nova . Telefone: (19) 3224.2224 / (19) 3268.8444

 E-mail: cras.novotempo@campinas.sp.gov.br

A escola contará com o serviço do CRAS, através de diálogos de maneira a integrar as ações que promovam o atendimento das crianças da escola, as

quais apresentarem situação de vulnerabilidade, afastando-as de quaisquer tipo de violência e consequentemente, articulando propostas de atendimento

entre os pares visando encaminhamentos pertinentes para uma possível solução.

CONSELHO TUTELAR:

O Conselho tutelar é um órgão público, que atua na esfera municipal, encarregado de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança, segundo o ECA. O

mesmo não presta o atendimento direto, mas atua de forma a viabilizá-lo em casos concretos, através de orientações às famílias em benefício das

crianças. Ações protetivas e preventivas às crianças, atendimento e aconselhamento de pais e/ou responsáveis, embasados no Estatuto da Criança e do

Adolescente (ECA).

Através dessa parceria, a unidade escolar, convidará os Conselheiros, para realizarem palestras sobre assuntos pertinentes do Estatuto da

Criança e do Adolescente, participar de reuniões e conhecer o Projeto Político Pedagógico da escola.

Caso haja necessidade, o CEI Rogério Leandro Portela Santana, como sendo uma rede de proteção social às crianças, acionará o Conselho Tutelar,

quando houver negligências, maus tratos por parte das famílias e faltas frequentes e injustificadas. Parceria prevista na Lei do artigo 56, do Estatuto da

Criança e do Adolescente (ECA).

SETA (Sociedade Educativa de Trabalho e Assistência)

O CEI Rogério Leandro Portela Santana, possui uma parceria com a SETA, a qual realiza atendimento para algumas famílias de crianças aqui matriculadas.

 Neste ano letivo de 2020, daremos continuidade e  expandiremos a nossa parceria com este setor.

A Instituição SETA tem como missão:

Prestar serviços da Proteção Social Básica e/ou Proteção Social Especial de Média Complexidade prioritariamente às crianças, adolescentes e famílias em
situação de risco e/ou vulnerabilidade social, no município de Campinas e/ou outros municípios do Estado de São Paulo, através de programas e projetos
específicos que atendam total ou parcialmente suas necessidades.

SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A - SANASA:

O CEI Rogério Leandro Portela Santana, através de contatos com o Sr. José Luís dos Santos, que coordena os eventos Teatrais da SANASA, trará

para a escola o Programa: “Minha escola na SANASA”, sob o Tema: “Educação Ambiental”.

Este projeto da SANASA, tem por objetivo  conscientizar as crianças sobre a responsabilidade com o meio ambiente, as consequências do descarte

incorreto de lixo, principalmente com relação aos rios e mares, e como podemos colaborar para mantermos uma cidade sem lixo.

Nessa apresentação, os personagens interagirão de forma lúdica com as crianças, alertando-as sobre a decomposição para cada tipo de lixo e

sobre as pequenas ações que fazem a diferença para preservação do meio ambiente.
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CATI CAMPINAS -CDRS ( COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL)

Em parceria com a CATI Campinas - CDR ( coordenadoria de Desenvolvimento Sustentável), o  CEI Rogério Leandro Portela Santana, através de

contatos com os Engenheiros Agrônomos, trará profissionais da área de agronomia para realizar capacitações à nossa Equipe Educativa, bem como o

plantio, cultivo e manejo de hortas e árvores nativas e exóticas, bem como o seu desenvolvimento e observações.

EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL – RESIDENCIAL SÃO JOSÉ

Para contemplarmos a concepção de infância, torna-se necessário fazermos destaque para a importância das Diretrizes da Rede Municipal de

Ensino de Campinas (RMEC), as quais em seu conteúdo, consideram que as crianças que frequentam a Educação infantil e vão para o Ensino

fundamental, não deixam de ser crianças, e propõem que a infância seja vivida em toda a sua plenitude, num tempo de encontro entre os seus próprios

espaços. Diante disto, antes de ingressarem de uma etapa a outra é necessário aproximarmos esses caminhos.

Nesta transição da criança, realizaremos um Projeto de integração, onde a mesma terá a oportunidade de conhecer a rotina e o espaço da nova

escola a ser frequentada.

 

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

Série: Agrupamento I

Nossa prioridade é mediar á aprendizagem das crianças da educação infantil, respeitando e tendo como base
documentos de suma importância, dos quais destacamos: a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e os 04 pilares da
educação: aprender a ser, aprender a conviver, aprender a fazer, e o aprender a conhecer. Além de respeitar a
vivência de cada criança; bem como, seu tempo e limites para o seu desenvolvimento pleno.

Pois cabe a nós professoras, aguçarmos a curiosidade de cada um de nossos alunos, para que este
desenvolvimento e aprendizagem venham acontecer de forma natural. Devemos trabalhar estas experiências em
todos os momentos, desde o momento do cuidado básico e de higiene, até as brincadeiras e atividades livres e
dirigidas, pois assim, contribuiremos para com o desenvolvimento, psico, físico, motor, cognitivo e emocional dos
mesmos. Desta forma podemos destacar as seguintes atividades trabalhadas coletivamente entre as turmas do
agrupamento I.

Roda de conversa: Esse momento é realizado todos os dias logo após o café da manhã com duração de 10 á 15
minutos. Como as crianças ainda não desenvolveram a fala, utilizamos músicas e palmas, com o objetivo de
estimular os sentidos, afetividade no grupo e senso de ritmo.

Solário: O espaço é um dos preferidos dos pequenos em dias claros e sem chuva. Pois lá é possível realizar
contação de histórias, cantar e ouvir músicas. Mas o diferencial está no contato com a natureza; o solário é um
ambiente da escola onde as crianças podem brincar livremente explorando os espaços.

Quiosque: Este por sua vez, é utilizado além da proposta de realização de contações de histórias; também para a
realização de piqueniques; e atividades dirigidas, com a intenção de proporcionar as crianças, a autonomia e o
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brincar lúdico.

Casinha do Tarzan: Tem como objetivo desenvolver coordenação motora ampla, como o subir e descer, trabalhar
as emoções como o medo de altura e superações; desenvolvendo o brincar lúdico e o faz de conta.

Casinha de boneca: Utilizado em dias variados para realização de atividades diversas, como contação de história,
leitura de livros e etc. Tem como objetivo o desenvolvimento da autonomia, e habilidades sociais e da criatividade.

Parque: Permite o brincar, exploração da natureza, o contato da criança com a areia, sol, vegetação, pássaros e
ruídos externos. E tem como objetivo o desenvolvimento emocional e social da criança, pensar criticamente
facilitando a criação e a percepção de vínculos.

Pátio: É utilizado para realizações de atividades externas; apresentações e ensaios; brincadeiras dirigidas; e
socialização entre outros agrupamentos da unidade escolar.

Iremos abordar durante o ano letivo com as crianças 04 projetos pedagógicos pré-estabelecidos,
sendo os mesmos:

   01- “Conhecendo os Animais” : a realização do projeto tem como objetivo promover o desenvolvimento das
crianças através de atividades dirigidas com o foco no conhecimento e cuidado dos animais, domésticos e animais
silvestres, contribuindo para aumento do repertório de conhecimento de mundo.

      02- “O Berçário e seus Pequenos Tesouros a Descobrir”:  tem como prioridade propiciar aos bebês, vivências
e interações com diversos objetos e exploração de ambientes dentro da unidade escolar, promovendo exercícios de
estimulação nos quais as crianças possam realizar descobertas através das manipulações autônomas, despertando
curiosidade e sensações diferenciadas.

       03-  “Curiosidades da minha turma” : o projeto tem como objetivo principal envolver a turma na escolha do
tema a ser abordado, onde será realizado pelas professoras observações sobre as curiosidades da sua turma para
escolha do tema e desenvolvimento do projeto.

0      04- “Meu corpo da cabeça aos pés”: o projeto será realizado com o objetivo de possibilitar as crianças o
conhecimento de seu próprio corpo, e cuidados com a higiene pessoal e saúde, desenvolvendo autonomia pessoal
de cada criança.

Também trabalharemos coletivamente as Semanas Educativas e são as mesmas:

         Educação Inclusiva: tem como objetivo formar pessoas tolerantes, respeitosas que saiba agir com empatia
desde á infância, proporcionando o contato com colegas de sala e funcionários da unidade, aceitando suas
diferenças sociais, culturais e físicas.

         Pipa sem cerol: será realizada com as famílias das crianças, uma palestra com o Grupo Proin da Guarda
Municipal, onde serão dadas orientações sobre os perigos de soltar pipa com cerol, e a proibição do cerol em nosso
município.

         Alimentação Saudável: a proposta do desenvolvimento do projeto é de estimular uma alimentação saudável
para as crianças, através de degustações de alimentos saudáveis, e conhecimento dos mesmos, enfatizando a
importância da alimentação saudável para saúde do nosso corpo.

      Transito Seguro: contribui significativamente para conscientização das crianças a respeito de um transito seguro
e tranquilo.

    Semana da criança: tem como objetivo proporcionar atividades fora da rotina escolar, com brincadeiras e muita
diversão.
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             Família na escola : é uma oportunidade das famílias conhecerem um pouco da rotina escolar de seu filho,
participando desse momento juntamente com a criança e equipe da sala.

Série: Agrupamento II

Nossa prioridade é mediar à aprendizagem dos alunos da educação infantil, respeitando e tendo como base
documentos de suma importância, que contribuam para tal objetivo; tomamos por base, a BNCC (Base Nacional
Comum Curricular) e os 04 pilares da educação: aprender a ser, aprender a conviver, aprender a fazer e o aprender
a conhecer. Respeitando a vivência de cada criança e respeitando seu tempo e limites para o seu desenvolvimento
pleno, pois cabe a nós, aguçar a curiosidade de cada um deles, para que este desenvolvimento e aprendizagem
venham acontecer de forma natural.

        Devemos trabalhar estas experiências em todos os momentos, desde o momento do cuidado básico e de
higiene até nas brincadeiras e atividades livres ou dirigidas, pois assim, contribui com seu desenvolvimento, psico,
físico, motor, cognitivo e emocional. O agrupamento trabalha com desenvolvimento de projeto dentro do processo
de construção de conhecimento e aprendizagens, sendo trabalhado este ano os seguintes projetos:

* Arte por toda parte: Que tem como objetivo ampliar os seus conhecimentos através de desenhos, pinturas,
colagens, manuseio de objetos e materiais diversificados e a releitura de algumas obras de artistas conhecidos.
Desenvolver a coordenação motora, a oralidade e a forma de expressar seus pensamentos e sentimentos, sempre
de um modo lúdico.

* Curiosidade da minha Turma: Ficou a critério do professor trabalhar atividades que fossem convenientes para
a vivência no dia a dia das crianças. Deixar que as crianças reconheçam seus limites e explorem suas habilidades e
curiosidade. Este projeto tem a finalidade de permitir ao professor um maior conhecido no seu aluno.

* Brincar com o que não é brinquedo: têm como objetivo estimular a criatividade, atenção, concentração e
demais capacidades cognitivas e motoras, através da brincadeira não estruturada, fazendo uso de diferentes
materiais como forma de conhecimento (aprendizagem) e exploração.

* Eu em Cena: têm como objetivo desenvolver a autoexpressão por meio da arte cênica (teatro) favorecendo a
atenção, observação, imaginação, a criatividade e o lúdico. Auxiliar na expressão verbal e corporal, como também
exercitar a sua capacidade de memória e agilidade mental.

Além dos projetos, podemos destacar as seguintes atividades trabalhadas coletivamente entre as turmas do
Agrupamento II:

         Roda de Conversa: É realizado todos os dias logo após o café da manha com duração de 10 à 15 minutos.
 

         Sexta em Cena: Realizado todas as sextas-feiras, cada semana uma turma diferente, faz no palco uma
apresentação para toda a escola, com o objetivo de integração, socialização e criatividade.

 

·         Semanas Educativas: Trabalharemos quatro semanas educativas sendo as mesmas:

Alimentação Saudável – Visa desenvolver hábitos sadios, apresentando para as crianças uma alimentação
rica em nutrientes, através de degustações e receitas balanceadas, para termos corpo e mente sadia.

Trânsito Seguro  – Visa contribuir significativamente para a conscientização das crianças a respeito da
promoção de um trânsito mais seguro. E tem como objetivo formar o comportamento do cidadão enquanto
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usuário das vias públicas na condição de pedestre, condutor ou passageiro.

Pipa sem Cerol – Com o objetivo de incentivar as crianças e familiares a não soltarem pipas com cerol,
conscientizando a todos que essa atitude é crime e mata.
 
Educação Inclusiva – Despertar nos alunos a importância da integração e o respeito aos alunos portadores
de deficiência, e  criar uma comunidade em que todas as crianças trabalhem juntas e desenvolvam repertório
de ajuda mútua e apoio dos colegas.
 

·           Casinha de Boneca: Utilizado em dias variados para realização de atividades diversas, como contação de
história, leitura de livro e etc. Tem como objetivo o desenvolvimento da autonomia, habilidades sociais e da
criatividade.

 
·           Parque: Permite o brincar, exploração da natureza, o contato da criança com areia, sol, vegetação,

pássaros e ruídos externos. E tem como objetivo o desenvolvimento emocional e social da criança, pensar
criticamente facilitando a criação e a percepção de vínculos.

 

·           Quiosque: Permite realizar atividades diversificadas, como culinária, artes, rodas de músicas, brincadeiras,
histórias, piquenique, entre outras.

 

·           Casinha do Tarzan: Permite trabalhar a coordenação motora, o equilíbrio e o faz de conta utilizando rodas
de músicas, brincadeiras e histórias.

 

●         Nomenclatura da Sala (Mascote):  Observação do interesse das crianças para a eleição do nome e do
mascote da turma, onde cada professora, realizou uma votação a partir de algumas opções que as mesmas
levaram para as crianças, tornando assim, este momento da votação e escolha do mascote (tendo a
participação das crianças), possível de ser realizada.
Baseado na escolha dos mascotes de cada sala, toda sexta feira será escolhido duas crianças para levar o
mesmo para casa, juntamente com um caderno onde as crianças junto com os pais registrarão como foi o
final de semana da criança junto com o mascote. Através desse momento, objetivamos proporcionar com
esse momento uma maior interação entre as famílias.

Série: Agrupamento III

ATIVIDADES COLETIVAS: As atividades coletivas serão realizadas com a confecção de
cartazes por meio de registros em diferentes técnicas de pintura, recortes e colagens,
confecções com diversos tipos de materiais, jogos e dinâmicas de acordo com os temas
abordados em sala de aula considerando as discussões e curiosidades que serão apontadas
nas rodas de conversas pelas crianças, assim como nas culinárias e propostas pedagógicas
nas áreas externas.
 
PROJETOS:
 

·         QUANTO TEMPO O TEMPO TEM: O projeto visa explorar horas, minutos, segundos,
estações do ano, mudanças climáticas entre outros assuntos, a resposta para essa
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difícil questão será conhecida ao longo do desenvolvimento do novo projeto.
Buscaremos proporcionar as crianças, a verdadeira viagem pelo passado, presente e
futuro para que as mesmas aprendam não só as primeiras noções sobre o tempo, mas
também desenvolvam múltiplas áreas do conhecimento por meio de atividades
criativas, exploratórias, divertidas e motivadoras.
 

·         JANELA PARA O MUNDO: O projeto dará continuidade ao tema abordado
anteriormente, dando ênfase a alguns questionamentos e curiosidades que surgirem no
decorrer das pesquisas e discussões e serão acrescentados alguns itens como: Meio
ambiente; Vivência e Exploração de Objetos Antigos e Atuais; Como será o Futuro, e
por fim, abordar temas de acordo com o interesse e curiosidade das crianças,
realizando análise prévia através da roda de conversa e observações diárias.

 
·         MASCOTE EM MINHA CASA: O projeto mascote em minha casa, surge, através da

escolha da turma, por meio de votação baseada em imagens apresentadas pelas
professoras de cada turma escolhidas de acordo com o interesse das crianças
analisados previamente nas rodas de conversa. O mascote será enviado para casa às
sextas-feiras, seguindo a ordem da listagem de chamada ou sorteio, de acordo com a
preferência da professora, sendo devolvido toda segunda-feira junto ao caderno de
registro, que deverá conter fotos, colagens, desenhos, entre outras formas de
demonstração de como foi a vivencia e experiência do mascote com a família.

 
·         SEXTA EM CENA: O projeto sexta em cena é realizado todas as sextas-feiras

semanalmente no qual todas as crianças da unidade escolar são direcionados ao pátio
da escola para realizarem apresentações e prestigiar os colegas neste momento lúdico.
Estas apresentações serão realizadas de acordo com um cronograma pré-estabelecido
pela gestão para que as professoras possam organizar-se.

 
SEMANAS EDUCATIVAS:
 

·         INCLUSÃO: Na semana de 13 a 17 de abril serão trabalhadas atividades relacionadas
as diferenças e a importância do respeito com o próximo independentemente de cor,
credo e classe social.

·         PIPA SEM CEROL: No período de 15 a 19 de junho será incentivado a forma correta e
saudável da brincadeira popular que tornou-se alvo de perigo constante devido a
utilização do cerol, contando também com a participação da guarda municipal de
campinas.

·         ALIMENTAÇÃO: Na semana de 17 a 21 de agosto será trabalhado a importância da
alimentação saudável e alimentos nocivos à saúde.

·         TRÂNSITO SEGURO: Na semana de 21 a 25 de setembro serão trabalhadas regras e
leis de transito, enfatizando os direitos e deveres dos pedestres e motoristas.

·         SEMANA DA CRIANÇA: No período de 06 a 09 de outubro serão realizadas brincadeiras
e jogos diversificados, dinâmicas e brincadeiras dirigidas.

 
ESPAÇOS EXPLORADOS: Serão explorados diversos espaços da instituição tanto nas
áreas externas quanto internas, como: pátio, quiosque, casa de boneca, os parques e
estacionamento.
            No pátio, quiosque e estacionamento serão realizadas jogos com bola, circuitos,
dinâmicas, gincanas entre outras atividades que necessitam de maior espaço para sua
realização.
            Na casa de boneca as crianças poderão vivenciar o lúdico utilizando itens do
cotidiano, brinquedos, fantasias e utensílios domésticos, proporcionando integração e
compartilhamento de brinquedos e momentos entre crianças e adultos.
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            Nos parques serão realizadas brincadeiras livres e direcionadas, explorando os
brinquedos e espaços disponíveis neste local, contribuindo no desenvolvimento da
coordenação motora ampla.

Série: Educação Especial

O atendimento educacional especializado atua articuladamente com o ensino regular, trata-se de uma modalidade
de educação escolar e permeia todos os níveis da educação básica, LBDN9394/96. De acordo com a política
nacional de educação especial, o público-alvo é:

Na perspectiva da educação inclusiva, a educação especial passa a constituir a proposta pedagógica da escola,

definindo como seu público-alvo os alunos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas

habilidades/superdotação. Nestes casos e outros, que implicam em transtornos funcionais específicos, a educação

especial atua de forma articulada com o ensino comum, orientando para o atendimento às necessidades educacionais

especiais desses alunos.(BRASIL,2008p.15)

O trabalho de ensino inclusivo será desenvolvido na perspectiva da co-docência, com as professoras e
monitoras da unidade educacional, desenvolvendo assim, o trabalho em parceria com a professora de Educação
Especial, na busca de um ensino colaborativo no processo de ensino aprendizagem dos alunos.

A professora de Educação Especial buscará em sua prática pedagógica possibilitar flexibilização, adequação e
adaptação, quando houver necessidade para crianças que são publico alvo. Ressalta-se que nesta unidade
educacional ainda não há alunos com diagnóstico, estão em processo de investigação pela professora AEE
(Atendimento Educacional Especializado) e equipe pedagógica.

A partir do levantamento das características, será dada ênfase às atividades que serão desenvolvidas com os
alunos que são publico alvo da Educação especial, visando o desenvolvimento dentro das especificidades
individuais e coletivas, respeitando-se a faixa etária.

São objetivos do atendimento educacional especializado: promover condições de acesso, integrar o aluno, regular e
garantir serviços de apoio especializados de acordo com as especificidades dos alunos, auxiliar os professores de
sala em busca do desenvolvimento integral do aluno com NEE (Necessidades Educacionais Especiais), realizar
trabalho coletivo com o grupo da unidade educacional para que haja efetiva inclusão.

Para que os objetivos acima sejam alcançados, serão utilizados os recursos:

* PEI (Plano Educacional Individualizado);

* Recursos visuais/imagens;
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* Fichas de comunicação;

* Cartazes;

* Objetos concretos;

* Pesquisas junto com as famílias;

A partir deste plano de ensino voltado para o atendimento especializado, será avaliado o processo de inclusão dos
alunos com NEE (Necessidades Educacionais Especiais). Pretende-se que esta avaliação seja processual e com a
participação de toda a equipe gestora, pedagógica e operacional da unidade escolar.

 

4.12 - Planos individuais de ensino/trabalho de cada Professor
elaborados para cada turma do CEI, em consonância com os planos
coletivos

A

Planejamento Específico

Disciplina: Educação Infantil

Professor: 911000388 - TATIANE TARELLO CINACK DOS SANTOS

Plano de Ensino Anual 2020.

A Educação Infantil é considerada uma fase muito importante para o desenvolvimento integral da criança, com o objetivo
do cuidar e educar. Nessa fase a criança desenvolve capacidades fundamentais para suas habilidades futuras e construção
de conhecimento do mundo.

“A Educação Infantil visa o desenvolvimento integral das crianças de 0 a 6 anos, considerando suas características
físicas, afetivas, emocionais, sociais e cognitivas, compreendendo a criança como ser competente, e dessa forma
contribuindo para o desenvolvimento de aprendizagens significativas; ela é a porta de entrada da criança na escola e
constitui-se como espaço privilegiado no qual a criança, inserida em uma cultura, prossegue na sua caminhada para
aprender a ser humano, relacionando-se com novos ambientes e preparando-se para dar a sua contribuição no
processo social de se fazer cidadã.

Dessa forma a Educação Infantil não pode ser mais vista como um espaço de recreação somente ou passatempo; nem
como um simples espaço para desenvolvimento de habilidades motoras e estruturais cognitivas; nem tampouco como
um espaço preparatório para a escolaridade futura. Ela é, antes de tudo, um espaço em que consolidam o processo
sistemático de humanização e a construção da cidadania, tarefas que uma criança pequena pode exercer muito cedo.
Durante essa fase, a criança adquire mais da metade do acervo intelectual e social que levará pela vida. (KRAMER,
2003)
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O Lúdico e o brincar na Educação Infantil são indissolúvel, pois é através dos jogos e brincadeiras que a criança desenvolve
aptidões físicas e mentais, estabelece vínculos, descobre sua personalidade, aprende a viver no seu meio social se
preparando para a vida adulta.

‘’Uma atividade muito importante para criança pequena é a brincadeira. Brincar dá à criança oportunidades para
imitar o conhecido e para construir o novo, conforme ela constrói o cenário necessário para sua fantasia se aproxima
ou se distancia da realidade da vida, assumindo personagens e transformando objetos pelo uso que deles faz’’.
(Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil Parecer CNEQ/CEBNº 20/2009.)

Nesse processo o Educador deve promover o lúdico em um ambiente acolhedor e estimulador, sendo mediado de
atividades prazerosas e enriquecedoras. Vigotsky (1989) afirma que o bom aprendizado é aquele que foca o potencial que
o aluno pode desenvolver com a ajuda dos outros.

A composição do agrupamento I A, é formada e decidida pela equipe gestora, cujo critério estabelecido para a
montagem da turma, foi o de organizar as crianças de forma multietária, ou seja, a turma foi organizada com
crianças de idades diferentes uma das outras, objetivando dessa forma, o favorecimento da aprendizagem das
mesmas; a mesma é composta por uma professora graduada em Pedagogia, e quatro monitoras formadas no ensino
médio, a professora é responsável no desenvolvimento das ações pedagógicas, e propostas das atividades, as monitoras
são responsáveis pelos cuidados e higiene pessoal das crianças, auxiliando no desenvolvimento das atividades
pedagógicas, a permanência das crianças na unidade escolar é de período integral.

A sala é composta por 26 alunos, sendo 13 meninos e 13 meninas, com idades de 04 meses à 01 ano e 07 meses,
conforme a resolução CME nº21/15, as crianças estão iniciando seu primeiro ano letivo na unidade escolar básica, tendo
um olhar maior de toda equipe voltada para essa turma, em relação a adaptação e acolhimento das crianças. A creche se
localiza em uma comunidade de classe média baixa, tendo demanda da comunidade e de regiões próximas a ela. A
unidade escolar acaba sendo o único lugar seguro para as famílias que precisam trabalhar e não tem com quem deixar
suas crianças.

É preciso estabelecer um clima de segurança, respeito, afetividade, incentivos, e limites, colocados de forma sincera clara
e afetiva para uma boa interação entre aluno e professor. Segundo Vygotsky:

‘’As experiências e as trocas afetivas são fonte de desenvolvimento. É através da experiência social mediada pelo
outro, nas diversas situações de convívio social do qual participa, que a criança aprende parte significativa das ações e
conhecimentos necessários para sua inserção no mundo’’(1989,p.148,Vygotsky apud Hermida,2007,p.285)

O planejamento é um instrumento indispensável para ação pedagógica, em meu planejamento proponho atividades de
diferentes formas de desenvolvimento, individuais, em grupos mistos, grupos de idades diferentes, e deixando a criança
escolher o grupo que ela se sinta melhor, tendo liberdade de expressão e desenvolvendo sua autonomia. A atividade em
grupo é de extrema importância, para o desenvolvimento social da criança, pois as crianças aprendem umas com as
outras, desenvolvendo a socialização e respeito com outro.

Este ano trabalharemos com quatro projetos: Conhecendo os Animais, com objetivo de promover o conhecimento
dos animais domésticos, animais silvestres desenvolvendo consciência e cuidado com os animais. O próximo projeto a ser
realizado, é “O berçário e seus pequenos tesouros a descobrir”, que tem como objetivo propiciar aos bebês
vivências e interações com diversos tipos de materiais e objetos de exploração, promovendo exercícios de estimulação nos
quais as crianças possam realizar descobertas através de manipulações autônomas.

Em seguida será trabalhado o projeto “Curiosidades da minha turma”, com o objetivo principal de envolver a turma na
escolha do projeto, onde a professora realizará observações das curiosidades da sua turma para a escolha do tema a ser
desenvolvido no projeto. Por fim o projeto “Meu corpo da cabeça aos pés”, que possibilitará as crianças o
conhecimento do seu próprio corpo e cuidados com a higiene pessoal, desenvolvendo autonomia para cuidados com a sua
saúde.

Família na escola : será escolhido um dia especifico pela direção onde as famílias das crianças poderão participar da
rotina escolar de seu filho, com os funcionários da unidade.

Ainda dentro da nossa proposta de trabalho foram inseridas as Semanas Educativas, sendo as mesmas escolhidas com a
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participação toda a equipe gestora e docente, a seguir a relação das semanas educativas que serão trabalhadas com as
crianças:

* Educação Inclusiva, visando conhecer e aceitar as diferenças de cada indivíduo, desenvolvendo o respeito e educação
em seu meio social estimulando a aceitação das crianças e adultos pelas diferenças sociais, culturais e físicas.

* Pipa sem cerol: será realizado pelo grupo Proin da Guarda Municipal de Campinas, uma palestra com as famílias das
crianças sobre os cuidados e prevenção ao soltar uma pipa, onde será explicado que o cerol é proibido por lei,
conscientizando os familiares para o perigo de se soltar pipa com cerol.

* Alimentação Saudável: tem como objetivo desenvolver nas crianças através de estímulos e degustações uma
alimentação saudável para bom desenvolvimento físico e cuidados com a saúde.

* Trânsito Seguro que contribuirá para a conscientização das crianças a respeito do trânsito seguro e tranquilo. Semana
das crianças será realizado no mês de outubro em comemoração ao dia das crianças, onde serão desenvolvidas atividades
diferenciadas do dia a dia da rotina escolar, proporcionando momentos de brincadeiras e diversões.

Para o desenvolvimento desses projetos, utilizarei diversos espaços da escola como, parque, pátio, tanque de areia,
casinha de boneca, refeitório, quiosque, casinha do Tarzan, propondo a interação entre outros agrupamentos e com todos
da unidade escolar, através do desenvolvimento dos projetos, apresentações da sexta em cena, e passeios pela unidade
escolar com visitações em outros agrupamentos. Dentro do processo de ensino-aprendizagem, desenvolverei os eixos de
trabalho de diversas linguagens como: movimento, música, artes visuais, linguagem oral, natureza e sociedade e
matemática.

As estratégias e propostas realizadas para o desenvolvimento dos projetos serão realizadas, sobre os comandos da
professora com o auxílio das monitoras, sendo através de ações facilitadoras como: roda de conversa, roda de música,
teatro, sexta em cena, contações de histórias, cantinhos temáticos, cantinho da leitura visual, brincadeiras, jogos
pedagógicos, pesquisas, todas desenvolvidas com ações para que a criança possa brincar, explorar, imaginar, fantasiar,
experimentar, narrar, questionar, observar, aprender, construindo seus conhecimentos, por meio de diversas experiências,
com diversos tipos de materiais industrializados e recicláveis, com formas e texturas diferenciadas.

A avaliação é um instrumento muito importante para a reflexão sobre a prática pedagógica desenvolvida em todo ano
letivo, deverá ser feita com olhar crítico e buscando uma melhora na qualidade de trabalho, visando que cada criança é um
ser único, e respeitar seu tempo de desenvolvimento. Os trabalhos desenvolvidos na unidade escolar serão documentados
através dos planejamentos, registros de informações, relatórios individuais, fotos, apresentado pela unidade escolar nas
reuniões de pais, exposições, reuniões pedagógicas e festa da família.

Referências Bibliográficas:

CNE/CEB. Diretrizes Curriculares Nacionais para a educação infantil. nº 20/2009-Ministério da Educação.disponível em:
portal Mec.gov.br.

Hermida, J. F.(org.) Educação Infantil: políticas e fundamentos. 1 Ed. João Pessoa:Editora Universitária da UFPB,2007.

Kramer, Sônia. De que professor precisamos para a educação infantil, ano1,n.2 Rio de Janeiro,Ago/Nov 2003.

Vygotsky, Lev. A formação social da mente. São Paulo: Martins Fontes, 1984.
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Planejamento Específico

Disciplina: Educação Especial

Professor: 911001500 - CLEUMA BARBOSA PEREIRA

O atendimento educacional especializado atua articuladamente com o ensino regular, trata-se de uma modalidade
de educação escolar e permeia todos os níveis da educação básica, LBDN9394/96. De acordo com a política
nacional de educação especial, o público-alvo é:

Na perspectiva da educação inclusiva, a educação especial passa a constituir a proposta pedagógica da escola,
definindo como seu público-alvo os alunos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas
habilidades/superdotação. Nestes casos e outros, que implicam em transtornos funcionais específicos, a educação
especial atua de forma articulada com o ensino comum, orientando para o atendimento às necessidades educacionais
especiais desses alunos.(BRASIL,2008p.15)

O trabalho de ensino inclusivo será desenvolvido na perspectiva da co-docência, com as professoras e
monitoras da unidade educacional, desenvolvendo assim, o trabalho em parceria com a professora de Educação
Especial, na busca de um ensino colaborativo no processo de ensino aprendizagem dos alunos.

A professora de especial buscará em sua prática pedagógica possibilitar flexibilização, adequação e
adaptação, quando houver necessidade para crianças que são publico alvo. Ressalta-se que nesta unidade
educacional ainda não há alunos com diagnóstico, estão em processo de investigação pela professora AEE
(Atendimento Educacional Especializado) e equipe pedagógica.

A partir do levantamento das características, será dada ênfase às atividades que serão desenvolvidas com os
alunos que são publico alvo da Educação especial, visando o desenvolvimento dentro das especificidades
individuais e coletivas, respeitando-se a faixa etária.

São objetivos do atendimento educacional especializado: promover condições de acesso, integrar o aluno, regular e
garantir serviços de apoio especializados de acordo com as especificidades dos alunos, auxiliar os professores de
sala em busca do desenvolvimento integral do aluno com NEE (Necessidades Educativas Especiais), realizar
trabalho coletivo com o grupo da unidade educacional para que haja efetiva inclusão.

Para que os objetivos acima sejam alcançados, serão utilizados os recursos:

* PEI (Plano Educacional Individualizado)

* Recursos visuais/imagens

* Fichas de comunicação

* Cartazes

* Objetos concretos

* Pesquisas junto com as famílias

A partir deste plano de ensino voltado para o atendimento especializado, será avaliado o processo de inclusão dos
alunos com NEE (Necessidades Educativas Especiais). Pretende-se que esta avaliação seja processual e com a
participação de toda a equipe gestora, pedagógica e operacional da unidade escolar.
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B

Planejamento Específico

Disciplina: Educação Infantil

Professor: 911001332 - EDIVÂNIA BATISTA DE SOUZA

A maneira como a infância é vista atualmente é mostrado no Referencial Curricular Nacional
para a Educação Infantil (Brasília, 1998), que vem afirmar que "as crianças possuem uma
natureza singular, que as caracterizam como seres que sentem e pensam o mundo de um
jeito muito próprio". Sendo assim, durante o processo de construção do conhecimento, "as
crianças se utilizam, das mais diferentes linguagens e exercem a capacidade que possuem
de terem ideias e hipóteses originais sobre aquilo que procuram desvendar".

Este conhecimento constituído pelas crianças "é fruto de um intenso trabalho de criação,
significação e ressignificação". Ainda convém salientar que compreender; conhecer e
reconhecer o jeito particular das crianças serem e estarem no mundo é o grande desafio da
educação infantil e de seus profissionais. Embora os conhecimentos derivados da psicologia,
antropologia, sociologia, medicina, etc. possam ser de grande valia para desvelar o universo
infantil apontando algumas características comuns de ser das crianças, elas permanecem
únicas em suas individualidades e diferenças (Referencial Curricular Nacional para a
Educação Infantil, 1998, p.22).

Discutir a criança, a infância e a Educação Infantil é como estabelecer relações com o meio
em que vivemos, e dessa forma, estabelecemos vínculos com autores que estudam e
pesquisam esse assunto de forma contextualizada. Kramer (1999) destaca, em relação a
esse período da vida escolar da criança, que vai de 0 a 6 anos, denominado Educação
Infantil, que uma nova concepção de educação para essa faixa etária vem sendo pensada
com base em um novo olhar sobre a infância, ou seja, esse novo olhar mencionado pela
autora nos faz também pesquisar sobre o tema.

Faz-nos localizar a Educação Infantil numa perspectiva em que os aspectos culturais e
sociais adquirem importância no desenvolvimento da criança em sua formação. Para
entender como se deu o processo do desenvolvimento da concepção de infância, é
importante analisar as diferentes mudanças e destacar que a visão que se tem de criança
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hoje é algo que foi historicamente construído ao longo dos anos.

As instituições escolares, por muito tempo, organizavam seus espaços e rotinas diárias
embasadas nas ideias assistencialistas, ou seja, a principal função da escola não era
transmitir conhecimentos por meio de informações e conteúdos didáticos, o principal
objetivo era cuidar, especialmente, de crianças de 0 a 6 anos. 
Quando pensamos sobre a história da criança e da infância, fazemos isso com um olhar no
passado, pois os conceitos referentes à criança e à infância se complementam e são
culturalmente determinados e historicamente construídos. Freire (1983) destaca que a
partir das relações com outras pessoas nos constituímos humanos, fazemos parte de uma
sociedade, estamos nela e com ela, criamos, recriamos e tomamos decisões.

Hoje, a criança tem a oportunidade de frequentar um ambiente de socialização, convivendo
e aprendendo sobre sua cultura mediante diferentes interações, na instituição de educação
infantil, que é a primeira etapa da educação básica, e destina-se a crianças de zero a cinco
anos e onze meses, visando a proporcionar-lhes condições adequadas de desenvolvimento
físico, psicológico, intelectual e social, promovendo a ampliação de suas experiências e
conhecimentos. A educação infantil teve alguns avanços e retrocessos, e hoje se busca a
qualidade na organização do trabalho pedagógico.

 Sendo assim, acredito que o papel do professor é propiciar situações de cuidado, ambiente
diversificado de brincadeira e atividades dirigidas, de forma que possa contribuir para o
desenvolvimento das capacidades infantis de relação interpessoal de ser e estar com os
outros em uma atitude de aceitação, respeito, confiança, e o acesso pela criança aos
conhecimentos mais amplos da realidade social e cultural. Criar vínculos afetivos, propiciar
ambientes para atividades dentro e fora da sala de aula e entre outras atividades lúdicas,
assim será a forma de planejamento e elaboração do nosso trabalho pedagógico para o ano
letivo, baseando-se em estudos de Freinet, bem como, de outros teóricos e também nos
Parâmetros Curriculares Nacional de Educação Infantil, que nós professores
desenvolveremos o nosso trabalho pedagógico, pois segundo Freinet sua proposta
pedagógica provoca nas crianças a oportunidade de criar novas necessidades, sendo as
mesmas: necessidade de auto expressar-se, de comunicar-se, de pesquisar, de organizar e
de avaliar.

Leontiev (1980) aponta que a necessidade é a força motriz para o objeto da atividade
humana e sempre corresponde a outra necessidade. Dessa maneira, os motivos tornam-se
fundamentais, à medida que compreendemos que “a atividade não pode existir sem um
motivo; a atividade “não motivada” não envolve uma atividade privada de motivo, mas uma
atividade com um motivo subjetivo e objetivamente oculto” (LEONTIEV, 1980, p. 83,
tradução nossa), já Piaget não aponta sobre o que e como ensinar, mas permite
compreender como a criança aprende, fornecendo um referencial para a identificação das
possibilidades e limitações das mesmas. Desta maneira, oferece ao professor uma atitude
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de respeito às condições intelectuais do aluno e um modo de interpretar suas condutas
verbais e não verbais para poder trabalhar melhor com elas.

A turma do agrupamento IB foi formada pela a equipe gestora; cujo critério utilizado pela
mesma, foi o de organizar as crianças de forma multietária, ou seja, a turma foi organizada
com crianças de idades diferentes uma das outras, objetivando dessa forma, o
favorecimento da aprendizagem das mesmas. As turmas são constituídas por meninas e
meninos na faixa etária entre quatro meses e dois anos, são crianças que frequentaram a
creche no ano anterior e crianças recém-chegadas. A turma do AGI B é composta por e 40%
de meninas e 60%de meninos.

A organização da turma durante as atividades será feita de acordo com o objetivo que
queremos com a atividade proposta, que poderão ser grupos formados pela a professora, ou
seja, formar grupos de crianças mais velhas com as mais novas, com intuito de umas
aprenderem com as outras, e também poderão ser organizadas de forma aleatória, feitas
pelas crianças, e também por gênero menina/menino ou coletivo.

Em outros momentos as atividades de estimulação serão desenvolvidas individualmente de
acordo com o desafio proposto as crianças, já que trabalhamos com agrupamentos (crianças
que andam; crianças que engatinham e outras que ainda são bebes e ainda não chegaram
nessa fase) neste caso serão estimuladas de forma diferente de acordo com o que a criança
já consegue fazer. As atividades coletivas serão feitas em grupos grandes ou pequenos,
cabe ressaltar que as mesmas dependerão da atividade que será dada, e de acordo com o
ambiente, sempre respeitando o tempo as vivencias de cada criança da turma.

Também promoveremos diversas integrações entre os todos os agrupamentos da unidade,
para que haja uma troca de experiências entre todas as crianças e assim, possibilitarmos as
mesmas um aprendizado ainda maior. Essas integrações também se darão durante as
apresentações do “sexta em cena”, com a proposta de que todos participem deste
momento; salientamos que o projeto acontecerá semanalmente, todas as sextas-feiras no
pátio, onde cada semana um agrupamento apresentará uma proposta as demais crianças
da unidade, sendo um teatro; um musical, uma contação de histórias, dentre qualquer outra
proposta que as professoras em conjunto com as crianças propuserem realizar dentro dos
projetos que estarão sendo desenvolvidos.

A criança é um ser completo, tendo sua interação social e construção como ser humano
permanentemente estabelecido em tempo integral. Cuidar e educar significa compreender
que o espaço/tempo em que a criança vive exige seu esforço particular e a mediação dos
adultos como forma de proporcionar ambientes que estimulem a curiosidade com
consciência e responsabilidade. Portanto, neste trabalho faz-se uma reflexão baseada na
observação sobre o que consiste no cuidar e o educar, bem como, discute-se as bases do
significado de cuidar e educar, ressaltando seu caráter de unicidade, ao invés de dupla
tarefa.
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Quando se propõe a trabalhar com crianças, o professor bem como os monitores deve ter
como princípio, conhecer seus interesses e necessidades. Isso significa saber
verdadeiramente quem são saber um pouco da história de cada uma, conhecer a família, as
características de sua faixa etária e a fase de desenvolvimento em que se encontra, além de
considerar o tempo que permanecem na escola. Só assim será possível compreender quais
são as reais possibilidades dessas crianças, lembrando que, para elas, a fase inicial é a
porta de entrada para uma vida social mais ampla, longe do ambiente familiar.

Cuidar e educar é impregnar a ação pedagógica de consciência, estabelecendo uma visão
integrada do desenvolvimento da criança com base em concepções que respeitem a
diversidade, o momento e a realidade, peculiares à infância. Dentro deste contexto o
professor exerce o papel de mediador, em momentos de conflitos estabelece combinados e
regras de educação e respeito para um bom convívio social. No caso do agrupamento I a
professora e as monitoras desenvolverão o trabalho paralelo, pois se trata de crianças
pequenas e bebes. No entanto a professora desempenhará a função pedagógica,
planejando e executando atividades de estímulos e autonomia, e as trocas de roupas e
higiene pessoal será feita pelas monitoras, já a alimentação e o estimulo a autonomia das
crianças será um processo desenvolvido por ambas as partes durante toda a rotina de
alimentação, higiene e atividades.

Durante todo o ano teremos momentos de interação entre as crianças e funcionários da
creche durante as refeições e também de agrupamentos diferentes através de visitas
programadas, o sexta em cena já citado acima, e com a comunidade durante as festas e
eventos, nas quais serão organizados previamente pela a equipe gestora, professoras entre
outros funcionários da unidade. Dentro do trabalho pedagógico a professora utilizará vários
recursos e estratégias para o desenvolvimento das crianças através de múltiplas
linguagens, entre elas linguagem oral, musical, corporal etc. Deixaremos as crianças
ouvirem músicas infantis com o objetivo de estimularmos a comunicação das mesmas; será
descrita previamente as atividades que elas farão, acrescentaremos novas palavras;
utilizaremos em várias situações (ampliação de vocabulário); proporcionaremos novas
experiências com: teatrinhos de fantoches, cinema, circo; contação de histórias para elas;
ensinaremos a relações entre palavras, objetos e ideias; incentivaremos à criança a contar
histórias, utilizaremos livros e desenhos, jogos com rimas, blocos de montar e danças
coreografadas. Todas as atividades propostas serão realizadas nos diferentes espaços da
unidade.

Na sala as crianças serão acolhidas ao chegar. Também iremos desenvolver as atividades
de roda da conversa, roda musical, manipulação de objetos, desenho animado, danças,
brinquedos, fantoches, jogos diversos e o sono. No parque iremos promover atividades de
escorregar, subir, descer, girar, balançar e também observação e exploração do ambiente
externo. Na casinha faremos organização de cantinho com brinquedos diversos e
brincadeiras de faz de conta. No quiosque faremos lanche ao ar livre, piquenique, atividades
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com texturas como manipulação de gelatinas entre outras.

No pátio teatro, músicas e danças, motocas, brinquedos e brincadeiras de circuito com
colchonetes, bambolês, túnel, onde a criança será desafiada a se arrastar, rolar, engatinhar
pular e correr com supervisão da equipe da sala. No lactário farão as refeições, banheiros e
trocadores serão utilizados para as necessidades fisiológicas e higiene física e oral.   Além
de materiais existentes na creche como TV para assistir desenho educativo, radio e CDs
para músicas, bonecas, pelúcias e chocalhos, utilizaremos vários materiais recicláveis como
recursos pedagógicos no desenvolvimento das crianças, entre eles jornais para amassar,
rasgar e recortar figuras relacionadas aos projetos desenvolvidos, garrafas pet para fazer
boliche, caixa de papelão para fazer caixa surpresa, onde a criança deverá adivinhar o que
tem na caixa, casinhas e jogos garrafas plásticas para fazer chocalhos para trabalhar os
sons; canudo de papelão para fazer bonecos, caixa de leite e rolo de papel higiênico para
fazer fantoches entre outros materiais reciclados que surgirão ao longo e tornarão novos
objetos pedagógicos.

Dentro de todas essas atividades e brincadeiras serão trabalhados conceitos, regras,
socialização, coordenação motora grossa e outras hipóteses que surgirão durante as
brincadeiras, pois é brincando também que a criança aprende a respeitar regras, a ampliar
o seu relacionamento social e a respeitar a si mesmo e ao outro. Por meio da ludicidade a
criança começa a expressar-se com maior facilidade, ouvir, respeitar e discordar de
opiniões, exercendo sua liderança, e sendo liderado, respeitar as diferenças e compartilhar
sua alegria de brincar. Em contrapartida, em um ambiente sério e sem motivações, os
educandos acabam evitando que a criança expresse seus pensamentos e sentimentos e
realize qualquer outra atitude com medo de serem constrangidos.

 Zanluchi (2005, p.91) afirma que “A criança brinca daquilo que vive;
extrai sua imaginação lúdica de seu dia-a-dia.”, portanto, as crianças,
tendo a oportunidade de brincar, estarão mais preparadas
emocionalmente para controlar suas atitudes e emoções dentro do
contexto social, obtendo assim melhores resultados gerais no desenrolar
da sua vida.

Ao longo do ano letivo, trabalharemos com as crianças os projetos abaixo:

O projeto inicial será “Projeto conhecendo os Animais”: Este projeto foi escolhido pelas
as professoras do agrupamento I, porém com o aval da coordenação; pois observamos que
os animais despertam o interesse natural das crianças desta faixa etária que, em geral,
contam com várias informações relativas aos mesmos, pois, os animais têm uma importante
presença em seu mundo cotidiano (animais de estimação, desenhos animados, histórias,
brinquedos e jogos diversos), além disso, possuem um importante caráter de identificação
de suas vivências pessoais, e baseado no tema serão propostas as seguintes atividades:
música de animais diversos, danças com coreografia, histórias relacionadas ao tema.
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Além de fantoches, caixa surpresa com diversas figuras de animais, gravuras de animais,
bem como, o mascote da turma, cujo mesmo é um cachorro, tendo sido este escolhido pela
professora após a observação feita pela mesma, de que as crianças se identificavam
bastante com o animal. Ressaltamos que este que será representado por uma pelúcia;
também realizaremos a construção de brinquedos com figuras de animais feitos com
materiais reciclados (feito pela a professora), CD com sons de animais, desenhos animados
com o tema, passeio de observação dos pássaros, insetos que habitam na instituição,
máscaras de animais variados, casinha para o mascote com carimbo de mãozinhas
manipulação e brinquedos de bichinhos.

O segundo a ser desenvolvido com as crianças será “Projeto berçário e seus pequenos
tesouros a descobrir”: O objetivo deste projeto é o de propiciar aos bebês vivências e
interações com diversos objetos e ambientes, promovendo exercícios de estimulação nos
quais as crianças possam realizar descobertas através de manipulações autônomas nos
cantos de aprendizagem do berçário e nos demais ambientes da instituição.

Neste projeto serão trabalhadas atividades de túnel; casinha de caixa; caixas diversas;
panos presos no teto; bambolês; bolas de diversos tamanhos; bolas de meia; tapete das
sensações; tapete de plástico bolha; peças de encaixe; painel interativo. Além disso, serão
elaborados recursos para promover progressos no crescimento das crianças, visando às
habilidades cabíveis para cada faixa etária, englobando aspectos como: oralidade,
coordenação motora ampla e fina, noções de espaço e tempo e soluções.

O terceiro tema a ser abordado com as crianças será o projeto “Curiosidade da minha
turma”: cujo mesmo, foi escolhido com o objetivo de perceber durante a rotina temas que
desperte a curiosidade e interesse da turma, fazendo com que as crianças participem de
certa forma da escolha do tema abordado.
 
Por fim, o último projeto a ser trabalhado com as crianças é “Meu corpo da cabeça aos
pés”: As crianças conhecerão seu corpo cada parte que o constituem e aprenderão sobre
atitudes de higiene com o corpo e sua importância para a nossa saúde: Também serão
estimuladas a comer alimentos saudáveis. Nas atividades utilizaremos imagens, bonecas,
músicas, filmes, gravuras, histórias, bonecos feito de reciclável como recursos
pedagógicos.  

Trabalharemos também ao longo do ano algumas semanas educativas e os temas
escolhidos coletivamente pela equipe docente, e equipe gestora, são as mesmas:

         Semana Educativa da Inclusão: nessa semana trabalharemos junto à instituição com
teatros que represente a educação inclusiva, a fim de mostrar as crianças que todos
devemos ser respeitados dentro das nossas diversidades, seja ela qual for.

         Semana Educativa da Pipa sem cerol: trabalharemos com a participação do PROIN –
GMC (Guarda Municipal de Campinas), e também dos familiares de nossas crianças, a
importância de não utilizar cerol e quais os perigos que o mesmo oferece. Teremos também,
através dessa parceria com a GMC, uma oficina de confecção de pipas com familiares das
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crianças, com a finalidade de incentivarmos essa brincadeira tão prazerosa, porém de uma
maneira segura.

         Semana Educativa da Alimentação saudável: sabemos que é importante desenvolver
hábitos alimentares sadios nas crianças e conscientizá-las da importância de uma boa
alimentação – regrada e nutritiva – para que tenham boa saúde. Cantaremos músicas
relacionadas ao tema, assistiremos á filmes relacionados ao tema, para que as crianças
aprendam de forma lúdica e pouco estressante.

         Semana Educativa do Trânsito Seguro: Trabalhar este tema na escola pode contribuir
significativamente para a conscientização a respeito da promoção de um trânsito mais
seguro. Através de projetos como esse, elas podem, inclusive, atuar como agentes
educativos em suas famílias. No caso do berçário a conscientização será pra família.

  Família na escola : será escolhido um dia especifico pela direção onde as famílias das crianças poderão participar da
rotina da escola, com todos os funcionários da unidade. Esse momento tem por objetivo, além de proporcionar as famílias
que conheçam o trabalho realizado em nossa escola; oportunizar que as mesmas adquiram segurança e confiança na
instituição; bem como, criando dessa forma, laços cada vez mais sólidos entre a família e a escola.

 

Referencias Bibliográficas:

http://anoticia.clicrbs.com.br/sc/geral/noticia/2013/11/educacao-infantil-e-oportunidade-de-
a-crianca-interagir-com-o-mundo-4321275.html

 

http://revista.fundacaoaprender.org.br/index.php?id=148

 

http://revista.fundacaoaprender.org.br/index.php?id=148

 

http://www3.fe.usp.br/secoes/inst/novo/agenda_eventos/inscricoes/PDF_SWF/14597.pdf

 

https://www.google.com.br/?
gws_rd=ssl#q=Curricular+Nacional+para+a+Educa%C3%A7%C3%A3o+Infantil+
(1998)%2C+

 

Fonte: PORTAL EDUCAÇÃO - Cursos Online : Mais de 1000 cursos online com certificado 
http://www.portaleducacao.com.br/pedagogia/artigos/62888/concepcao-de-
infancia#ixzz44yXfLjD7

https://pedagogiaaopedaletra.com/cuidar-e-educar-na-educacao-infantil/
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B

Planejamento Específico

Disciplina: Educação Especial

Professor: 911001500 - CLEUMA BARBOSA PEREIRA

O atendimento educacional especializado atua articuladamente com o ensino regular, trata-se de uma modalidade
de educação escolar e permeia todos os níveis da educação básica, LBDN9394/96. De acordo com a política
nacional de educação especial, o público-alvo é:

Na perspectiva da educação inclusiva, a educação especial passa a constituir a proposta pedagógica da escola,

definindo como seu público-alvo os alunos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas

habilidades/superdotação. Nestes casos e outros, que implicam em transtornos funcionais específicos, a educação

especial atua de forma articulada com o ensino comum, orientando para o atendimento às necessidades educacionais

especiais desses alunos.(BRASIL,2008p.15)

O trabalho de ensino inclusivo será desenvolvido na perspectiva da co-docência, com as professoras e
monitoras da unidade educacional, desenvolvendo assim, o trabalho em parceria com a professora de Educação
Especial, na busca de um ensino colaborativo no processo de ensino aprendizagem dos alunos.

A professora de especial buscará em sua prática pedagógica possibilitar flexibilização, adequação e
adaptação, quando houver necessidade para crianças que são publico alvo. Ressalta-se que nesta unidade
educacional ainda não há alunos com diagnóstico, estão em processo de investigação pela professora AEE
(Atendimento Educacional Especializado) e equipe pedagógica.

A partir do levantamento das características, será dada ênfase às atividades que serão desenvolvidas com os
alunos que são publico alvo da Educação especial, visando o desenvolvimento dentro das especificidades
individuais e coletivas, respeitando-se a faixa etária.

São objetivos do atendimento educacional especializado: promover condições de acesso, integrar o aluno, regular e
garantir serviços de apoio especializados de acordo com as especificidades dos alunos, auxiliar os professores de
sala em busca do desenvolvimento integral do aluno com NEE (Necessidades Educativas Especiais), realizar
trabalho coletivo com o grupo da unidade educacional para que haja efetiva inclusão.

Para que os objetivos acima sejam alcançados, serão utilizados os recursos:

* PEI (plano educacional individualizado)
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* Recursos visuais/imagens

* Fichas de comunicação

* Cartazes

* Objetos concretos

* Pesquisas junto com as famílias

A partir deste plano de ensino voltado para o atendimento especializado, será avaliado o processo de inclusão dos
alunos com NEE (Necessidades Educativas Especiais). Pretende-se que esta avaliação seja processual e com a
participação de toda a equipe gestora, pedagógica e operacional da unidade escolar.

Referências Bibliográficas:

BRASIL, política nacional de educação especial na perspectiva da educação inclusiva, Brasília, 2008. Disponível em:
http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/politicaeducespecial.pdf, Acesso em 10 fevereiro 2020.

BRASIL. Ministério da Educação. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB 9.394, de 20 de dezembro de
1996. BRASIL. Ministério da Educação.

A

Planejamento Específico

Disciplina: Educação Infantil

Professor: 911000920 - MICHELLY SILVIA DE OLIVEIRA

 
“[...] para compreender adequadamente o desenvolvimento devemos considerar não apenas o nível de desenvolvimento real da criança, mas

também seu nível de desenvolvimento potencial, isto é, sua capacidade de

 desempenhar tarefas com a ajuda de adultos ou de companheiros mais capazes” (OLIVEIRA, 1997, p.59,).

Michelly Silvia de Oliveira - Agrupamento II-A

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9.394, sancionada em 20/12/96, estabelece as diretrizes e
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bases da Educação Nacional, e no seu Artigo 29º trata da Educação Infantil: A educação Infantil é a fase que
envolve crianças de 0 a 6 anos de idade, consideradas a primeira etapa da Educação Básica. Seu objetivo é o
desenvolvimento integral das crianças, ou seja, não apenas o cognitivo, mas também o físico e o sócio emocional.
Esta fase está dividida em dois segmentos: creche (crianças de 0 a 3 anos) e pré-escola (crianças de 4 a 5 anos e
11 meses).

A primeira infância é um período crucial na vida das crianças, é nesta fase que elas adquirem capacidades
fundamentais para o desenvolvimento de habilidades que irão impactar na sua vida adulta, por isso, cuidar da
Educação Infantil é cuidar do futuro das nossas crianças. A Educação Infantil é a primeira porta de acesso da
criança à sociedade, onde ela tem a oportunidade de construir suas hipóteses e aprendizagens sobre o mundo, e é
preciso que seja oferecida uma educação de qualidade.

Para isso, a escola deve promover atitudes, estratégias e comportamentos que favoreçam a melhor aceitação e
desenvolvimento da criança, que são esses:

Profissionais com bom nível de formação;

Programa pedagógico adequado a cada faixa etária;

Ambientes seguros e estimulantes à participação ativa da criança;

Atenção à higiene e ao cuidado pessoal;

Atendimento e orientação para os pais;

Nesta fase a criança constrói a sua identidade, baseada no meio em que vive, construindo as relações
interpessoais, sendo referência para novos conhecimentos, valores e relacionamento com o outro. Conceituando
aprendizagem e desenvolvimento, segundo as ideologias de Vygotsky, podemos dizer que aprendizagem é o
produto da ação dos adultos que fazem a mediação no processo de aprendizagem das crianças, sendo um aspecto
necessário e fundamental no processo de desenvolvimento.

O desenvolvimento é o resultado da convivência social, pelo processo de socialização, e depende da aprendizagem
no meio social, principalmente aquela sistematizada no meio escolar. Vygotsky (1984) atribui relevante papel ao
ato de brincar na constituição do pensamento infantil. É brincando, jogando, que a criança revela seu estado
cognitivo, visual, auditivo, tátil, motor, seu modo de aprender e entrar em uma relação cognitiva com o mundo de
eventos, pessoas, coisas e símbolos.

No brincar, a criança vai estimulando a aprendizagem, bem como diversas habilidades importantes para o seu
desenvolvimento, além de ser um direito de todas as crianças (ECA - artigo 16), é uma forma de expressão dos
seus pensamentos e sentimentos, aprimora seus sentidos e seus movimentos. Zanluchi (2005, p. 89) reafirma que
“Quando brinca, a criança prepara-se a vida, pois é através de sua atividade lúdica que ela vai tendo contato com o
mundo físico e social, bem como vai compreendendo como são e como funcionam as coisas”.

Assim, destacamos que quando a criança brinca, parece mais madura, pois entra, mesmo que de forma simbólica,
no mundo adulto que cada vez se abre para que ela lide com as diversas situações. A criança, por meio da
brincadeira reproduz o discurso externo e o internaliza, construindo seu próprio pensamento. De acordo com o
Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil (BRASIL, 1998, p. 27, v.01):

O principal indicador da brincadeira, entre as crianças, é o papel que assumem enquanto brincam. Ao adotar outros
papéis na brincadeira, as crianças agem frente à realidade de maneira não-literal, transferindo e substituindo suas
ações cotidianas pelas ações e características do papel assumido, utilizando-se de objetos substitutos.
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Tanto para Vygotsky (1984) como Piaget (1975), o desenvolvimento não é linear, mas evolutivo e, nesse trajeto, a
imaginação se desenvolve. Uma vez que a criança brinca e desenvolve a capacidade para determinado tipo de
conhecimento, ela dificilmente perde a capacidade. É com a formação de conceitos que se dá a verdadeira
aprendizagem e é no brincar que está um dos maiores espaços para a formação de conceitos.

O cuidado, precisa considerar, principalmente, as necessidades das crianças, que quando observadas, ouvidas e
respeitadas, podem dar pistas importantes sobre a qualidade do que estão recebendo. Para se atingir os objetivos
dos cuidados com a preservação da vida e com o desenvolvimento das capacidades humanas, é necessário que as
atitudes e procedimentos estejam baseados em conhecimentos específicos sobre desenvolvimento biológico,
emocional, e intelectual das crianças, levando em conta diferentes realidades socioculturais (BRASIL, 1998, p. 25).

O convívio escolar será um fator determinante para a aprendizagem dos valores e atitudes. Considerando a escola
como um dos ambientes mais imediatos do aluno, a relação a ela se dará a partir do próprio cotidiano da vida
escolar (PCN’s2.001), cuidar do destino do nosso meio ambiente é responsabilidade de todos. A escola é um lugar
favorável à Educação Ambiental pelo fato de ser grande geradora de resíduos.

Ao se planejar e organizar o espaço escolar, é imprescindível considerar o aspecto da diversidade presente na
escola, que deve procurar atender as diferenças dos educandos e promovendo a liberdade de expressão de
movimento, autonomia, cooperação e interação, itens indispensáveis a formação do sujeito aprende-te. A forma
como os espaços estão organizados comunicam as ideias e as concepções que permeiam o pensamento de quem
os idealizou projetou e organizou, (SILVIA PERRONE,2011).

Para Vasconcellos (2000), o planejamento deve ser compreendido como um instrumento capaz de intervir em uma
situação real para transformá-la. É uma mediação teórica metodológica para a ação consciente e intencional que
tem por finalidade fazer algo vir à tona, fazer acontecer, para isto é necessário estabelecer as condições materiais,
bem como a disposição interior, prevendo o desenvolvimento da ação no tempo e no espaço, caso contrário, vai se
improvisando, agindo sob pressão, administrando por crise.

Ainda segundo Vasconcellos (2000), do ponto de vista educacional, o planejamento é um ato político-pedagógico
porque revela intenções. Segundo ele.

“planejar é elaborar o plano de intervenção na realidade, aliando às exigências de intencionalidade de colocação em ação, é um processo
mental, de reflexão, de decisão, por sua vez, não uma reflexão qualquer, mas grávida de intenções na realidade”. (VASCONCELLOS, 200,

p.43)

Segundo Lima (2001,p16): “o espaço é importante para criança pequena, pois muitas, das aprendizagens que ela
realizará em seus primeiros anos de vida estão ligadas aos espaços disponíveis acessíveis a ela”.

A educação lúdica integra uma teoria profunda e uma prática atuante. Vale ressaltar que falar da educação infantil
é muito mais do que falar de uma instituição, é falar das crianças, que são seres humanos, pequeninos e
exuberantes de vida. Sujeitos esses, que devem ser protagonistas no cotidiano das escolas de Educação Infantil e
têm o direito de ser criança.

A educação Infantil é responsável por proporcionar às crianças experiências que auxiliam a desenvolver suas
capacidades cognitivas, como atenção, memória, raciocínio e o bem-estar em um ambiente cheio de pluralidade.

Conforme o Referencial Curricular Nacional de Educação Infantil seguem os eixos de trabalho na Educação que
norteiam à práxis educativa:
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Linguagem Oral e Escrita;

Matemática;

Natureza e sociedade;

Movimento;

Linguagem musical;

Artes visuais;

Cabe ressaltar que dentro dessa questão, também será oportunizados as crianças vivenciarem experiências de
brincar e imaginar, além de, trabalharmos com as mesmas as Semanas Educativas.

O professor atuará em todo o tempo como um mediador entre o conhecimento e a criança, estimulando sua
curiosidade, necessidades, vivências e trazendo elementos que contribuam para uma aprendizagem mais
significativa. O planejamento será realizado semanalmente levando em consideração o projeto pedagógico da
escola, que tem como prioridade atender as necessidades e interesses que correspondem ao agrupamento IIA.

A turma é mista tendo na mesma criança, com idades de dois a três anos, totalizando 27 crianças, sendo 17
meninos e 10 meninas, essa escolha foi realizada pela equipe gestora da escola, cuja mesma teve por critério
organizar as crianças de forma multietária, ou seja, a turma foi organizada com crianças de idades diferentes uma
das outras, objetivando dessa forma, o favorecimento da aprendizagem das mesmas.

Na realização das atividades propostas para serem realizadas com as crianças, promoveremos momentos de leitura
de um livro/história por meio de rádio, imagens e fantasias, durante o momento da roda as crianças socializarão
suas vivencias diárias com a turma, momento este que exploraremos o tema tratado com todos, bem como, a sua
oralidade, danças ou gestos musicais, além disso, nesse momento será conversada com as crianças a proposta que
será realizada no dia, o que faremos e como a atividade será realizada, falaremos sobre o clima tempo, calendário,
quantidades de meninos e meninas presentes na sala.

As crianças têm bom relacionamento com a professora o processo de ensino-aprendizagem deve ser a interação
para o desenvolvimento, sendo que o ato de ensinar e aprender acontece por meio da afetividade, atenção e uma
boa comunicação com todos ao redor, o contato da professora com as crianças está relacionada ao carinho, o olhar
e confiança, quando se transfere isso para um aluno se ganha um mundo de descobertas, o acolhimento faz toda
diferença, se sentir acolhido protegido facilita na descoberta do eu e do outro e ambos crescem juntos, quanto
mais o professor compreende a dimensão do diálogo na sala com as crianças, maiores avanços estará
conquistando em relação aos seus alunos, o convívio diário fortalece o vínculo e a atenção está sempre direcionada
para as crianças.

É com as monitoras que as crianças passam um período maior, são elas quem cuidam da parte das trocas e
higiene, interagindo sempre bem com todo o agrupamento, dentro dos projetos apresentados o projeto sexta em
cena é realizado todas as sextas e acontecem dramatizações que são realizadas pelas turmas, professoras e
funcionários da escola, de acordo com o projeto trabalhado, socializando as crianças com um ambiente mais
acolhedor e de interação.

Dentro dos projetos citados acima as atividades diárias do semanário, são divididas em duas partes quando
aplicadas, sendo individuais e em grupo. Quando feitas em grupo, normalmente as crianças ficam dispostas em
roda, em espaço apropriado. Quando feita individual, as crianças costumam estar com alguma atividade paralela
orientada pelas monitoras da sala, enquanto a professora retira algumas crianças para que sejam realizadas as
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atividades em pequenos grupos de duas a três por vez.

Além da atividade pedagógica que será trabalhada de acordo com o projeto e o eixo abordado, terão as atividades
lúdicas com brincadeiras, brinquedos ou jogos, e a atividade externa como parque, tanque de areia, sexta em
cena, cineminha (desenho animado-filme ou musical), casinha do Tarzan, casinha de boneca, brincadeiras no pátio
e no quiosque.

As crianças explorarão também diversos espaços da escola, como a sala de aula, o solário, pátio, palco e parques.
Dentre os materiais dispostos para as crianças trabalharem os projetos, estão brinquedos em tamanhos médios e
grandes como (Baldes, pás, rastelos de plástico, bonecos, ursos de pelúcia, materiais sensoriais como lixa, bucha,
algodão, farinha, brinquedos de sucata, latas e chocalhos, elementos naturais como folhas, galhos, flores, jornais,
revistas, papéis coloridos, entre outros).

A roda de conversa é uma forma de comunicação oral, já que muitas competências estão em jogo: explicar, relatar,
argumentar, e considerar a narrativa do outro, permitindo muita aprendizagem. Segundo o Referencial Curricular
Nacional para a Educação Infantil, a roda de conversa é uma situação privilegiada de diálogo e intercâmbio de
ideias para as crianças. Na roda de conversa existe interação entre meninos e meninas, grandes e pequenos sejam
eles alunos antigos ou mais recentes. No momento da roda de conversa se trabalha a diversidade entre as
crianças, na organização das atividades diárias.

Com base nisso, depreende-se a ideia de que os pequenos precisam se relacionar não apenas com seus pares. Os
mais velhos fazem coisas que os menores ainda não conseguem realizar sozinhos e isso é um convite ao
aprendizado. As professoras desenvolveram projetos com base de interação direcionados e desenvolvidos
pensando diretamente nas crianças, incluindo também a semanas educativas.

Os projetos realizados com as crianças do agrupamento II A ao longo do ano serão:

1. “Arte por toda parte”: Ampliar os seus conhecimentos através de desenhos, pinturas, colagens, manuseio
de objetos e materiais diversificados e a releitura de algumas obras de artistas conhecidos. Desenvolver a
coordenação motora, a oralidade e a forma de expressar seus pensamentos e sentimentos, sempre de um
modo lúdico.

2. “Curiosidade da minha turma”: ficou a critério do professor trabalhar atividades que fossem convenientes
para a vivência no dia a dia das crianças. Deixar que as crianças reconheçam seus limites e explorem suas
habilidades e curiosidade. Este projeto tem a finalidade de permitir ao professor um maior conhecimento do
seu aluno.

3. “Brincar com o que não é brinquedo”: Estimular a criatividade, atenção, concentração e demais
capacidades cognitivas e motoras, através da brincadeira não estruturada, fazendo o uso de diferentes
materiais como forma de conhecimento e exploração.

4. “Eu em cena”: Desenvolver a auto expressão da arte cênica (teatro) favorecendo a atenção, observação,
imaginação, a criatividade e o lúdico. Auxiliar na expressão verbal e corporal, exercitando a sua capacidade de
memória e agilidade mental.

Ainda realizaremos com as crianças o projeto:

“Mascote em minha casa”: com o objetivo de fortalecer o vínculo da família e da escola, desenvolver a
responsabilidade do cuidar, toda sexta feira uma criança poderá levar para casa a mascote da turma (Touro
Ferdinando) em pelúcia, e serão incentivados a cuidar do touro durante a rotina em casa com os familiares no
meio onde estão inseridos.
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Sexta em Cena: apresentação de teatro ou uma apresentação musical por agrupamento, realizado pelas
crianças ou pelas professoras todas as sextas feiras.

Semanas educativas: As semanas educativas escolhidas pelas professoras juntamente com a equipe
gestora para serem trabalhadas com as crianças foram: Educação inclusiva, pipa sem cerol, trânsito seguro,
alimentação saudável.

A avaliação ocorrerá conforme as observações diárias e por meios de registros também diários feitos pela
professora; sempre considerando a participação, a interação, o aprendizado dos alunos nas realizações das
atividades propostas. Bem como, a mesma se dará também por meio de fotos e exposição dos trabalhos das
crianças.
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A

Planejamento Específico

Disciplina: Educação Especial

Professor: 911001500 - CLEUMA BARBOSA PEREIRA

O atendimento educacional especializado atua articuladamente com o ensino regular, trata-se de uma modalidade
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de educação escolar e permeia todos os níveis da educação básica, LBDN9394/96. De acordo com a política
nacional de educação especial, o público-alvo é:

Na perspectiva da educação inclusiva, a educação especial passa a constituir a proposta pedagógica da escola,

definindo como seu público-alvo os alunos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas

habilidades/superdotação. Nestes casos e outros, que implicam em transtornos funcionais específicos, a educação

especial atua de forma articulada com o ensino comum, orientando para o atendimento às necessidades educacionais

especiais desses alunos.(BRASIL,2008p.15)

O trabalho de ensino inclusivo será desenvolvido na perspectiva da co-docência, com as professoras e
monitoras da unidade educacional, desenvolvendo assim, o trabalho em parceria com a professora de Educação
Especial, na busca de um ensino colaborativo no processo de ensino aprendizagem dos alunos.

A professora de especial buscará em sua prática pedagógica possibilitar flexibilização, adequação e
adaptação, quando houver necessidade para crianças que são publico alvo. Ressalta-se que nesta unidade
educacional ainda não há alunos com diagnóstico, estão em processo de investigação pela professora AEE
(Atendimento Educacional Especializado) e equipe pedagógica.

A partir do levantamento das características, será dada ênfase às atividades que serão desenvolvidas com os
alunos que são publico alvo da Educação especial, visando o desenvolvimento dentro das especificidades
individuais e coletivas, respeitando-se a faixa etária.

São objetivos do atendimento educacional especializado: promover condições de acesso, integrar o aluno, regular e
garantir serviços de apoio especializados de acordo com as especificidades dos alunos, auxiliar os professores de
sala em busca do desenvolvimento integral do aluno com NEE (Necessidades Educativas Especiais), realizar
trabalho coletivo com o grupo da unidade educacional para que haja efetiva inclusão.

Para que os objetivos acima sejam alcançados, serão utilizados os recursos:

* PEI (Plano Educacional Individualizado)

* Recursos visuais/imagens

* Fichas de comunicação

* Cartazes

* Objetos concretos
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* Pesquisas junto com as famílias

A partir deste plano de ensino voltado para o atendimento especializado, será avaliado o processo de inclusão dos
alunos com NEE (Necessidades Educativas Especiais). Pretende-se que esta avaliação seja processual e com a
participação de toda a equipe gestora, pedagógica e operacional da unidade escolar.

Referências Bibliográficas:

BRASIL, política nacional de educação especial na perspectiva da educação inclusiva, Brasília, 2008. Disponível em:
http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/politicaeducespecial.pdf, Acesso em 10 fevereiro 2020.

BRASIL. Ministério da Educação. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB 9.394, de 20 de dezembro de
1996. BRASIL. Ministério da Educação. 

B

Planejamento Específico

Disciplina: Educação Infantil

Professor: 911000881 - BRUNA VENGRES SANTOS CAMACHO

  “Ninguém caminha sem aprender a caminhar, sem aprender a fazer o caminho caminhando, refazendo e
retocando o sonho pelo qual se pôs a caminhar.”

Paulo Freire

A Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, é um direito humano e social de todas as crianças
até seis anos de idade, sem distinção alguma decorrente de origem geográfica, caracteres do fenótipo (cor da pele,
traços de rosto e cabelo), da etnia, nacionalidade, sexo, de deficiência física ou mental, nível socioeconômico ou
classe social. Também não está atrelada à situação trabalhista dos pais, nem ao nível de instrução, religião, opinião
política ou orientação sexual.

Ela é oferecida em creches e pré-escolas, as quais se caracterizam como espaços institucionais não
domésticos que constituem estabelecimentos educacionais públicos ou privados que educam e cuidam de crianças
de 0 a 5 anos de idade no período diurno, em jornada integral ou parcial, regulados e supervisionados por órgão
competente do sistema de ensino e submetidos a controle social.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9.394, sancionada em 20/12/96, estabelece as
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diretrizes e bases da Educação Nacional, e no seu Artigo 29º trata da Educação Infantil.

A Educação Infantil tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança até seis anos, em seus
aspectos físicos, psicológicos, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade.

A Educação Infantil desempenha um papel importante junto à criança, principalmente em seus primeiros
anos de vida, a qual lhe permite uma maior participação e desenvolvimento na sociedade, interagindo e
conhecendo sua identidade, autonomia, aprendizagem, especificidade e nas brincadeiras, que são a forma mais
produtiva de adquirirem conhecimento e se relacionarem com outro.

“Ao brincar, a criança assume papéis e aceita as regras próprias da brincadeira,
executando, imaginariamente, tarefas para as quais ainda não está apta ou não sente
como agradáveis na realidade.”

Lev Vygotsky

É no ato de brincar que a criança estabelece os diferentes vínculos entre as características do papel
assumido, suas competências e as relações que possuem com outros papéis, tomando consciência disto e
generalizando para outras situações. Para brincar é preciso que as crianças tenham certa independência para
escolher seus companheiros e os papéis que assumirão no interior de um determinado tema e enredo, cujos
desenvolvimentos dependem unicamente da vontade de quem brinca.

“As crianças desta faixa etária, como sabemos, tem necessidade de atenção, carinho,
segurança, sem as quais elas dificilmente poderiam sobreviver. Simultaneamente, nesta etapa,
as crianças tomam contato com o mundo que as cerca, através das experiências diretas com as
pessoas e as coisas deste mundo e com as formas de expressão que nele ocorrem. Esta inserção
das crianças no mundo não seria possível sem que atividades voltadas simultaneamente para
cuidar e educar estivessem presentes.”

Guimarães & Garms

Sobre o cuidar na Instituição de Educação Infantil, compreende-se como parte integrante da educação, de
valorizar e ajudar o outro a se desenvolver como ser humano, envolve os cuidados relacionais e os cuidados com
os aspectos biológicos do corpo. Cuidar e educar, portanto, pressupõe criar espaços que propicie a criança vivenciar
situações de socialização, de integração e de adaptação social para que símbolos e significados possam ser
recriados, negociados e transformados à medida que possibilitem garantir o convívio harmonioso com as
diferenças, propondo às crianças a participação de vivências culturais diferenciadas.

Dessa forma, cuidar e educar é impregnar a ação pedagógica de consciência, estabelecendo uma visão
integrada do desenvolvimento da criança com base em concepções que respeitem a diversidade, o momento e a
realidade peculiares a infância. Essa ação dual implica reconhecer que o desenvolvimento, a construção dos
saberes, a construção do ser não ocorre em momentos e compartimentos, pois a criança é um ser completo tendo
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sua interação social e construção como ser humano permanentemente estabelecido em tempo integral. Cuidar e
educar significa compreender que o espaço/tempo em que a criança vive exige seu esforço particular e mediação
do professor como forma de proporcionar ambientes que estimulem a curiosidade com consciência e
responsabilidade.

Outro fator importante para o processo aprendizagem na educação infantil é o espaço, desde que a criança nasce,
ela precisa de espaços que ofereçam liberdade de movimentos, segurança e que acima de tudo possibilitem sua
socialização com o mundo e com as pessoas que a rodeiam. A organização dos espaços na educação
infantil é fundamental para o desenvolvimento integral da criança, desenvolvendo suas
potencialidades e propondo novas habilidades sejam elas: motoras, cognitivas ou afetivas. A
criança que vive em um ambiente construído para ela e por ela adquire vivências e emoções
que a farão expressar sua maneira de pensar, bem como a maneira como vivem e sua
relação com o mundo.

Assim as atividades serão realizadas em diversos espaços, sala de aula, contação de histórias na casinha de
boneca, casinha do Tarzan, circuitos e gincanas em espaços abertos como pátio e área verde externa, solário para
experiências e brincadeiras dirigidas, palco onde as crianças podem trabalhar a música e movimentos,
apresentações de teatros e danças, refeitório na realização de culinária. A organização anterior e posterior do
espaço que será utilizado será feita pela professora e auxílio das monitoras.

Durante as atividades que serão realizadas as crianças serão organizadas de diversas maneiras, tudo
dependerá da atividade proposta, algumas serão em grupos pequenos, grupos grandes, outras, grupo de meninas
e meninos, individual para assim as crianças poderem ter diversas experiências e aprendizados.

As estratégias que serão utilizadas nas atividades serão de pinturas com tintas, giz, lápis, confecção de
cartazes com recursos variados, colagens, experiências com materiais diversos, culinárias, jogos, confecção de
jogos e brinquedos com sucatas. Assim as crianças poderão ter novas experiências e novos conhecimentos.

Os materiais que serão utilizados durante as atividades propostas se dará de materiais industrializados a
reciclável. Será utilizado: tintas, colas, giz de cera para confecção de cartazes, materiais recicláveis como: garrafas
pet, caixas de papelão, tampinhas, revistas, jornais, para confecção de brinquedos e jogos, naturais como:
alimentos, areia, sementes, para culinárias, confecção de massinhas, horta e experiências.

Será trabalhada a autonomia das crianças em todos os momentos, onde as crianças terão responsabilidades
com seus pertences em guardar e cuidar, na troca as monitoras incentivarão que as mesmas tenham autonomia e
se sintam capazes de realizarem essa tarefa, a professora ajudará as crianças nos momentos de conflitos onde seu
papel fundamental será conduzir a situação de maneira justa e isenta de parcialidade.

Será feito integração entre as crianças do mesmo agrupamento e de agrupamentos diferentes entre crianças
e adultos através de atividades e o projeto sexta em cena onde as crianças interagem com todas as crianças da
unidade escolar através do período de apresentação de danças e teatros.
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A área de conhecimento será através da divisão de eixos estabelecidos para a educação infantil, que
englobam linguagem oral, movimento, artes, matemática, música e natureza e sociedade, Os projetos que serão
trabalhados ao longo do ano letivo serão temas de grande importância para a aprendizagem e desenvolvimento da
criança.

Projeto Arte por toda a parte

O objetivo será ampliar os seus conhecimentos através de desenhos, pinturas, colagens, manuseio de objetos
e materiais diversificados. Desenvolver a coordenação motora, a oralidade e a forma de expressar seus
pensamentos e sentimentos, sempre de um modo lúdico.

Curiosidade da minha turma

Objetivamos com esse projeto, estimular as crianças a exporem suas curiosidades; desenvolver a vontade de
compartilhar descobertas (seja em um jogo, uma história diferente, algo que aconteceu em casa, etc.). Estimular e
desenvolver o ritmo, motricidade, entre outras. Propiciar momentos de curiosidade sobre o novo; estimular a
participação das famílias. Bem como, observar o meio natural, desenvolver a linguagem oral; a coordenação
motora grossa e fina; a socialização, a imaginação e a criatividade.

Brincar com o que não é brinquedo

O objetivo será estimular a criatividade, atenção, concentração e demais capacidades cognitivas e motoras,
através da brincadeira não estruturada, fazendo uso de diferentes materiais como forma de conhecimento
(aprendizagem) e exploração.

Eu em Cena

O objetivo será desenvolver a autoexpressão por meio da arte cênica (teatro) favorecendo a atenção,
observação, imaginação, a criatividade e o lúdico. Auxiliar na expressão verbal e corporal, como também exercitar
a sua capacidade de memória e agilidade mental.

Mascote em minha casa

O objetivo será fortalecer o vínculo da família e da escola, desenvolver a responsabilidade do cuidar. Toda
sexta-feira uma criança poderá levar para casa a mascote da turma “Galinha Pintadinha”, e serão incentivados a
cuidar da Galinha durante a rotina em casa com os familiares no meio onde estão inseridos.

A pedagogia de projetos orientará o trabalho pedagógico, a criança será participante ativa no processo de

Prefeitura Municipal de Campinas
Secretaria Municipal de Educação

http://pponlinesme.campinas.sp.gov.br
15/07/2021 14:54:59   Página 90 de 147



ensino aprendizagem e o conhecimento será construído considerando os aspectos cognitivos, físicos, sociais e
emocionais da criança. O professor atuará como mediador entre o conhecimento e a criança, estimulando sua
curiosidade, necessidades, vivências e trazendo elementos que contribuam para uma aprendizagem mais
significativa.

Também serão trabalhadas semanas educativas previstas pela Prefeitura de Campinas e Secretaria de
Educação. Serão elas:

Educação Inclusiva: O objetivo será estimular a empatia entre os alunos, ou seja, a experiência pela qual
uma pessoa se identifica com outra, e desenvolver atividades inclusivas.

Pipa sem cerol: O objetivo será conscientizar as crianças e os pais que para uma brincadeira saudável e
divertida não precisamos de cerol. Será realizada palestra pela Guarda Municipal de Campinas com os pais e
crianças e realização de oficina de pipa.

Alimentação Saudável: O objetivo será criar momentos e situações em que as crianças tenham a
oportunidade de aprender a se alimentar, de maneira correta e saudável, dentro e fora do ambiente escolar.

Trânsito Seguro: Tem como objetivo desenvolver a consciência a respeito da importância de respeitar as
normas de trânsito, conhecer, ainda que minimamente, a sinalização de trânsito e suas interpretações;

O planejamento é realizado semanalmente levando em consideração o projeto pedagógico da escola, o
planejamento anual da turma e as necessidades que correspondem ao agrupamento II B, que é misto, com idades
de 1 ano e 9 meses a 2 anos e 10 meses, totalizando 30 crianças, sendo 16 meninas e 14 meninos.

Tendo em vista que trabalhamos com agrupamentos, sendo esta a divisão das crianças preestabelecida pela
equipe gestora, agrupando-os de acordo com a faixa etária destinada ao agrupamento II, faz-se necessário
estimular as crianças maiores e ajudarem as menores, considerando que independente da faixa etária ambos
contribuem na troca de experiências e auxiliam nos momentos de interações.

A turma é ativa, a maioria das crianças vem com os pais para a unidade escolar, somente 1 criança vem com
transporte escolar contratado pelos pais. Nesta turma temos 7 crianças iniciando o ano desfraldadas, a maioria das
crianças da sala já vem da mesma unidade escolar do ano anterior.

A avaliação das crianças será continua, através da avaliação semanal, avaliações individuais, desempenho e
integração nas atividades coletivas, feita com as observações diárias de cada criança.

REFÊRENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

Concepção do Brincar e Aprender na Visão de Vygotsky
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https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/pedagogia/concepcao-do-brincar-e-aprender-na-visao-de-
piaget-e-vygotsky/32223

Diretrizes Curriculares da Educação BÁSICA PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL: Um Processo Contínuo de Reflexão e
Ação

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

BRASIL, Referencial Curricular Para a Educação Infantil. Vol. 1. Brasília: MEC/SEI,1998.

GUIMARÃES & GARMS, 2011

B

Planejamento Específico

Disciplina: Educação Especial

Professor: 911001500 - CLEUMA BARBOSA PEREIRA

O atendimento educacional especializado atua articuladamente com o ensino regular, trata-se de uma modalidade
de educação escolar e permeia todos os níveis da educação básica, LBDN9394/96. De acordo com a política
nacional de educação especial, o público-alvo é:

Na perspectiva da educação inclusiva, a educação especial passa a constituir a proposta pedagógica da escola,

definindo como seu público-alvo os alunos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas

habilidades/superdotação. Nestes casos e outros, que implicam em transtornos funcionais específicos, a educação

especial atua de forma articulada com o ensino comum, orientando para o atendimento às necessidades educacionais

especiais desses alunos.(BRASIL,2008p.15)

O trabalho de ensino inclusivo será desenvolvido na perspectiva da co-docência, com as professoras e
monitoras da unidade educacional, desenvolvendo assim, o trabalho em parceria com a professora de Educação
Especial, na busca de um ensino colaborativo no processo de ensino aprendizagem dos alunos.

A professora de especial buscará em sua prática pedagógica possibilitar flexibilização, adequação e
adaptação, quando houver necessidade para crianças que são publico alvo. Ressalta-se que nesta unidade
educacional ainda não há alunos com diagnóstico, estão em processo de investigação pela professora AEE
(Atendimento Educacional Especializado) e equipe pedagógica.

A partir do levantamento das características, será dada ênfase às atividades que serão desenvolvidas com os
alunos que são publico alvo da Educação especial, visando o desenvolvimento dentro das especificidades
individuais e coletivas, respeitando-se a faixa etária.
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São objetivos do atendimento educacional especializado: promover condições de acesso, integrar o aluno, regular e
garantir serviços de apoio especializados de acordo com as especificidades dos alunos, auxiliar os professores de
sala em busca do desenvolvimento integral do aluno com NEE (Necessidades Educativas Especiais), realizar
trabalho coletivo com o grupo da unidade educacional para que haja efetiva inclusão.

Para que os objetivos acima sejam alcançados, serão utilizados os recursos:

* PEI (Plano Educacional Individualizado)

* Recursos visuais/imagens

* Fichas de comunicação

* Cartazes

* Objetos concretos

* Pesquisas junto com as famílias

A partir deste plano de ensino voltado para o atendimento especializado, será avaliado o processo de inclusão dos
alunos com NEE (Necessidades Educativas Especiais). Pretende-se que esta avaliação seja processual e com a
participação de toda a equipe gestora, pedagógica e operacional da unidade escolar.

Referências Bibliográficas:

BRASIL, política nacional de educação especial na perspectiva da educação inclusiva, Brasília, 2008. Disponível em:
http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/politicaeducespecial.pdf, Acesso em 10 fevereiro 2020.

BRASIL. Ministério da Educação. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB 9.394, de 20 de dezembro de
1996. BRASIL. Ministério da Educação. 

C

Planejamento Específico

Disciplina: Educação Infantil

Professor: 911000811 - JUCIELE CAROLINA BARCELOS SILVA

 “A infância é o tempo de maior criatividade na vida de um ser humano.”
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Jean Piaget

 

A Educação Infantil é uma das mais importantes etapas da formação da criança, pois é onde ela começa a
experimentar o mundo fora do núcleo familiar, faz novos amigos, aprende a conviver com as diferenças e faz
várias descobertas em todas as áreas do conhecimento. Hoje as creches não podem mais serem vistas só como um
lugar onde são realizados somente os cuidados básicos de higiene e alimentação.

Mas sim, onde o educar e o cuidar estejam agregados e mais ainda, onde laços afetivos são criados, é grande
a importância dos primeiros anos de vida para a construção dos alicerces da personalidade e do conhecimento.
Cuidar e educar significa compreender que o espaço/tempo em que a criança vive exige seu esforço particular e
mediação do professor como forma de proporcionar ambientes que estimulem a curiosidade com consciência e
responsabilidade.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9.394, sancionada em 20/12/96, estabelece as
diretrizes e bases da Educação Nacional, e no seu Artigo 29º trata da Educação Infantil. A Educação Infantil,
primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança até seis anos, em
seus aspectos físicos, psicológicos, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade.

A Educação Infantil lhe permite uma maior participação e desenvolvimento na sociedade, interagindo e
conhecendo sua identidade, autonomia, aprendizagem, especificidade e nas brincadeiras, que são a forma mais
produtiva de adquirirem conhecimento e se relacionarem com outro.

“Ao brincar, a criança assume papéis e aceita as                     regras próprias da
brincadeira, executando, imaginariamente, tarefas para as quais ainda não está apta ou
não sente como agradáveis na realidade.”

                                                                                                Lev Vygotsky

É no ato de brincar que a criança estabelece os diferentes vínculos entre as características do papel
assumido, suas competências e as relações que possuem com outros papéis, tomando consciência disto e
generalizando para outras situações. Para brincar é preciso que as crianças tenham certa independência para
escolher seus companheiros e os papéis que irão assumir no interior de um determinado tema e enredo, cujos
desenvolvimentos dependem unicamente da vontade de quem brinca.

          Importante ressaltar que a ‘consequência’ do processo de aprendizagem é o
estabelecimento de habilidades que serão imprescindíveis para as etapas futuras da vida da
criança. Ao longo do desenvolvimento das crianças, nota-se que elas passam por diferentes
fases, são elas: o estágio sensório-motor, o estágio pré-operatório, o estágio operatório-
concreto e o estágio operatório-formal. Todos eles acompanham uma determinada faixa
etária e marca importantes aquisições, tais como a percepção, o aspecto cognitivo, a
psicomotricidade, o pensamento lógico, a compreensão com a experiência vivenciada por
outra pessoa, entre outros.
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          A criança que vive em um ambiente construído para ela e por ela vivência emoções que a farão expressar
sua maneira de pensar, bem como a maneira como vivem e sua relação com o mundo. Para que isso ocorra de
maneira prazerosa às crianças, utilizaremos todos os espaços internos da unidade que são sala de aula; pátio
interno; refeitório e o palco. Os ambientes externos: parques, casinha do Tarzan, casinha de boneca; quiosque,
gramado, solário e estacionamento.

Assim as atividades serão realizadas em diversos espaços, sala de aula, contação de
histórias na casinha de boneca, circuitos e gincanas em espaços abertos como pátio e área
verde externa, solário para experiências e brincadeiras dirigidas, palco onde as crianças
podem trabalhar a música e movimentos, apresentações de teatros e danças, refeitório na
realização de culinária. A organização anterior e posterior do espaço que será utilizado será
feita pela professora e auxilio das monitoras.

Durante as atividades que serão realizadas as crianças serão organizadas de diversas
maneiras, tudo dependerá da atividade proposta, algumas serão em grupos pequenos,
grupos grandes, outras, grupo de meninas e meninos, individual para assim as crianças
poderem ter diversas experiências e aprendizados.

As estratégias que serão utilizadas nas atividades serão de pinturas com tintas, giz,
lápis, confecção de cartazes com recursos variados, colagens, experiências com materiais
diversos, culinárias, jogos. Assim as crianças poderão ter novas experiências e novos
conhecimentos.

Os materiais que serão utilizados durante as atividades propostas se dará de materiais
industrializados a reciclável. Serão utilizados tintas, colas, giz e giz de cera para confecção
de cartazes, materiais recicláveis como: garrafas pet, caixas de papelão, tampinhas,
revistas, jornais e outros, para confecção os trabalhos de artes, recursos naturais como:
alimentos, areia, sementes, para culinárias, confecção de massinhas, e experiências.

Será trabalhada a autonomia das crianças em todos os momentos, onde as crianças
terão responsabilidades com seus pertences em guardar e cuidar, na troca as monitoras
incentivarão que as mesmas tenham autonomia e se sintam capazes de realizarem essa
tarefa, a professora ajudará as crianças nos momentos de conflitos onde seu papel
fundamental será conduzir a situação de maneira justa e isenta de parcialidade.

Será feito integração entre as crianças do mesmo agrupamento; entre agrupamentos
diferentes; entre crianças/crianças; bem como, criança/adultos; através de atividades
propostas. O projeto sexta em cena onde as crianças interagem com todas as crianças da
unidade escolar através do período de apresentação de danças e teatros.

No início das atividades ouve uma observação do interesse das crianças para a escolha
do nome da turma, as quais surgiram três possibilidades: Turma do gato que foi uma das
possibilidades trazida pelas crianças; Turma da Alegria possibilidade levada pela professora,
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e, Turma dos Sentimentos possibilidade trazida pelas monitoras, que foram discutidos e
apresentados em roda, posteriormente realizamos atividades relacionadas aos nomes e
finalizamos com a escolha feita pelas crianças, onde a professora trouxe a imagem impressa
de cada tema e as crianças foram escolhendo uma a uma.

Turma do gato teve 06 votos; Turma da Alegria teve 07 votos e Turma dos sentimentos
teve 10 votos, 02 crianças não quiseram escolher e 01 ainda não tinha retornado para a
escola, ficando assim escolhido o nome de Turma dos sentimentos e o mascote que tem
o objetivo despertar a curiosidade das crianças e de seus pais e assim, oportunizarmos as
famílias a se tornarem parte integrante na vida escolar de seus filhos, através da proposta
do “mascote em minha casa”.

Cabe ressaltar que através da realização desse projeto do mascote em minha casa,
objetivamos possibilitar estratégias que despertam a imaginação e trabalhem a afetividade,
o respeito e o cuidado; além de uma maior interação entre as famílias e as crianças. Serão
utilizados para esse momento, emojis que representam numa figura abstrata os
sentimentos e os mesmos serão confeccionados pelas crianças, com o auxilio da professora
e das monitoras.

A área de conhecimento será através da divisão de eixos estabelecidos para a educação infantil, que englobam
linguagem oral, movimento, artes, matemática, música e natureza e sociedade, Os projetos que serão trabalhados
ao longo do ano letivo serão temas de grande importância para a aprendizagem e desenvolvimento da criança. São
os mesmos:

1-   “Arte por toda parte”:

Nenhuma atividade na Educação é tão relevante como de criar desenhos, pinturas, montar, colar, ir ainda mais
longe à meio ao mundo da imaginação infantil. A criatividade é uma potencialidade do ser humano e sua realização
é uma das suas necessidades, uma vez que, é através dessa habilidade que despertamos a imaginação, a
concentração, a coordenação motora, a realização, o desenvolvimento cógnito e motor das crianças, além de
estimular o gosto pelas artes.

Cada criança traz em si um potencial em sua particularidade, que é moldado de acordo com a realidade social em
que vive e o produto deste encontro é a criação. Criar é formar no sentido de dar vida a alguma coisa.  É através
desse contexto que criando a criança ordena, configura, amplia, e com isto desenvolve seus processos mentais,
sua inteligência matemática, musical, intelectual e interpessoal.

Manusear, amassar, transformar algo em uma coisa pessoal com uma interferência própria é estabelecer para si
mesma o sentido da forma, do limite, do equilíbrio, pode ser com um simples rabiscos, mas que reflete aspectos
expressivos de seu desenvolvimento tais com: Crescimento, maturação, mudanças de níveis.

Objetivamos com esse projeto proporcionar às crianças a oportunidade de ampliarem os seus conhecimentos
através de desenhos, pinturas, colagens, manuseio de objetos e materiais diversificados e a releitura de algumas
obras de artistas conhecidos. Desenvolver a coordenação motora, a oralidade e a forma de expressar seus
pensamentos e sentimentos, sempre de um modo lúdico.
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2-   “Curiosidades da minha turma”

O objetivo do mesmo é o de oportunizar que as crianças reconheçam seus limites e explorem suas
habilidades e curiosidades. Além de, colocar em destaque a visão, a audição, o tato e o paladar; aumentar o
vocabulário das crianças, bem como, incentivar a pesquisa na vida de cada uma para o seu desenvolvimento.

3-    “Brincar com o que não é brinquedo”

O objetivo desse projeto é o de estimular a criatividade, atenção, concentração e demais capacidades cognitivas e
motoras, através das brincadeiras não estruturadas, fazendo uso de diferentes materiais como forma de
conhecimento (aprendizagem) e exploração. Bem como, Ilustrar o brincar ampliado, repleto de diferentes cenários
e elementos. Enriquecendo dessa forma, a iniciativa bem como, a ampliação da curiosidade e da criatividade das
crianças com os brinquedos não estruturados.

4-   “Eu em Cena”:

O teatro e a música tem uma importância fundamental na educação, eles permitem ao aluno uma enorme
sucessão de ideias e de aprendizados onde podemos citar como exemplos, a socialização, integração, a
criatividade, a coordenação, a memorização, o vocabulário e muitos outros.

Através do teatro e da música o professor pode perceber traços de personalidade do aluno, seu
comportamento individual e em grupo, traços de seu desenvolvimento. O teatro e a música é um exercício de
cidadania e um meio de ampliar o repertório cultural de qualquer estudante. Pensar em teatro e música infantil,
antes de tudo, é pensar em Arte e, como tal, é ter claro que a formação do indivíduo é mediada pelas relações
artístico-culturais.

O teatro e a música na escola, de acordo com os PCNS de Arte (2001) tem o intuito de que o aluno
desenvolva um maior domínio do corpo, tornando-o expressivo, um melhor desempenho na verbalização, uma
melhor capacidade para responder às situações emergentes e uma maior capacidade de organização de domínio
de tempo.

Diante disso, temos por objetivo desenvolver a auto expressão por meio da arte cênica (teatro) favorecendo
a atenção, observação, imaginação, a criatividade e o lúdico. Auxiliar na expressão verbal e corporal, como
também exercitar a sua capacidade de memória e agilidade mental.

Além de, ampliar o horizonte na utilização de recursos audiovisuais e tecnológicos que possam vir a tornar as
atividades escolares mais interessantes e estimulantes para a aprendizagem. Bem como, ampliar e garantir
atitudes e valores norteadores do convívio em sociedade cada vez mais igualitária e incentivar a criança expor seus
sentimentos da melhor forma e amenizar possível timidez em comportamento e fala.

A pedagogia de projetos orientará o trabalho pedagógico, a criança será participante ativa no processo de
ensino aprendizagem e o conhecimento será construído considerando os aspectos cognitivos, físicos, sociais e
emocionais da criança. O professor atuará como mediador entre o conhecimento e a criança, estimulando sua
curiosidade, necessidades, vivências e trazendo elementos que contribuam para uma aprendizagem mais
significativa.
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Nesse ano Letivo também trabalharemos as semanas educativas que ajudará nesse processo de ensino
aprendizagem que serão: Março – Família na escola; Abril – Educação Inclusiva; Junho – Pipa sem cerol; Agosto –
Alimentação saudável e Setembro – Trânsito seguro.

           O planejamento é realizado semanalmente levando em consideração o projeto pedagógico da escola, o
planejamento anual da turma e as necessidades que correspondem ao agrupamento II C, que é misto, com idades
de 02 anos a 02 anos e 09 meses, totalizando 26 crianças, sendo 09 meninas e 17 meninos.  A escolha da turma foi
feita pela gestão respeitando o critério de organizar as crianças de forma multietária, ou seja, a turma foi
organizada com crianças de idades diferentes uma das outras, objetivando dessa forma, o favorecimento da
aprendizagem das mesmas.

                     A turma é ativa, a maioria das crianças vem com os pais para a unidade escolar, somente 01 criança
vem com transporte escolar contratado pelos pais e 02 vão embora ao final do período com o transporte escolar
contratado pela família. Das 26 crianças 15 ainda usam fraldas, a maioria das crianças da sala já vem da mesma
unidade escolar do ano anterior.

                      A avaliação das crianças será continua, através da avaliação semanal, avaliações individuais,
desempenho e integração nas atividades coletivas, feita com as observações diárias de cada criança.

 

REFÊRENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

Concepção do Brincar e Aprender na Visão de Vygotsky

https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/pedagogia/concepcao-do-brincar-e-aprender-na-
visao-de-piaget-e-vygotsky/32223

Diretrizes Curriculares da Educação BÁSICA PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL: Um Processo Contínuo de Reflexão e
Ação

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

BRASIL, Referencial Curricular Para a Educação Infantil. Vol. 1. Brasília: MEC/SEI,1998. 

 

 

C

Planejamento Específico

Disciplina: Educação Especial
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Professor: 911001500 - CLEUMA BARBOSA PEREIRA

O atendimento educacional especializado atua articuladamente com o ensino regular, trata-se de uma modalidade
de educação escolar e permeia todos os níveis da educação básica, LBDN9394/96. De acordo com a política
nacional de educação especial, o público-alvo é:

Na perspectiva da educação inclusiva, a educação especial passa a constituir a proposta pedagógica da escola,

definindo como seu público-alvo os alunos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas

habilidades/superdotação. Nestes casos e outros, que implicam em transtornos funcionais específicos, a educação

especial atua de forma articulada com o ensino comum, orientando para o atendimento às necessidades educacionais

especiais desses alunos.(BRASIL,2008p.15)

O trabalho de ensino inclusivo será desenvolvido na perspectiva da co-docência, com as professoras e
monitoras da unidade educacional, desenvolvendo assim, o trabalho em parceria com a professora de Educação
Especial, na busca de um ensino colaborativo no processo de ensino aprendizagem dos alunos.

A professora de especial buscará em sua prática pedagógica possibilitar flexibilização, adequação e
adaptação, quando houver necessidade para crianças que são publico alvo. Ressalta-se que nesta unidade
educacional ainda não há alunos com diagnóstico, estão em processo de investigação pela professora AEE
(Atendimento Educacional Especializado) e equipe pedagógica.

A partir do levantamento das características, será dada ênfase às atividades que serão desenvolvidas com os
alunos que são publico alvo da Educação especial, visando o desenvolvimento dentro das especificidades
individuais e coletivas, respeitando-se a faixa etária.

São objetivos do atendimento educacional especializado: promover condições de acesso, integrar o aluno, regular e
garantir serviços de apoio especializados de acordo com as especificidades dos alunos, auxiliar os professores de
sala em busca do desenvolvimento integral do aluno com NEE (Necessidades Educativas Especiais), realizar
trabalho coletivo com o grupo da unidade educacional para que haja efetiva inclusão.

Para que os objetivos acima sejam alcançados, serão utilizados os recursos:

* PEI (Plano Educacional Individualizado)

* Recursos visuais/imagens

* Fichas de comunicação

* Cartazes

Prefeitura Municipal de Campinas
Secretaria Municipal de Educação

http://pponlinesme.campinas.sp.gov.br
15/07/2021 14:54:59   Página 99 de 147



* Objetos concretos

* Pesquisas junto com as famílias

A partir deste plano de ensino voltado para o atendimento especializado, será avaliado o processo de inclusão dos
alunos com NEE (Necessidades Educativas Especiais). Pretende-se que esta avaliação seja processual e com a
participação de toda a equipe gestora, pedagógica e operacional da unidade escolar.

Referências Bibliográficas:

BRASIL, política nacional de educação especial na perspectiva da educação inclusiva, Brasília, 2008. Disponível em:
http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/politicaeducespecial.pdf, Acesso em 10 fevereiro 2020.

BRASIL. Ministério da Educação. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB 9.394, de 20 de dezembro de
1996. BRASIL. Ministério da Educação. 

D

Planejamento Específico

Disciplina: Educação Infantil

Professor: 911001290 - DANIELA SMANIOTTO MARQUES

A Educação Infantil como etapa inicial da educação básica é de extrema importância para o desenvolvimento das
habilidades e das capacidades físicas, cognitivas, afetiva, e os relacionamentos interpessoais da criança. E isso
possibilitará a compreensão do mundo humano pela criança, neste sentido é essencial trabalhar atividades
operacionais, pois é a partir da interação com o meio, determinado por um ato intencional e dirigido do professor
que a criança aprende.

Por isso, é importante que todas as ações sejam planejadas de forma conjunta e articuladas, no sentido de
minimizar as possíveis dificuldades apontadas no processo educativo, possibilitando que a Educação infantil
cumpra sua missão, diante das exigências do cuidar e educar com qualidade, nesse universo escolar infantil.

Para Tosta (2013, p. 8), “o âmbito familiar é o primeiro socializador de todo indivíduo”. É o espaço onde o
indivíduo passa exercer o papel fundamental no decorrer de sua trajetória. Pois são as experiências vividas no
contexto familiar quando criança, que contribuirão para a formação enquanto adulto. Por isso, a escola é um
espaço onde os indivíduos começam a ter as relações para além da família, ou seja, passa a conviver com pessoas
de diferentes raças, cor, etnia, religião e cultura.

Além disso, a educação é um direito que está garantido na Constituição Federal Brasileira, desde 1988, no
artigo 205, que diz: “a educação, é direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada
com a colaboração da sociedade [...]”, sendo assim, todos, sem excessão devem ter acesso à educação.

O Educador deve ter como objetivo o desenvolvimento pessoal de cada criança e de sua capacidade de
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pensar, e seu papel são fundamentais, pois ele é um agente ativo na formação de um cidadão. As crianças
necessitam de modelos a serem seguidos, pois seus únicos exemplos nos primeiros anos de vida são os pais,
seguidos dos professores e amizades encontrados no ambiente escolar.

O Educador tem influência para orientar e motivar desde o primeiro contato, e ele não só transmite
conhecimento, mas também englobam questões relacionadas ao amor, fraternidade, dignidade, solidariedade,
responsabilidade, ética e outros valores fundamentais.

“O lúdico influencia enormemente o desenvolvimento da criança. É através do jogo que a criança aprende a agir, sua
curiosidade é estimulada, adquire iniciativa e autoconfiança, proporciona o desenvolvimento da linguagem, do
pensamento e da concentração.”

(VYGOTSKY, 1998)

Segundo Vygotsky, o desenvolvimento cognitivo do aluno se dá por meio da interação social, ou seja, de sua
interação com outros indivíduos e com o meio. O autor considera que o desenvolvimento ocorre ao longo da vida e
que as funções psicológicas superiores são construídas ao longo dela. Ele não estabelece fases para explicar o
desenvolvimento.

Segundo o mesmo, a criança usa as interações sociais como formas privilegiadas de acesso a informações:
aprendem a regra do jogo, através dos outros e não como o resultado de um engajamento individual na solução de
problemas. Desta maneira, aprende a regular seu comportamento pelas reações, quer elas pareçam agradáveis ou
não. 

Nesta perspectiva, a brincadeira infantil assume uma posição privilegiada, rompendo com a visão tradicional
de que ela é uma atividade natural para satisfazer os instintos infantis. Brincar é uma importante forma de
comunicação, é por meio deste ato que a criança pode reproduzir o seu cotidiano. O ato de brincar possibilita o
processo de aprendizagem da criança, pois facilita a construção da reflexão, da autonomia e da criatividade,
estabelecendo, desta forma, uma relação estreita entre jogo e aprendizagem.

De acordo com o Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil (BRASIL, 1998, p. 27, v.01):

“O principal indicador da brincadeira, entre as crianças, é o papel que assumem enquanto brincam. Ao adotar outros
papéis na brincadeira, as crianças agem frente a realidade de maneira não-literal, transferindo e substituindo suas ações
cotidianas pelas ações e características do papel assumido, utilizando-se de objetos substitutos.”

O dia a dia da educação infantil está tomado de vínculos, afetos e aprendizagens nas mais diversas
atividades que compõem o cotidiano da criança. Este cotidiano é organizado para que elas ampliem seus
conhecimentos. A jornada diária das crianças envolve diversos tipos de atividades: horário de chegada e saída,
alimentação, higiene, repouso, brincadeiras, atividades pedagógicas.

A sequência das diferentes atividades que acontecem diariamente vai possibilitar que as crianças se
orientem na relação espaço-tempo, permitir que desenvolvam sua independência e autonomia, contribuir para um
melhor relacionamento com o mundo e com as pessoas. A rotina pode ser efetivada considerando as necessidades
biológicas, psicológicas e de aprendizagem do grupo de crianças e de cada criança em particular. E quem pensa na
organização do espaço e do tempo na escola é o professor.

O Agrupamento IID é composto por 26 alunos, tendo o mesmo; crianças com idades entre 01 ano e 06 meses
a 03 anos de idade, 14 meninas e 12 meninos, 20 são rematrícula e 06 são novos na CEI. Além da professora,
temos 02 monitoras que auxiliam nas atividades pedagógicas e na higienização das crianças. Como as maiorias das
crianças já estavam na escola, à adaptação delas foi bem tranquila, o que contribuiu para proporcionarmos á todas
as nossas crianças um ambiente seguro e acolhedor.
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Temos 15 crianças que usam fralda, e 02 estão em processo de desfralde e temos 09 crianças que fazem uso
do banheiro sozinhas. A organização e divisão das salas são decididas pela equipe gestora em forma de
agrupamento, seguindo o critério de organizar as crianças de forma multietária, ou seja, a turma foi organizada
com crianças de idades diferentes uma das outras, objetivando dessa forma, o favorecimento da aprendizagem das
mesmas, para proporcionar melhores oportunidades de troca, parcerias, ajuda mútua e outras relações
importantes.

As crianças participaram da escolha do nome da turma, bem como, da escolha do mascote. A professora
observou o interesse das crianças, e percebeu que elas gostaram muito da semente que havia no parque e que
depois ao comer uma melancia no almoço elas também se interessaram pela semente, querendo guardar para
plantar. Também foi observado que elas gostaram muito de uma pelúcia de minhoca que havia na sala e de um
gatinho que estava visitando os arredores da escola.

Por isso a professora propôs uma votação onde as crianças escolheram a semente como mascote, e a Turma
ficou como “Turma da Sementinha”. O dia a dia das crianças começa com o café da manha, seguido pela roda de
música e de conversa; onde nesse momento é construído junto com as crianças a rotina do dia, onde as mesmas
podem escolher que música que desejam cantar. Logo após começa as atividades pedagógicas, e a divisão das
crianças para a realização da proposta que será feita, de acordo com o objetivo a ser alcançado de uma forma bem
diversificada, para que aja uma interação independente de gênero e da idade.

As atividades, também são dinamizadas com propostas diferenciadas para cada etapa do dia, assim, as
propostas pedagógicas oportunizam as crianças se desenvolverem em todos os aspectos, pois elas experimentam,
(re)criam, reinventam e (re)descobrem. Por essa razão, o objetivo das atividades pedagógicas, é o de promover
momentos desafiadores com maior possibilidade de expor suas ideias, a curiosidade, iniciativa, autoconfiança e a
imaginação. Além disso, possibilita exercitar a concentração, atenção e interação proporcionando desafios,
motivação e o aprender fazendo. Com isso a rotina não é um planejamento engessado, pode em vários momentos
sofrer alterações em virtude de necessidades e interesses que se apresentem.

Utilizaremos diversos recursos para a realização das propostas pedagógicas, tais como:

·         Rádio: Músicas e cantigas;

·         TV: Além de assistir filmes, temos videoclipe de músicas onde incentivam as crianças a imitarem e
movimentarem o corpo;

·         Caixa Surpresa: Onde colocamos diversas imagens e incentivando a imitar sons de animais, a cantar
músicas, pode conter objetos e utilizar de diferentes formas;

·         Brinquedos: Confeccionados com matérias reciclados pelas monitoras, temos tambor de baldinho
plástico, mobile feito com bambolês, chocalhos e garrafas sensórias feito com garrafinhas de
refrigerante;

·         Brinquedo de Encaixe: Disponibilizado pela professora, para aprimorar o desenvolvimento motor e na
orientação espacial das crianças;

·         Revistas Velhas: Solicitada aos pais previamente para manuseio e rasgagem.

Para uma maior interação entre as crianças, realizamos atividades com outras crianças (AGI, AGII e AGIII),
proporcionado visitas em outras salas compartilhando conhecimentos. Além dessa interação realizamos atividades
no pátio com brinquedos de plásticos, motocas e cavalinhos, possuímos a casinha de boneca, o palco para
apresentações e o solário onde realizamos atividade ao ar livre. Esses espaços são utilizados conforme as
atividades propostas e de forma diversificada.
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A sala possui um espaço bem adequado para a faixa etária, e a mesmas esta estruturada com armários,
televisão com DVD, cortina e ventilador, camas, colchoes para a hora do sono e solário. Todas as higienizações são
feitas pelas monitoras, a alimentação é dada pela professora e pelas monitoras, e as atividades pedagógicas pela
professora com o auxílio das monitoras.

Sabemos que na educação infantil, existem os eixos norteadores que são necessários para a educação
escolar, onde a criança tem o primeiro contato com o mundo, muito diferente do ambiente que se vive em casa.
São compostos por sete eixos, todos essencialmente necessários no ambiente escolar, são eles: Linguagem Oral e
Escrita, Natureza e sociedade, Matemática, Identidade e Autonomia, Movimento, Música e Artes visuais.

Referente ao eixo “Natureza e Sociedade”, na Educação Infantiltemos por objetivo propiciar experiências que
possibilitem uma aproximação ao conhecimento das diversas formas de representação e explicação do mundo
social e natural, para que as crianças possam estabelecer progressivamente a diferenciação que existe entre as
explicações do senso comum e do conhecimento científico.

Para facilitar o entendimento, bem como, o conhecimento das crianças a cerca do eixo citado, promovemos,
momentos de conversas, onde as crianças são estimuladasatravés de questionamentos,a perceberem a sua
capacidade de pensar e experimentar, exercitando dessa forma, a prática da reflexão. Cabe ressaltar que o
professor deve ajudar a criança a observar, explorar, experimentar, analisar, pesquisar e examinar. Devendo o
mesmo ser o mediador frente a essas questões.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, na seção 11, referente à Educação Infantil, artigo 31, preconiza que:
“[…] a avaliação far-se-á mediante o acompanhamento e registro do seu desenvolvimento, sem o objetivo de
promoção, mesmo para o acesso ao Ensino Fundamental”. É necessário compreender a avaliação como norteadora
de caminhos no processo de aprendizagem das crianças. Avaliar é acompanhar essa trajetória, levando em conta
suas mudanças e transformações.

Segundo Vygotsky, precisamos levar em conta também as potencialidades cognitivas das crianças. Para isso,
é preciso oportunizar práticas que sejam desafiadoras e provocativas aos pequenos. De acordo com o Referencial
Curricular Nacional da Educação Infantil, a função da avaliação e seu registro são para acompanhar, orientar,
regular e redirecionar o ensino aprendizagem em um exercício reflexivo do educador, para as tomadas de decisões
no planejamento educativo, criando situações que gerem avanços na aprendizagem das crianças, bem como
informar às próprias crianças e aos seus pais sobre os seus avanços e conquistas.

Neste sentido avaliamos as crianças, sobre suas potencialidades de aprendizagem, aquilo que ela já sabe
fazer sozinha, seu desenvolvimento real e o que ela sabe fazer com ajuda de outra criança ou do educador, seu
desenvolvimento proximal. Em relação ao modo como se deve ocorrer à avaliação na educação infantil, é apontado
pelas Diretrizes Curriculares Nacionais o seguinte:

Art.10. As instituições de Educação Infantil devem criar procedimentos para acompanhamento do trabalho pedagógico e
para avaliação do desenvolvimento das crianças, sem objetivo de seleção, promoção ou classificação, garantindo:
I – a observação crítica e criativa das atividades, das brincadeiras e interações das crianças no cotidiano;
II – utilização de múltiplos registros realizados por adultos e crianças (relatórios, fotografias, desenhos, álbuns etc.).

(Brasil, 2009, p.18).

O registro da avaliação é feita por vídeos, fotografias e produções das próprias crianças, o que permitirá a
construção de um portfólio que servirá ao professor conhecer as necessidades das crianças, e a partir delas criar
situações de aprendizagem que possam gerar avanços no desenvolvimento infantil. Também são feitos relatórios
individuais trimestralmente, onde são registradas as reações do aluno diante das propostas oferecidas e
disponibilizada aos pais.

O papel do professor é o de estimular, observar e mediar, criando situações de aprendizagem significativa. É
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importante que este saiba produzir perguntas que façam os alunos pensarem a respeito do conhecimento que se
espera construir. O projeto deve ser considerado como um recurso, uma ajuda, uma metodologia de trabalho
destinada a dar vida ao conteúdo tornando a escola mais atraente. Pensando nisso, durante todo o ano, são
realizados projetos elaborados pela equipe gestora com os professores sempre trabalhando com conhecimentos
específicos construídos a partir dos eixos norteadores da educação infantil.

Desta forma, abordaremos 04 projetos ao longo do ano letivo, cujos mesmos já foram estabelecidos. São
eles: “Arte por toda parte”, “Curiosidade da minha Turma”, “Brincar com o que não é brinquedo” e “Eu em Cena”;
tendo cada um dos mesmos a duração de 03 meses.

O primeiro projeto é “Arte por toda parte”:  tem como objetivo ampliar os seus conhecimentos através de
desenhos, pinturas, colagens, manuseio de objetos e materiais diversificados e a releitura de algumas obras de
artistas conhecidos. Desenvolver a coordenação motora, a oralidade e a forma de expressar seus pensamentos e
sentimentos, sempre de um modo lúdico.

O projeto “Curiosidade da minha Turma”: cujo mesmo tem por objetivo trabalhar atividades que sejam
convenientes para a vivência no dia a dia das crianças. Além de deixar que as crianças reconheçam seus limites e
explorem suas habilidades e curiosidade. Este projeto tem a finalidade de permitir ao professor um maior
conhecido de suas crianças.

O projeto “Brincar com o que não é brinquedo”:  objetivamos com a realização do mesmo, estimular a
criatividade, atenção, concentração e demais capacidades cognitivas e motoras, através da brincadeira não
estruturada, fazendo uso de diferentes materiais como forma de conhecimento (aprendizagem) e exploração.

E o projeto “Eu em Cena”:  têm como objetivo desenvolver a autoexpressão por meio da arte cênica (teatro)
favorecendo a atenção, observação, imaginação, a criatividade e o lúdico. Auxiliar na expressão verbal e corporal,
como também exercitar a sua capacidade de memória e agilidade mental.

Além dos projetos trimestrais, realizaremos quatro semanas educativas; bem como, o projeto sexta em cena
e também o projeto mascote em minha casa:

·         Educação Inclusiva (13/04 a 17/04)  – Despertar nos alunos a importância da integração e o
respeito aos alunos portadores de deficiência, e criar uma comunidade em que todas as crianças
trabalhem juntas e desenvolvam repertório de ajuda mútua e apoio dos colegas.

·         Pipa sem Cerol (15/06 a 19/06)  – Com o objetivo de incentivar as crianças e familiares a não
soltarem pipas com cerol, conscientizando a todos que essa atitude é crime e mata.

·         Alimentação Saudável (17/08 a 21/08)  – Visa desenvolver hábitos sadios, apresentando para as
crianças uma alimentação rica em nutrientes, através de degustações e receitas balanceadas, para
termos corpo e mente sadia.

·         Trânsito Seguro  (21/09 a 25/09)  – Visa contribuir significativamente para a conscientização das
crianças a respeito da promoção de um trânsito mais seguro. E tem como objetivo formar o
comportamento do cidadão enquanto usuário das vias públicas na condição de pedestre, condutor ou
passageiro.

·         Sexta em Cena  – Realizado todas as sextas-feiras, cada semana uma turma diferente, faz no palco
uma apresentação para toda a escola, com o objetivo de integração, socialização e criatividade.

·         Mascote em minha casa  – Com o objetivo de possibilitar a vivência de valores importantíssimos para
a formação da personalidade, o projeto terá oportunidade de desenvolver responsabilidade ao acolher
e cuidar do boneco ecológico.
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Essa proposta proporcionará o fortalecimento de vínculos afetivos e a percepção de que são capazes de
executar muitas tarefas, além do desenvolvimento da autoestima. Levar o mascote para casa também
favorecerá a parceria entre a escola e a família, o que trará mais segurança aos alunos.
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D

Planejamento Específico

Disciplina: Educação Especial

Professor: 911001500 - CLEUMA BARBOSA PEREIRA

O atendimento educacional especializado atua articuladamente com o ensino regular, trata-se de uma modalidade
de educação escolar e permeia todos os níveis da educação básica, LBDN9394/96. De acordo com a política
nacional de educação especial, o público-alvo é:

Na perspectiva da educação inclusiva, a educação especial passa a constituir a proposta pedagógica da escola,

definindo como seu público-alvo os alunos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas

habilidades/superdotação. Nestes casos e outros, que implicam em transtornos funcionais específicos, a educação

especial atua de forma articulada com o ensino comum, orientando para o atendimento às necessidades educacionais

especiais desses alunos.(BRASIL,2008p.15)

O trabalho de ensino inclusivo será desenvolvido na perspectiva da co-docência, com as professoras e
monitoras da unidade educacional, desenvolvendo assim, o trabalho em parceria com a professora de Educação
Especial, na busca de um ensino colaborativo no processo de ensino aprendizagem dos alunos.

A professora de especial buscará em sua prática pedagógica possibilitar flexibilização, adequação e
adaptação, quando houver necessidade para crianças que são publico alvo. Ressalta-se que nesta unidade
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educacional ainda não há alunos com diagnóstico, estão em processo de investigação pela professora AEE
(Atendimento Educacional Especializado) e equipe pedagógica.

A partir do levantamento das características, será dada ênfase às atividades que serão desenvolvidas com os
alunos que são publico alvo da Educação especial, visando o desenvolvimento dentro das especificidades
individuais e coletivas, respeitando-se a faixa etária.

São objetivos do atendimento educacional especializado: promover condições de acesso, integrar o aluno, regular e
garantir serviços de apoio especializados de acordo com as especificidades dos alunos, auxiliar os professores de
sala em busca do desenvolvimento integral do aluno com NEE (Necessidades Educativas Especiais), realizar
trabalho coletivo com o grupo da unidade educacional para que haja efetiva inclusão.

Para que os objetivos acima sejam alcançados, serão utilizados os recursos:

* PEI (Plano Educacional Individualizado)

* Recursos visuais/imagens

* Fichas de comunicação

* Cartazes

* Objetos concretos

* Pesquisas junto com as famílias

A partir deste plano de ensino voltado para o atendimento especializado, será avaliado o processo de inclusão dos
alunos com NEE (Necessidades Educativas Especiais). Pretende-se que esta avaliação seja processual e com a
participação de toda a equipe gestora, pedagógica e operacional da unidade escolar.

Referências Bibliográficas:

BRASIL, política nacional de educação especial na perspectiva da educação inclusiva, Brasília, 2008. Disponível em:
http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/politicaeducespecial.pdf, Acesso em 10 fevereiro 2020.

BRASIL. Ministério da Educação. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB 9.394, de 20 de dezembro de
1996. BRASIL. Ministério da Educação. 
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A

Planejamento Específico

Disciplina: Educação Infantil

Professor: 911001251 - DENISE CRISTINA PEREIRA RAMOS

A Educação Infantil assume atualmente um papel fundamental na vida da criança, uma vez que, tem
aumentado a responsabilidade social da Instituição Infantil diante a sociedade, tendo em vista os desafios do
mundo contemporâneo na construção desses pequenos e futuros cidadãos. O estímulo é fundamental para torna-
los conscientes de suas responsabilidades para com o mundo e consigo mesmo, permitindo o exercício ativo de sua
cidadania.

Um dos objetivos da escola é tornar o momento de aprendizado acessível a todas as crianças que a
frequentam, indiscriminadamente, respeitando e valorizando os diferentes elementos de sua cultura, refletindo
diretamente no enriquecimento do desenvolvimento e inserção social do aluno dentro e fora da instituição de
ensino. O cumprimento deste papel socializador, propicia o desenvolvimento da identidade das crianças por meio
de aprendizagens diferenciadas, realizadas em diversificados tipos de situações de interação entre aluno-aluno,
aluno-professor, aluno-escola e escola-família.

A primeira infância é a faixa etária na qual a criança está em período de descobertas, portanto, se faz
necessário a todo momento possibilitar um ambiente favorável a seu aprendizado. O educador deve estar pronto
para estimular a curiosidade dos alunos através da construção de conhecimentos, no qual auxiliará a criança a
transformar os conteúdos adquiridos em aprendizado. Neste sentido, não se pode improvisar as ações que
nortearão todo esse processo educativo, havendo a necessidade de preparo por parte da instituição e do professor
quanto as propostas apresentadas.

O agrupamento III – A, é composto por uma turma com 33 alunos, sendo 14 do sexo masculino e 19 do sexo
feminino, com a frequência média de 27 crianças. Considerando a faixa etária dos alunos percebe-se que a sala
possui boa oralidade, vocabulário rico de palavras e autonomia. Destaca-se a sede pelos novos conhecimentos que
surgem durante as atividades, rotina diária, novas propostas e questionamentos proporcionando continuidade ao
processo de desenvolvimento pessoal e social.

O desenvolvimento integral depende tanto dos cuidados relacionais que envolvem a
dimensão afetiva, os cuidados com os aspectos biológicos do corpo, como a qualidade da
alimentação e dos cuidados com a saúde, quanto da forma como esses cuidados são
oferecidos e das oportunidades de acesso a novas experiências.

Considerando a importância do relacionamento afetivo do aluno com a equipe pedagógica e funcionários,
podemos citar o retorno as aulas e a adaptação dos alunos neste novo ambiente educacional, no qual, visa
transmitir às crianças confiança e vínculos afetivos, contribuindo efetivamente para a segurança e acolhimento dos
alunos, fazendo com que sintam-se protegidos e tenham o prazer de frequentar a escola e participar das atividades
propostas de maneira prazerosa. Uma vez que a permanência neste ambiente transmite tranquilidades, segurança
e inter-relações com adultos com afeto e espontaneidade, abre-se um canal de confiança, respeito e compromisso
entre criança-família-educadores.

Tendo em vista que trabalhamos com agrupamentos, sendo esta divisão dos alunos pré-estabelecida pela
equipe gestora, agrupando-os de acordo com a faixa etária destinada ao agrupamento III, faz-se necessário
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estimular as crianças maiores a ajudarem as menores, considerando que independente da faixa etária ambos
contribuem na troca de experiências e auxiliam nos momentos de interações.

A sala deste agrupamento possui estrutura adequada para as crianças desta faixa etária, considerando as
necessidades e especificidades da turma. A composição da sala se resume em conjuntos de mesas e cadeiras,
quadro negro, 01 (um) aparelho de TV, 01 (um) aparelho de DVD, armário embutido na parede, cortinas e
ventilador móvel que auxilia na ventilação em dias mais quentes.

A rotina da sala é composta por momentos pré-estabelecidos pela unidade escolar como horários de
refeições, entrada e saída das crianças, enquanto os outros afazeres diários são determinados e escolhidos pelos
educadores e os próprios alunos, de acordo com a necessidade e as atividades planejadas e propostas a serem
desenvolvidas pela turma. Dentre os momentos disponibilizados na rotina que contribuem para a construção de
novos conhecimentos e experiências são: roda de conversa, escovação, dinâmicas e atividades musicais,
exploração da área externa entre outras.

As rodas de conversa são utilizadas diariamente, considerando que este momento é primordial para auxiliar
as atividades realizadas durante todo o período que a criança permanece na escola para tranquilizar o grupo. No
desenvolvimento da roda é possível criar um vínculo afetivo muito grande, sendo um instrumento muito eficaz para
buscar a calma e auxiliar as crianças a compreenderem e situar-se no tempo e no espaço escola, além do que
possibilita a exposição de ideias e opiniões particulares e as vontades do grupo.

Buscando o auto reconhecimento e a identificação dos alunos, são utilizados cartões nominais para a
chamada diária na roda de conversam com o objetivo de dar ênfase aos nomes e a oralidade do grupo. Todo o
diálogo realizado na roda de conversa é pensado com o objetivo de estimular a atenção e a motivação para o
envolvimento no desenvolvimento das atividades. São iniciadas discussões diante a uma problemática, no qual, a
partir deste contexto abordado será organizado todo o trabalho com atividades que virão de encontro à proposta
da semana. Vale ressaltar que, são consideradas os questionamentos e o interesse dos alunos quanto a outras
questões levantadas no momento de discussão, cabendo ao educador mediar e contribuir para que os
conhecimentos possam ser construídos.

O educador deve estar atento e preparado para cumprir suas práticas da melhor forma,
considerando as peculiaridades de cada criança por meio da concretização dos
conhecimentos através das práticas vivenciadas dentro da sala de aula, portanto, ocorrendo
o fortalecimento da relação teoria e prática, favorecendo o desenvolvimento dos alunos e os
instigando a busca pelo saber.

O processo de aprendizagem conta com diferentes fatores internos e externos. Visando
o desenvolvimento integral do aluno a escola deve considerar a participação dos pais,
havendo harmonia e parceria entre ambos, promovendo um ambiente seguro dentro da
realidade das famílias. Esta parceria sendo efetiva, influencia diretamente na aprendizagem
e no bom andamento da instituição.

O contato com a família permite que a escola aprimore os aspectos sociais e afetivos,
aproximando o processo educacional da realidade de vida e as relações que ocorrem dentro
e fora do ambiente educacional. Todas as turmas necessitam de novidades, projetos,
atividades direcionadas a faixa etária, desta forma, dando liberdade para expressar gestos,
carinhos, sentimentos e apego aos profissionais envolvidos nas atividades da unidade
educacional.

O processo de ensino aprendizagem é compreendido como aquele que deve ocorrer por
meio de um trabalho no qual, o cuidar e o educar estejam atrelados ao compromisso com os
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princípios éticos da autonomia, responsabilidade, solidariedade e do respeito ao bem
comum, procurando entrelaçar a história do eu individual à do eu coletivo, onde a criança
possa aprender a socializar-se, ser independente, cooperativa e autônoma, tendo como eixo
norteador a ludicidade.

De acordo com o que a unidade escolar acredita, o dia a dia da Educação Infantil contempla vínculos, afetos,
aprendizagens nas mais diversas atividades que compõem o cotidiano das crianças, coordenado de forma a estar
organizado para que as crianças ampliem seus conhecimentos.

O Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil (1998), expõe a necessidade da observação e dos
procedimentos importantes para que todos os direitos dos alunos possam ser respeitados, sendo este o cuidar, um
integrante importantíssimo nas instituições de ensino. Assim como diferentes campos do conhecimento e as inter-
relações dos profissionais:

“O cuidado precisa considerar, principalmente, as necessidades das crianças, que quando observadas, ouvidas e
respeitadas, podem dar pistas importantes sobre a qualidade do que estão recebendo. Os procedimentos de
cuidado também precisam seguir os princípios de promoção da saúde.” (BRASIL, 1998, p. 25)

Na perspectiva do direito da criança, é importante ressaltar às questões relacionadas à sua saúde, higiene,
alimentação, segurança, desenvolvimento e aprendizagem, devendo ser preservada e conscientizada. É necessário
proporcionar e tornar os momentos dentro da instituição de ensino prazerosos, favorecendo interações e acima de
tudo respeitando o desenvolvimento de cada criança, que acontecerá de forma natural e gradativa.

Pensando no respeito a diversidade de escolha das crianças proporcionamos a alimentação com a utilização
do auto servimento, disponibilizando o cardápio determinado para o dia para a livre escolha da criança quanto aos
alimentos que serão consumidos, respeitando seus direitos de escolha. Podemos destacar que são oferecidos todos
os alimentos ao alunos, buscando uma alimentação sadia e com riqueza de nutrientes, cabendo a cada criança
escolher os que são do seu agrado.

Visado que as ações do cuidar e educar sejam permeadas por atividades lúdicas e pedagógicas, as crianças
pequenas necessitam de um ambiente que as proporciona momentos de interação, para que sejam desenvolvidas
capacidades primordiais na construção de seu conhecimento.

A interação entre o cuidar e o educar ocorre em diferentes momentos dentro da rotina
escolar, dentre eles o momento da troca de roupas, descanso e mediação de conflitos, uma
vez que, o adulto relaciona-se diretamente com a criança, respeitando sua individualidade e
especificidades. Assim como, o professor respeita o espaço, tempo e o envolvimento do
aluno no desenvolvimento das atividades pedagógicas, buscando a participação e interesse
do mesmo diante a proposta diária.

O professor por sua vez, deve mediar as relações dentro da instituição de ensino,
dentre elas, podemos considerar o brincar como um momento primordial no
desenvolvimento individual e coletivo dos alunos.

Entretanto, o professor deverá faz o uso de atividades lúdicas e brincadeiras,
permitindo que a criança construa momentos de novas descobertas, refletindo o ambiente
no qual está inserida, estimulando sua criatividade e proporcionando que a tenha prazer em
aprender.
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A necessidade do brincar é abordada no Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil (1998):

Brincar é uma das atividades fundamentais para o desenvolvimento da identidade e da autonomia. O fato de a
criança, desde muito cedo, poder se comunicar por meio de gestos, sons e mais tarde representar determinado
papel na brincadeira faz com que ela desenvolva sua imaginação. (RCNEI, 1998, p.22)

Acredita-se que podemos oferecer às crianças condições para as aprendizagens que ocorrem nas
brincadeiras em situações pedagógicas intencionais ou aprendizagens não orientadas pelos adultos, portanto,
através de um processo contínuo e eficiente as brincadeiras auxiliarão no desenvolvimento das capacidades de
apropriação e conhecimento das potencialidades corporais, afetivas, emocionais, estéticas e éticas, na perspectiva
de contribuir para a formação de crianças felizes e saudáveis.

A unidade escolar aponta a necessidade de organização das atividades, possibilitando que ocorram relações
de interação em sua realização. O ambiente deve estar organizado e preparado para receber as crianças de modo
que consiga transmitir um conhecimento atrelado ao cuidar e educar, suprindo as necessidades da faixa etária,
ambiente educativo e os interesses de cada aluno.

“Educar significa, portanto, propiciar situações de cuidados, brincadeiras e aprendizagens orientadas de forma
integrada e que possam contribuir para o desenvolvimento das capacidades infantis de relação interpessoal, de
ser e estar com os outros em uma atitude básica de aceitação, respeito e confiança, e o acesso, pelas crianças,
aos conhecimentos mais amplos da realidade social e cultural. Neste processo, a educação poderá auxiliar o
desenvolvimento das capacidades de apropriação e conhecimento das potencialidades corporais, afetivas,
emocionais”. (RCNEI, 1998, p.23/24)

O educador deve nortear este momento utilizando como ferramenta a ludicidade, coordenando este processo
e ampliando significados, autonomia, respeito e socialização através do convívio.

O professor é quem cuida da organização do espaço e do tempo na escola, de modo a desafiar a iniciativa da
criança, ocorrendo de acordo com as atividades previstas para o dia, semana ou mês, na qual, os alunos poderão
ser divididos por pequenos e grandes grupos, mistos, agrupamento de meninos e meninas ou pela faixa etária. Os
agrupamentos consideram e respeitam a faixa etária dos alunos, número de crianças presentes, as necessidades e
interesses do grupo, estabelecendo possibilidades de interação diversificada entre os alunos e os espaços físicos.

Quanto à disposição das crianças para a realização das atividades varia de acordo com a proposta, desta
forma, as atividades a serem desenvolvidas poderão permanecer de acordo com os grupos ou devem ser realizadas
individualmente, respeitando o tempo e espaço do aluno para sua realização. Quando realizadas em grupos, os
alunos são divididos em pequenos grupos para que possam ser atendidos de acordo com suas necessidades e o
aprendizado seja adquirido de forma integral. Entretanto, quando forem atividades lúdicas e dinâmicas, os alunos
participarão da proposta com a observação dos demais colegas do grupo.

Atualmente as trocas de experiências entre as crianças de faixas etárias diferentes ocorrem de acordo com
os planejamentos realizados pelas professoras, no qual são inseridas às interações entre as turmas do mesmo
agrupamento e agrupamentos diferentes. Além do que há o projeto “Sexta em cena” que possibilita que as
diferentes faixas etárias se relacionem ao dançarem no pátio.
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O professor deve junto aos alunos buscar maneiras que possibilitem a paixão e a busca de conhecimentos,
identificando que assim como o professor transmite conhecimentos ao aluno, o aluno é capaz de ensinar o
professor, considerando que todo conhecimento adquirido é válido. O professor deve estar em permanente
formação, pois, assim terá a oportunidade de “construir” e “reconstruir” suas práticas pedagógicas diante aos
desafios apresentados.

A importância de atividades mediadoras entre os alunos, considerando a sociedade e as culturas, relevando
conceitos e interesses que facilitarão o aprendizado de conteúdo, conceitos e atividades complexas. A instituição
deve efetuar um planejamento com métodos e estratégias de ensino, buscando a socialização de conhecimentos e
situações de aprendizagens, havendo a organização e encaminhamento dos alunos para a realização destas
competências, a fim de atingir os objetivos desejados.

O Referencial Curricular Nacional aponta os conhecimentos que devem ser abordados pelas instituições de ensino
dentro da Educação Infantil, proporcionando ao aluno conteúdos e temáticas pertinentes a sua faixa etária e áreas
de interesse ao seu desenvolvimento pessoal e social com objetivo de sua formação integral.

No âmbito do desenvolvimento pessoal e social, o planejamento está organizado de
forma a garantir aquisição das capacidades da criança, almejando que as crianças
aprendam a conviver, a ser e a estar com os outros e consigo mesma, em atitude básica de
aceitação, de respeito e de confiança, e com autonomia.

Nesse aspecto destacam-se as áreas das Relações Afetivas que englobam Adaptação,
Autonomia, Regras/Limites e Interações, além do desenvolvimento de auto estima e
Identidade Pessoal.

Neste aspecto há a consideração dos conhecimentos prévios dos alunos, auxiliando na troca de experiências e
enfrentamentos de novas perspectivas do mundo no qual a criança está inserida. A orientação e o fortalecimentos
dos vínculos e relações pessoais, sociais e com o meio, contribuem no reflexo das vivências que são fundamentais
para a construção de forma integral.

É preciso trabalhar conteúdos que abrangem desde cuidados básicos essenciais até conhecimentos provenientes
das diversas áreas do conhecimento. Considerando os eixos norteadores da Educação Infantil de todo país, as áreas
de conhecimento são subdivididas de acordo com o Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil,
destacando conteúdos de naturezas diversas, tratando-se de: “Formação Pessoal e Social” e “Conhecimento de
Mundo.”

O eixo “Formação Pessoal e Social” contempla a necessidade do desenvolvimento do aluno, considerando a
“Identidade a Autonomia” dentro e fora da instituição de ensino.  

A “Identidade e Autonomia” do aluno desenvolve-se por meio das inter-relações, possibilitando a formação da
criança a partir do contexto cultural, social e histórico. O aprendizado ocorre de forma contextualizada, envolvendo
atitudes diversas dentro do âmbito escolar, valorizando atitudes que prezam por respeito, confiança, valores se
sentimentos, promovendo o autoconhecimento do aluno.

A autonomia é a porta inicial para o bom desempenho no espaço escolar, considerando que após o seu
desenvolvimento o aluno torna-se capaz de tomar suas próprias decisões e construir o espaço facilitador para o
desenvolvimento de sua identidade, ocorrendo por meio do contato com os espaços escolares. Após sua construção
dentro da escola o aluno é capaz manter-se durante toda sua vida conhecendo, reconhecendo, construindo e
reconstruindo conceitos.
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O “Conhecimento de Mundo” refere-se aos diferentes tipos de linguagem que destacam-se na área do
conhecimento, estabelecendo como objetivo o contato com questões significativas de interação com o outro e a
diversidade. Dentre as áreas que norteiam a prática educativa podemos citar: Linguagem Oral e Escrita,
Matemática, Natureza e sociedade, Movimento, Música e Artes visuais.

As atividades serão planejadas semanalmente pela professora docente, considerando o projeto trabalhado
trimestralmente, semestralmente ou anualmente, considerando o planejamento anual já estabelecido para a
turma, além de ter como base os eixos temáticos: Linguagem oral e escrita, Relações Lógicas, Natureza e
Sociedade, Artes Visuais e Expressão Corporal.

Através do manuseio e exploração é possível que elas se reconheçam como participante e construtora de
seus caminhos e desenvolvimento, realizando descobertas como: expressar-se, articulando a percepção, a
imaginação, a emoção, a sensibilidade, interagindo com materiais diversos bem como explorar os diversos espaços
da instituição: pátio, quiosque, casa de boneca, tanque de areia e parque, utilizando instrumentos e procedimentos
variados, respeitando as produções reconhecendo e utilizando pinturas em papéis, objetos, azulejos na parede,
TNT, gravuras, modelagens, colagem, fotografia, vídeos, “experimentando o novo”, revistas, jornais, livros,
montagem com papéis, representação através de desenhos, confecção de enfeites, reconto, utilização de sucatas,
faz de conta, dramatização, culinária, brinquedos, blocos lógicos e jogos pedagógicos sempre valorizando as
produções das crianças.

Através do lúdico, das brincadeiras e dos jogos, pretende-se desenvolver ações relacionadas a compreender
as emoções transmitidas pelo brincar, no qual a criança interage com o mundo cultural, desenvolvendo uma
imagem positiva de si, atuando de forma cada vez mais independente.

Nessa perspectiva, promovendo momentos recreativos na areia, no parque, na casinha de bonecas, casinha
do Tarzan, jogos em grupo, músicas e danças, a educação lúdica integra uma teoria profunda que é uma prática
atuante e:

Seus objetivos, além de explicar as relações múltiplas do ser humano em seu contexto histórico, social, cultural,
psicológico, enfatizam a libertação das relações pessoais passivas, técnicas para as relações reflexivas, criadoras,
inteligentes, socializadoras, fazendo o ato de educar um compromisso consciente intencional, de esforço, sem
perder o caráter de prazer, de satisfação individual e modificador da sociedade. (ALMEIDA, 2000, p. 31)

Com o objetivo de melhoria da aprendizagem dos alunos dentro da instituição de ensino e conforme a legislação de
nosso país, desenvolve-se projetos que levam em consideração a abordagem de conteúdos relevantes pra a
formação do aluno. Entretanto, a escola está vinculada a fatores sociais, econômicos e de valores, que regem a
atuação dos docentes, o funcionamento e a eficácia na formação do aluno com a qualidade de ensino. Desta
maneira a pedagogia dos projetos orientará os trabalhos pedagógicos realizados durante este ano, considerando
que:

Os projetos são conjuntos de atividades que trabalham com conhecimentos específicos construídos a partir de um
dos eixos de trabalho que se organizam ao redor de um problema para resolver um produto final que se quer
obter. (RCNEI,1998, Vol. 1, p. 57)
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No decorrer desse ano desenvolveremos projetos pedagógicos respeitando as especificidades escolares, as
particularidades do agrupamento III, o contexto cultural, social e econômico em que as crianças estão inseridas
destacando as vivências em linguagem oral e escrita, relações lógicas, natureza e sociedade, expressão corporal e
artes visuais.

Os projetos são propostas anuais, com pretensão de ocorrer de forma íntegra para o desenvolvimento dos
alunos e a construção da unidade escolar, porém, há peculiaridades que ocorrem no decorrer do ano, fazendo com
que algum projeto proposto não possa ser realizado, atingindo um menor tempo de execução a extensão da
proposta ou até mesmo a não realização do mesmo.

Partindo desses pressupostos, neste ano iremos abordar 4 projetos que foram escolhidos e determinados
pelas professoras do agrupamento III, visando as curiosidades apresentadas pelos alunos, conteúdos programáticos
para a faixa etária e abordagens que auxiliem no desenvolvimento dos alunos, portanto, as propostas foram
divididas semestralmente e anualmente, resumindo-se em: “Quanto tempo o tempo tem”, “Janela para o mundo”,
“Sexta em cena” e “Mascote em minha casa”.

No início do ano letivo iremos partir do momento de adaptação dos alunos ao retornarem as atividades,
mesmo considerando que há apenas um aluno não habituado a frequentar a unidade escolar, este momento busca
possibilitar e transmitir segurança e prazer em permanecer na escola por parte dos alunos.

O projeto “Quanto tempo o tempo tem ”, tem como previsão início em fevereiro, buscando proporcionar
aos alunos uma viagem pelo passado, presente e futuro com o objetivo de desenvolver as múltiplas áreas de
conhecimentos através do acesso a novas temáticas e participarem de propostas de atividades que explorem:
horas, minutos, segundos, mudanças climáticas, estações do ano, características de cada clima e a sequência
histórica de acontecimentos por meio de uma linha do tempo partindo dos dinossauros, pré-história, homens das
cavernas, evoluções pessoais, contagem de tempo, fases da lua, considerando a antiguidade e a modernidade,
chegando a atualidade com ao mundo digital do qual eles vivenciam.

O projeto “Janelas para o mundo” dará continuidade as temáticas abordadas anteriormente, com o seu
início previsto para o mês de agosto, neste período serão explanados novos conteúdos e outros especificamente
serão enfatizados, considerando a curiosidade e o interesse dos alunos, dentre as propostas estarão: meio
ambiente, plantações e o período de colheita, desenvolvimento de árvores e frutos, cuidado e degradação do
planeta terra, modificações que ocorreram durante os anos. Outras atividades irão partir da realidade dos alunos,
dando importância a tecnologia, como devemos utiliza-la com responsabilidade e como será o planeta no futuro.
Ao término do projeto os alunos irão escolher um ou mais temas a ser pesquisado através das rodas de conversa e
questionamentos levantados durante este período.

O projeto “Sexta em cena” será realizado todas as sextas-feiras semanalmente, no qual todas as crianças
da unidade escolar são direcionados ao pátio da escola para realizarem apresentações e prestigiar os colegas
neste momento lúdico. Estas apresentações serão realizadas de acordo com um cronograma pré-estabelecido pela
gestão para que as professoras possam organizar-se previamente. Neste momento poderão ser utilizados
acessórios, roupas e fantasias com o objetivo de manter a dança alegre e descontraída, assim como as músicas
escolhidas são de preferência dos alunos ou relacionadas ao projeto e temas abordados durante a semana.

O projeto “O mascote em minha casa ” tem como objetivo fortalecer os vínculos entre a escola e a família
proporcionando momentos e vivências com o mascote escolhido pela turma. O mascote surgiu após uma votação
na qual todos os alunos escolheram seu voto de maneira democrática após as sugestões que surgiram na roda de
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conversa, desta maneira o mais votado ganhando. O OLAF será enviado para casa às sextas-feiras, seguindo a
ordem da listagem da chamada devendo haver a sua devolução, após o final de semana junto ao caderno de
registro. Os alunos serão instruídos a ter cuidado com mesmo durante os momentos que compartilharem em
família, sendo estes momentos registrados com fotos, colagens, desenhos, entre outras formas no caderno
disponibilizado pela professora para o registro das vivências da turma.

Dentre as propostas pré-estabelecidas pela unidade escolar há também semanas educativas com temáticas
importantes a serem abordadas junto com os alunos na escola.

No mês de abril será proposto aos alunos atividades e propostas relacionadas a INCLUSÃO sendo esta
primeira semana educativa que ocorrerá no período de 13 a 17. Neste dias as abordagens estarão relacionadas a
importância do respeito as diferenças e como deve ocorrer a inclusão e o não ao preconceito dentro e fora das
escolas, fazendo com que os alunos compreendam que independente das diferenças todos os seres humanos tem
diretos e os mesmos devem ser respeitados.

Na segunda semana educativa a unidade escolar irá voltar-se aos cuidados que devemos tomar nas férias
em épocas de pipas, no período de 15 a 19 de junho, propondo a temática PIPA SEM CEROL, enfatizando aos
alunos os riscos que o cerol traz a saúde de quem está soltando a pipa e aos motociclistas, pedestres e motoristas
nas ruas quando entram em contato com as linhas cortantes. Nesta semana destinada a esta proposta haverá a
participação da Guarda Municipal com oficinas de confecções de pipas para os alunos e as famílias.

Em agosto as atividades estarão voltas a ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL , sendo destinada a semana do dia 17
ao 21, dentro desta temática os alunos poderão explorar os alimentos de diferentes maneiras, além do que
aprenderão a identificar quais são os alimentos ingeridos que fazem bem ou mal à saúde. Este é um momento de
grande importância para que os alunos desde a infância criem hábitos saudáveis, auxiliando em seu
desenvolvimento físico, motor, psicológico e cognitivo.

A semana educativa do mês de setembro prevista para o período de 25 a 29, visa conscientizar os alunos e a
população quanto as regras de TRÂNSITO SEGURO e as condutas necessárias para que as leis sejam seguidas nas
ruas. Os alunos poderão explorar diferentes aspectos quanto ao trânsito, colocando em prática os aprendizados ao
transformarem-se em pedestres e motoristas por meio de dinâmicas e propostas realistas quanto ao cotidiano nas
ruas de qualquer cidade, bairro, estado ou pais.

No mês de outubro a unidade escolar volta-se a SEMANA DA CRIANÇA ocorrendo um planejamento
diferenciado no período de 06 a 09 uma vez que as crianças aguardam ansiosamente as propostas disponibilizadas
nesta semana. A equipe docente em conjunto com a coordenação; tendo como suporte a equipe de monitoras;
mobilizam-se para planejar e colocar em prática diferentes tipos de oficinas, recursos, atividades e dinâmicas que
agradem aos alunos, buscando indaga-los quanto as suas escolhas e preferências, buscando possibilitar que os
desejos e vontades tornam-se realidade neste período.

Esta semana de atividades busca ser descontraída e muito animada com danças, pinturas no rosto,
alimentação diferenciada, gincanas entre outras brincadeiras dirigidas havendo a finalização desta semana com
uma pequena lembrança confeccionada pela professora.

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (DCNEI) determinaram a necessidade das
instituições de ensino de criar procedimentos que pudessem ser utilizados para a avaliação do desenvolvimento da
criança nesta etapa, desta maneira, as avaliações ocorrem de em várias etapas no decorrer do ano, de maneira
individual e coletiva.
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A avaliação deverá ser realizada com base no acompanhamento cotidiano do aluno,
através da observação e do registro do educador, no qual é possível perceber o
desenvolvimento e o progresso do aluno de forma qualitativa.

Utilizando o relatório, os professores obtêm um instrumento de maior suporte para a
avaliação do aluno, de modo que é possível conhecê-lo melhor, considerando as habilidades,
competências e dificuldades. Os relatórios descritivos são a melhor maneira de organizar as
informações e os dados referentes ao desenvolvimento das crianças.

As anotações diárias de aspectos como: o comportamento, a participação, o
envolvimento do aluno, desenvolvimento cognitivo e social, busca indicar um caminho para
que este relatório possa demonstrar aos pais e aos outros componentes da instituição de
ensino a importância de intervenções para que o desenvolvimento do aluno não seja
prejudicado.

A avaliação será permanentemente e empregada a diferentes meios, como a observação, o registro, a
reflexão sobre o desenvolvimento das atividades e projetos, sobre as hipóteses e descobertas das crianças.

Segundo o Referencial Curricular Nacional de Educação Infantil (1998) o professor deve
promover as crianças situações de cuidados, brincadeiras e aprendizagem a fim de que
obtenha um ambiente de desenvolvimento das capacidades e relações pessoais e
interpessoais. Desta forma, este processo de educação auxiliara na apropriação de
conhecimentos de mundo, construção de diferentes linguagens e capacidades em outros
aspectos

A avaliação ocorrerá de forma individual e trimestralmente, onde são apontados aspectos do
desenvolvimento infantil baseados no RCNEI. A avaliação contribui para o planejamento das professoras, que com
os resultados apresentados podem adequar seu planejamento às necessidades do seu agrupamento, sala e as
dificuldades individuais.

Outro instrumento utilizado para a avaliação de aprendizagem baseia-se construção de uma exposição de cada
turma, onde são apresentados os trabalhos, fotos e tudo o que foi realizado durante o ano. Ao final dos trabalhos, o
mesmo é apresentado a todos os envolvidos, pais, familiares e equipe pedagógica, sendo possível observar o
desenvolvimento no processo de ensino-aprendizagem.
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A

Planejamento Específico

Disciplina: Educação Especial

Professor: 911001500 - CLEUMA BARBOSA PEREIRA

O atendimento educacional especializado atua articuladamente com o ensino regular, trata-se de uma modalidade
de educação escolar e permeia todos os níveis da educação básica, LBDN9394/96. De acordo com a política
nacional de educação especial, o público-alvo é:

Na perspectiva da educação inclusiva, a educação especial passa a constituir a proposta pedagógica da escola,

definindo como seu público-alvo os alunos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas

habilidades/superdotação. Nestes casos e outros, que implicam em transtornos funcionais específicos, a educação

especial atua de forma articulada com o ensino comum, orientando para o atendimento às necessidades educacionais

especiais desses alunos.(BRASIL,2008p.15)

O trabalho de ensino inclusivo será desenvolvido na perspectiva da co-docência, com as professoras e
monitoras da unidade educacional, desenvolvendo assim, o trabalho em parceria com a professora de Educação
Especial, na busca de um ensino colaborativo no processo de ensino aprendizagem dos alunos.

A professora de especial buscará em sua prática pedagógica possibilitar flexibilização, adequação e
adaptação, quando houver necessidade para crianças que são publico alvo. Ressalta-se que nesta unidade
educacional ainda não há alunos com diagnóstico, estão em processo de investigação pela professora AEE
(Atendimento Educacional Especializado) e equipe pedagógica.

A partir do levantamento das características, será dada ênfase às atividades que serão desenvolvidas com os
alunos que são publico alvo da Educação especial, visando o desenvolvimento dentro das especificidades
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individuais e coletivas, respeitando-se a faixa etária.

São objetivos do atendimento educacional especializado: promover condições de acesso, integrar o aluno, regular e
garantir serviços de apoio especializados de acordo com as especificidades dos alunos, auxiliar os professores de
sala em busca do desenvolvimento integral do aluno com NEE (Necessidades Educativas Especiais), realizar
trabalho coletivo com o grupo da unidade educacional para que haja efetiva inclusão.

Para que os objetivos acima sejam alcançados, serão utilizados os recursos:

* PEI (Plano Educacional Individualizado)

* Recursos visuais/imagens

* Fichas de comunicação

* Cartazes

* Objetos concretos

* Pesquisas junto com as famílias

A partir deste plano de ensino voltado para o atendimento especializado, será avaliado o processo de inclusão dos
alunos com NEE (Necessidades Educativas Especiais). Pretende-se que esta avaliação seja processual e com a
participação de toda a equipe gestora, pedagógica e operacional da unidade escolar.

Referências Bibliográficas:

BRASIL, política nacional de educação especial na perspectiva da educação inclusiva, Brasília, 2008. Disponível em:
http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/politicaeducespecial.pdf, Acesso em 10 fevereiro 2020.

BRASIL. Ministério da Educação. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB 9.394, de 20 de dezembro de
1996. BRASIL. Ministério da Educação. 
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Professor: 911000146 - ANDREIA APARECIDA TIUBA SOARES

Primeiramente exploraremos a partir de sondagem em momentos de rodas de conversa, os
conhecimentos que as crianças possam vir a ter, referentes ao mundo que elas vivem e o
que as mesmas esperam deste mesmo, que as rodeia. Após essa sondagem prévia,
daremos inicio aos projetos a serem desenvolvidos. A partir do conhecimento que as
crianças possuírem, trabalharemos com o objetivo de proporcionar situações onde as
mesmas possam explorar; observar; questionar e dialogar sendo as mesmas coautoras e
integrantes do meio em que estão inseridas. 
Os conteúdos a serem trabalhos durante os projetos ao longo do ano serão: as múltiplas
linguagens que irá contribuir nos aspectos cognitivos, psicomotores, afetivos e sociais,
divididas em a linguagem oral a cotação de história, a linguagem audiovisual verbal, sonora
e visual, a linguagem das artes visuais: pintura, colagem, modelagem. As atividades
desenvolvidas com as crianças terão como recurso o lúdico através dos circuitos, jogos de
memória, jogos de raciocínio, lateralidade, quebra cabeça, jogos de encaixes, jogos e
atividades sensoriais.
As brincadeiras por sua vez serão desenvolvidas pelas crianças de acordo com que acharem
interessante, partindo primeiramente pelas quais elas mais gostam como amarelinha, pula
corda, bambolê, jogar bola, seu mestre mandou, pique esconde, pega-pega e depois
faremos uma apresentação das brincadeiras antigas voltando assim no passado. Através da
arte de teatro com o sexta em cena, dia da fantasia, teatro com fantoches em outros
espaços escolares, trabalhando organização e orientação espacial. 
Temos como proposta estabelecer durante todos os projetos vínculos afetivos, de amizades,
compreensão ampliando a comunicação e socialização, além de estimular para que as
crianças utilizem o esquema corporal, ajustadas às diferentes intenções e situações de
comunicação, de forma a compreender e ser compreendida, expressar suas ideias,
sentimentos, necessidades e desejos e avanços no seu processo de construção de
significados, enriquecendo cada vez sua capacidade expressiva. 
Bem como, levar a criança a conhecer diferentes manifestações culturais e sociais,
considerando as atitudes de interesse, respeito e participação frente às suas atividades
desenvolvidas; bem como, de valorização da diversidade ao diferente. Através do quê e
como trabalhar e ensinar as crianças horas, minutos, segundos, estações do ano, o clima e
o tempo.
Dentro dessa proposta, escolhemos trabalhar tais questões, através do projeto “Quanto
tempo o tempo tem?”; objetivando assim, possibilitarmos as crianças a ampliarem o
conhecimento delas sobre o tema; e/ou conhecerem a cerca do mesmo; teremos a
oportunidades de voltar aos tempos passados e mostrar para a geração de hoje os prós e os
contra do tempo, e como o tempo é importante para a vida de cada pessoa; ressalto que a
partir do desenvolvimento do projeto certamente coisas novas irão surgir e coisas antigas
serão apresentadas e confeccionadas pelas crianças ao longo do nosso projeto. 
Será uma verdadeira viagem pelo passado, envolvendo o presente, e pensando um pouco
no futuro para que aprendam não só as primeiras noções sobre o tempo, mas também
desenvolvam múltiplas áreas do conhecimento por meio de atividades criativas; científicas;
divertidas e motivadoras para seu desenvolvimento e aprendizado.
Realizarei diversas atividades de: confecção de relógios de diferentes modelos; ampulheta;
bem como, a proposta de as crianças assistirem á filmes, desenhos e vídeos referentes ao
tempo passado; com o objetivo de “conhecer” como viviam as pessoas e os animais
daquela época; dando ênfase num primeiro momento na abordagem dos dinossauros, onde
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por intermédio de fotos dos mesmos as crianças terão oportunidade de conhecerem todas
as espécies que viveram naquela época; além de conhecerem também os homens pré-
históricos, conhecendo a maneira como viviam, o que comiam, dentre várias outras
questões. Cabe ressaltar que realizaremos ao longo do ano, vários momentos de integração
entre as turmas, com a finalidade de promovermos a socialização de toda a escola.
A turma do AGIII B escolheu através de algumas fotos apresentadas em roda de conversa o
mascote da turma, o escolhido foi o MCQUEEN onde as crianças poderão levar para casa o
mascote escolhido, ressalto que este, se trata do nosso projeto: “O Mascote em minha
casa”, sendo que o mascote vai toda sexta-feira pra casa de uma criança,  acompanhado
de um caderno, onde a família poderá fazer o registro de tudo que vivenciou com o mascote
no final de semana através da escrita ou por registro de fotos ou filmagens. O mesmo tem
de retornar na segunda-feira, levando a criança a criar autonomia e responsabilidade. 
O Projeto “Curiosidades da Minha Turma”  visa trabalhar a curiosidade das crianças
sendo as mesmas trazidas por elas, ou adquiridas durante seu tempo na unidade escolar.
Buscando envolver em todos os projetos as famílias através de pesquisas, colaboração no
envio de alguns materiais recicláveis para o trabalho coletivo da turma (quando estes forem
solicitados previamente pela professora), sendo os mesmos após as apresentações,
execução e divulgação dos trabalhos; expostos na unidade escolar para ser apreciado pelas
famílias.
Todos os projetos serão desenvolvidos através de recortes e colagens, pinturas diversas,
atividades coletivas e compartilhadas, brincadeiras diversas, pular corda, mímicas, jogos de
raciocínio lógicos, histórias contada com fantoches, apresentação de teatro sobre os temas
abordados, sexta em cena, dinâmicas, lúdico, recreação, desenvolvimento motor,
psicomotor, sensorial, textual, atividades que envolvam brincadeiras coletivas, jogos
pedagógicos, interação umas com as outras para construção de valores sociais de si eu e o
outro. 
Será um trabalho amplo, cujo objetivo almejado é o de contribuir para o desenvolvimento de
cada criança, bem como de suas habilidades e percepção sendo capazes de construir sua
identidade; tendo atitudes de solidariedade; capacidade de criar; imaginar; observar;
questionar; dar sua própria opinião e serem cidadãs capazes de adquirir liberdade de
expressão. Onde através dos projetos e de conhecimentos próprios às crianças venham a
criar e aprender sobre os valores sociais. 
As Diretrizes Curriculares da Educação Básica buscam prover os sistemas educativos em
seus vários níveis de instrumentos para que crianças, adolescentes, jovens e adultos que
ainda não tiveram a oportunidade, possam desenvolver plenamente, recebendo uma
formação de qualidade correspondente à sua idade e nível de aprendizagem, respeitando
suas diferentes condições sociais, culturais, emocionais, físicas e étnicas, em um processo
contínuo de reflexão e ação. 
O projeto “Uma Janela para o Mundo” será trabalhado com o intuito de incentivar e
promover ações e reflexões dentro e fora da unidade escolar, todo o trabalho será
desenvolvido fortalecendo a identidade e autonomia que as crianças já têm, onde, a partir
do que for surgindo em roda de conversa pelas crianças iremos dar ênfase discutindo as
ideias com a turma antes de começar o trabalho. 
O projeto irá aguçar o interesse das crianças por se tratar o mesmo de modo global; da
atualidade; do que estar por vir; da tecnologia daqui alguns anos como será e como
estaremos lidando com isso. Toda e qualquer atividade que venha para acrescentar a
aprendizagem, será de acordo com a turma e seus saberes. Ressalto que as atividades
partirão sempre através do interesse das crianças (cujos mesmos são trazidos e
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apresentados pelas mesmas em roda de conversa), bem como, das propostas que a
professora lançará como desafio de aprendizagem; pois acreditamos que assim,
possibilitaremos que as crianças adquiram a compreensão tanto dos conteúdos que serão
passados pela professora; quanto, uma maior compreensão do que elas já sabem sobre o
mesmo. 
Iremos propor tarefas e atividades a serem desenvolvidas na escola e estendendo-se para a
o ambiente familiar, porque é muito importante a participação dos pais no desenvolvimento
das atividades. Pois as crianças podem atuar como agentes educativos, dentro do ambiente
familiar, levando aos familiares tudo àquilo que as mesmas adquiriram de conhecimento
sobre as propostas pedagógicas, apresentada as crianças, promovendo dessa forma, uma
reflexão de seus familiares por meio de temas importantes e atuais.
Durante as semanas educativas, trabalharemos 04 temas com as crianças, sendo os
mesmos: A Semana da Educação Inclusiva, a mesma tem por objetivo, procurar saber
junto às mesmas qual o conhecimento que elas têm sobre o que é educação inclusiva; o
preconceito; o que é ser uma pessoa especial; e o que devemos fazer como cidadãos;
mostrando dessa forma, que todos nós somos diferentes uns dos outros, mas cada um é
especial do seu jeito e que o respeito é um dever de todos. Além de trabalhar a questão de
levar as crianças a se colocarem no lugar do outro; bem como, trabalhar a ampliação da
linguagem oral.
Já na semana da Pipa sem Cerol, objetivamos conscientizar as crianças sobre as medidas
de segurança necessárias ao soltar pipas e sobre os perigos oferecidos quando se utiliza
cerol ou linha chilena, trabalhar a estrutura de cartazes informativos com obras de colagem
e pinturas; além de materiais recicláveis sobre a orientação que elas obtiverem durante as
atividades realizadas ao longo dessa semana. Visamos também com essa semana contribuir
para a formação de cidadãos mais críticos e responsáveis.
Dentro da semana da Alimentação Saudável iremos ajudar as crianças a aprenderem
sobre os benefícios que uma alimentação saudável proporciona; para isso iremos fazer
atividades de pinturas e colagens, trabalhar culinárias, sucos e frutas. Além de alertar as
crianças quanto aos perigos de uma má alimentação, conscientizar quanto aos benefícios de
uma alimentação saudável sobre o que é bom ou ruim para nosso organismo.
Durante a Semana do Trânsito Seguro realizaremos atividades que possibilitem às
crianças conhecerem sobre as leis, deveres e obrigações exigidas no trânsito; bem como,
sobre as regras relacionadas ao trânsito e que estão inseridos nas práticas de trânsito
básicas, como atravessar a rua com cuidado, andar na faixa de pedestre, respeitar a
sinalização, usar cinto de segurança, andar de transporte público, dentre outras. Essa
semana será trabalhada com as crianças com o objetivo também de levá-las a entenderem
como acontecem os acidentes de trânsito, bem como, os mesmos podem ser evitados.
Os espaços internos e externos da unidade escolar serão usados para ampliar o
desenvolvimento das crianças no brincar: A casinha de boneca será utilizada para
atividades de faz de conta, mostrar o passado da cozinha, como é perigoso lidar com o fogo,
o conhecimento dos eletrodomésticos, os talheres e suas funções, organização e tempo. 
No quiosque as atividades serão de recorte, pinturas, contação de história com fantoches,
musicalização com danças, brincadeiras de faz de conta e jogos de encaixe e outros. Na sala
de referência, dentre inúmeras atividades as crianças assistiram vídeos, desenhos e filmes
da época dos dinossauros e coisas referentes ao outros projetos. 
O parque será utilizado para trabalhar o lúdico, onde realizaremos algumas atividades tais
como: circuito, cabana de contação de histórias, caça ao tesouro, realização de um espaço
sensorial com materiais recicláveis. Já os cantinhos pedagógicos serão feitos em dois
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espaços diferentes na sala de aula no momento de entrada e saída e no pátio de modo
coletivo com diversos jogos, dinâmicas, dia da beleza e com quebra cabeça diferenciados.  
A educação infantil é a base para o conhecimento da criança com o novo e suas fantasias, é
o ponto de partida para uma boa aprendizagem, é a fase do desenvolvimento rico em
detalhes, e cabe ressaltar que quanto mais oferecemos, mais as crianças se desenvolvem. A
avaliação será contínua, através de fotos, filmagens, registro dos semanários e dos
relatórios trimestrais.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

https://educacaoinfantil.aix.com.br/bncc-na-educacao-infantil-o-guia-completo/

https://phomenta.com.br/papel-brincadeiras-desenvolvimento-infantil

 

B

Planejamento Específico

Disciplina: Educação Especial

Professor: 911001500 - CLEUMA BARBOSA PEREIRA

O atendimento educacional especializado atua articuladamente com o ensino regular, trata-se de uma modalidade
de educação escolar e permeia todos os níveis da educação básica, LBDN9394/96. De acordo com a política
nacional de educação especial, o público-alvo é:

Na perspectiva da educação inclusiva, a educação especial passa a constituir a proposta pedagógica da escola,

definindo como seu público-alvo os alunos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas

habilidades/superdotação. Nestes casos e outros, que implicam em transtornos funcionais específicos, a educação

especial atua de forma articulada com o ensino comum, orientando para o atendimento às necessidades educacionais

especiais desses alunos.(BRASIL,2008p.15)

O trabalho de ensino inclusivo será desenvolvido na perspectiva da co-docência, com as professoras e
monitoras da unidade educacional, desenvolvendo assim, o trabalho em parceria com a professora de Educação
Especial, na busca de um ensino colaborativo no processo de ensino aprendizagem dos alunos.

A professora de especial buscará em sua prática pedagógica possibilitar flexibilização, adequação e
adaptação, quando houver necessidade para crianças que são publico alvo. Ressalta-se que nesta unidade
educacional ainda não há alunos com diagnóstico, estão em processo de investigação pela professora AEE e equipe
pedagógica.

A partir do levantamento das características, será dada ênfase às atividades que serão desenvolvidas com os
alunos que são publico alvo da Educação especial, visando o desenvolvimento dentro das especificidades
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individuais e coletivas, respeitando-se a faixa etária.

São objetivos do atendimento educacional especializado: promover condições de acesso, integrar o aluno, regular e
garantir serviços de apoio especializados de acordo com as especificidades dos alunos, auxiliar os professores de
sala em busca do desenvolvimento integral do aluno com NEE, realizar trabalho coletivo com o grupo da unidade
educacional para que haja efetiva inclusão.

Para que os objetivos acima sejam alcançados, serão utilizados os recursos:

* PEI (plano educacional individualizado)

* Recursos visuais/imagens

* Fichas de comunicação

* Cartazes

* Objetos concretos

* Pesquisas junto com as famílias

A partir deste plano de ensino voltado para o atendimento especializado, será avaliado o processo de inclusão dos
alunos com NEE. Pretende-se que esta avaliação seja processual e com a participação de toda a equipe gestora,
pedagógica e operacional da unidade escolar.

Referências Bibliográficas:

BRASIL, política nacional de educação especial na perspectiva da educação inclusiva, Brasília, 2008. Disponível em:
http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/politicaeducespecial.pdf, Acesso em 10 fevereiro 2020.

BRASIL. Ministério da Educação. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB 9.394, de 20 de dezembro de
1996. BRASIL. Ministério da Educação. 
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Professor: 911001292 - TATIANA LUMA NOGUEIRA

   “Educar é impregnar de sentido o que fazemos a cada instante!”

(Paulo Freire)

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9.394, sancionada em 20/12/96, estabelece as
diretrizes e bases da Educação Nacional, e no seu Artigo 29º trata da Educação Infantil.

‘’Art. 29 A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem com finalidade o desenvolvimento integral da

criança até os seis anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da

família e da comunidade.

É na educação infantil, portanto que a criança desenvolve todos seus aspectos cognitivos, emocionais e
sociais, fazendo desta fase, algo primordial para a formação de si próprio e de sua visão de mundo. É importante
que a aprendizagem oferecida nesta fase da primeira infância, se dê por meio de uma didática lúdica através das
brincadeiras. As brincadeiras na educação infantil consistem em uma importante forma de comunicação, é por
meio dela que a criança pode reproduzir vivências de seu dia a dia.

O ato de brincar possibilita o processo de aprendizagem da criança, pois facilita a construção da reflexão, da
autonomia e da criatividade, estabelecendo, desta forma, uma relação estreita entre brincadeira e aprendizagem.

“O brincar não significa apenas recrear, é muito mais, caracterizando-se como uma das formas mais complexas que a

criança tem de comunicar-se consigo mesma e com o mundo, ou seja, o desenvolvimento acontece através de trocas

recíprocas que se estabelecem durante toda sua vida. Assim, através do brincar a criança pode desenvolver

capacidades importantes como a atenção, a memória, a imitação, a imaginação, ainda propiciando à criança o

desenvolvimento de áreas da personalidade como afetividade, motricidade, inteligência, sociabilidade e criatividade.”

(OLIVEIRA 2000)

Nesta citação o autor nos traz a importância do brincar para o desenvolvimento infantil, sendo o ponto de
partida para todo e qualquer aprendizado significativo na educação infantil pois é através da brincadeira que a
criança se descobre e descobre o mundo, a brincadeira torna o aprendizado possível. É através da brincadeira que
a criança faz suas primeiras interações com o outro, expressando suas ideias, questionando e resolvendo pequenas
situações problemas.

E pelo brincar que a criança aprende expressar ideias gestos emoções, a tomar decisões, a interagir e viver entre

pares, a conhecer e integrar-se no seu ambiente próximo a elaborar imagens culturais e sociais de seu tempo e, em

decorrência, desenvolver-se como humano dotado de competência simbólica. (CIPRIANO, 2004, p.11-20).

Portanto, é necessário que o brincar coordenado pelo adulto, seja uma constante no processo educativo, para
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que crianças de diferentes idades, brincando juntas, desenvolvam-se e aprendam. O ato de brincar deve constituir-
se na metodologia, e a brincadeira é uma atividade social relevante, vinculada ao desenvolvimento dos conceitos,
pois “No brinquedo a criança cria uma situação imaginária” (VYGOSTKY, 1999-pag. 123), tornando possível a
assimilação dos conceitos.

No agrupamento I/II C são oferecidas diferentes formas para que o brincar se torne algo possível e tranquilo,
a professora com o auxílio das monitoras, organizam as crianças que por vezes são divididas em pequenos grupos
chamados de “cantinhos” com atividades diversificadas, como peças de encaixe, jogo de boliche, panelinhas,
bonecas, brinquedos mistos, industrializados e também confeccionados com materiais recicláveis.

No momento da brincadeira, a professora e as monitoras concentram-se nas crianças com o intuito de
interagir com elas e ajudar na solução de conflitos e promover diálogos entre as crianças, é feito um trabalho de
incentivo para que todas as diferenças sejam respeitadas, sejam elas físicas ou de personalidade, as crianças têm a
liberdade de escolher com quais amigos querem se relacionar mais ou menos, tendo sempre o respeito como parte
central do processo, todos precisam respeitar a todos.

Há momentos em que as brincadeiras são realizadas internamente na sala de aula e outros na área externa
da unidade, como o solário, pátio, parque e quiosque, realizando também brincadeiras corporais como pega-pega e
esconde-esconde, sempre com a participação ativa da professora e das monitoras.

Outro fator de extrema importância para o desenvolvimento infantil é o cuidar, a criança desde muito
pequena necessita de cuidados para que seu desenvolvimento ocorra de forma saudável e integral, esse cuidar não
implica apenas em manter sua integridade e necessidades físicas, cuidar exige ações voltadas principalmente, as
necessidades das crianças. Isto implica em ouvi-las, respeitá-las e observá-las, pois estas ações são setas no
caminho que ligam a educação ao cuidado, favorecendo o desenvolvimento integral de cada criança.

O Referencial Curricular Da Educação Infantil assevera que:

“(...) parte integrante da educação, embora exigir conhecimentos, habilidades e instrumentos que extrapolam a

dimensão pedagógica, ou seja, cuidar de uma criança em um contexto educativo demanda integração de vários

campos de conhecimentos e a cooperação de profissionais de diferentes áreas.” (RCN/I, vol.I, 1998, p.24).

Portanto o educador não pode trabalhar somente com o intelectual da criança, que não são máquinas sem
sentimentos. Em todo momento deve sentir e proporcionar às crianças momentos que lhes façam crescer, refletir e
tomar decisões direcionadas ao aprendizado com coerência.

A professora organiza com as monitoras formas de interação que prezam o cuidado e bem-estar de todas as
crianças, há o cuidado com a disposição da mobília para que nada ofereça risco, as atividades são modificadas ou
adiadas quando necessário, é oferecido água com bastante frequência para que a hidratação de todos seja a ideal.

Os banheiros são divididos por gênero e as monitoras realizam a higiene das crianças neste espaço, lavando
sempre as mão e rosto, e fazem também as trocas de fraldas e roupas e banho. As crianças têm os horários de
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alimentação preestabelecidos e são seguidos à risca pela equipe, que observa se todos estão se alimentando, caso
não estejam, é feito o contato com a família em busca do bem-estar de cada criança.

Além do cuidar e do brincar, outro fator importante para o processo de aprendizagem na educação infantil é
o espaço. Desde que nasce a criança precisa de espaços que ofereçam liberdade de movimentos, segurança e que
acima de tudo possibilitem sua socialização com o mundo e com as pessoas que a rodeiam.

Espaços estes de direito de todas as crianças sejam eles: públicos, privados, institucionais ou naturais.
Segundo Lima (2001, p.16): “o espaço é muito importante para a criança pequena, pois muitas, das aprendizagens
que ela realizará em seus primeiros anos de vida estão ligadas aos espaços disponíveis e/ou acessíveis a ela”.

Segundo Vygotsky: “o ser humano cresce num ambiente social e a interação com outras pessoas é essencial
ao seu desenvolvimento”. (apud DAVIS e OLIVEIRA, 1993, p. 56). Portanto um ambiente estimulante para a criança
é aquele em que ela se sente segura e ao mesmo tempo desafiada, onde ela sinta o prazer de pertencer a aquele
ambiente e se identifique com o mesmo, principalmente um ambiente em que ela possa estabelecer relações entre
os pares.

Um ambiente que permite que o educador perceba a maneira como a criança transpõe a sua realidade, seus
anseios, suas fantasias. Os ambientes devem ser planejados de forma a satisfazer as necessidades da criança, isto
é, tudo deverá estar acessível a ela, desde objetos pessoais aos brinquedos, pois só assim o desenvolvimento
ocorrerá de forma a possibilitar sua autonomia, bem como sua socialização dentro das suas singularidades.

Todos os espaços utilizados pelas crianças são previamente pensados e organizados pela professora e
monitoras, as crianças têm acesso aos parques externos, onde utilizam os brinquedos de ferro e madeira como
escorregadores, balanças, gangorras, gira gira, o pátio, onde têm disponibilizado brinquedos de playground,
casinha de bonecas com fogãozinho e armários para brincadeiras de faz de conta, quiosque para realização de
culinárias, sala de aula, onde os brinquedos ficam na altura das crianças para que eles possam pegar e guardar,
desenvolvendo assim sua autonomia, banheiros com pias e vasos sanitários da altura exata das crianças, refeitório
para alimentação com bancos e mesas para todos. Quando a professora planeja uma atividade, a equipe organiza
o espaço com os materiais que serão utilizados com antecedência para que tudo seja feito de forma tranquila.

O âmbito do desenvolvimento cultural está estruturado a oferecer às crianças conteúdos diversificados, que
sirvam como objeto e apoio das aprendizagens específicas, sistematizadas e com finalidade formadora, de modo
que as crianças possam aproveitá-las.

Destacam-se as áreas do conhecimento conforme o Referencial Curricular Nacional de Educação Infantil,
segue os eixos de trabalho na Educação que norteiam a práxis educativa:

Linguagem Oral e Escrita; Matemática; Natureza e sociedade; Movimento; Linguagem musical; Artes visuais;
Experiências de brincar e imaginar .

Seguindo tais parâmetros curriculares e divisão de eixos para a educação infantil, serão trabalhados ao longo do
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ano letivo, projetos que irão abordar importantes temas para o desenvolvimento das crianças.

O projeto “Arte por toda a parte” terá como objetivo, ampliar os conhecimentos através de desenhos,
pinturas, colagens, manuseio de materiais e objetos diversificados, desenvolver a coordenação motora, a oralidade
e a forma de expressar seus pensamentos através da arte.

Serão disponibilizados materiais como trinchas, lixas, tintas, giz, buchas, rolos, papeis, plásticos e também
materiais recicláveis afim serem realizadas diversas técnicas de pinturas e colagens, fazendo também o uso de
leituras de obras e a exploração de diferentes texturas e formas.

O projeto “Curiosidades da minha turma” Terá como principal objetivo a escuta e observação do
interesse das crianças para que então sejam trabalhados os assuntos que mais chamarem a atenção do grupo que
com suas características únicas, irão demonstrar o interesse e curiosidade que serão explorados pela professora
neste projeto. Em paralelo, ocorrerá o projeto “O mascote em minha casa” que irá abordar o cuidar, o carinho e
a identidade da turma e fortalecerá o vinculo, escola e família, tendo em vista que, a cada sexta-feira, uma criança
poderá leva-lo para casa e terá que trazê-lo de volta na segunda-feira, mascote esse que, foi escolhido devido a
observação feita pela professora dos animais de maior interesse da turma.

O projeto “Brincar com o que não é brinquedo”, este mesmo terá como objetivo, estimular a
criatividade, atenção, concentração e demais capacidades cognitivas e motoras, através da brincadeira não
estruturada, fazendo uso de diferentes materiais como forma de conhecimento e exploração.

Neste projeto, as crianças poderão criar maneiras diferenciadas de brincar com objetos que não são
brinquedos propriamente ditos, como por exemplo, utensílios de cozinhas de meta, tecidos, sementes e materiais
recicláveis.

Todos serão desafiados a criar hipóteses e possibilidades de brincar com os materiais disponibilizados.

O projeto “ Eu em cena” terá como objetivo, desenvolver a auto-expressão, por meio da arte cenica
(teatro), favorecendo a atenção, observação, imaginação,a criatividade, e o lúdico. Auxiliar na expressão verbal, e
corporal, como também exercitar a sua capacidade de memória. O projeto explorará o teatro de forma com que as
crianças assistam e sejam protagonistas das peças e musicais.

Além destes projetos que serão executados, serão trabalhadas algumas semanas educativas, que trazem
temas preestabelecidos pela prefeitura que manda uma lista destes temas, e a gestão juntamente com as
professoras escolhem quais irão trabalha durante o ano letivo, desta forma foram escolhidas os seguintes temas:

Semana da Educação Inclusiva que será trabalhada entre os dias 13 a 17 de Abril, abordando a
importância da inclusão e aceitação de pessoas com deficiência, respeitando as limitações e singularidades de
cada um, abrangendo no tema todos os tipos de diferenças que os seres humanos tem uns dos outros, destacando
que é normal sermos diferentes uns dos outros.
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Semana da Pipa sem Cerol que será trabalhada entre os dias 15 a 19 de Junho, abordando o tema como
forma de alerta da importância da segurança na brincadeira, expandindo o tema ás famílias que serão convidadas
a participarem de uma oficina de pipas para consciencializá-las dos mesmos sobre o risco do uso do cerol.

Semana da Alimentação Saudável que será trabalhada entre os dias 17 a 21 de Agosto, trazendo a
abordagem de uma alimentação mais saudável, destacando a importância dos legumes e vegetais para a saúde e
bem estar de todos, fazendo o uso de vídeos e imagens sobre o tema, teatros, contações de histórias e culinárias
para incentivo e consciencialização de forma prática.

Semana do Trânsito Seguro que será trabalhada entre os dias 21 a 25 de Setembro com o intuito de
consciencializar as crianças sobre a importância da segurança no trânsito, com o uso da faixa de pedestres, andar
na calçada, aguardar o sinal para atravessar, segurar na mão de um adulto, sentar na cadeirinha, utilizar o cinto de
segurança, tudo isso de forma lúdica com atividades de faz de conta com caixas, simulação de sinalização, teatros
e danças relacionadas ao tema.

Será trabalhado também o projeto sexta em cena  que tem como objetivo promover a interação entre os
agrupamentos, fazendo todas as sextas-feiras um rodízio de apresentações, cada semana de um agrupamento, e
ao final das apresentações, um momento de dança com as demais crianças no pátio externo. Será também
comemorado o aniversariante do mês na última sexta-feira de cada mês, com uma mesa decorativa para fotos, as
crianças serão chamadas para tirarem fotos e cantar os parabéns para aquelas que fizeram aniversário no decorrer
daquele mês, sendo servidos também lanches diferenciados com bolo, suco e pão, enviados pela prefeitura para
esta data de cada mês.

O planejamento é feito semanalmente, e é norteado pelos projetos em execução, buscando contemplar os
eixos da educação infantil e também atender as necessidades do grupo como um coletivo e a cada criança dentro
de suas particularidades, ao planejar a professora busca oferecer propostas diferenciadas de vivências e
explorações que estejam de acordo com a faixa etária do grupo e de seus interesses e curiosidades.

As propostas planejadas visam o acesso das crianças a novas culturas e linguagens, através atividades que
proporcionam novas descobertas e interações e trocas entre pares.

Outra forma de planejar as atividades, é coletivamente com outras professoras da unidade, realizando
interações das crianças com outros agrupamentos, tendo experiências com crianças de outras idades e adultos
diferentes dos de seu agrupamento.

A turma do Agrupamento I/II C, tem no ano de 2020 a quantidade de 18 crianças matriculadas atualmente,
sendo elas 6 AGI e 12 AGII, 9 meninas e 9 meninos, com idade de 1 ano e 5 meses à 2 anos e 3 meses que foram
escolhidas pela equipe gestora, cujo critério estabelecido para a montagem da turma, foi o de organizar as crianças
de forma multietária, ou seja, a turma foi organizada com crianças de idades diferentes uma das outras,
objetivando dessa forma, o favorecimento da aprendizagem das mesmas.
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Trata-se de uma turma com crianças de perfil ativo, demonstram interesse e curiosidade nas propostas,
apenas 7 crianças já eram matriculadas na unidade em anos anteriores, as demais fizeram adaptação
gradativamente, pois nunca haviam frequentado creche, a adaptação ocorreu de forma tranquila e afetiva, a
equipe proporcionou momentos de carinho e atenção para todos, com atividades lúdicas e momentos bem
prazerosos para que fosse possível uma acolhida humanizada e segura, o que resultou positivamente no grupo, que
no momento já interage muito bem entre pares e com as monitoras e professora. As atividades são realizadas de
forma rápida e seguida, sempre variando e respeitando a concentração curta das crianças devido a faixa etária.

Para a realização das atividades, a professora busca diversificar as propostas, utilizando diferentes
estratégias como: Roda de conversa, músicas cantadas e com o uso de aparelhos de rádio, notebook de uso
pessoal para a observação de vídeos e imagens, contações de histórias com fantoches e livros.

Bem como, a realização pesquisas de imagens em revistas e jornais, rasgaduras e colagens, pinturas em
diferentes superfícies e com diferentes materiais como pinceis, buchas, rolinhos, panos, giz de cera, lápis de cor,
papéis de diferentes texturas e tintas, brincadeiras de “faz de conta” com brinquedos e materiais recicláveis,
construções com sucatas, culinárias e degustações, receitas de massinhas caseiras, geleias e tintas, pinturas,
colagens e explorações de uma forma geral com os elementos da natureza.

As atividades ocorrem de forma coletiva e também individual, algumas delas no chão para uma utilização
maior do espaço e outras nas mesas em pequenos grupos ou individualmente, variando as propostas.

O grupo demonstra interesse principalmente por músicas e histórias, as atividades que envolvem
movimento, como correr e jogar bola também chamam muita atenção do grupo quando realizadas.

Diariamente é realizado o trabalho de importância com a higiene pessoal, incentivando-os a utilizarem o banheiro
da forma correta, lavar as mãos e rosto quando necessário e também escovar os dentes, as crianças ainda fazem
uso de fraldas, apenas 2 delas, já iniciaram no processo de desfralde, por este motivo todos tomam banho
diariamente na escola, as monitoras realizam este processo de forma afetiva e atenciosa com cada um deles. A
escovação é realizada todos os dias com a participação da professora.

Os planejamentos são feitos de acordo com os referenciais do Plano Anual de Ensino do Professor, nesses
Projetos desenvolvidos por agrupamento que geram o planejamento semanal feito por turma. Ao desenvolver
esses planejamentos o professor deve levar em consideração a forma de aprendizagem mais efetiva para a
criança, conforme Gonzaga cita:

(...) a essência do bom professor está na habilidade de planejar metas para aprendizagem das
crianças, mediar suas experiências, auxiliar no uso das diferentes linguagens, realizar
intervenções e mudar a rota quando necessário. Talvez, os bons professores sejam os que
respeitam as crianças e por isso levam qualidade lúdica para a sua prática pedagógica. (2009, p.
39)
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Mediando suas experiências, planejando com intencionalidade e seguindo os resultados de suas observações
diárias na prática pedagógica, permitirá ao professor realizar e avaliar seu trabalho e a turma.

A avaliação é feita por meio de registros com fotos, vídeos e registros escritos sobre as atividades da turma e,
após o término de cada semana e de cada projeto as professoras encaminham relatórios para a gestão sobre o
desenvolvimento da turma, além de um Relatório Individual elaborado após observações e entregue aos pais e a
coordenação nas datas estabelecidas.

Acompanhando o desenvolvimento da criança, adaptando e avaliando também a prática pedagógica para
atingir as especificidades de cada um e seu nível de desenvolvimento sempre que necessário para ampliar o
processo de ensino e aprendizagem. (HOFFMANN-1996) afirma que: a avaliação na Educação Infantil precisa resgatar
urgentemente o sentido essencial de acompanhamento do desenvolvimento e de reflexão permanente sobre as crianças
em seu cotidiano educativo, como elo na continuidade da ação pedagógica, ou seja, como norteador da ação pedagógica
do professor.

Portanto, a avaliação não pode ser considerada como um processo final e sim como uma forma que amplia as
possibilidades para o desenvolvimento da criança identificando suas necessidades e aprendizagens, mantendo o
olhar para o seu progresso contínuo e adaptações de diferentes metodologias que atendam as especificidades de
cada aluno.
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C

Planejamento Específico

Disciplina: Educação Especial

Professor: 911001500 - CLEUMA BARBOSA PEREIRA

O atendimento educacional especializado atua articuladamente com o ensino regular, trata-se de uma modalidade
de educação escolar e permeia todos os níveis da educação básica, LBDN9394/96. De acordo com a política
nacional de educação especial, o público-alvo é:

Na perspectiva da educação inclusiva, a educação especial passa a constituir a proposta pedagógica da escola,

definindo como seu público-alvo os alunos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas

habilidades/superdotação. Nestes casos e outros, que implicam em transtornos funcionais específicos, a educação

especial atua de forma articulada com o ensino comum, orientando para o atendimento às necessidades educacionais

especiais desses alunos.(BRASIL,2008p.15)

O trabalho de ensino inclusivo será desenvolvido na perspectiva da co-docência, com as professoras e
monitoras da unidade educacional, desenvolvendo assim, o trabalho em parceria com a professora de Educação
Especial, na busca de um ensino colaborativo no processo de ensino aprendizagem dos alunos.

A professora de especial buscará em sua prática pedagógica possibilitar flexibilização, adequação e
adaptação, quando houver necessidade para crianças que são publico alvo. Ressalta-se que nesta unidade
educacional ainda não há alunos com diagnóstico, estão em processo de investigação pela professora AEE
(Atendimento Educacional Especializado) e equipe pedagógica.

A partir do levantamento das características, será dada ênfase às atividades que serão desenvolvidas com os
alunos que são publico alvo da Educação especial, visando o desenvolvimento dentro das especificidades
individuais e coletivas, respeitando-se a faixa etária.

São objetivos do atendimento educacional especializado: promover condições de acesso, integrar o aluno, regular e
garantir serviços de apoio especializados de acordo com as especificidades dos alunos, auxiliar os professores de
sala em busca do desenvolvimento integral do aluno com NEE (Necessidades Educativas Especiais), realizar
trabalho coletivo com o grupo da unidade educacional para que haja efetiva inclusão.

Para que os objetivos acima sejam alcançados, serão utilizados os recursos:

* PEI (Plano Educacional Individualizado)

* Recursos visuais/imagens
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* Fichas de comunicação

* Cartazes

* Objetos concretos

* Pesquisas junto com as famílias

A partir deste plano de ensino voltado para o atendimento especializado, será avaliado o processo de inclusão dos
alunos com NEE (Necessidades Educativas Especiais). Pretende-se que esta avaliação seja processual e com a
participação de toda a equipe gestora, pedagógica e operacional da unidade escolar.

Referências Bibliográficas:

BRASIL, política nacional de educação especial na perspectiva da educação inclusiva, Brasília, 2008. Disponível em:
http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/politicaeducespecial.pdf, Acesso em 10 fevereiro 2020.

BRASIL. Ministério da Educação. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB 9.394, de 20 de dezembro de
1996. BRASIL. Ministério da Educação. 

E

Planejamento Específico

Disciplina: Educação Infantil

Professor: SEM PROFESSOR ALOCADO

A Educação Infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o
desenvolvimento integral da criança até seis anos, em seus aspectos físicos, psicológicos,
intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade.

A Educação Infantil desempenha um papel importante junto à criança, principalmente
em seus primeiros anos de vida, a qual lhe permite uma maior participação e
desenvolvimento na sociedade, interagindo e conhecendo sua identidade, autonomia,
aprendizagem e especificidade.

A educação infantil assim, se define como etapa primordial para a criança e seu
desenvolvimento a brincadeira é um conteúdo indispensável na sua formação social,
principalmente, dentro do ambiente escolar este que está em constante movimento, uma
vez que é pelo lúdico que também se aprende o que fica claro como diz a autora.
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 É pelo brincar que a criança aprende expressar ideias gestos emoções, a tomar decisões, a interagir e viver entre

pares, a conhecer e integrar-se no seu ambiente próximo a elaborar imagens culturais e sociais de seu tempo e, em

decorrência, desenvolver-se como se humano dotado de competência simbólica. (CIPRIANO, 2004, p.11-20).

 

Sendo assim, para que a educação infantil atinja a aprendizagem da criança é
necessário que ela esteja voltada inteiramente para o brincar e o educar colocando-os como
conteúdos implícitos neste processo de ensino. O brincar na Educação Infantil é, para a
criança, uma forma de descobrir o mundo, desenvolver capacidades como atenção,
criatividade e imaginação, organizar emoções e iniciar os primeiros relacionamentos no
meio de convivência.

Portanto, é necessário que o brincar coordenado pelo adulto, seja uma constante no
processo educativo, para que crianças de diferentes idades, brincando juntas, desenvolvam-
se e aprendam. O ato de brincar deve constituir-se na metodologia e a brincadeira é uma
atividade social relevante, vinculada ao desenvolvimento dos conceitos essenciais da área
(tempo-espaço-grupo), pois “no brinquedo a criança cria uma situação imaginária”
(VYGOSTKY, 1999 – pág.123) capaz de vinculá-la afetiva e praticamente as estruturas
sociais, espaciais e temporais do mundo real.

Outro fator importante para o processo aprendizagem na educação infantil é o espaço,
desde que nasce a criança precisa de espaços que ofereçam liberdade de movimentos,
segurança e que acima de tudo possibilitem sua socialização com o mundo e com as
pessoas que a rodeiam. Espaços estes de direito de todas as crianças sejam eles: públicos,
privados, institucionais ou naturais. Segundo Lima (2001, p.16): “o espaço é muito
importante para a criança pequena, pois muitas, das aprendizagens que ela realizará em
seus primeiros anos de vida estão ligadas aos espaços disponíveis e/ou acessíveis a ela”.

Segundo Vygotsky: “o ser humano cresce num ambiente social e a interação com
outras pessoas é essencial ao seu desenvolvimento”. (apud DAVIS e OLIVEIRA, 1993, p. 56).
Portanto um ambiente estimulante para a criança é aquele em que ela se sente segura e ao
mesmo tempo desafiada, onde ela sinta o prazer de pertencer a aquele ambiente e se
identifique com o mesmo, principalmente um ambiente em que ela possa estabelecer
relações entre os pares.

Um ambiente que permite que o educador perceba a maneira como a criança transpõe
a sua realidade, seus anseios, suas fantasias. Os ambientes devem ser planejados de forma
a satisfazer as necessidades da criança, isto é, tudo deverá estar acessível à criança, desde
objetos pessoais aos brinquedos, pois só assim o desenvolvimento ocorrerá de forma a
possibilitar sua autonomia, bem como sua socialização dentro das suas singularidades.

Personalizar o ambiente é muito importante para a construção da identidade pessoal da
criança, tornar a criança competente é desenvolver nela a autonomia e a independência. Ao
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oferecer um ambiente rico e variado estimulam-se os sentidos, estes são essenciais no
desenvolvimento do ser humano. A sensação de segurança e confiança é indispensável
visto que mexe com o aspecto emocional da criança.

Nas últimas décadas os debates em nível nacional e internacional apontam para a
necessidade de que as instituições de educação infantil incorporem de maneira integrada as
funções de educar e cuidar, não mais diferenciando nem hierarquizando os profissionais e
instituições que atuam com as crianças pequenas e/ou aqueles que trabalham com as
maiores.

A instituição de educação infantil deve tornar acessível a todas as crianças que a
frequentam, indiscriminadamente, elementos da cultura que enriquecem o seu
desenvolvimento e inserção social. Na instituição de educação infantil, pode-se oferecer às
crianças condições para as aprendizagens que ocorrem nas brincadeiras e aquelas advindas
de situações pedagógicas intencionais ou aprendizagens orientadas pelos adultos.

Educar/propiciar situações de cuidados, brincadeiras e aprendizagens orientadas de
forma integrada e que possam contribuir para o desenvolvimento das capacidades infantis
de relação interpessoal. De ser e estar com os outros em uma atitude básica de aceitação,
respeito e confiança, e o acesso, pelas crianças, aos conhecimentos mais amplos da
realidade social e cultural.

Neste processo, a educação auxiliará o desenvolvimento das capacidades de
apropriação e conhecimento das potencialidades corporais, afetivas, emocionais, estéticas e
éticas, na perspectiva de contribuir para a formação de crianças felizes e saudáveis. A base
do cuidado humano é compreender como ajudar o outro a desenvolver-se enquanto ser
humano. Cuidar significa valorizar e ajudar a desenvolver capacidades. O cuidado é um ato
em relação ao outro e a si próprio que possui uma dimensão expressiva e implica em
procedimentos específicos.

O desenvolvimento integral depende tanto dos cuidados relacionais que envolvem a
dimensão afetiva, os cuidados com os aspectos biológicos do corpo, como a qualidade da
alimentação e dos cuidados com a saúde, quanto da forma como esses cuidados são
oferecidos e das oportunidades de acesso a conhecimentos variados. As necessidades
básicas podem ser modificadas e acrescidas de outras de acordo com o contexto
sociocultural.

O cuidador precisa considerar, principalmente, as necessidades das crianças, que
quando observadas, ouvidas e respeitadas, podem dar pistas importantes sobre a qualidade
do que estão recebendo. Os procedimentos de cuidado também precisam seguir os
princípios de promoção à saúde. Para se atingir os objetivos dos cuidados com a
preservação da vida e com o desenvolvimento das capacidades humanas é necessário que
as atitudes e procedimentos estejam baseados em conhecimentos específicos sobre o
desenvolvimento biológico, emocional, e intelectual das crianças, levando em consideração
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as diferentes realidades socioculturais. Os conteúdos e objetivos a serem trabalhados
durante o ano visam proporcionar um trabalho integrado, no desenvolvimento dos aspectos
social, cognitivo, emocional e cultural.

No âmbito do desenvolvimento pessoal e social, o planejamento está organizado de forma a garantir
aquisição das capacidades da criança. Esse trabalho pretende que as crianças aprendam a conviver, a ser e a estar
com os outros e consigo mesma, em atitude básica de aceitação, de respeito e de confiança, e com autonomia.
Nesse aspecto destacam-se as áreas das Relações Afetivas que englobam Adaptação, Autonomia, Regras/Limites e
Interações, desenvolvimento de autoestima, Identidade Pessoal.

É preciso trabalhar conteúdos de naturezas diversas, que abrangem desde cuidados básicos essenciais até
conhecimentos provenientes das diversas áreas do conhecimento, concretizando-se em dois âmbitos de
experiências: “Formação Pessoal e Social” e “Conhecimento de Mundo”.    

A Formação Pessoal e Social refere-se às experiências que favorecem a construção do indivíduo. Trabalhar
com a criança a Identidade Pessoal e a Autonomia é fundamental para o fortalecimento de sua autoestima, para o
conhecimento de si própria e para o desenvolvimento psicogenético em suas fases evolutivas, nas suas operações
mentais e relações lógicas.

O Conhecimento de Mundo refere-se à relação da criança com aspectos da cultura e de todo o entorno da
criança, considerando os aspectos mais próximos do meio e ampliando gradativamente para os menos próximos.
Assim sendo, os conteúdos não devem ser abstratos, mas vivos e concretos, portanto indissociáveis da realidade
social.

A definição dos objetivos em termos de capacidades visa ampliar a possibilidade de concretização das
intenções educativas, uma vez que as capacidades se expressam por meio de diversos comportamentos e as
aprendizagens que convergem para as capacidades podem ser de naturezas diversas.

Ao estabelecer objetivos nesses termos, o educador amplia suas possibilidades de atendimento à diversidade
apresentada pelas crianças, podendo considerar diferentes habilidades, interesses e maneiras de aprender no
desenvolvimento de cada capacidade.

Destacam-se as áreas do conhecimento conforme o Referencial Curricular Nacional de
Educação Infantil seguem os eixos de trabalho na Educação que norteiam a práxis
educativa.

Linguagem Oral e Escrita; Matemática; Natureza e sociedade; Movimento;
Linguagem musical; Artes visuais; Experiências de brincar e imaginar e semanas
educativas.

Quanto à avaliação ocorrerá em observações diárias e por meios de registro, sempre
considerando a participação, a interação, o aprendizado e o desempenho dos alunos nas
realizações das atividades propostas. Análise e acompanhamento do desenvolvimento da
criança, adaptando e avaliando também a prática pedagógica para atingir as
especificidades de cada um e seu nível de desenvolvimento sempre que necessário para
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ampliar o processo de ensino e aprendizagem. Portanto, a avaliação não pode ser
considerada como um processo final e sim como uma forma que avalia o desenvolvimento
da criança identificando suas necessidades e aprendizagens tendo o olhar para o seu
progresso contínuo.

Tratando-se de um agrupamento, no momento temos 28 crianças, sendo elas 20 do AG
III e 08 do AG II, 17 são meninas e 11 são meninos tendo as mesmas idades entre três e
cinco anos, escolhidos no ano anterior pela equipe gestora respeitando o critério de
organizar as crianças de forma multietária, ou seja, a turma foi organizada com crianças de
idades diferentes uma das outras, objetivando dessa forma, o favorecimento da
aprendizagem das mesmas. A maior parte delas foram alunos o ano passado na instituição.
Percebe-se nessa turma que além da diferença de idade, os alunos são diferentes também
pela etnia, gênero, cultura, classe social, religião, etc.

Ao entrar na sala diariamente é possível perceber crianças alegres com vontade de
aprender coisas novas, já chegam à sala perguntando sobre o que aprenderão naquele dia e
na execução das atividades, demonstram criatividade e vontade de participar. As crianças
têm bom relacionamento com a professora e também com a monitora da sala (ressalto que
por ser um agrupamento onde temos crianças de AGII, há a necessidade de se ter uma
monitora para auxiliar a professora), conversam sobre diversos assuntos, trazem notícias de
casa para compartilhar. Dizem como estão sentindo-se e demonstram sempre carinho e
afetividade.

Já interagem bem com o grupo da sala, pois sempre são incentivados a brincar junto
com os colegas, cantar em roda, entre outras atividades que de acordo com a idade
proporcionam que obtenham um bom convívio, e estão começando ter melhor interação
com as demais crianças da escola, devido as atividades de interação com outras salas e as
sextas em cena, que são proporcionadas semanalmente para que todas as turmas se
reúnam no pátio da escola e assistam a pequenas dramatizações e danças feitas pelos
agrupamentos de acordo com o tema que vem sido trabalhado, oportunizando neste dia,
maior integração com o restante da escola.

Pretendemos trabalhar com atividades que promovam a construção do conhecimento
para os alunos de forma lúdica. A educação lúdica integra uma teoria profunda e uma
prática atuante. Vale ressaltar que falar da educação infantil é muito mais do que falar de
uma instituição, é falar das crianças, que são seres humanos, pequeninos e cheios de vida.
Sujeitos esses, que devem ser protagonistas no cotidiano das escolas de Educação Infantil e
têm o direito de ser criança, ou seja, direito de brincar, ao afeto, de sonhar, etc.

Para começar a traçar atividades e estratégias os projetos foram definidos pelas
professoras da unidade escolar, com um consenso nos temas para melhor desenvolvimento
das habilidades motoras e cognitivas do nosso publico alvo. O planejamento será feito
semanalmente, levando em consideração o projeto pedagógico, o planejamento anual da
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turma e interesses que corresponde ao grupo.

Iniciamos com o projeto: ‘’Quanto Tempo o Tempo Tem’’ , que visa explorar horas,
minutos, segundos, estações do ano, mudanças climáticas entre outros assuntos, a resposta
para essa questão será conhecida ao longo do projeto. Buscaremos proporcionar aos alunos
uma verdadeira viagem ao passado, presente e futuro para que as crianças aprendam não
só as primeiras noções sobre o tempo, mas também desenvolvam diversas múltiplas áreas
do conhecimento por meio de atividades criativas, exploratórias, divertidas e motivadoras.

 E em seguida trabalharemos o projeto: ‘’Uma Janela para o Mundo’’, onde
abordaremos temas de acordo com o interesse das crianças, observados no dia a dia e
também na roda de conversa, trabalharemos também assuntos relacionados ao meio
ambiente. Trabalharemos também o projeto: ‘ ’Curiosidades da Minha Turma’’ , que se
dará a partir de temas de interesse trazidos pelas crianças e também observados pela
professora no dia a dia.

O projeto: “Mascote em Minha Casa”, iniciou-se na segunda semana de aula. Foi
realizada uma votação com as crianças para definir qual personagem queriam para
representar a turma, o mascote escolhido foi o cão snoop. O intuito é desenvolver nas
crianças valores como a responsabilidade e a importância do cuidar, e também o vínculo
entre a família e a escola trazendo mais segurança para as crianças.

 A cada sexta-feira uma criança levará para casa uma pelúcia do personagem
escolhido, junto com o mascote a criança levará um caderno de registro. Nele a criança e a
família deverá registrar os momentos vivenciados pela criança junto com o mesmo, que
será compartilhado com toda a turma na devolução do mesmo.

Em paralelo com os projetos, trabalharemos as semanas educativas trazendo os
seguintes temas:

·         Educação inclusiva: Que pretende conscientizar as crianças sobre a
importância de respeitar as pessoas diferentes, seja por uma deficiência física,
etnia, classe social entre outros. Incentivando sempre as crianças a terem um
olhar altruísta com o próximo buscando maneiras de colaborar quando
necessário, e ficando cada vez mais distantes de comportamentos que geram
danos emocionais ao outro.

·         Pipa sem cerol: Que pretende falar sobre a importância de soltar pipa com
segurança sem utilizar o cerol, para evitar riscos e também acidentes.

·         Alimentação saudável: Pretende ensinar as crianças sobre os benefícios de se
alimentarem bem, consumindo verduras, frutas, legumes e também alertar sobre
alguns alimentos que gostamos porém devemos consumir com moderação.

·         Trânsito seguro: Levando em consideração que as crianças têm contato com o
trânsito diariamente na ida e volta da escola, passeios e até mesmo brincando na
rua, torna-se importante conscientizar as crianças a respeito das leis de trânsito.
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       Para o desenvolvimento dos projetos vamos realizar atividades e conversas informais,
produção de história com fantoches e brinquedos, pesquisas em revistas/livros, construção
de pequenos textos coletivos, cantar músicas e recitar poemas sobre o tema, receitas, ouvir
histórias relacionadas ao tema, quantidades, contagem, seriação, sequenciação,
classificação, agrupamento.

       Reprodução de histórias ouvidas com fantoches, dramatização de histórias conhecidas,
onde as crianças sejam as personagens, pintura, colagem e desenho sobre os temas
trabalhados artes com material reciclável, trabalho com massa de modelar, biscuit e argila,
confecção de painéis e realização de jogos e brincadeiras.

            As propostas aplicadas pelo professor serão organizadas em grupos (misturado:
meninas e meninos), individuais, rodas, fileiras, grupo só de meninas e grupo só de meninos
a disposição das mesas é recurso onde à professora vai organizar para que a proposta fique
mais rica aproveitando cada espaço. Os espaços externos são boas sugestões para que
algumas atividades aconteçam em conjunto com as outras turmas, assim o espaço
escolhido pode comportar duas turmas.
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Professor: 911000886 - JULIANA POLI GUMIERO

 “A Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, é um direito humano e social de
todas as crianças até seis anos de idade, sem distinção alguma decorrente de origem

geográfica, caracteres do fenótipo (cor da pele, traços de rosto e cabelo), da etnia,
nacionalidade, sexo, de deficiência física ou mental, nível socioeconômico ou classe social.

Também não está atrelada à situação trabalhista dos pais, nem ao nível de instrução,
religião, opinião política ou orientação sexual. Ela é oferecida em creches e pré-escolas, as

quais se caracterizam como espaços institucionais não domésticos que constituem
estabelecimentos educacionais públicos ou privados que educam e cuidam de crianças de 0

a 5 anos de idade no período diurno, em jornada integral ou parcial, regulados e
supervisionados por órgão competente do sistema de ensino e submetidos a controle

social.”
Portal MEC – Janeiro 2013

É na fase dos 0 aos 6 anos, chamada de primeira infância, que as crianças passam a
perceber o mundo e despertam uma curiosidade nata e investigativa. A educação Infantil é
responsável por proporcionar às crianças experiências que auxiliam a desenvolver suas
capacidades cognitivas, como atenção, memória, raciocínio e o bem estar em um ambiente
cheio de pluralidade. Para isso, a escola deve promover atitudes, estratégias e
comportamentos que favoreçam a melhor aceitação e desenvolvimento da criança.
É na Educação Infantil que a criança abre a porta de acesso da sociedade, onde tem a
oportunidade de construir suas hipóteses e aprendizagens sobre o mundo. Com isso, a
criança constrói sua própria identidade, baseada na exploração do meio em que vive, na
construção dos relacionamentos interpessoais, na obtenção do conhecimento e valores a ela
ensinados, e nas brincadeiras, que são a forma mais produtiva de adquirirem conhecimento
e se relacionarem com outro.
Segundo Vigotsky (1984), o ato de brincar atribui papel relevante na constituição do
pensamento infantil. É brincando, jogando, que a criança revela seu estado cognitivo, visual,
auditivo, tátil, motor, seu modo de aprender e entrar em uma relação cognitiva com o
mundo de eventos, pessoas, coisas e símbolos. 
Vygotsky (1999), a brincadeira exerce uma forte influência no desenvolvimento infantil uma
vez que é utilizada pela criança, de um lado pela necessidade de ação e por outra para
satisfazer suas impossibilidades de executar determinadas ações. No entanto a brincadeira
não é apenas uma atividade simbólica, uma vez que mesmo envolvendo situações
imaginárias, ela baseia-se em regras de comportamento condizentes com aquilo que está
sendo representado o que fará com que a criança internalize regras de conduta, valores,
modo de agir e de pensar de seu grupo social, que passará a orientar o seu comportamento
e desenvolvimento cognitivo. 
A pedagogia de projetos orientará o trabalho pedagógico, a criança será participante ativa
no processo de ensino aprendizagem e o conhecimento será construído considerando os

Prefeitura Municipal de Campinas
Secretaria Municipal de Educação

http://pponlinesme.campinas.sp.gov.br
15/07/2021 14:54:59   Página 138 de 147



aspectos cognitivos, físicos, sociais e emocionais da criança. O professor atuará como
mediador entre o conhecimento e a criança, estimulando sua curiosidade, necessidades,
vivências e trazendo elementos que contribuam para uma aprendizagem mais significativa.
“Mediação em termos genéricos é o processo de intervenção de um elemento intermediário

numa relação; a relação deixa, então, de ser direta e passa a ser mediada por esse
elemento (OLIVEIRA, 2002, p. 26).”

De acordo com esta linha de pensamento e a divisão de eixos estabelecidas para a
educação infantil, que englobam linguagem oral, movimento, artes, matemática, música e
natureza e sociedade, serão trabalhados projetos ao longo do ano letivo, escolhidos em
conjunto pelas professoras dos agrupamentos III, que irão abordar importantes temas para
a aprendizagem e desenvolvimento da criança nesta faixa etária.

O Projeto “Quanto tempo o tempo tem”, irá trabalhar no primeiro momento a
adaptação dos alunos que estão voltando a escola pois muitos virão de uma rotina diferente
que viveram nos agrupamentos I e II. Buscará receber a criança de maneira acolhedora,
fazendo com que a mesma possa regressar ao ambiente escolar sentindo-se segura e
tranquila durante sua rotina e permanência na escola. Posteriorimente, o projeto irá
explorar horas, minutos, segundos, estações do ano, mudanças climáticas entre outros
assuntos, a resposta para indagação dada ao nome do projeto será conhecida ao longo do
desenvolvimento do mesmo.

Buscando proporcionar aos alunos a verdadeira viagem pelo passado, presente e futuro
para que as crianças aprendam não só as primeiras noções sobre o tempo, mas também
desenvolvam múltiplas áreas do conhecimento por meio de atividades criativas,
exploratórias, divertidas e motivadoras. conhecendo assim a linha histórica e suas
curiosidades como: os dinossauros, pré história e homens das cavernas, a evolução no seu
crescimento e aprendizagem, contagem de tempo de diversos modos, fases da lua,
estações do ano e também uma grande viagem entre a antiguidade e a modernidade
incluindo o mundo digital no qual estão diretamente inseridos.

O Projeto “Uma janela para o mundo”, dará continuidade ao projeto inicial com maior
intensidade em alguns aspectos específicos como meio ambiente e o tempo em que cada
coisa acontece, como plantações, crescimento e desenvolvimento de arvores e frutos, o
cuidado e a degradação do planeta nos tempos antigos e atualmente, a construção e
manuseio do digital, podendo ter contato com computadores, celulares, entre outras
tecnologias e como inseri-las na nossa vida com qualidade e responsabilidade desde
pequenos. Ao final, as crianças poderão escolher o tema de trabalho baseado na curiosidade
da turma, onde de acordo com o tema que quiserem abordar, serão feitos trabalhos de
pesquisa e exploração do mesmo.
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O Projeto Mascote em minha casa irá trabalhar o desenvolvimento da responsabilidade,
do acolher e cuidar, já que toda sexta-feira, uma criança diferente poderá levar para casa o
mascote da turma (Dinossauro), em pelúcia, eleito através de opções apresentadas pela
professora relacionadas ao projeto em andamento e eleito pelas crianças com voto no
preferido, e será incentivado a ter o cuidado com o mesmo em todas as atividades que
serão feitas em casa com seus familiares. Essa proposta fortalecerá o vínculo afetivo e a
percepção de que são capazes de executar tarefas. Além de favorecer a parceria entre
escola e família, trazendo assim mais segurança aos alunos.

Além dos projetos citados, será realizado também as semanas educativas, onde serão
abordados temas que a prefeitura manda anualmente listados para que as escolas possam
escolher alguns para serem aprofundados.

Durante este ano, as semanas educativas serão: Semana da educação Inclusiva que
ocorrerá entre os dias 13 a 17 de Abril, onde será trabalhado as diferenças e a importância
da inclusão das mesmas nas turmas, citando diversas vertentes como a deficiência física,
motora, entre outras dificuldades que surgirem no grupo.

Semana da Pipa sem cerol que ocorrerá entre os dias 15 a 19 de junho, entre as
atividades abordadas estará a presença da Guarda Municipal, que fará teatro e oficina de
pipa com as crianças na escola, alertando sempre para o cuidado de como a brincadeira ser
saudável e segura e o quanto é perigoso o uso do cerol. As crianças terão também a
vivencia de soltar pipa em campo próximo a escola.

Semana da alimentação saudável que ocorrerá entre os dias 17 a 21 de agosto, durante
a semana será orientado e explorado a importância da alimentação saudável e os danos
que podem ocorrer com o descuido da alimentação.

Semana do trânsito que ocorrerá entre os dias 21 a 25 de setembro, será trabalhado a
importância do cuidado no transito como pedestre ou como condutor. Apresentando ideias
como uso da cadeirinha, sinais de transito, faixas de pedestre, ciclistas, etc.

Semana da criança que ocorrerá entre os dias 06 a 09 de Outubro, será trabalhado uma
semana divertida e diferente, onde as crianças poderão brincar e explorar diversas
atividades de jogos, dinâmicas e brincadeiras.

Tratando-se de um agrupamento, no momento temos 25 crianças, sendo elas 8 do
agrupamento II e 17 do agrupamento III, 12 meninas e 13 meninos. Crianças com idades
entre três e cinco anos, escolhidos no ano anterior pela equipe gestora, tendo sido usado
pela mesma, o critério de organizar as crianças de forma multietária, ou seja, a turma foi
organizada com crianças de idades diferentes uma das outras, objetivando dessa forma, o
favorecimento da aprendizagem das mesmas. Percebe-se nessa turma que além da
diferença de idades, os alunos são diferentes também pela etnia, gênero, cultura, classe
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social, religião, etc.

Ao entrar na sala diariamente é possível perceber crianças com sede de conhecer através
dos olhares, dos manuseios, das falas e dos questionamentos, buscando conhecer tudo em
sua volta.

Nesta fase a curiosidade se destaca, e Vygotsky apresenta uma ideia de que a criança
começa a desenvolver o faz de conta estimulando a imaginação, onde o ambiente favorável
propicie a sua exploração é muito relevante para seu desenvolvimento e adaptação.

"[..] ao observar as formas de imaginação relacionadas com a criatividade,
orientadas para a realidade, vemos que a fronteira entre o pensamento realista
e a imaginação se apaga, que a imaginação é um momento totalmente
necessário, inseparável, do pensamento realista". (Vygotsky, L. S. O
Desenvolvimento Psicológico na Infância, 1998,p.128).

As crianças tem bom relacionamento com a professora, interagem da maneira que
conseguem, e alguns maiores trazem notícias de casa para compartilhar com a professora.
Demonstram como estão sentindo-se e apresentam sempre carinho e afetividade. O
agrupamento conta com auxílio de uma monitora, ainda assim, é trabalhado a autonomia
das crianças em toda sua rotina, como almoço com auto serviço, escovação e utilização do
banheiro, com supervisão da mesma. Porém nos momentos em que for necessária a
intervenção com troca de roupas, etc, será dado respaldo mais efetivo a criança.

As crianças já interagem bem com o grupo da sala pois sempre são incentivados a brincar
junto com os colegas, cantar em roda, entre outras atividades que de acordo com a idade
proporcionam que obtenham um bom convívio, e assim aos poucos, terão melhor interação
com o restante da escola devido as atividades de interação com outras salas e as sextas em
cena, que são proporcionadas semanalmente para que todas as turmas se reúnam no pátio
da escola e assistam a pequenas dramatizações e danças feitas pelos agrupamentos de
acordo com o tema que vem sido trabalhado, oportunizando neste dia, maior integração
com o restante da escola.
O planejamento será realizado semanalmente levando em consideração o projeto
pedagógico, o planejamento anual da turma, e as necessidades e interesses que
correspondem ao agrupamento. As atividades no geral, serão divididas em duas partes,
sendo elas as individuais feitas com crianças do agrupamento III, utilizando cadernos de
registros e as coletivas com toda a turma e especificas ao agrupamento II.
Quando feitas em grupo, as crianças ficarão dispostas em roda, fileiras, ou grupos de
meninas e meninos, e alguns momentos o material será disposto ao grupo para que possa
ser explorado da maneira indicada pela professora anteriormente, em momentos de jogos
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ou dinâmicas, serão chamadas ao centro para que faça sua parte com a observação do
restante da sala. Quando feitas individualmente, cada criança receberá seu caderno de
desenho em que deverá seguir as orientações feitas pela professora previamente usando a
lousa ou anteriormente na roda de conversa, no caso das atividades individuais, também
serão classificadas com dois tipos de abordagem.
Algumas serão feitas com toda a turma no mesmo momento como desenhos ou colagens,
as atividades que exigem maior contato direto com a professora, será realizada com ajuda
de cantinhos, a professora irá chamar determinado número de alunos para utilização do
caderno, e as demais serão distribuídas em cantinhos variados dispostos na sala de aula
como mercadinhos, peças de encaixe, jogos de tabuleiro reciclado, etc, até que chegue sua
vez de realizar a atividade. As brincadeiras e jogos serão demonstrados sempre ao seu
início e exemplificados com crianças da turma.
As atividades serão planejadas priorizando as faixa etárias e em cima do saber já pré-
construído, sempre buscando despertar mais interesse das mesmas nos assuntos,
evidenciando o lúdico, as dramatizações e o movimento global. As interações entre
diferentes turmas serão feitas semanalmente, realizando jogos ou atividades que possam
ser exploradas independentemente da idade. As crianças explorarão também nas
atividades, televisão, rádio, livros, diferentes tipos de materiais recicláveis como: rolos de
papel higiênico, garrafas PET, papelão, latas de leite em pó, caixas de leite, etc, entre outras
plataformas de conhecimento e explorando diversos espaços da escola, como a sala de
aula, o solário, pátio, palco, casa de bonecas, tanque de areia e parques.
Dentre os materiais dispostos para as crianças trabalharem os projetos, estarão brinquedos
em tamanhos médios e grandes como (Baldes, jogos de encaixe, massinha de modelar,
argila, jogos da memória, jogos de cores e formas, pás, rastelos de plástico, bonecos, ursos
de pelúcia, materiais sensoriais como lixa, bucha, algodão, farinha, brinquedos de sucata,
latas e chocalhos, elementos naturais como folhas, galhos, flores, jornais, revistas, papéis
coloridos, entre outros). A utilização dos materiais, serão para confecções de brinquedos e
objetos que serão trabalhados ao decorrer dos projetos.
Serão realizados também passeios envolvendo os agrupamentos II e III, para locais que
ajudem no desenvolvimento dos projetos trabalhados como bosque dos jequitibás, pedreira
do chapadão, corpo de bombeiros, entre outros.

A [avaliação] é o que me possibilita o exercício do aprendizado do olhar. Olhar é como sair
de dentro de mim para ver o outro. É partir da hipótese do momento da educação que o

outro está para colher dados da realidade, para trazer de volta para dentro de mim e
repensar as hipóteses. É uma leitura da realidade para que eu possa me ler. FREIRE, M.,

1989.

A avaliação será continua, através da avaliação semanal, feita com as percepções do
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agrupamento de como ocorreram as atividades contidas no semanário, Ficha de
acompanhamento do desenvolvimento e relatório de acompanhamento do desenvolvimento
abordando os aspectos – cognitivo, físico, afetivo e social do seu desenvolvimento em todas
as atividades que são entregues aos pais ou/ responsáveis ao final de cada trimestre,
registro de atividades feitos pelas crianças, registros fotográficos feito pela professora,
caderno de atividades entregue a família ao final do ano letivo.

REFÊRENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
Diretrizes Curriculares da Educação BÁSICA PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL: Um Processo
Contínuo de Reflexão e Ação
http://campinas.sp.gov.br/arquivos/educacao/04_diretrizes_infantil.pdf
Concepção do Brincar e Aprender na Visão de Vygotsky
https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/pedagogia/concepcao-do-
brincar-e-aprender-na-visao-de-piaget-e-vygotsky/32223
DÚVIDAS MAIS FREQUENTES SOBRE EDUCAÇÃO INFANTIL
http://portal.mec.gov.br/index.php?
option=com_docman&view=download&alias=8169-duvidas-mais-frequentes-
relacao-educacao-infantil-pdf&Itemid=30192

OLIVEIRA, Zilma M. Ramos de. A criança e seu desenvolvimento perspectivos para se discutir a educação infantil.

SP: Cortez, 1995.

http://www.uel.br/ceca/pedagogia/pages/arquivos/PATRICIA%20FERREIRA%20TEODORO.pdf

E

Planejamento Específico

Disciplina: Educação Especial

Professor: SEM PROFESSOR ALOCADO

O atendimento educacional especializado atua articuladamente com o ensino regular, trata-se de uma modalidade
de educação escolar e permeia todos os níveis da educação básica, LBDN9394/96. De acordo com a política
nacional de educação especial, o público-alvo é:

Na perspectiva da educação inclusiva, a educação especial passa a constituir a proposta pedagógica da escola,

definindo como seu público-alvo os alunos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas

habilidades/superdotação. Nestes casos e outros, que implicam em transtornos funcionais específicos, a educação

especial atua de forma articulada com o ensino comum, orientando para o atendimento às necessidades educacionais

especiais desses alunos.(BRASIL,2008p.15)
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O trabalho de ensino inclusivo será desenvolvido na perspectiva da co-docência, com as professoras e
monitoras da unidade educacional, desenvolvendo assim, o trabalho em parceria com a professora de Educação
Especial, na busca de um ensino colaborativo no processo de ensino aprendizagem dos alunos.

A professora de especial buscará em sua prática pedagógica possibilitar flexibilização, adequação e
adaptação, quando houver necessidade para crianças que são publico alvo. Ressalta-se que nesta unidade
educacional ainda não há alunos com diagnóstico, estão em processo de investigação pela professora AEE
(Atendimento Educacional Especializado) e equipe pedagógica.

A partir do levantamento das características, será dada ênfase às atividades que serão desenvolvidas com os
alunos que são publico alvo da Educação especial, visando o desenvolvimento dentro das especificidades
individuais e coletivas, respeitando-se a faixa etária.

São objetivos do atendimento educacional especializado: promover condições de acesso, integrar o aluno, regular e
garantir serviços de apoio especializados de acordo com as especificidades dos alunos, auxiliar os professores de
sala em busca do desenvolvimento integral do aluno com NEE (Necessidades Educativas Especiais), realizar
trabalho coletivo com o grupo da unidade educacional para que haja efetiva inclusão.

Para que os objetivos acima sejam alcançados, serão utilizados os recursos:

* PEI (Plano Educacional Individualizado)

* Recursos visuais/imagens

* Fichas de comunicação

* Cartazes

* Objetos concretos

* Pesquisas junto com as famílias

A partir deste plano de ensino voltado para o atendimento especializado, será avaliado o processo de inclusão dos
alunos com NEE (Necessidades Educativas Especiais). Pretende-se que esta avaliação seja processual e com a
participação de toda a equipe gestora, pedagógica e operacional da unidade escolar.

Referências Bibliográficas:
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BRASIL, política nacional de educação especial na perspectiva da educação inclusiva, Brasília, 2008. Disponível em:
http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/politicaeducespecial.pdf, Acesso em 10 fevereiro 2020.

BRASIL. Ministério da Educação. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB 9.394, de 20 de dezembro de
1996. BRASIL. Ministério da Educação. 

E

Planejamento Específico

Disciplina: Educação Especial

Professor: 911001500 - CLEUMA BARBOSA PEREIRA

O atendimento educacional especializado atua articuladamente com o ensino regular, trata-se de uma modalidade
de educação escolar e permeia todos os níveis da educação básica, LBDN9394/96. De acordo com a política
nacional de educação especial, o público-alvo é:

Na perspectiva da educação inclusiva, a educação especial passa a constituir a proposta pedagógica da escola,

definindo como seu público-alvo os alunos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas

habilidades/superdotação. Nestes casos e outros, que implicam em transtornos funcionais específicos, a educação

especial atua de forma articulada com o ensino comum, orientando para o atendimento às necessidades educacionais

especiais desses alunos.(BRASIL,2008p.15)

O trabalho de ensino inclusivo será desenvolvido na perspectiva da co-docência, com as professoras e
monitoras da unidade educacional, desenvolvendo assim, o trabalho em parceria com a professora de Educação
Especial, na busca de um ensino colaborativo no processo de ensino aprendizagem dos alunos.

A professora de especial buscará em sua prática pedagógica possibilitar flexibilização, adequação e
adaptação, quando houver necessidade para crianças que são publico alvo. Ressalta-se que nesta unidade
educacional ainda não há alunos com diagnóstico, estão em processo de investigação pela professora AEE
(Atendimento Educacional Especializado) e equipe pedagógica.

A partir do levantamento das características, será dada ênfase às atividades que serão desenvolvidas com os
alunos que são publico alvo da Educação especial, visando o desenvolvimento dentro das especificidades
individuais e coletivas, respeitando-se a faixa etária.

São objetivos do atendimento educacional especializado: promover condições de acesso, integrar o aluno, regular e
garantir serviços de apoio especializados de acordo com as especificidades dos alunos, auxiliar os professores de
sala em busca do desenvolvimento integral do aluno com NEE (Necessidades Educativas Especiais), realizar
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trabalho coletivo com o grupo da unidade educacional para que haja efetiva inclusão.

Para que os objetivos acima sejam alcançados, serão utilizados os recursos:

* PEI (Plano Educacional Individualizado)

* Recursos visuais/imagens

* Fichas de comunicação

* Cartazes

* Objetos concretos

* Pesquisas junto com as famílias

A partir deste plano de ensino voltado para o atendimento especializado, será avaliado o processo de inclusão dos
alunos com NEE (Necessidades Educativas Especiais). Pretende-se que esta avaliação seja processual e com a
participação de toda a equipe gestora, pedagógica e operacional da unidade escolar.

Referências Bibliográficas:

BRASIL, política nacional de educação especial na perspectiva da educação inclusiva, Brasília, 2008. Disponível em:
http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/politicaeducespecial.pdf, Acesso em 10 fevereiro 2020.

BRASIL. Ministério da Educação. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB 9.394, de 20 de dezembro de
1996. BRASIL. Ministério da Educação. 
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	Para contrato de gestão: com a Secretaria Municipal de Educação.
	A unidade Educacional deve se constituir por uma equipe administrativa e de apoio composta pelos seguintes profissionais:
	·         Diretor Educacional: um profissional com Licenciatura Plena em Pedagogia ou Mestrado Ou Doutorado na área de educação;
	·         Vice-Diretor Educacional: um profissional com Licenciatura Plena em Pedagogia ou Mestrado ou Doutorado na área de educação ;
	·         Coordenador/Orientador Pedagógico: um profissional com Licenciatura Plena em Pedagogia ou Mestrado ou Doutorado na área de educação ;
	·         Pedagogo com habilitação em Educação Especial ou Licenciaturra Plena em Pedagogia, esta última sob a égide da Resolucção CNE/CP Nº 01 de 15/05/2006, com experiência de, no mínimo, 2 anos na área de Educação Especial.
	·         Demais profissionais de apoio: servente (s), auxiliar ou serviços gerais, cozinheiro (s) ou merendeira(s); ajudante de cozinha; porteiro, vigia, guarda, zelador com escolaridade mínima de ensino fundamental incompleto; assistente administrativo ou auxiliar administrativo com escolaridade mínima em ensino médio completo.
	A Unidade Educacional deve se constituir por uma equipe pedagógica composta pelos seguintes profissionais:
	·         Professores: docentes com formação mínima em Licenciatura Plena em Pedagogia, habilitados em Educação Infantil, e, para esta última, estão resguardados os direitos garantidos pela Resolução CNE/CP Nº 01, de 15/05/2006; que em seu artigo 10 dispõe: “As habilitações em curso de Pedagogia atulamente existentes entrarão em regime de extinção a partir do período letivo seguinte à publicação desta Resolução”.
	·         Monitores/Agentes Educacionais com formação mínima em Ensino Médio completo e experiência na área educacional formal ou informal.
	Art. 17 – Das Etapas do Processo de Seleção:
	O processo  seletivo dos candidatos apresenta fases distintas, conforme descrição dos passos inerentes  a esse procedimento:
	Ø  Análise de Currículo Vitale
	Ø  Testes de habilidade
	Ø  Questionários sobre personalidade
	Ø  Dinâmicas de Grupos, Exercícios de simulação, Redação, conforme o pefil da vaga existente
	Ø  Entrevistas Individuais
	Testes por segmento de profissional:
	Os testes psicométricos serão utilizados como instrumentos para a seleção de candidatos. Eles são considerados medidas objetivas e padronizadas de amostras de comportamentos e focalizam especificamente as aptidões dos candidatos.
	Estes instrumentos somente poderão ser aplicados e interpretados por psicólogos, e têm como objetivo revelar características da personalidade dos candidatos.
	Devido a quantidade de testes disponíveis no mercado para cada segmento profissional, a cada processo seletivo elencaremos os testes mais adequados e que serão utilizados no processo de seleção.
	Dinâmicas por segmento profissional:
	Será empregado no processo de seleção as dinâmicas de grupo e técnicas de simulação, que serão realizadas de forma grupal, objetivando suprir as especificidades de cada vaga.
	Nesse procedimento, os candidatos devem dramatizar uma situação qualquer, que levante questões pertinentes às habilidades exigidas para o desempenho do cargo disputado. O objetivo é averiguar os comportamentos característicos dos candidatos em interação com outras pessoas, partindo-se do princípio de que, durante a dramatização, a pessoa irá estabelecer vínculos e desempenhar os papeis habituais.
	As dinâmicas serão aplicadas de forma grupal, sendo que as técnicas de simulação poderão ser grupal ou individuais.
	4.9 - Plano financeiro com previsão de investimentos para formação dos profissionais, aquisições e manutenção
	4.10 - Plano de ações intersetoriais

	E-mail: saude.csvistaalegre@campinas.sp.gov.br
	CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
	Segundo dados da Prefeitura Municipal de Campinas http://www.saude.campinas.sp.gov.br/saude/, o Centro de Saúde possui os seguintes dados: Endereço: Rua Odete Terezinha Santucci Octaviano, s/nº – Conjunto Habitacional Vida Nova. Telefone: (19) 3224.2224 / (19) 3268.8444  E-mail: cras.novotempo@campinas.sp.gov.br A escola contará com o serviço do CRAS, através de diálogos de maneira a integrar as ações que promovam o atendimento das crianças da escola, as quais apresentarem situação de vulnerabilidade, afastando-as de quaisquer tipo de violência e consequentemente, articulando propostas de atendimento entre os pares visando encaminhamentos pertinentes para uma possível solução.
	4.11 - Planos coletivos de ensino/trabalho elaborados por todos os Professores de cada Agrupamento
	4.12 - Planos individuais de ensino/trabalho de cada Professor elaborados para cada turma do CEI, em consonância com os planos coletivos


