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A.  OBJETO DA PARCERIA 

 

 Desenvolvimento do Contrato de Gestão para a gestão das atividades e serviços de 

educação, nos Centros de Educação Infantil – CEIs entre a municipalidade e a organização social 

civil legalmente constituída e sem fins lucrativos, aqui referida por Associação Nazarena 

Assistencial Beneficente – ANA.  

 

 
 

B. CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE EDUCACIONAL E SEU ENTORNO 

 

 Identificação da Unidade Educacional: 

 
a) Nome: CEI Nave Mãe Senador João de Medeiros Calmon. 

b) Numero da Portaria de Autorização de funcionamento: Regimento em andamento 

c) Endereço: Rua Antonia Avelar Ridalgo, s/n – Parque Vista Alegre 

d) CEP: 13054-363 

e) Telefone: (19) 3226-2660 

f) Endereço Eletrônico: diretoriacalmon@nazareno.com.br 

 

 Histórico da U.E. e a características sócio econômicas e culturais da U.E e seu 

entorno 

O CEI Nave Mãe Senador João de Medeiros Calmon, inaugurado em 27/07/2009, 
homenageia a ilustre figura do Senador João Calmon que representa um marco da história 
parlamentar e educacional no Brasil. 

 

mailto:diretoriacalmon@nazareno.com.br
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Nascido no distrito de Baunilha, em Colatina, Espírito Santo, em 7 de setembro de 1916, o 

Senador Calmon formou-se em Ciências Jurídicas pela Faculdade Nacional de Direito da 
Universidade do Brasil e logo se envolveu com o mundo jornalístico. Entre 1937 e 1954, foi 
dirigente de emissoras de rádio dos Diários Associados. Foi Presidente do Condomínio das 
Emissoras e Diários Associados, de 1968 a 1980 e fundador e Presidente de Honra da 
Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (ABERT). Exerceu o mandato de 
Deputado Federal por duas legislaturas, entre 1963 e 1971, e de Senador por três, entre 1971 e 
1995. Foi Presidente da Comissão de Minas e Energia do Senado Federal (1975-1977), e, por 
cinco vezes, Presidente da Comissão de Educação dessa Casa Legislativa (1977-1979, 1979-
1981, 1983-1985, 1987-1989 e 1989-1991). Em 1983, após anos de batalha, viu aprovada a 
Emenda Constitucional que ganhou o seu nome e estabeleceu a vinculação orçamentária com 
recursos em favor da manutenção e do desenvolvimento do ensino,princípios mantidos na 
Constituição Federal de 1988.  

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

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

 Características socioeconômicas e culturais da U.E e seu entrono 

O CEI Nave Mãe Senador João de Medeiros Calmon, com uma proposta de atendimento 
inicial para o ano de 2016 de até 580 crianças, está situado no Parque Vista Alegre, um bairro da 
Região Sudoeste de Campinas, região de periferia com a maior concentração populacional da 
cidade, sobretudo por famílias imigrantes em maioria vindas do nordeste do país. 

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

http://pt.wikipedia.org/wiki/Campinas
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Resultado eleitoral 

"Você é a favor da criação do distrito de Ouro Verde?" 

Resposta Votos  % 

Não 243367 45,85% 

Sim 287408 54,15% 

Votos em branco  59.643 9,28% 

Votos nulos  52.314 8,14% 

Votos válidos 530.775 82,58% 

 
Agora, o que mais preocupa os moradores são as mudanças, ainda incertas.  A principal 

mudança que ocorrerá será em relação à independência administrativa e este novo distrito terá 
inicialmente uma população estimada em aproximadamente 240.000 moradores. 

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

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

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

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

 104 – Terminal Ouro Verde / DIC IV (INCLUSIVO) 

 117.1 – DIC III até Estação Senador Saraiva (INCLUSIVO) 

 120.1 – Terminal Ouro Verde (INCLUSIVO) 

 135 – Jardim Filadélfia / Corredor Central (INCLUSIVO) 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Voto_em_branco
http://pt.wikipedia.org/wiki/Voto_nulo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Distrito_Industrial_(Campinas)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Distrito_Industrial_(Campinas)
http://www.portalinterbuss.com.br/campinas/linhas/103
http://www.portalinterbuss.com.br/campinas/linhas/104
http://www.portalinterbuss.com.br/campinas/linhas/117-1
http://www.portalinterbuss.com.br/campinas/linhas/120-1
http://www.portalinterbuss.com.br/campinas/linhas/135
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 180 – Terminal Ouro Verde / Jardim Santo Antônio (INCLUSIVO) 

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

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

O CEI Nave Mãe Senador João de Medeiros Calmon atende um bairro, aparentemente 
novo, Santo Antônio, onde em 2011 passou por um processo de regularização fundiária. Parte 
das famílias que viviam no local já tinham sido cadastradas em 2009 e foram incluídas no 
Programa Minha Casa, Minha Vida.  

O CEI fica situado na região Sudoeste de Campinas e atende as comunidades dos bairros  
do entorno que em destaque estão Dics IV e V, Parque Vista Alegre, Eldorado dos Carajás e 
Jardim Novo Barão Geraldo. A somatória aproximada destes bairros atinge cerca de 5.500 
famílias. 

O planejamento urbano efetuado pelo Estado na região dos Dics, em Campinas, não foi 
suficiente para suprir a demanda por habitação, permitindo o aparecimento das ocupações em 
seu entorno, gerando os bairros Parque Vista Alegre, Eldorado dos Carajás e Jardim Novo Barão 
Geraldo, bairros estes atendidos pela unidade educacional CEI Nave Mãe Senador João de 
Medeiros Calmon. 

O perfil desta comunidade é de baixo poder aquisitivo. São mulheres na sua maioria e  
estão numa faixa etária compreendida entre 20 e 40 anos. Atuam em postos de serviços mal 
remunerados e informais como empregadas domésticas, auxiliares de limpeza e estoquistas. Elas 
não dispõem de uma boa qualificação para alcançar empregos melhores. Predomina o trabalho 
informal, trabalho sem vínculos ou benefícios fornecidos por uma empresa, sem carteira 
assinada, renda fixa e férias pagas. 

Um ponto positivo apresentado na comunidade do entorno da unidade escolar é o fato de  
cada habitação ser construída de um jeito, sem um padrão rígido. Elas descortinaram um 
panorama das unidades habitacionais com áreas muito reduzidas. Por este motivo a população 
acabou por estreitar de vez a relação público/privado e atividades que seriam desempenhadas 
dentro de casa passaram a sê-lo nas ruas. As crianças brincam nas ruas, os adultos conversam 
na porta de casa, os jovens se encontram nas esquinas, tudo pela falta de espaços para o lazer. 
Deste modo a rua deixa de ter seu papel de circulação de carros somente para ser lugar de 
convívio social. 

A falta de espaços para o lazer e a dificuldade de um trabalho formal, colaboram para o  
alto índice de criminalidade na comunidade, segundo fonte da Base 8 da Guarda Municipal de 
Campinas que atende a região.  

Na saúde a comunidade enfrenta falta de equipamentos e o público atendido é bem  
superior ao que o sistema pode suportar. As maiores dificuldades estão nas marcações de 
consultas médicas e de exames laboratoriais. Para a comunidade o Hospital mais próximo é o 
Ouro verde e os únicos centros de saúde ficam localizados no Jd. Santo Antônio e DIC III. 

No mês de Abril do corrente ano, constatou-se uma epidemia de dengue na região 
Sudoeste — área do Aeroporto Internacional de Viracopos, Ouro Verde e dos DICs — região que 
se tornou prioridade das ações de combate à criadouros e telagem de caixas d’água feitas pelo 
Exército. O motivo é que, apesar de não ser a primeira entre as regiões com mais casos, a área 
confirmou 282 ocorrências nas duas primeiras semanas de abril. Foi mais que a Sul, líder do 
ranking no ano e que registrou 160 casos no mês. 

http://www.portalinterbuss.com.br/campinas/linhas/180
http://www.portalinterbuss.com.br/campinas/linhas/196
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Com isso, a Prefeitura planejou manter as ações focadas na região até o final do mês e as 
equipes do Exército ficaram na área até o final de maio. Por dia, em média, 60 caixas d’água 
foram teladas no entorno do Centro de Saúde do DIC 1. De acordo com a agente de controle 
ambiental Elaine Cristina Moreira, três quadrantes foram completos. Além das ações de telagem 
das caixas d’água, foram realizadas nebulizações nos prédios públicos como escolas e postos de 
saúde e também nas residências e comércios da região.  

Realizamos uma pesquisa com a comunidade atendida pela unidade educacional e de 504 
famílias atendidas tivemos uma devolutiva e participação de 176 famílias totalizando 36%. A 
pesquisa foi composta por 13 perguntas que traziam indicadores externos: 

 
 Culturais; 
 Ambientais/sanitários; 
 Econômicos; 
 Sociais; 
 De cidadania. 

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

 

 Ações intersetoriais em que a escola está envolvida 

 GMC – Guarda Municipal de Campinas 

A escola é, por excelência, um espaço privilegiado de troca de saberes e de mudança de 
comportamentos, um espaço para reflexão e formação de uma consciência crítica. A cultura 
escolar institui práticas socioculturais que ultrapassam as fronteiras da escola, e é dentro desse 
enfoque que se justifica programas que visam ações intersetoriais entre a escola e demais 
setores públicos. 
 Em 2015, visando à aproximação da Guarda Municipal de Campinas com a comunidade do 
entorno da unidade escolar, será desenvolvido o PROIN- Projeto de Integração – que tem por 
objetivo contribuir para a construção de uma cultura de paz, desenvolvendo propostas que 
priorizem a juventude, fundamentadas no exercício da cidadania e concebidas a partir de 
conceitos como solidariedade e companheirismo, mostrando a Guarda Municipal como amiga e 
protetora da sociedade campineira.   

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

Na data de 03/02/2015 tivemos o primeiro contato com a equipe PROIN em nossa unidade 
educacional onde os GMs responsáveis pelo projeto se reuniram com a equipe gestora para 
informações do nosso calendário e melhor data para o desenvolvimento do programa. Devido as 
atividades do programa, que serão desenvolvidas através de oficinas com as crianças, estarem 
muito relacionadas com a Semana Educativa Pipa sem cerol, agendamos na semana de 22/06 à 
26/06 para a realização do programa em paralelo coma Semana Educativa Pipa se Cerol. 
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No TDC (Trabalho Docente Coletivo) do dia 11/02/2015foi desenvolvida a 1ª etapa, a qual 
consiste em divulgar o programa aos docentes da unidade educacional e os GMsparticiparam da 
nossa reunião onde, através de uma explicação com o uso de multimídia, explanaram qual o 
objetivo do programa e seu desenvolvimento.  

A 2ª etapa será o desenvolvimento das oficinas com as crianças em horário normal de 
atendimento na semana de 22/06 a 26/06 e no dia 27/06 a apresentação do canil com o Dog 
Show para a família e comunidade no evento Escola Aberta. 

Após um estudo da comunidade entorno da unidade educacional, percebemos que pelo 
fato do índice de criminalidade da região ser muito alta e grande parte da família da criança 
atendida pelo CEI estar em situação prisional devido envolvimento direto e/ou indireto nas drogas, 
as crianças acabam concebendo que a Guarda Municipal e Policia Militar como agentes da 
violência e não da proteção e solidariedade e o programa vem de encontro a esta realidade para 
resgatar estas crianças na primeira infância e fortalecer os laços para a prevenção à violência. 
  
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 Posto de Saúde Santo Antônio 

Saúde não representa a mesma coisa para todas as pessoas. Dependerá da época, do 
lugar, da classe social. Dependerá de valores individuais, dependerá de concepções científicas, 
religiosas, filosóficas. O mesmo pode ser dito das doenças. (SCLIAR, 2007). 

As ações de saúde bucal, desde sua inserção até os dias atuais, vêm se consolidando nos 
serviços públicos de saúde. Os encontros de saberes e fazeres da produção do cuidado em 
saúde bucal acontecem num espaço de disputa dos distintos projetos que operam no interior das 
instituições de saúde quanto educacionais. 

Nossa unidade educacional tem um projeto que desenvolve junto à unidade de saúde que 
atende o entrono que visa à saúde bucal das crianças partindo da conscientização e ensino de 
uma escovação correta e sua importância. 

No dia 02/04/2015 recebemos em nosso TDC a visita da Drª. Jamilly que apresentou o 
programa de prevenção às cáries que será desenvolvido com as crianças atendidas pela unidade 
educacional. Ficou estabelecido que será informada a unidade educacional uma data para 
avaliação bucal das crianças, que se dará de forma lúdica no decorrer do ano letivo e em seguida 
após a ação de avaliação será informado à família os casos que necessitam de atendimento 
especializado no Posto de Saúde através de encaminhamentos. 
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A orientação da escovação será feita de forma prática com todas as crianças de cada 
agrupamento no ambiente da unidade, onde diariamente as crianças costumam fazer o processo. 
Em seguida será apresentado um teatro de fantoches e também na escovação será utilizado o 
recurso da boca gigante. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 CRAS Nelson Mandela 

O Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) Nelson Mandela funciona como porta 
de entrada da assistência social e referenciamento para os centros de referência especializados 
(CREAS), atuando contra a violência instalada ou para os demais serviços que são ofertados no 
local, como a sala de inclusão digital, dentro do programa Jovem. Com, atendimento e 
cadastramento do Bolsa Família e demais programas de transferência de renda. 

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

A unidade educacional trabalhará em parceria com o CRAS frequentando as reuniões 
semanais junto com os especialistas da região (pediatras, assistentes sociais, psicólogos e 
representantes do Conselho Tutelar) onde são apresentados os casos que requerem atenção da 
comunidade escolar onde serão articuladas propostas de atendimento entre os pares visando 
encaminhamentos pertinentes para a uma possível solução.  
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 Infraestrutura predial, recursos físicos e materiais/equipamentos 

Dos recursos físicos, a Unidade Educacional possui: 
 
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 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 
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 Quadro de salas de aulas com os respectivos horários de ocupação de cada turma 

ESPAÇO FÍSICO TURMA ATENDIDA HORÁRIO DE 
ATENDIMENTO 

SALA 1 AGI A 7h às 18h 

SALA 2 AGI B 7h às 18h 

SALA 3 AGI C 7h às 18h 

SALA 4 AGII A 7h às 18h 

SALA 5 AGII B 7h às 18h 

SALA 6 ESPAÇO DE ARTES 
 

AGIII A, B, C, D 
AGIII E, F, G, H 

 

7h às 11h 
13h às 17h 

SALA 7 ESPAÇO DA 
MATEMÁTICA/CIÊNCIAS 

AGIII A, B, C, D 
AGIII E, F, G, H 

 

7h às 11h 
13h às 17h 

SALA 8 AGII C 7h às 18h 

SALA 9  
AGII D 
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Os espaços de Matemática, Artes, Linguagem e Ciências são utilizados por cada turma de 
acordo com o planejamento semanal de atividades. 
 
 Profissionais que atuam na unidade educacional  

MÓDULO DE PROFISSIONAIS 
 

Nº CARGO JORNADA FORMAÇÃO 

1 DIRETOR EDUCACIONAL 40 HORAS 
LIC. PEDAGOGIA 

1 VICE DIRETOR 40 HORAS 
LIC. PEDAGOGIA 

1 COORD./ ORIENTADOR PEDAGÓGICO 40 HORAS 
LIC. PEDAGOGIA 

         

CARGO 
Nº 

PROFISSIONAIS JORNADA 
 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 17 22 HORAS 
LIC. PEDAGOGIA 

PROFESSOR COM FORM. ED. ESPECIAL 1 22 HORAS 
HÁB. ED. ESPECIAL 

         

CARGO 
CAPACIDADE DE 

ATENDIMENTO DA 
UNIDADE 

Nº DE 
PROFISSIONAIS 

JORNADA 
 

MONITOR DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL 

504  À 580 ALUNOS 31 42 HORAS 

ENSINO MÉDIO  
COMPLETO 

 

C. AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL PARTICIPATIVA (AIP) 

A avaliação institucional deve ser compreendida como uma construção coletiva, onde todos  
os agentes da instituição participam da sua elaboração, aplicação e diagnóstico deve estar 
centrada nos fins, objetivos e princípios da instituição atendendo sua globalidade e totalidade, 
pois apenas assim ela será caracterizada como estratégia para a busca da qualidade escolar. 

Conforme orienta a Resolução SME Nº 14/2014, ARTIGO 7º, optamos por aguardar para 
realizar a implementação da CPA em nossa unidade educacional concomitante à formação.  

 
DA IMPLANTAÇÃO 
 Art. 7º A implantação da Avaliação Institucional Participativa nas unidades educacionais de  

Educação Infantil deverá ocorrer de maneira concomitante ao processo de formação específica 
dos membros da equipe escolar, na seguinte conformidade: 

7h às 18h 

SALA 10 AGII E 7h às 18h 

SALA 11  AGII F 7h às 18h 

MULTIUSO ESPAÇO DE LINGUAGEM 

AGIII A, B, C, D 
AGIII E, F, G, H 

 
7h às 11h 

13h às 17h 
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 I - Deverão implantar a CPA as unidades educacionais cujos membros da Equipe Gestora  
estejam participando da formação específica, fornecida pela Assessoria de Avaliação Institucional 
e Coordenadoria Setorial de Formação (CSF); 

 II - As unidades educacionais que ainda não estiverem sendo atendidas pela formação  
específica poderão optar por implantar a CPA ou ainda, aguardar para realizar a sua implantação 
concomitantemente à formação. 

 
Caracterização das Etapas de elaboração da Avaliação Institucional Participativa  

 

 Auto-avaliação ou Avaliação Interna 

A auto-avaliação da Unidade Escolar (UE) será o componente central que confere estrutura  
e coerência ao processo avaliativo, integrando todos os demais componentes da avaliação 
institucional. A avaliação interna ou auto-avaliação tem como principais objetivos: 

 produzir conhecimentos, pôr em questão os sentidos do conjunto de atividades e  

finalidades cumpridas pela UE, 

 identificar as causas dos seus problemas e deficiências, aumentar a consciência  

pedagógica e capacidade profissional do corpo docente e técnico-administrativo,  

 fortalecer as relações de cooperação entre os diversos atores institucionais,  

 tornar mais efetiva a vinculação da instituição com a comunidade, julgar acerca da  

relevância de suas atividades de ensino, além de prestar contas à sociedade. 
A avaliação interna ou auto-avaliação será coordenada pela Comissão Própria de 

Avaliação (CPA) de cada UE; terá como apoiador o Orientador Pedagógico (OP) da unidade, e 
apresentará em relatório as fortalezas e debilidades institucionais, com críticas e sugestões de 
melhoramento ou, mesmo, de providências a serem tomadas – seja pela própria instituição por 
meio da ação orquestrada de seus atores, seja pelos órgãos competentes da SME.  

Sua responsabilidade transversal precisa ter visibilidade e suporte operacional da equipe 
gestora da UE. Cabe à CPA, também sistematizar e disponibilizar informações da UE solicitadas 
pelo Núcleo de Ação Educativa Descentralizado (NAED) e DEPE.  

Uma vez aprovada pelo Conselho de Escola da UE, a CPA funcionará de forma autônoma 
no âmbito de sua competência legal, fazendo ampla divulgação de sua composição e de sua 
agenda. Ao final do processo de auto-avaliação, a CPA prestará contas de suas atividades ao 
Conselho de Escola e à Equipe Educativa do NAED, apresentando relatórios, pareceres e, 
eventualmente, recomendações.  

Fica entendido, portanto, que uma vez concluída a avaliação da instituição em sua etapa 
interna e externa, compete à equipe gestora da UE e do NAED a responsabilidade pela 
(re)definição e implementação das políticas que o processo avaliativo sugerir.  

A CPA será constituída por um representante de cada segmento da UE: gestão, 
professores, alunos, funcionários e pais. Estes representantes serão indicados pelo Conselho de 
Escola da UE, preferencialmente, sendo membro do próprio Conselho de Escola. O OP será 
membro nato da CPA, como apoiador, qualificando o debate. Após constituída, os membros da 
CPA deverão eleger um coordenador, para organizar as reuniões e as ações dos membros da 
CPA. A Comissão Própria de Avaliação (CPA) deve contar, na sua composição, com um 
representante por cada segmento da comunidade escolar, incluindo-se pais e alunos. Estes 
representantes serão indicados pelo Conselho de Escola.  

As definições quanto à dinâmica de funcionamento e modo de organização serão objeto de 
regulação própria e aprovada pelo Conselho de Escola. Sendo assim, sugere-se que os membros 
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de uma CPA já tenham experiência de participação no Conselho de Escola. O apoio do OP ao 
trabalho realizado pelas CPAs não deve, sob hipótese alguma, substituir a necessária 
participação dos outros atores institucionais próprios, entretanto, o OP deverá buscar formação e 
informação necessárias para qualificar o debate na CPA. 

Requisitos para uma Avaliação Institucional Participativa: 

 A sensibilização  
 Roteiro de auto-avaliação 
 Relatório 
 Divulgação 
Em 2009, o NAED Sudoeste (Supervisores e Coordenadores Pedagógicos) promoveram 

vários debates com Diretores e Orientadores Pedagógicos com vistas a formular um documento 
inicial para desencadear a avaliação institucional nas unidades educacionais. 

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

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

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

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

1. DIMENSÃO DE PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL 
2. DIMENSÃO DE MULTIPLICIDADE DE EXPERIÊNCIAS E LINGUAGENS 
3. DIMENSÃO DE INTERAÇÕES  
4. DIMENSÃO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE  
5. DIMENSÃO ESPAÇOS, MATERIAIS E MOBILIÁRIOS 
6. DIMENSÃO FORMAÇÃO E CONDIÇÕES DE TRABALHO DAS PROFESSORAS/ES E 

DEMAIS PROFISSIONAIS 
7. DIMENSÃO COOPERAÇÃO E TROCA COM AS FAMÍLIAS E PARTICIPAÇÃO NA REDE 

DE PROTEÇÃO SOCIAL  
As Reuniões de Avaliação Institucional (RPAI) tem o papel de desenvolver e implantar um 

sistema avaliativo participativo que permite obter dados confiáveis sobre o desempenho do 
projeto pedagógico da unidade educacional, com o objetivo de qualificar as suas ações de 
planejamento.  

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

A avaliação interna é um processo contínuo por meio do qual uma instituição constrói 
conhecimento sobre sua própria realidade, buscando compreender os significados do conjunto de 
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suas atividades para melhorar a qualidade educativa e alcançar maior relevância social. Para 
tanto, sistematiza informações, analisa coletivamente os significados de suas realizações, 
desvenda formas de organização, administração e ação, identifica pontos fracos, bem como 
pontos fortes e potencialidades, e estabelece estratégias de superação de problemas, de análise, 
interpretação e síntese das dimensões que definem a unidade educacional.  

O seu caráter formativo deve permitir o aperfeiçoamento, tanto pessoal (docentes, discentes e 
corpo técnico-administrativo) quanto institucional, pelo fato de colocar todos os atores em um 
processo de reflexão e autoconsciência institucional. Sendo assim, ela buscará fornecer uma 
visão global sob uma dupla perspectiva: 
a) O objeto de análise: o conjunto de dimensões, estruturas, relações, atividades, funções e 
finalidades da unidade educacional, centrado em suas atividades de ensino, projetos e formação 
continuada. 
b)Os sujeitos da avaliação: os conjuntos de gestores, professores, estudantes, 
funcionários,técnico-administrativos e membros da comunidade externa, especialmente os pais. 
 Estas reuniões serão programadas segundo as Diretrizes para a organização do 
Calendário Escolar da Rede Municipal de Ensino de Campinas que são reuniões trimestrais, com 
a participação do coletivo da escola e da comunidade escolar. 

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

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

Em Fevereiro de 2015, no dia 03, reunimos a equipe de trabalho da unidade educacional e 
seguimos os passos abaixo descritos para a realização da nossa primeira RPAI do ano: 
1º Momento: 
1ª - conhecimento ao grupo dos indicadores de qualidade do MEC/Campinas,  
2ª - análise – estabelecimento de relação entre: 
 a) os indicadores da avaliação institucional MEC-Campinas,  
 b) o Plano de Ação da unidade educacional 
 c) os da aprendizagem, observando o que diz respeito mais ao pedagógico e o que é da parte 
institucional (global) da unidade educacional, embora as fronteiras entre elas são tênues.  
3ª - seleção dos indicadores da avaliação que a UE considera pertinente à sua realidade. 
 
2º Momento: 

O grupo, passo-a-passo, indicador por indicador, aqueles selecionados os mais relevantes 
à sua realidade sejam os gerais ou os específicos de aprendizagem, descritos no Projeto 
Pedagógico avaliando, o que já se avançou no semestre, o que é preciso avançar pensando nos 
caminhos, objetivos, estratégias e recursos. 
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a) Relato do Trabalho realizado em 2014. 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ANO 2014 -AGRUPAMENTO I 

 AGI Ae AGI B 

Este relatório nos mostra todo o trabalho pedagógico realizado durante esse ano. Cada projeto foi 
realizado com a criança, contribuindo para o seu aprendizado e desenvolvimento em todos os 
aspectos, social, afetivo, e cognitivo. 
No berçário agrupamento I- A trabalhamos com 47 criançase no agrupamento I-B com 46 
crianças ambas com idades entre 1 ano à 2 anos e uma equipe totalizando 10 monitoras nas 
duas salas em  período integral e 1 professora. Começamos a desenvolvernosso trabalho através 
da rotina dentro de sala.  
 
ADAPTAÇÃO E ACOLHIMENTO 
 
Foi um período flexível em que as famílias puderam se sentir acolhidos. Além da adaptação no 
ambiente escolar foi necessário adaptar-se no momento do sono, alimentação, higiene e nas 
atividades lúdicas. Proporcionamos um ambiente agradável e seguro para as crianças 
Na entrada das crianças recebemos a família e criança com um bom dia, para que sintam-se 
acolhidos e protegidos. É através de momentos lúdicos, músicas e brinquedos que torna-se um 
ambiente prazeroso. 
 
 “Falamos em adaptação sempre que enfrentamos uma situação nova, ou readaptação, quando 
entramos novamente em contato com algo já conhecido, mas por algumtempo distante donosso 
convívio diário. O processo de adaptação inicia com o nascimento, nos acompanha no decorrer 
de toda a vida e ressurge a cada novasituação que vivenciamos. Sair de um espaçoconhecido e 
seguro, dar um passo à frente e arriscar-se, tendocomo companhia o desconhecido para o qual 
precisamos olhar, perceber, sentir, avaliar, nos leva às mais diferentes reações: permanecer no 
espaço seguro e protegido, seguir adiante ou desistir evoltar atrás”  (DIESEL, 2003)  
 
ROTINA 
A rotina diária começa com o acolhimento na entrada das crianças, a roda do bom dia através de 
músicas que a maioria das vezes são realizadas na sala de aula, mas nada que impeça de 
acontecer no pátio, no quiosque ou entre outros espaços da creche. 
 
HIGIENE  
O banho e a escovação é diário na creche, é um momento de relaxamento, reconhecendo o 
próprio corpo, proporcionando o conforto, trocas de afetividade, carinho e diálogo com as 
crianças. 
 
REFEIÇÃO 
Utilizamos o espaço do Lactário para a alimentação como: hora do café, almoço, jantar e assim 
compartilhamos a afetividade com as crianças. 
 
SONINHO 
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O soninho procuramos proporcionar uma ambiente acolhedor, tranquilo e confortável com 
colchões disponíveis para cada criança. Éneste momento que a criança fica mais calma, além 
disso, desempenha um papel fundamental no desenvolvimento físico e emocional de cada um e 
com as energias renovadas. 
MOMENTO LÚDICO 
  
Trabalhamos todos os espaços da creche com: pátio, sala, solário onde as crianças podem 
brincar livremente explorando os espaços e brinquedos como: escorregador e cavalinhos. A hora 
do brincar é muito importante para o desenvolvimento psicomotricidade, coordenação motora da 
criança, faz parte da rotina da sala para estimular o convívio e interação com outras crianças 
respeitando-as sempre. O nosso trabalho pedagógico foi em ensinar a criança da melhor forma 
de conhecer, experimentar, estimular habilidades motoras básicas aliadas com o lúdico 
proporcionando independência da criança. Observamos que durante este ano letivo, as crianças 
criaram uma autonomia muito grande para seu desenvolvimento. 
 

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

ver meninos sem escola, mais triste ainda é vê-los sentados 
enfileirados em salas sem ar, com exercícios estéreis, sem valor 

para a formação do homem." 
Carlos Drummond de Andrade 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ANO 2014 -AGRUPAMENTO II 

 AGII A e AGII B 
No agrupamento AGII A e a AGII B temos 34 crianças que começaram o ano conosco vinda de 
outras creches e outras que ainda não frequentavam ainda uma unidade de educação infantil, a 
faixa etária dos alunos destas salas são de três anos. 
A equipe pedagógica professora Gislaine, educadoras, dos AGII B Samara, Martha e Karina e do 
AGII A Marisa, Ane e Fabiana. Nosso período de permanência é das 7:00 às 17:00 h de segunda-
feira a sexta-feira. 
Decorrente o ano procurei elaborar e propor e realizar diversas atividades que pudessem atrair a 
concentração e o interesse das crianças, para que elas aprendessem e se interessassem e 
desenvolvessem de acordo com seu ritmo, respeitando o tempo de cada um. 
Também na relação professor e aluno, manifestar inquietações que mostrassem a relação 
intrínseca e um fato indispensável para o desempenho escolar e pessoal dos alunos. Indo 
constatar que tem uma boa relação educador e educando  tem também outras dimensões quando 
pautadas no respeito, carinho e principalmente quando humanizadas. 
ADAPTAÇÃO E ACOLHIMENTO 
O período de adaptação foi realizado de uma forma em que as crianças sentissem acolhidas no 
ambiente escolar. 
Pois a adaptação é um processo contínuo de mudança, crescimento e amadurecimento para 
todos. 
Sejam alunos novos ou já antigos na escola, todos passam pelo tempo da “novidade”, e nesse 
período a atenção e os esforços de nósprofessores, pais e de toda equipe de profissionais da 
escola têm um objetivo comum: tornar nossos alunos seguros e felizes no ambiente escolar. 
É importante mostrar às crianças os aspectos interessantes e divertidos da creche, como 
conhecer novos amiguinhos, poder brincar com eles e aprender coisas novas, assim como 
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valorizar o crescimento dos alunos nesta nova fase, de relacionar-se com novos adultos e um 
novo grupo sem seus familiares. 
A tranquilidade é outro fator que colabora com esse período. Deixar claro para criança o amor que 
os pais sentem por ela, a confiança que têm na escola e nas professoras, além da certeza de que 
estarão ali no horário combinado para buscá-los, são garantias que diminuem a insegurança e 
ansiedade das crianças. 
O cumprimento desses pontos, apesar de fundamentais, não impede que chorinhos e até certa 
resistência em vir à escola aconteçam. A maneira como as crianças atravessarão esse período 
dependerá de aspectos particulares de cada uma delas, assim como da dinâmica familiar. Apesar 
de muitas vezes se mostrar como um processo difícil para todos os envolvidos, é importante que 
os pais vejam esse período como bastante positivo e enriquecedor para o desenvolvimento de 
seus filhos. 
Pensando nisso, a creche organizou para um período para que seja o mais tranquilo e seguro 
para todos. Todos são recebidos em um ambiente agradável e acolhedor, com atividades lúdicas 
e prazerosas que levam em consideração o processo de separação e de construção de novos 
vínculos vividos pela criança. 
Minha finalidade foi levar para as crianças dos Agrupamentos A e B uma forma diferenciada de 
acolhimento a qual todos durante o ano foi recebido com carinho e amor, durante cada 
recebimento os pais e crianças foram recebidos de uma forma bem acolhedora e satisfatória a 
onde a qual as crianças eram recebidos alegremente pela professora e educadoras, para que os 
pais percebessem a importância de cada criança para nós. 
 
MOMENTO DA RODA DA CONVERSA 
 
Na roda, o professor recebe as crianças, proporcionando sensações como acolhimento, 
segurança e de pertenceraquele grupo, aos pequenos que vão chegando. Para tal, pode 
utilizamos de jogos de mimica, músicas e mesmo brincadeiras tradicionais, como Adoletá e corre-
cotia, promovendo um verdadeiro ritual de chegada.  
Após a chegada, o educador era organizar a roda de conversa, onde as crianças podem trocar 
ideias e falar sobre suas vivências. Então todas as crianças tiveram um momento para falar. Para 
que todos estejam sentados de forma que possam verem-se uns aos outros, além de fomentar as 
conversas, estimulando as crianças a falarem, e promovendo o respeito pela fala de cada um. 
 Através das falas, pode conhecer cada um de seus alunos, e observar quais são os temas e 
assuntos de interesse destas. Na roda, o pude desenvolver atividades que estimulam a 
construção do conhecimento acerca de diversos códigos de linguagens, como, por exemplo, 
marcação do dia no calendário, brincadeiras com crachás contendo os nomes das crianças, jogos 
dos mais diversos tipos (visando apresenta-los as crianças para que, depois, possam brincar 
sozinhas) e outras. 
 
MOMENTO DA HISTÓRIA. 
 
Podemos dizer que o ato de contar histórias para as crianças está presente em todas as culturas, 
letrada ou não letrada. As crianças adoram ouvir histórias, e os adultos podem descobrir o 
enorme prazer de conta-las. Na Educação Infantil, enquanto a criança ainda não à capaz de ler 
sozinha, podemos ler para os nosso alunos e mostrar figuras. 
Enfim no momento da história foi um momento, bem trabalhado com as nossas crianças um 
momento em que todas voltaram a sua atenção para a dramatização a forma que foi conta. 
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Também durante estes momentos do final da aula utilizamos dos fantoches para a contação de 
história e os próprios livros para contarmos aos nossos alunos foram grandes momentos valiosos 
á onde eu pude ver o rostinho de cada um conforme era contada a história e absorvida por eles.  
Depois de recebidas em sala no momento de roda cantávamos musicas infantis de roda e 
apresentado o que seria trabalhado durante os dia com as crianças das sala, o ambiente a onde 
nós iriamos, as regras da sala, os combinados em roda, após está apresentação, organizávamos 
as crianças para o momento da refeição com a higienização das mãos para tomar o café. 
Após os cafés oferecidos ariamos aos ambientes externos como parque, tanque de areia e 
quiosque nestes espaços foram desenvolvidos com as crianças diversas formas de atividades 
como brincadeiras, trabalhos com musicas, arte e também a socialização com todos as crianças, 
mostrando á cada uma qual a importância de compartilhar, socializar com os amigos e interagir 
com o todo crianças, professor e educadores. 
 
ALIMENTAÇÃO E HEGIENE PESSOAL 
 
Quando estamos se preparando para o momento, dá alimentação é após o momento das trocas 
todas as crianças são chamadas uma por uma pelas educadoras para serem trocas as suas 
roupas ,calçados e colocados as luvas e dentro das mochilas após esse momentos é oferecido 
água para as crianças a onde elas ficam aguardando para a organização da saída da sala para o 
refeitório. 
Durante o trajeto vamos cantando musicas de roda com as crianças passando pelos corredores, 
quando chegamos ao refeitório é colocada cada agrupamento para sentar conforme a ordem de 
chegada, quando todos os agrupamentos estão no refeitório é cantada a musiquinha da refeição 
com todas as professoras e monitoras e uma educadora fica na mesa a onde as outras começam 
a servir cada criança. 
Após a refeição é oferecida as frutas para as crianças a onde com a orientação da professora e 
educadoras todos aprende a pegar a fruta e como come-las, então quando todos terminam 
retornamos para a sala a onde já foram colocados os colchoes para que todos possam dormir, e 
levantar para a continuidade do período da tarde com atividades lúdicas. 
 
ESCOVAÇÃO 
 
Nos momentos de escovação foi oferecido a todas as crianças seus quite, a qual tinha a escova, 
toalha e pasta de dente. Desta forma todas as criançasparticipava dos momentos de , escovação 
á qual cada criança ia ao banheiro com o auxilio da professora e educadoras  para realizar 
escovação ,para ir ao banheiro levados grupos de cinco crianças a  onde a qual cada um levava a 
sua escova e com a orientação da professora e educadoras aprendiam a escovar os seus dentes. 
Após esse momento íamos para a sala organizar o ambiente para que todos pudessem 
descansar. Durante estes momentos ensinamos durante o ano as crianças a organizarem os 
sapatos e a colocá-los e tira-los, cada criança foi aprendendo conforme o seu tempo, foi 
apresentados para todas as crianças alternativas para que todos viessem á aprender a forma de 
organizar seus pertences. 
No momento da soneca todos dormiam tranquilamente com a observação das educadoras e 
professora. 
 
ROTINA DA SALA 
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Neste momento da rotina, eorganizar as atividades onde a criança, através de ações (mentais e 
concretas) poderá construir conhecimentos de diferentes naturezas. 
Conhecimentos físicos cuja fonte à a observação e interação com os mais diversos objetos, 
explorando as suas propriedades , conhecimentos lógico-Matemáticos resultado de ações 
mentais e reflexões sobre os objetos, estabelecendo relações entre eles. 
As atividades que proporcionam a construção destes tipos de conhecimentos podem estar ligadas 
aos temas dos projetos desenvolvidos pela classe, ou podem ser resultado do planejamento do 
professor, criando uma sequência de atividades significativas. 
 A organização da sala de aula , para o desenvolvimento de tais atividades, deve proporcionar as 
crianças a possibilidade de trocarem informações umas com as outras, e de se movimentarem, e 
de atuarem com autonomia. Assim sendo, à importante que a disposição dos e objetos na sala 
torne possível: que as crianças sentem em grupos, próximas umas das outras; que haja espaço 
para circulação na sala de aula e que os materiais que as crianças necessitarão para desenvolver 
as atividades estejam ao seu alcance, e com fácil acesso. 
Estas atividades também foi r realizadas em espaços fora da sala de aula, como. Por exemplo, a 
turma está desenvolvendo um projeto sobre insetos, pode dar uma volta no jardim da escola, à 
procura de exemplares para o seu De qualquer modo, foi necessário planejar as atividades 
oferecidas para ascrianças  conforme a necessidade da nossa turmas os materiais necessários 
para a sua realização e, sobre tudo, esteja presente, ouvindo as crianças e auxiliando-as, pois 
somente assim ele poderá compreender o desenvolvimento das crianças e planejar atividades 
cada vez mais adequadas as suas necessidades delas.  
Para realizar este acompanhamento, pode planejar e oferecer ao grupo atividades diversificadas, 
bem planejadas durante o ano. 
 
APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS DESENVOLVIDOS DURANTE O ANO 
 
Os projetos desenvolvidos durante o ano de 2014 foram Monteiro Lobato, Reciclagem Começa na 
Nave, Ler e escrever sem saber, Semana da Copa, Semanas educativa da família da crianças, 
Amigo da melhor idade, Transito Seguro, Projeto interdisciplinar, Semana Educativa, Projeto Que 
Seria de nos sem a  Primavera e Projeto Sonhos para 2015. 
 
O Projeto Monteiro Lobato  
 
Neste projeto foi trabalhado com as crianças o momento da História contadas pela professora no 
momento de roda e em espaços variados no momento de roda e atividade pedagógica 
trabalhando assim com as crianças o interesse pela leitura e ver as figuras dos personagem dos 
livros trabalhando a sim com todos os alunos o interesse em querer aprender á conhecer os 
personagens e trazer para eles o momento do lúdico da dramatização contada em roda para as 
crianças de uma forma que através que a professora e educadoras interprete aquela história, 
prenda mais a atenção das crianças no momento de contá-las  e ao final deste projeto foi 
realizado um teatro com as professoras a onde todos os agrupamentos da creche foi envolvido 
com esta apresentação para que todos tivessem uma melhor compressão. 
Projeto Reciclagem Começa na Nave 
Teve o ponto de partida mencionando em roda o que é reciclar? E o que é material Orgânico e 
inorgânico. Também foi desenvolvido com as nossas crianças dentro e fora da sala de aula com 
cantinho destinado a receber materiais que os alunos poderão trazer de casa como: revista, 
jornais, plásticos, caixas etc.; materiais que possam ser aproveitados de alguma forma, que iriam 
para o lixo, tornando-úteise interessantes. 
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O objetivo deste projeto foi perceber a importância da reciclagem para o meio ambiente; 
identificar os produtos que podem ou não ser reciclados; Distinguir os produtos que podem ser 
reciclados e reaproveitados; Conscientizar as crianças da importância da coleta seletiva do lixo; 
saber o que é reciclagem e sua importância sobre a preservação ambiental, redução de consumo 
e redução de lixo. Demostrar a importância do reaproveitamento das embalagens de produtos 
industrializados transformarem o lixo urbano em brinquedos de forma simples e criativa;Promover 
a utilização livre e ampla da inteligência, do bom senso e da responsabilidade na execução de 
atividades mentais e práticas. 
Durante os momentos de atividades meu objetivo foi mostrar com esse projeto a construção de 
brinquedos de sucata educativos confeccionados por eles, conscientizar as crianças como 
funciona a reciclagem; reduzir a poluição do solo, da água e do ar, diminui o desperdício. 
Mostrar quais são os materiais recicláveis, esta ação de reciclar, certamente é uma grandiosa 
maneira de mostrar aos pequenos deste cedo, sobre sua importância. Ou seja, de maneira 
extremamente prazerosa eles aprendem, pois ao mesmo tempo em que brincam eles ainda 
ajudam ao meio ambiente, por utilizar os brinquedos reciclados. E até mesmo as crianças podem 
fabricar estes brinquedos com caixas de leite entre outros materiais, pois são fáceis. 
 
Projeto Ler e Escrever sem Saber 
 
A realização da semana educativa das turmas AGII A e AGII B comentamos sobre as obras de 
Monteiro Lobato teve como inicio a cotação de história em roda com as crianças mostrando a 
cada criança as figuras dos personagens para que eles pudessem identificar um por um, tivemos 
também a sessão cinema com episódio do Sitio do Pica-Pau Amarelo. 
Durante este projeto comentário sobre á história da criação dos personagens e confecção dos 
cartazes Rabicó, brincadeiras em diversos espaços da creche, culinária. Durante o sexta-em-
cena das professoras, todas se envolveram com a intenção de proporcionar aos alunos um teatro 
contando com a participação de todos. 
Esse teatro teve como ponto de iniciativa para que as crianças compreendessem o que foi  
trabalhado durante o projeto e o significado de cada personagem da história. Também ao final do 
projeto realizou-se a exposição de cartazes realizada pelas crianças de carda Agrupamento. 
Durante esta exposição a crianças observarão cada cartaz exposto no pátio da creche. Nos 
PCNS, encontramos que “Cabe ao professor escolher os modos e recursos didáticos adequados 
para apresentar as informações, observando sempre a necessidade de introduzir formas 
artísticas, porque ensinar a arte com arte é um caminho mais eficaz”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEMANA EDUCATIVA COPA DO MUNDO 
 
Durante a realização deste projeto que proporcionou as crianças formas de conhecimentos de um 
dos eventos esportivo mais importante do mudo como á Copa. Um evento importante a onde 
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todos ficaram voltados para acompanhar este evento que teve a participação do Brasil e toda a 
nação brasileira a onde todos torceram para que nosso time viesse ter um bom desempenho, 
também manifestações artísticas e intelectuais que gerem paz e harmonia, assim como cultura de 
outros países participantes da copa do mundo. Um dos fatores mais envolvente dos pais que teve 
a participação de diversos povo e nações de outros países, que como propósito trazer outras 
culturas de fora para conhecer os nossos pais e a maneira que nos vivemos e jogamos no meio 
de campo. Durante estes momentos tivemos o propósito de que nossas crianças aprendessem o 
significado de nossa pátria, mostrando as cores de nossa bandeira cantando com os nossos 
alunos o hino nacional na roda de conversa, também teve realização de diversas atividades, 
exposição com os trabalhos confeccionados pelas crianças. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEMANA EDUCATIVA PIPA SEM CEROL 
 
O objetivo deste projeto é poder levar as nossas crianças sobre como conscientiza-las á respeito 
de soltar pipa, o cuidado de onde soltam, a não utilização do cerol que pode ser como objeto 
cortante e causar acidentes. Como cortar partes de nosso corpo, também em roda orientamos as 
nossas crianças para que em cada roda realizada em nosso dia a dia eles tivessem a 
compreensão de passar para os pais o que estavam aprendendo, tiveram realizações de 
atividades em sala, como a construção de uma pipa grande a onde todas as crianças tiveram 
participação ,atividades registradas nos cadernos de cada criança. Durante está semana 
confeccionamos capuchetas com elas cada criança pintou a sua para que identificassem melhor 
cada sala teve a cor escolhida juntamente com eles, após o termino desta confecção tivemos um 
momento á onde todas as salas tiveram a participação com as professoras, coordenação, 
educadoras e as crianças que soltaram o pipa no campinho, neste momento os maiores soltaram 
num dia bem propicio com muito sol, os agrupamento dos menores soltarem em um espaço 
escolhido pelas professoras a onde cada criança trousse o seu pipa e este momento foi um 
momento bem divertido para as nossas crianças todas estavam felizes. 
Principal fator de toda construção cognitiva é um processo dinâmico que implica uma 
estruturação orientada num sentido de um melhor equilíbrio, explica de que modo os demais 
intervêm diferentemente, dependendo do período do desenvolvimento da inteligência, que é de 
natureza “construtivista” (SEBER, 2002, p.14). 
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PROJETO AMIGO DA MELHOR IDADE 
 
Este projeto teve muita importância para as nossas crianças a onde levou todas as perceber a 
importância da amizade durante os momentos que ficaram conosco este ano, e o nosso propósito 
foi de orientar nossas crianças a importância da amizade, companheirismo nos momentos do 
brincar em vários espaços, internos externos da sala. 
Durante a realização deste projeto realizamos várias rodas comentando a importância da 
amizade da família em roda todos foram percebendo que ter amigo é importante que poder 
brincar é muito bom, a noção do companheirismo, como dizer ao colega por favor obrigado que 
são coisas que faz a diferença nos dias de hoje. 
A importância da família as atividades realizados nos cadernos de registro das crianças como 
uma casinha de Eva a onde todos fizeram atividades de colagem e também um cartaz com vários 
corações e fotos das nossas crianças todos desenvolveram com muitos entusiasmos. 
Também durante este projeto tivemos a participação dos pais que ao trazer os seus filhos 
notaram que eles comentam em casa por favor obrigado, demonstração de amor e carinho. 
Contamos também com apresentações de sexta-em-cena. 
Realizamos a confecção de cartazes á onde as crianças realizaram colagem de figuras 
identificando como a sua família parecia. Também no quiosque realizamos atividades de pintura a 
onde foram feitos cartazes com as crianças que pintaram um menino e uma menina. 
Freud (1908) e Melanie Klein (1932, 1955), ressaltam a importância do brincar como um meio de 
expressão da criança, contexto no qual ela elabora seus conflitos e demonstra seus sentimentos, 
ansiedades desejos e fantasias. 
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FESTA DA FAMÍLIA 
 
Ao término deste projeto tivemos a participação dos pais em nossa creche a onde tivemos o 
envolvimento da comunidade dentro do ambiente infantil das nossas crianças, foi um momento 
prazer a onde cada agrupamento se apresentou para os pais com danças e apresentação de 
teatro, que ficaram felizes com as apresentações. As oficinas de arte, pintura, cotação de história, 
mosaico, musicalização, toda a equipe pedagógica teve um grande envolvimento como as 
professoras e educadoras em cada sala conforme o tema de cada oficina o que seria 
apresentado, todas foram decoradas e organizadas devidamente para o recebimento destas 
famílias. 
Para recepcionar nossas crianças todas estavam fantasiadas para que todos se sentissem 
recepção bem alegre e um ambiente familiar. 
 

“O mestre não é aquele que ensina, mas aquele que aprende.” 
(Guimarães Rosa) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANA – Associação Nazarena Assistencial Beneficente 
Rua: Ana Arruda Camargo, 344-  Jd. Nilópolis-  CEP: 13.088-820 

                                   Campinas-  São Paulo  -(19) 3226-9645  -  (19) 3256-6303 
CNPJ: 54.150.339/0001-01 

 Email: adm_ana@nazareno.com.br 

 

 

 

26 

PROJETO TRÂNSITO SEGURO 
 
O projeto trânsito teve como objetivo levar ao conhecimento das nossas crianças a importância 
de ter consciência quando está dirigindo, quais os meios de transportes carro, ônibus, caminhão, 
moto, avião, navio. 
Também um olhar de prevenção como podemos fazer para evitar mais acidentes nas avenidas, 
rodovias e nas ruas ao atravessar a rua. O nosso objetivo foi despertar em nossos alunos a 
importância de termos uma vida sem acidentes nas ruas. 
Foi trabalhada em roda com as crianças a conscientização, musicas, histórias, das mesmas sobre 
ao atravessar a rua. Observar as cores como amarelo atenção, vermelho pare e verde siga, no 
caderno de registro foi trabalhado as cores com nossas crianças a utilização de circulo cada um 
representando a sua cor, confecção de carrinho a onde as crianças pintaram carrinhos, verde e 
azul cada sala confeccionou o seu, as crianças se empenharam para a realização desta atividade 
em sala, realizamos cartazes a onde foi feita a rua com as mãozinhas das crianças, está atividade 
foi realizada nos espaços próximos aos azulejos, nos espaços externos brincamos com as 
crianças utilizando a bicicletas, no pátio da creche, todas tiveram á oportunidade de andar de 
bicicleta e poder observar as placas de transito conforme a professora foi mostrando cada uma e 
falando o que cada placa representava. 
Trabalhamos sons de veículos diversos com nossas crianças em sala conforme contava á história 
ia mostrando para as crianças vários tipos de sons como de buzinas, de trens, ambulância, carros 
e de caminhão pipa, registramos as atividades em fotos durante este projeto. 
 

“A criança responde as impressões que as coisas lhe causam com gestos dirigidos a elas”. 
Wallon 
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SEMANA DA CRIANÇA 
 
Nosso objetivo foi trazer para as nossas crianças uma semana agradável com brincadeiras 
oficinas, de pintura, dança, contação de história brinquedos infláveis no pátio que contou com a 
presenças de todos os agrupamentos os quais tiveram a oportunidade de brincar na piscina de 
bolinha, no pula-pula, jogar futebol no campo inflável e comer algodão doce, também tivemos o 
piquenique para todos a onde este foi realizado por agrupamentos primeiros os bebês, no 
segundo momento os AG II e no terceiro momento o AGIII. Todas as salas se envolveram num 
ambiente gostoso para as crianças, todos comeram bolo, suco, diversas frutas oferecidas. 
Em sala de aula no momento da roda conscientizar as crianças da importância de ser criança, do 
brincar e de aproveitar este momento. 
Tivemos brincadeiras dirigidas de musicas pintura no rosto, brincadeiras da dança da cadeira. 
Cada professora ficou fantasiada para receber todas as crianças na entrada este dia foi incrível a 
qual todos ficaram maravilhados nesta semana. 
Contamos com o teatro das professoras o patinho feio onde trabalhamos a diferencia, a inclusão, 
o respeito, o direito de brincar, todas as professoras se envolveram para que este teatro 
acontecesse. 
Nas atividades em salas foi totalmente o lúdico onde brincamos muito com as crianças. 
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“Ao brincar, a criança assume papéis e aceita regras próprias da brincadeira, executam do, 
imaginariamente, tarefas para as quais ainda não está apta ou não senti como agradável na 
realidade.” 

 Vygotsky. 
PROJETO O QUE SERIA DE NÓS SEM A PRIMAVERA 
 
O projeto da primavera foi realizado com o objetivo de ter as crianças conscientes da importância 
das nossas vidas visando a aquisição de conhecimento de mundo e promovendo a interação com 
a turma o que esta estação significa foram desenvolvido ao logo deste projeto brincadeiras das 
cores, como o livro das cores registrado no caderno , caixa colorida pintadas em sala pelas 
nossas crianças, confecção das flores de vasinhos a onde utilizamos para pendurar e enfeitar a 
nossa sala ,toda a sala de aula ficou decorada com a decoração da primavera também 
decoramos fora da sala com flores pintadas pelas crianças com pintura de garrafa descartável. 
 As turmas do AGII A e AGII B confeccionaram cartazes para a exposição da primavera cada sala 
colocou o seu painel no pátio todo o pátio ficou enfeitado durante o projeto primavera. 
As atividades pedagógicas desenvolvidas em sala foi a flor de dobradura, no caderno de registro 
todos os alunos aprenderam a dobrar o papel de seda e aprenderem a fazer a florde dobradura, 
contamos história da  borboleta da joaninha, Como Deus criou o Mundo. Também um momento 
se cinema em uma sala a onde vimos o desenho da Primavera com a moranguinho a onde foi 
realizado com os agrupamentos AGII, depois do momento do DVD realizamos uma roda da 
conversa comentando como foi o filme apresentado durante aquele momento , e o que 
aprenderam, também tivemos brincadeira das cores ,utilização de massinha caixa das cores e 
brincadeiras dirigidas. 
“Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção 

ou a construção.”  
Paulo Freire. 
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SONHO PARA E ESPERANÇA PARA 2015 
 
Este projeto teve como objetivo de despertar o interesse nas crianças em sonhar, 
desenvolvimento em várias atividades pedagógicas, realizaram comentários sobre o que cada 
criança sonha em ter em sua casa, que brinquedos querem ganhar, o que esperam do ano de 
2016.  
Tivemos a confecção da árvore de natal á onde as crianças levaram para casa, com a parceria da 
família entregamos para cada criança levar a sua arvore de natal, pintadas por elas com tinta e a 
utilização de diversas cores, tivemos registro no caderno que cada criança fez a sua 
árvorepintando a sua mãozinhas e colorindo as bolinhas com a pontinha dos dedos.  
Utilizamos à caixa de papelão á onde confeccionar as bolinhas da árvore de natal estão atividade 
foi pintada na sala de aula utilizando papelão, tinta, pincel na mesa e chamando grupos de cinco 
crianças. 
Realizamos o momento do DVD á onde foi apresentado o desenho do TOM e Gerry que conta a 
história do natal. Depois deste momento conversamos em roda sobre o que vimos no desenho, 
foi um dia muito feliz para todas as crianças. 
Ao termino da pintura das árvores todos levaram para casa cada um a sua. 
Também tivemos uma mesa de frutas a onde foi oferecida para as nossas crianças foi um 
momento muito lindo. 
A proposta do projeto era enviar a árvore de natal feita pela professora com um caderno de 
registro a onde cada família poderia registrar esses momentos. Então cada criança levou a sua 
para casa a que tinha confeccionado na sala de aula.   
Finalizamos o projeto com o teatro das professoras- contando a história do “Nascimento de Jesus 
Cristo” motivando assim o interesse das crianças sobre está história o que ela significa nos dias 
de hoje para todos nós, como á união das famílias, a bondade, a cidadania, o amor ao próximo, a 
esperança o sentimento de compartilhar e ajudar aquele que não tem. 
“A melhor mensagem de Natal é aquela que sai em silêncio de nossos corações e que com 
ternura os corações daqueles que nos acompanharam em nossa caminhada pela vida”. Feliz 
Natal! 
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 AGII C  

Esta turma é formada por crianças de 2 a 3 anos, sendo 17meninas e 17 meninos. Algumas são 
crianças que já frequentavam a creche e outras são novas num período de permanência na 
creche de segunda feira a sexta feira das 07h00min as 17h00min. 
Durante este ano procurei elaborar, propor e realizar diversas atividades que pudessem atrair a 
concentração das crianças, para que elas pudessem aprender e desenvolver de acordo com seu 
ritmo.  
Adaptação e acolhimento 
O período de adaptação ocorreu de forma tranquila e satisfatória, onde foi realizado um passeio 
por toda escola a fim de apresentar a elas os espaços que iriam ser utilizados por elas, 
apresentar os funcionários e suas funções, visitar outras salas para que as crianças pudessem se 
conhecer. 
 A sala é preparada com cantinhos contendo jogos, livros, ou brinquedos para que na 
chegada as crianças retirem o caderno de recados da bolsa, coloque a bolsa no local indicado e 
escolha um cantinho para aguardar a chegada dos demais colegas, quando todos chegam 
organizamos a sala e nos preparamos para o café da manha combinando as regras para o 
percurso da sala ao refeitório e para o refeitório.   
 Diariamente fazemos a roda da conversa onde cantamos uma musica desejando bom dia a 
cada um. Neste momento todos tem o direito de se expressar, contar sobre seu final de semana, 
cantamos diversas musicas sendo algumas delas com gestos e  na maioria das vezes são 
escolhidas pelas próprias crianças tendo como objetivo explorar a oralidade e movimentos do 
corpo. Após as trocas de experiências e se divertis cantando é apresentado a rotina do dia e as 
regras da sala e dos espaços onde serão utilizados para melhor convivência do grupo. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No momento das refeições as crianças tiveram a oportunidade de conhecer e experimentar 
diversos tipos de alimentos onde pudemos trabalhar a reeducação alimentar, como se portar à 
mesa e como comer sozinhos e de forma correta. 
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          Após o almoço é realizado o momento da soneca, ato muito importante para o 
desenvolvimento das crianças. A sala e preparada de forma aconchegante com pouca luz , 
colchonete, lençol e coberta para cada criança e uma música relaxante, para que todos 
pudessem estar descansados com disposição para participar das atividades do restante do dia. 
 
ESCOVAÇÃO 
 
Todos os dias há o momento da higienização das mãos antes das refeições, e após o jantar 
escovam os dentes onde as crianças são acompanhadas até o banheiro e através da observação 
e imitação são orientadas a realizar o processo de escovação de forma correta, enfatizando 
sempre a importância da higiene, e também as ensinamos sobre o uso do fio dental. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROJETO SEXTA EM CENA 
 
O projeto teve como objetivo trabalhar de uma forma lúdica visando alcançar uma formação 
consciente, organizada e uma atitude reflexiva nas crianças, através do contato com a 
dramatização e musicalização sempre com temas de projetos trabalhados em sala e adaptados a 
realidade e dificuldade das crianças.  
 
PROJETO RECICLAGEM COMEÇA NA NAVE 
 
Este projeto teve como objetivo transmitir o conhecimento e a percepção da importância da 
reciclagem para o meio ambiente, reconhecer identificar os produtos que podem ou não ser 
reaproveitados e reciclados, o que é a reciclagem e sua importância sobre a preservação 
ambiental, a redução do lixo. Transformar o lixo em brinquedos de forma simples e criativa.  
Através de confecção de cartazes com recortes de objetos de plástico, vidro, metal, podemos 
apresentar as crianças diversos materiais que deverão ser separados. Foi proposta ao grupo a 
trazerem materiais recicláveis para a confecção de brinquedos. 
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SEMANA EDUCATIVA MONTEIRO LOBATO 
 
Esta semana educativa teve o objetivo levar a história de Monteiro Lobato e uma de suas obras 
“Sítio do Pica pau Amarelo“ para as nossas crianças através de uma dramatização realizada 
pelos professores. Cada turma ficou responsável em confeccionar um personagem juntamente 
com as crianças e ao saberem que ia ser exposto ficaram muito animadas. Também cantamos as 
músicas do sítio e foram apresentadas outras obras de Monteiro Lobato, esta semana foi possível 
desenvolver e despertar novos conhecimentos nas crianças.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROJETO LER E ESCREVER SEM SABER 
 
Este projeto teve como objetivo apresentar às crianças a importância da leitura e escrita mesmo 
sem saber, mostramos que podemos contar, criar e recriar histórias através de figuras e desenhos  
diferenciar palavras de figuras. 
Foi desenvolvido atividades educativas onde as crianças puderam estar envolvidas, tais como: 
cantinho da leitura; a hora do conto; foi feito um livro de formas e texturas; releitura de musicas, 
de desenvolver a imaginação, coordenação, criatividade e gosto pela leitura. 
 
“Quando lemos, conseguimos viajar para muitos lugares, encontrar muitas pessoas e conhecer o 
mundo. Também podemos aprender a lidar com os problemas que tenhamos, instruindo-nos com 

as lições do passado.” 
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Nelson Mandela 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEMANA EDUCATIVA COPA DO MUNDO 
 
Esta semana teve como objetivo fazer com que as crianças participassem de um dos eventos 
mais importantes. Trabalhamos a diversidade de cultura entre os países participantes, e o fato de 
nosso pais sediar o evento a copa do mundo foi algo bastante envolvente, pois a maioria das 
crianças participaram pela primeira vez deste fato histórico. Pudemos realizar arias atividades 
recreativas e uma exposição com trabalhos confeccionados pelas crianças. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEMANA EDUCATIVA PIPA SEM CEROL 
 
Esta semana orientamos as crianças e adultos sobre os perigos de se soltar pipas perto de redes 
elétricas, usar o cerol, empinar pipas em lajes e telhados e etc., abordamos todas as regras de 
segurança, e mostrando que é possível brincar com segurança.  
As crianças trouxeram uma pipa de casa para empinar com os colegas, confeccionamos uma 
pipa para expor, e encerramos a semana com a apresentação deum teatro realizado pelos 
professores. 

 
“Brincar desenvolve as habilidades da criança de forma natural, pois brincando se aprende a 

socializar-se com outras crianças, desenvolve a motricidade, a mente, a criatividade, sem 
cobrança ou medo, mas sim com prazer” 

Cunha2001, p.14 
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PROJETO MEU AMIGO DA MELHOR IDADE 
 
Este projeto teve o objetivo de criar um elo harmonioso entre crianças e idosos, passando lhes 
valores como o respeito e a valorização da família, ressaltando sempre a importância desse 
amigo da melhor idade. Preparamos algumas atividades para que as crianças conhecer pouco de 
como foi a infância de seus avós. Fizemos brinquedos e brincadeiras antigas como peteca, ovo 
choco, pião, esconde-esconde entre outras; cantigas de roda; e a confecção de cartazes com 
figuras de idosos. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
FESTA DA FAMÍLIA 
 

00 Foi realizada uma festa para a família das crianças com encerramento do projeto Meu 

Amigo da Melhor Idade. Houve oficinas, exposição de cartazes confeccionados pela turma com o 
tema “Eu amo minha família”, e ouve uma apresentação das turmas da creche, e teve também o 
envolvimento dos funcionários. 
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 PROJETO DE INTERVENÇÃO 
 
 Com o objetivo de promover uma mudança de comportamento das crianças foi construído 
novas regras e combinados com todo o grupo para que cada um entendesse seus significados e 
importância. Estimulamos a obediência aos adultos, resgatamos a boa convivência no ambiente 
escolar trabalhando os valores e ensinamentos contidos nos contos de fada. 
 
 PROJETO TRÂNSITO SEGURO 
 
 Este projeto veio para educar e conscientizar as crianças sobre as regras e normas 
relativas ao transito. Realizamos conversas sobre o cotidiano do transito, meios de transporte; 
confeccionamos semáforo, carros, cartazes, e simulamos a vivencia no transito onde as crianças 
puderam andar de bicicleta sendo que de forma prática eles aprendem melhor. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEMANA DA CRIANÇA 
 
 De maneira lúdica realizamos um momento diferente para as crianças com oficinas, teatro 
realizado pelas professoras com o teme “O patinho feio” tendo como principal objetivo trabalhar o 
respeito ás diferenças, brinquedos e um cardápio especial como um piquenique.  
A apresentação do teatro foi bem atrativa, houve a interação de todas as crianças se divertiram 
muito durante esta semana e pode-se observar a alegria e satisfação de cada um.   
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PROJETO - O QUE SERIA DE NÓS SEM A PRIMAVERA? 
 
 Este projeto teve como objetivo despertar o interesse pela preservação do meio ambiente, 
conscientizar as crianças da importância da primavera para o equilíbrio natural do ambiente. 
Desenvolvemos algumas atividades como a contação de histórias relacionadas ao tema, 
confecção de flores com sucata, dobradura de flores, e pinturas de flores utilizando garrafas como 
carimbo. Para finalizar montamos um jardim artificial com as flores de dobradura e de sucata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROJETO SONHO PARA 2015 
 
 O projeto foi desenvolvido com o objetivo de despertar o interesse nas crianças em sonhar 
e ensinar a elas o verdadeiro significado do natal, através de varias atividades tais como a 
confecção de uma árvore de natal, registros no caderno, assistimos um filminho sobre a história 
do natal.  
Finalizamos o projeto com um teatro realizado pelas professoras “O Nascimento de Jesus” 
atingindo proposta do projeto. 
 



ANA – Associação Nazarena Assistencial Beneficente 
Rua: Ana Arruda Camargo, 344-  Jd. Nilópolis-  CEP: 13.088-820 

                                   Campinas-  São Paulo  -(19) 3226-9645  -  (19) 3256-6303 
CNPJ: 54.150.339/0001-01 

 Email: adm_ana@nazareno.com.br 

 

 

 

37 

 
 

 AGII D  

No agrupamento II recebemos criança de 2 anos, grande parte veio do agrupamento I, algumas 
vieram de outras unidades e outras não frequentavam ambiente escolar, na sala temos duas 
crianças portadoras de necessidades especiais, todas as crianças frequentam a escola de 
segunda-feira a sexta-feira e permanecem na escola no horário das 7:00 da manhã às 17:00 da 
tarde no período integral.  
Durante todo ano foi proposto varias atividades que chamasse e prendesse toda atenção das 
crianças para que elas pudessem ter um bom aprendizado e se desenvolvessem da melhor forma 
possível e respeitando o tempo de cada criança. 
Posso dizer que a adaptação não foi nada fácil nos primeiros dias, tivemos que conquistar a 
confiança não só dos pais como também a confiança de seus familiares. 
Todos os dias recebemos em nosso agrupamento cerca de 20 a 30 alunos por dia.  Na chegada à 
sala as crianças são direcionadas aos cantinhos que continham três tipos de brinquedos e elas 
escolheram em quais cantinhos queriam ficar, conforme o restante da turma chegava fariam o 
mesmo. 
 

 
 
Após a acolhida das crianças são direcionados até o refeitório para que pudessem tomar o seu 
café da manhã, após o café são encaminhadas para a sala de aula onde fazemos a roda de 
conversa. A roda de conversa é um momento onde todos tem a oportunidade de se expressar, 
cantar, e contar algo que lhes aconteceu fora da escola ou até mesmo que aconteceu quando 
estiveram sem a companhia de um educador. 
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Ao longo do ano trabalhamos diversas atividades lúdicas e musicais com as crianças, muitas 
musicas, brincadeiras que desenvolvesse a sua autonomia, a elaboração corporal, coordenação 
motora e etc. 
Sempre procurei interagir com as crianças e o tempo todo entrevendo com a verbalização e na 
observação deles durante as brincadeiras e atividades. 
 

 
 
 
No almoço as crianças experimentam todos os alimentos, a maioria não necessita de auxilio, 
desenvolveram autonomia e confiança para se alimentarem sozinhas, desde o inicio lembramos 
que devemos evitar o desperdício.  
 

 
 
Durante o ano foi feita escovação dos dentes, elas são incentivadas a escovar os dentes 
sozinhas e não tivemos dificuldades quanto a esse isso, e as lembramos sempre que esses 
momentos são feitos antes e depois das principais refeições do dia. 
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Depois da escovação as crianças retornam a sala para a hora do soninho, onde eles 
permanecem dormindo das 11:30h às 13:30h. 
 

 
 
Ao longo do ano foram trabalhados alguns projetos que contribuíram para o desenvolvimento e 
aprendizado das crianças, a fim de compreender seus aspectos físicos, afetivo e social 
complementando a ação de cuidar e educar da família e da comunidade. 
O projeto sexta em cena foi realizado durante todo o ano com apresentações teatrais dos 
agrupamentos III e apresentações musicais dos agrupamentos I e agrupamentos II. Enquanto um 
agrupamento fazia sua apresentação os demais paravam para assistir juntamente com as 
professoras e monitoras, todos participavam com muita atenção e curiosidade. 
 

 
 
Projeto Reciclagem teve o objetivo de conscientizar as crianças a importância de reciclarmos para 
o nosso ambiente e através deles levar a reciclagem para a comunidade. Mostrando à eles que é 
possível transformar a reciclagem em vários tipos de brinquedos e brincadeiras praticas e 
criativas, proporcionando a diversão das crianças sem custo. Mostramos para a criança que 
possível brincar commaterial reciclável e ainda contribuímos para a saúde e a organização do 
nosso planeta. 
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Na semana educativa Monteiro Lobato contamos historias, espalhamos cartazes com 
personagens do Sitio do Pica- Pau Amarelo, cada turma ficou responsável por confeccionar um 
personagem criado pelo Monteiro Lobato. 
As professoras apresentaram no palco um teatro contando a história do Sitio do Pica-Pau 
Amarelo e as crianças cantaram e dançaram as musicas do sitio, se divertiram muito com as 
obras de Monteiro Lobato. 
 

 
 
O Projeto Ler e Escrever Sem Saber realizamos atividade que proporcionou a usar a imaginação 
de forma lúdica e muito divertida, como cartazes, releitura de poemas e contos, mesmo sem 
saber ler e escrever as crianças faziam questão de da continuidade a uma história que educador 
iniciava. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Despertamos nas crianças um grande interesse pelo projeto e possibilitamos as crianças 
momentos específicos para conversar sobre as histórias contadas pelos educadores.  
Semana educativa copa do mundo teve como objetivo desenvolver o conhecimento, a valorização 
e identificação de varias culturas em nosso país, despertando o interesse deles pelo esporte, pelo 
grande e importante evento que estava acontecendo no país.  
Desenvolvemos atividades com confecção de bandeiras, desenhos do mascote Fuleco, e 
decoração da creche com as cores da bandeira. Nos dias de jogos as educadoras e varias 
crianças foram para creche vestidas com a camiseta do Brasil, todas se mostravam muito 
alegres. 
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Trabalhamos a Semana educativa Pipa sem Cerol mostramos para as crianças que é possível 
brincar com pipas e se divertir de maneira saudável sem o uso do cerol, procuramos sempre 
lembrá-los dos riscos de soltar pipas com cerol e em locais inadequados. 
Com o auxilio das educadoras as crianças soltaram pipas no campo e se divertiram bastante 
soltando as pipas que trouxeram de casa, foi possível perceber a alegria deles durante a 
brincadeira. 
 Para encerrar a semana do Pipa sem Cerol, foi feito no palco uma peça teatral entre as 
professoras, contando a historia de um menino chamado Joãozinho que soltava pipa com cerol e 
acabou se machucando com linha. Elas ficaram deslumbradas com a história. 
 
No Projeto amigo da melhor idade o objetivo foi levar as crianças a conhecer um pouco mais da 
vida dos idosos, suas experiências, brincadeiras, brinquedos, musicas preferidas e incentivá-los a 
respeitar os nossos idosos. Para esse projeto tivemos a ilustre presença de uma pessoa mais 
velha, a avó de aluno do berçário que veio nos contar historia e as crianças ficaram deslumbradas 
com essa visita e todos prestaram muita atenção durante a história. 

 
 
A festa da família da família foi um sucesso, preparamos vários ambientes com salas de jogos, 
musicas, historias com personagens, pintura dentre outras, tudo isso para recebermos a família e 
fazer com que ela se sentisse bem à vontade. 
O objetivo era justamente esse receber e conhecer um pouco mais das famílias para que eles se 
aproximasse do ambiente escolar de seus filhos e se divertir junto com eles. 

 
 
No Projeto Indisciplina abordamos as necessidades de limites nas crianças, apresentando as 
regrinhas da sala, para que pudessem ter um bom relacionamento com toda a turma. Fizemos 
esse trabalho para resgatar o bom relacionamento em sala, a obediência, o cumprimento das 
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regrinhas de comportamento em sala através das brincadeiras, desafios divertidos, e até a nossa 
intervenção no dia-dia, estimulamos o respeito uns com os outros. 
 

 
 
Na semana da criança, os pequenos tiveram varias atividades com muitas brincadeiras com 
momentos muito divertidos, como contação de historia, sala de cinema com pipoca, fizemos 
massinha caseira com elas, dança da cadeira, andaram de bicicleta, cama elástica, pula-pula, 
piscina de bolinha e algodão doce. 
As crianças também puderam desfrutar de um delicioso piquenique com varias frutas, bolinhos, 
leite, sucos e bolachas. Elas adoraram essa semana, se divertiram como ninguém.  
 

 
 
Teve uma grande surpresa, elas puderam assistir à um teatro do Patinho feio apresentado pelas 
professoras, todas ficaram encantadas e muito atentas a cada detalhe do teatro. 
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O Projeto O que seria de mim sem primavera? Foi tudo muito lindo, muito colorido e florido. Tudo 
feito com objetivo de tornar as crianças conscientes da importância vital da primavera em nossas 
vidas, visando à aquisição de conhecimento de mundo e promovendo a interação das crianças e 
o meio ambiente, a fim de adquirir valores que farão diferença em seu futuro. 
 

 
 
O projeto Sonhos e Esperança para 2015, foi elaborado com o objetivo das crianças compartilhar 
seus sonhos juntamente com as famílias, através de atividades pedagógicas lhes mostramos que 
é possível sonhar e ter esperança para gerarmos paz e alegria no mundo. 
Confeccionamos com as crianças uma arvore de natal que foram enviadas para casa com o 
objetivo das famílias devolverem um registro para exposição na creche para que os sonhos de 
todos eles, pudessem ser compartilhados com os filhos, a escola e comunidade. Foi um meio de 
para aproximá-los da escola, e ao mesmo tempo fazê-los perceber que nós ficaríamos 
lisonjeados em participar desses sonhos e esperança. 
O projeto foi concluído com teatro que conta a história do nascimento apresentado pelas 
professoras, para que as crianças pudessem o entender o verdadeiro significado do Natal. 
 

 AGII E 
No grupamento II E, temos 34 crianças da faixa etária de 2 anos á 3 anos. As crianças já 
frequentavam a creche e outras novas, a equipe professora Thaline Prado Paiva, agente 
educacional Cristiane Patrícia Terto, Simone Kátia Berselli e Graciele Andrade. Período de 
permanência na creche das 7:00 às 17:00 hs de segunda-feira a sexta-feira.   
Durante esse ano procurei a melhor forma de elaborar, propor e realizar diversas atividades que 
pudessem atrair a concentração das crianças, para que elas pudessem aprender e desenvolver 
de acordo com seu ritmo e potencialidade, todas as formas de linguagem corporal, musical, oral, 
visual e conquistando sua autonomia. 
 
ADAPTAÇÃO E ACOLHIMENTO 
 
No período de adaptação as crianças, desde os primeiros dias se mostraram bastante unidas, 
construímos grandes vínculos afetivos que marcaram espaço na história de vida do grupo. 
Durante este período realizamos diversas atividades recreativas, passeios por toda a creche afim 
de que as crianças conhecendo e socializando o ambiente, colegas , funcionários e suas funções, 
a  rotina envolvendo todos em um ambiente afetivo e acolhedor, visando o bem estar da criança e 
família. O carinho, o amor e a amizade foi uma das principais características da turma, a 
adaptação ocorreu de forma tranquila e satisfatória. 
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RODA DE CONVERSA 
 
Diariamente após o acolhimento, realizamos roda de conversa onde a turma teve momentos de 
grande interação e, começamos a roda comoração, rotina do dia, conversa informal, combinados 
e regras de convivência entre as crianças, troca de experiência, músicas, contação de histórias, 
relações entre casa e escola,  entre outras atividades, planejadas de forma lúdica, por meio de 
brincadeira prazerosa para a aprendizagens e desenvolvimento da criança, despertando na turma 
o interesse e curiosidade conhecendo e dando significado ao mundo. 
As crianças nesta perspectiva possuem culturas que são construídas a partir das ressignificações 
que fazem das ações dos adultos tornando assim sujeitos que recriam o seu modo e a sua forma 
de entender e compreender aspectos do mundo, sujeitos construtores de uma cultura própria. É o 
que o RCNs (1998) traz em sua concepção: 
“As crianças possuem uma natureza singular, que as caracteriza como seres que sentem e 
pensam o mundo de um jeito muito próprio. Nas interações que estabelecem desde cedo com as 
pessoas que lhe são próximas e com o meio que as circunda, as crianças revelam seu esforço 
para compreender o mundo em que vive as relações contraditórias que presenciam e, por meio 
das brincadeiras, explicitam as condições de vida a que estão submetidas e seus anseios e 
desejos”. (p.21) 
 

 
 
ALIMENTAÇÃO E HIGIENE PESSOAL 
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A equipe antes das refeições apresentava e orientava as crianças sobre a higienização das mãos; 
antes e depois das refeições, os tipos de alimentação saudável e desenvolvendo nas crianças o 
interesse em alimentar sozinha, manusear os utensílios, incentivando a experimentar todos os 
tipos de alimentos e reconhecendo a importância da boa alimentação e estimulando a autonomia. 
No inicio do ano as crianças não conseguia sentar sozinha na cadeira e banco e manusear os 
utensílios, pediam ajudar das educadoras, no decorrer do ano todos já conquistou esta 
dificuldade e hoje escolhem o lugar para sentar e sozinho realiza a alimentação. As frutas, arroz e 
feijão do cardápio, agradavam a preferência da turma, algumas crianças sempre repetiam as 
refeições. No final do mês realizávamos a comemoração dos aniversariantes com o refeitório 
enfeitado, organizado e cardápio especial às crianças participavam com alegria deste momento 
mágico e especial para todos. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Todos os dias as crianças realizavam a escovação e incentivadas a ter os mesmos cuidados em 
casa, após as refeições com a família. Cada criança utilizava o próprio kit de escovação e 
escovava sozinho. Com o apoio e orientação da maneira correta de cuidados com a higiene 
bucal, a equipe de dentista do posto de saúde, realizou uma visita na creche, foi um sucesso a 
participação da turma. 
Algumas crianças entraram na turma usando fralda e diariamente no tempo de cada criança foi 
feito o processo de desfraldar, no segundo semestre as crianças conquistou a autonomia e não 
temos mais crianças com o uso de fralda na turma, hoje eles brincam que somente bebê usa 
fralda.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Após a escovação a turma com a supervisão das educadoras realizava, o momento da 
soneca que é fundamental para o desenvolvimento das crianças, em sala com o ambiente 
organizado e pouca iluminação, em um colchonete com lençol cada criança deitava. O descanso 
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acontecia com uma música suave tornando o momento mais acolhedor, essa soneca é importante 
revitaliza, relaxa e aumentava a disposição das crianças para o restante do dia participar das 
atividades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A rotina sempre era feita com músicas antes de iniciar uma atividade ou passeio pela escola. As 
atividades planejadas e desenvolvidas em semanários, durante o ano letivo em ambientes interno 
e externo (quiosque, pátio, tanque de areia, parque e casa de boneca) proporcionou a turma o 
contato com novas experiências, a noção da lateralidade e desempenho da motricidade em 
momentos lúdicos com recreação, teatro, brincadeiras prazerosa, despertando o carinho e 
respeito com o próximo e socialização com ambiente escolar. 
“A musicalização é um processo de construção do conhecimento, que tem como objetivo 
despertar e desenvolver o gosto musical, favorecendo o desenvolvimento da sensibilidade, 
criatividade, senso rítmico, do prazer de ouvir música, da imaginação, memória, concentração, 
atenção, autodisciplina, do respeito ao próximo, da socialização e afetividade, também 
contribuindo para uma efetiva consciência corporal e de movimentação”. (BRÉSCIA, 2003) 
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Em sala as atividades pedagógicas, despertava a fantasia e imaginação das crianças a 
aprendizagens acontecia, todos os dias com o objetivo de construir formas de efetivamente 
realizar desafios, forma cidadãos críticos e autônimos, construtores do seu saber e cooperativos 
em um trabalho vivo na sala de aula.  
“é no brincar, e somente no brincar que o indivíduo, criança ou o adulto, pode ser criativo e utilizar 
sua personalidade integral: e é somente sendo criativo que o indivíduo descobre o eu”. (Winnicott 
,1975 p. 12) 
 

 
 
O Planejamento anual foi desenvolvido com propostas baseadas nos Parâmetros Curriculares 
Nacionais, LDB, ECA, lei Orgânica e eixos da educação infantil, aplicados em projetos e semanas 
educativas, elaborados pela equipe de professoras com o apoio da coordenadora pedagógica, 
com organização e dinâmica atendendo aos anseios e necessidades das crianças. 
De acordo com o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, as creches e pré-
escolas devem educar cuidar e proporcionar brincadeiras, contribuindo para o desenvolvimento 
da personalidade, da linguagem e para a inclusão social da criança. Atividades como brincar, 
contar histórias, oficinas de desenho, pintura e música, além de cuidados com o corpo, são 
recomendadas para crianças que frequentam a escola nesta etapa. 
“Outra noção que se torna importante para o professor é que o aprendizado não é provocado pela 

escola, mas pela própria mente das crianças e, portanto, elas já chegam a seu primeiro dia de 
aula com uma bagagem de conhecimentos”.                                                                                                                                                                                      

Emilia Ferreiro 
 
PROJETO SEXTA EM CENA 
Visando alcançar uma formação consciente, organizada e uma atitude reflexiva nas crianças o 
contato com dramatização de maneira Lúdica e musical realizados uma vez ao mês de sexta-feira 
com temas de projetos e sempre adaptado as realidades e dificuldades apresentadas em sala de 
aula pelas crianças. 
“As atividades de musicalização permitem que a criança conheça melhor a si mesma, 
desenvolvendo sua noção de esquema corporal, e também permitem a comunicação com o 
outro”. (CHIARELLI; BARRETO, 2005) 
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 PROJETO RECICLAGEM COMEÇA NA NAVE 
Realizamos o Projeto com objetivo de conhecer e perceber a importância da reciclagem para o 
meio ambiente, identificando os produtos que podem ou não ser reciclados, por meio de roda de 
conversa e atividades pedagógicas, teve a confecção pelas crianças de brinquedos de sucata 
educativos, desenvolvendo assim a coordenação motora o lúdico, onde a criança aprendia a 
reciclar e fazer seu brinquedo e depois brincava com os colegas.   
No final do projeto montamos uma lembrancinha de brinquedo “Polvo” feito com embalagem de 
ovo, feito com participação de todos em momento de explicação e apresentação dos matérias as 
crianças comentavam sobre a função e uso de cada embalagem e de maneira lúdica o objetivo 
era alcançado com sucesso. 

“Brincar desenvolve as habilidades da criança de forma natural, pois brincando aprende a 
socializar-se com outras crianças, desenvolve a motricidade, a mente, a criatividade, sem 

cobrança ou medo, mas sim com prazer” (Cunha 2001, p.14). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEMANA EDUCATIVA MONTEIRO LOBATO 
 
Realizamos uma semana especial para a turma, sobre as obras de Monteiro lobato com: sessão 
cinema com episódio do Sítio, releitura da obra “Sítio do Picapau Amarelo”, a história da criação 
dos personagens e confecção de cartaz do personagem Rabicó, regatando brincadeiras antigas, 
culinária do Sítio, tornando a semana das crianças mais divertida e atraente. Na sexta-feira no 
projeto sexta em cena as professoras, apresentou um lindo e animado teatro com os 
personagens do Sitio do Pica-Pau Amarelo. Proporcionamos no pátio uma exposição com 
cartazes e obras do Monteiro Lobato feito pelas turmas da creche. As crianças ficaram muito 
animadas em participar das atividades e apreciar a exposição com o trabalho feito por eles. 
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PROJETO LER E ESCREVER SEM SABER 
Durante o desenvolvimento do projeto vários benefícios a leitura passou para as crianças em 
momentos de roda com contação de histórias, teatro com fantoches desenvolvendo o faz de 
conta e imaginação, emoções e sentimentos de forma prazerosa e significativa, que todos tiveram 
transmitido com o projeto buscando apresentar as crianças a compreender melhor o mundo 
letrado.  
Realizamos reescrita de poemas e músicas em cartazes com a professora de escriba e 
confecção de um livro sensorial em cada página a criança teve o contato com as diversas 
texturas e a oportunidade e apreciar histórias sobre o livro. 
Diariamente em diferentes ambientes a turma participava da hora da história com momentos de a 
própria criança finalizar uma história de um jeitinho só seu e todos queria terminar a história que a 
professora iniciava. Assim utilizando diferentes recursos de ampliar o conhecimento e levando - 
as ao mundo da leitura mesmo sem saber ler, incentivando a formação do hábito de leitura na 
idade em que todos os hábitos se formam. 
 

"A leitura do mundo precede a leitura da palavra". “Nesse contexto podemos afirmar que 
mediação entre a leitura e a escrita nos possibilita entender que o indivíduo leitor faz uma 
significação da leitura de mundo surgindo à linguagem da escrita a partir da língua oral”. 

Paulo Freire 

 
 
 SEMANA EDUCATICA COPA DO MUNDO 
Com o objetivo de Propiciar o conhecimento de um dos eventos esportivos mais importantes do 
mundo, valorizando a participação do Brasil e sua contribuição cultural, patriotismo e 
manifestações artísticas e intelectuais que gerem paz e harmonia, assim como a cultura de outros 
países participantes da Copa do Mundo. Um dos fatores mais envolvente é que o País que 
recebeu toda essa diversidade cultural foi o Brasil, o que tornou extremamente convidativo o 
trabalho pedagógico e social das crianças sobre o evento, mesmo porque a grande maioria das 
crianças participaram pela primeira vez deste fato histórico. Realizamos diversas atividades 
recreativas sobre a copa e uma exposição com os trabalhos confeccionados pela criança o 
mascote Fuleco e bandeira do Brasil. 
                                                          “O esporte tem a força de mudar o mundo”. 
 
                                                                                                              (Nelson Mandela) 
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SEMANA EDUCATIVA PIPA SEM CEROL  
Com o objetivo de orientaremos as crianças e adultos sobre os perigos de soltar pipas perto de 
redes elétricas, usarem o cerol, empinar pipas em lajes e telhados e etc., abordamos todas as 
regras de segurança, e mostramos a todos que é possível brincar com segurança. 
Realizamos atividades de registro sobre a pipa com pintura e colagem desenvolvendo a 
coordenação motora das crianças e atividades externas com pipa e confecção de capucheta, 
junto com as crianças foi diversão total e muita alegria em soltar as capucheta feitas por eles. As 
crianças comentavam que em casa ensinou a família e irmãos, a maneira correta com segurança 
a soltar pipa. Na sexta-feira teve o encerramento com teatro de Pipa Sem Cerol, o teatro 
orientando sobre o que são cerol, quais os riscos que ele causa para nossa vida e mostrando as 
crianças que podemos brincar com pipa e se divertir respeitando a vida, após o teatro em sala 
todos falaram que gostaram da apresentação e comentaram a importância de não usar o cerol na 
pipa e onde devemos soltar pipa com segurança o objetivo do projeto foi alçando com sucesso. 
 
“É no brincar, e somente no brincar que o indivíduo, criança ou o adulto, pode ser criativo e utilizar 
sua personalidade integral: e é somente sendo criativo que o indivíduo descobre o eu”. (Winnicott 

,1975 p. 12) 
 

 
 
PROJETO MEU AMIGO DA MELHOR IDADE 
Criamos um elo harmonioso entre crianças e idosos, passando lhes valores como o respeito e a 
valorização da família, ressaltando sempre a importância desse amigo da melhor idade. 
Apresentado as crianças experiências vividas pelos idosos e resgatando a infância da época dos 
avos.  
Na roda de conversa falamos sobre os nomes dos avos das crianças e afetividade com a família, 
após a dinâmica realizei contação de história sobre vovó da chapezinho vermelho. Ilustrado com 
fantoche de colher de pau a turma se divertiu bastante com a visita da vovó na turma. 
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Apresentamos receitas da vovó, músicas de roda, brincadeiras antigas, confecção de brinquedos, 
realizamos uma atividade de pesquisa e colagem com figuras de revista sobre família e idoso, 
todos encontraram e reconheceram rapidamente as figuras de família e idosos e algumas 
crianças relataram suas experiências em casa com os idosos e algumas falaram que mora com 
os avos. 
“Toda experiência de aprendizagem se inicia com uma experiência afetiva”.                                                                                                      
Rubem Alves  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FESTA DA FAMÍLIA  
Finalizamos o projeto Meu Amigo da Melhor Idade com uma linda festa para as famílias das 
crianças com varias oficinas, exposição de cartazes da turma com o tema “amo minha família” e 
apresentação das turmas da creche, teve a participação de todos os funcionários da creche. 
Durante a festa pode observar em algumas oficinas crianças com sua família participando se 
divertindo em realizar as oficinas. A turma realizou a apresentação musical com muita alegria, 
com desempenho de todos na festa foi maravilhosa um sucesso. 
“A qualidade da Educação Infantil depende, cada vez mais, da parceria entre a escola e a família. 
Abrir canais de comunicação, respeitar e acolher os saberes dos pais e ajudar-se mutuamente. 
Eis algumas ações em que as únicas beneficiadas são as nossas crianças pequenas”. (Carraro, 
2006) 
 
 

 
 
 
PROJETO DE INTERVENÇÃO INDISCIPLINA 
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 Com o objetivo de Propiciar às crianças a concepção de limites, envolvendo as crianças o 
contato com regras e combinados de convivência. Promover uma mudança de olhar em relação à 
indisciplina, estudando conceitos de desenvolvimento moral, ético, respeito ao próximo e 
adotando-os como conhecimento necessário ao processo educacional. Desenvolvemos o projeto 
conhecendo os princípios de um ambiente de cooperação, através de roda de conversas, teatro, 
contação de historias sobre obediência de forma lúdica e afetiva com a turma e todos teve 
desempenho durante o projeto com o apoio da equipe frente a situações de conflitos, enfim teve 
uma melhora no comportamento da turma após o projeto.  

 
 PROJETO TRÂNSITO SEGURO 
O Projeto teve como objetivo conscientizar as crianças sobre a importância de conhecer as 
regras, normas e leis de trânsito, um olhar de prevenção de acidentes, despertando nas crianças 
o interesse e respeito pela própria vida. 
Durante o projeto realizamos varias atividades pedagógicas sobre conscientizar as crianças. Na 
roda de conversa, falamos de forma lúdica através das músicas, brincadeiras, contação de 
história, teatro de fantoche e relatos de experiências vividas no trânsito. Atividades para 
desenvolver nas crianças, noção de espaço, a coordenação motora e formas geométricas em 
registro e confecção de cartazes com técnicas de pintura e colagem sobre a importância do 
semáforo.    
Proporcionamos um dia diferente no pátio onde foi montada uma simulação de vivência de 
trânsito com bicicletas para o percurso com placas de trânsito, a criança participou com alegria e 
respeitando as regras de trânsito. 
 

“Nada é mais contagiante do que o exemplo.” Wallon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEMANA DA CRIANÇA  
Com o objetivo de valorizar as crianças como ser integral, como alguém muito especial para o 
presente e o futuro da nação. Garantindo o direito ao lazer e atividades saudáveis através da 
dança, música e expressão corporal.  



ANA – Associação Nazarena Assistencial Beneficente 
Rua: Ana Arruda Camargo, 344-  Jd. Nilópolis-  CEP: 13.088-820 

                                   Campinas-  São Paulo  -(19) 3226-9645  -  (19) 3256-6303 
CNPJ: 54.150.339/0001-01 

 Email: adm_ana@nazareno.com.br 

 

 

 

53 

Realizamos de maneira lúdica para as crianças um momento diferente, mágico, dinâmico, 
organizamos uma semana diferente na creche com oficinas, teatro, brinquedos, brincadeiras e 
cardápio especial com piquenique.  
Proporcionamos um teatro das professoras “O Patinho Feio” com o principal objetivo alçando em 
trabalhar a questão da diversidade, o respeito às diferenças, além da interação do grupo.  
A apresentação foi tão atrativa que no dia seguinte, quando terminávamos a oração feita em sala no 
momento da roda, as crianças já perguntavam qual atividade iríamos fazer do teatro patinho. 
Usamos fantasias e vários tipos de materiais e em sala reproduzimos o teatro com as crianças.  
As crianças se divertiram muito, pode observar a alegria no rosto de todos em cada detalhe a 
emoção de todos em participar da recreação e atividades realizadas da semana. Eles gostaram 
muito e ficaram felizes. 
 
“Quando me perguntares o que fiz na escola hoje, e eu responder: eu brinquei. Por favor, não me 
entendas mal. Já que, endente, eu estou a aprender enquanto brinco”. Anita Wadley 
 

 
 
PROJETO O QUE SERIA DE NÓS SEM A PRIMAVERA? 
Realizamos o projeto primavera com o objetivo de tornar as crianças conscientes da importância 
vital da primavera em nossas vidas visando à aquisição de conhecimento de mundo e 
promovendo a interação da turma com o meio ambiente, a fim de adquirir conhecimentos que 
farão diferença em seu futuro. 
Durante o projeto desenvolvemos varias atividades pedagógicas como: estações do ano, 
contação de história: a margarida friorenta, sessão cinema com pipoca, filme: ”Primavera para 
moranguinho” e após uma roda de conversa sobre o filme, roda de músicas, jogos de memória de 
flores, dobraduras de flores, brincadeiras e confecção de cartazes. Assim familiarizando as 
crianças com essa linda estação e conscientização do equilíbrio natural do meio ambiente, 
finalizamos com uma linda exposição no pátio dos trabalhos das crianças. 
“Estabelecer algumas relações entre o meio ambiente e as formas de vida que ali se 
estabelecem, valorizando sua importância para a preservação das espécies e para a qualidade 
da vida humana”. (RCNEI, Brasil, 1998, p.175) 
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PROJETO SONHO E ESPERANÇA PARA 2015 
Desenvolvemos o projeto com o objetivo de despertar o interesse nas crianças em sonhar, 
desenvolvendo em varias atividades pedagógicas a compreensão de ter novas conquistas com a 
esperança de que é possível sonhar e transforma o mundo em um lugar mais gostoso e mais 
justo para viver. 
Em parceria com a família enviamos uma linda árvore de natal representando o projeto, a 
proposta de retorna a mesma com um registro de enfeite para colocar na creche representado o 
sonho das famílias. Realizamos atividades de registro no caderno sobre o projeto e 
proporcionamos uma linda mesa de frutas no cardápio especial de Natal. 
Finalizamos o projeto com teatro das professoras - “O Nascimento de Jesus” despertando nas 
crianças a emoção do Natal e alçando a proposta do projeto. 
 

 
 
AGRUPAMENTOS III  
Este relatório tem como finalidade apresentar todo o trabalho pedagógico, que foi desenvolvido 
juntamente com as crianças ao longo do ano. 
Cada projeto foi pensando na criança, contribuindo para o seu aprendizado dentro do espaço 
escolar em todos os aspectos, social, afetivo, e cognitivo. 
 
RODA 
 
A rotina diária se iniciava com a roda da conversa, tendo como objetivos promover a interação 
entre as crianças e a professora, fazer os combinados do dia, trocar ideias, sugestões sobre 
diversos assuntos a serem trabalhados na instituição. 
A participação das crianças é de extrema importância, pois é também nesse momento que ela 
estará expressando o que pensa seus medos, o que mais gostou, aprendendo a ouvir, e esperar 
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a sua de vez de falar, além de conhecer uns aos outros socializando o que cada um fez nos finais 
de semana. 
As conversas eram conduzidas de forma interessante e produtiva fortalecendo os vínculos 
afetivos entre todos os envolvidos, uma investigação das características pessoais de cada 
criança. 
Foi durante a roda que aproveitamos para aprender e conhecer novas histórias, músicas, cultura, 
lazer dentro da linguagem apropriada para a faixa etária. 
As crianças tinham a facilidade de se organizar em roda de forma que todos pudessem se ver e 
ver a professora através de circulo. Antes de iniciar o bate-papo, havia a necessidade de mediar 
às situações de conversa, à medida que as crianças desenvolvem autonomia de se fazer 
compreender o que de fato foi falado, que o grupo pudesse entender, embora alguns falam mais, 
outros menos procurei garantir a oportunidade a todos em diferentes momentos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REFEITÓRIO 
 
Na hora das refeições as crianças tinham autonomia para se servir com os alimentos expostos na 
mesa, trabalhamos a questão da reeducação alimentar como aprender a comer de boca fechada, 
segurar o talher. Ao terminarem suas refeições as crianças dirigem-se as lixeiras para depositar 
supostos restos de alimentos onde em seguida levavam os pratos, copos, e talheres no local 
adequados para serem lavados. 
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ESCOVAÇÃO 
 
 

 
 
O momento da higiene acontece após as refeições, onde as crianças são acompanhadas até o 
banheiro, além de serem observadas também são orientadas a realizar o processo de escovação 
de forma correta. É de extrema importância que isso aconteça todos os dias contribuindo para a 
saúde bucal das crianças. Ao decorrer do ano tivemos a visita em sala de uma profissional da 
área (dentista), que ensinou as crianças a escovar os dentes e também aplicou flúor nas 
mesmas, teve alguns casos de urgência que foram encaminhados aos pais e responsáveis para 
que pudessem se dirigir a um posto de atendimento para avaliação.     
 
O BRINCAR NA ESCOLA 
 
Partimos do principio que o Brincar é uma importante forma de comunicação, é por meio deste 
ato que a criança pode reproduzir o seu cotidiano, num mundo de fantasia e imaginação. 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. 

Para definir a brincadeira infantil, ressaltamos a importância do brincar também para o 
desenvolvimento integral do ser humano nos aspectos físico, social, cultural, afetivo, emocional e 
cognitivo. Para tanto, se faz necessário conscientizar os pais, educadores e sociedade em geral 
sobre a ludicidade que deve estar sendo vivenciada na infância, ou seja, de que o brincar faz 
parte de uma aprendizagem prazerosa não sendo somente lazer, mas sim, um ato de 
aprendizagem, neste contexto, o brincar na educação infantil proporciona a criança estabelecer 
regras constituídas por si e em grupo, contribuindo na integração do indivíduo na sociedade. 
Deste modo, à criança estará resolvendo conflitos e hipóteses de conhecimento e, ao mesmo 
tempo, desenvolvendo a capacidade de compreender pontos de vista diferentes, de fazer-se 
entender e de demonstrar sua opinião em relação aos outros, e ainda e nesse ato que podemos 
diagnosticar e prevenir futuros problemas de aprendizagem infantil. É importante perceber e 
incentivar a capacidade criadora das crianças, pois esta se constitui numa das formas de 
relacionamento e recriação do mundo, na perspectiva da lógica infantil. 
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Foram utilizados os espaços da escola para desenvolver diversas atividades lúdicas, entre elas 
faz de conta, teatro, pátio, parque, tanque de areia, ou até mesmo na sala de aula pensando na 
diversão das crianças. 
Os brinquedos e brincadeiras disponíveis foram recursos importantes para diversão e 
aprendizado, dentro desses conceitos foram trabalhadas regras, socialização, coordenação 
motora fina e grossa que permitam á criança interagir com o próximo criando vinculo de 
afetividade, respeitando o outro permitindo desafios para o desenvolvimento cognitivo.   
“É no brincar, e somente no brincar que o indivíduo, criança ou o adulto, pode ser criativo e utilizar 
sua personalidade integral: e é somente sendo criativo que o indivíduo descobre o eu”. (Winnicott 

,1975 p. 12) 
 
BREVE APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS 
 
PROJETO SEXTA EM CENA 
 
O projeto teve como finalidade de trabalhar de uma forma lúdica visando alcançar uma formação 
consciente, organizada e uma atitude reflexiva nas crianças dos Agrupamentos III, as professoras 
e orientação pedagógica desenvolverão um projeto envolvendo os alunos neste de forma gradual. 
As apresentações se darão semanalmente ás sextas-feiras e seus temas sempre adaptados as 
realidades e dificuldades apresentadas em sala de aula pelas crianças, respeitando a faixa etária 
e o nível de entendimento das mesmas. 
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PROJETO RECICLAGEM COMEÇA NA NAVE 
 
Através desse projeto voltado à conscientização das crianças e das famílias, de como é 
importante preservar o meio ambiente e de cuidar principalmente do espaço em que estamos 
inseridos adquirindo assim hábitos e cuidados para melhorar nossa qualidade de vida, e que 
podemos transformar o lixo através da reciclagem. No cotidiano escolar apropriar a 
conscientização com a construção significativa de brinquedos, utilizando o lixo reciclável como 
material de baixo custo e de grande utilidade para o desenvolvimento das crianças e do processo 
ensino aprendizagem. 
 
Partindo desta ideia de que podemos possibilitar às nossas crianças condições de criar e 
aprimorar o senso crítico, mediante a análise do material, (embalagens, recipientes, etc.) que são 
adquiridos e jogados fora e muitas vezes de forma incorreta. A opção de realizar este trabalho 
com as turmas se deu pelo planejamento na realização das atividades propostas, respeitando 
assim a faixa etária das crianças bem como seu desenvolvimento. 
Partindo dessa ideia de produzir brinquedos de baixo custo, decidiram confeccionar brinquedos 
com sucatas, para auxiliar os alunos no seu desenvolvimento, oportunizando à eles o contato 
com diversos materiais, de vários tamanhos, cores, formas e espessuras. Desenvolveram 
também um breve trabalho sobre o Meio Ambiente, pois, vivemos em um mundo em que é 
preciso “cuidar” do meio ambiente. Precisamos plantar a semente da conscientização também 
para os pequenos, para que aprendam a cuidar do meio em que vivem. 
Realizaram também um trabalho voltado à conscientização das crianças e das famílias, de como 
é importante preservar o meio ambiente e cuidar principalmente do espaço em que estamos 
inseridos, adquirindo assim hábitos e cuidados apropriados que devemos ter com o lixo que 
produzimos. 
Após realizarem as pesquisas e contação de historias sobre o meio ambiente os alunos 
juntamente com as professoras confeccionaram brinquedos, animais, e outros objetos de 
materiais de sucatas com o objetivo de despertar nos alunos o interesse por brinquedos de 
sucata e construíram também vários painéis representando o tempo de decomposição do lixo à 
preservação dos rios e meio ambiente em geral.  
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SEMANA EDUCATIVA MONTEIRO LOBATO 
 

 
 
 
 As crianças gostam muito de ouvir histórias e assistir desenhos. Observando que não 
conheciam os personagens do Sítio do Pica Pau Amarelo, resolvi apresentá-los através do 
escritor Monteiro Lobato, unindo histórias e desenhos animados. Outra questão importante é se 
as histórias despertarão o interesse nas crianças visto que as mesmas contêm poucas ilustrações 
e se as histórias contadas em capítulos serão prazerosas para o grupo? 
 No primeiro momento, as crianças foram questionadas sobre o que sabiam sobre o tema 
proposto. Expressaram pouco conhecimento sobre os personagens, sendo que o mais conhecido, 
pelas meninas, foi à boneca Emília, mas não a associaram ao Sítio do Pica Pau Amarelo. 
Comentaram sobre o que têm no Sítio, alguns informaram que seus familiares têm sítio com 
plantações de frutas e verduras. 
Nos questionamentos sobre como iríamos aprender, surgiram sugestões como desenhos, 
pinturas, passeios, assistir desenho utilizando os materiais da sala e, de preferência, desenhar os 
personagens para levar para seus familiares observarem. 
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 Inserir na parede da sala a foto de Monteiro Lobato, para observar se as crianças 
perceberiam. Após notarem a imagem, fizemos a sua exploração, perguntando quem seria. 
Depois  apresentei a biografia de Monteiro Lobato, explicando o que iríamos aprender neste 
semestre, referente ao Projeto “Conhecendo Monteiro Lobato e seus personagens do Sítio do 
Pica Pau Amarelo”. Para finalizar as crianças, em grupos, observaram e folhearam um livro 
gigante sobre Monteiro Lobato.  
Trouxe para sala algumas bonecas da Emília, para que as crianças conhecessem. Depois, foi lido 
um texto sobre as suas principais características, instigando a turma a comentar sobre o que mais 
gostaram na boneca. 
Com esta atividade, a turma conheceu a primeira personagem do Sítio do Pica Pau Amarelo, 
suas principais características. 
 
 

 
 
 
PROJETO LER E ESCREVER SEM SABER 
 
Teve como objetivo principal oferecer oportunidades para as crianças participarem de situações 
nas quais a leitura e a escrita se façam necessárias e motivá-las a produzir textos mesmo sem 
saber ler e escrever.   
Promover de forma agradável o contato com diversos tipos de materiais (textos, imagens, 
revistas, jornais e etc.), a fim de instigar nas crianças o gosto pela leitura. Ampliar o conhecimento 
das crianças, propiciando que as mesmas tenham o adulto como mediador, oportunizando uma 
aprendizagem natural e espontânea, para que a partir daí elas possam sentir-se encorajadas a 
fazerem suas próprias produções. 
É na educação infantil que a criança tem seu primeiro contato com o meio escolar. É através da 
leitura que adquirimos novos conhecimentos, é lendo que desafiamos nossa imaginação e 
descobrimos o prazer de pensar e sonhar.   
A aprendizagem é motivada por interesse. As crianças chegam à escola com vários 
conhecimentos adquiridos da sua experiência pessoal e a partir destes conhecimentos, a criança  
construirá e reconstruirá novos significados.     A participação do professor nesse processo é 
fundamental, pois a cada atividade proporcionada e bem planejada, a criança, com ajuda do 
professor, será capaz de construir novos conhecimentos. 
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Para mostrar que ler é uma forma de aprender a pensar, tanto quanto é uma prazerosa maneira 
desvendar o mundo e a si mesmo, propomos para nossas crianças o acesso à leitura e a escrita 
de forma lúdica e prazerosa, onde eles poderão ampliar seus conhecimentos através de 
brincadeiras, da socialização e interação com seus colegas e educadoras da sala. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEMANA DA COPA DO MUNDO 
 
O Futebol é um esporte de grande importância no nosso país além deextremamente competitivo, 
seja nos gramados ou fora dele. Dado o momento atual em que todas as atenções estão voltadas 
para a Copa do mundo de futebol mostra-se relevante a aplicação do presente projeto, pois 
através dele serão desenvolvidas competências pedagógicas na área, social, intelectual, política 
e cultural visando o enriquecimento de nossas aulas através da excepcional história do futebol de 
nosso país em Copas do Mundo.  
As crianças vieram caracterizadas com camisetas da seleção, aprenderam o significado das 
cores da nossa Bandeira, além de ouvir e cantar o Hino Nacional foram também confeccionados 
painéis com materiais recicláveis.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEMANA EDUCATIVA PIPA SEM CEROL (TEATRO DAS PROFESSORAS) 
 
Este foi desenvolvido para orientar e conscientizar as crianças e adultos sobre os perigos de se 
soltar pipas perto de redes elétricas, usar o cerol, empinar pipas em lajes e telhados etc., 
Abordamos todas as regras de segurança, e mostramos a todos que é possível brincar com 
segurança. 
Tivemos a oportunidade de levar as crianças para empinar pipas em um campinho do lado da 
escola, foi uma experiência prazerosa para todos esses dias. 
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As professoras dramatizaram por meio do teatro uma história mostrando para as crianças, o 
porquê não se deve soltar pipa com cerol e os perigos que isso pode causar.      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROJETO AMIGO DA MELHOR IDADE 
 

Nos dias de hoje, constatamos cada vez mais em nosso cotidiano, que há falta de valores nas 
pessoas que encontramos ao nosso redor. O companheirismo a gentileza e o amor ao próximo 
estão bastante defasados e consequentemente, nossas crianças têm crescido com esses 
exemplos, causando uma reprodução de alguns atos nos quais provocam atritos e prejudica a 
convivência no grupo escolar. 

Sendo propomos a elaboração do “Projeto meu amigo da melhor idade”, a fim de resgatar os 
valores que foram se perdendo com o passar dos anos em nossa sociedade. 
Conscientizar as crianças sobre a necessidade de estarmos mais próximos, convivendo e 
respeitando um ao outro, nessa perspectiva elas repensarão suas atitudes, de forma solidária e 
responsável, colaborando com a convivência e desenvolvendo trabalhos voluntários e 
colaborativos, tornando capazes de reelaborar e construir um ambiente mais solidário e amoroso 
de respeito mútuo. 
Conhecer os direitos dos idosos, desenvolver o respeito pelo mais velho, aprender a conviver 
com o diferente, vivenciar valores éticos necessários para uma boa convivência social, envolver a 
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comunidade escolar para colocar em prática novas atitudes em relação às pessoas idosas, 
praticar a cidadania e o respeito aos mais velhos, aprender a ser solidário e desenvolver trabalho 
de cooperação.  
 
 FESTA DA FAMÍLIA 
 

 
 
Esta atividade foi desenvolvida em sala de aula juntamente com as crianças de uma forma lúdica, 
como objetivo eles tinham que criar uma família para aquela classe, com nome, idade, profissão, 
quantidade de filhos, neste dia eu trouxe alguns acessórios onde eles caracterizaram a figura da 
“mãe” e “pai” de uma forma bem divertida e criativa. Ao longo desse período trabalhamos a 
questão da identidade, com quem eles vivem o significado de família para eles de uma forma 
geral, essa atividade foi finalizada com um desfile pela escola sendo apresentada essa família 
aos outros agrupamentos. 
 Essa festa teve como objetivo além de trazer a comunidade para á escola, nesse dia pais e 
responsáveis prestigiaram o trabalho e a apresentação das crianças, além de se divertirem com 
algumas oficinas como: contação de histórias, pintura, jogos, música. Observamos o resultado 
desse trabalho pela satisfação de todos desde família a equipe pedagógica que se empenharam 
para que tudo fosse realizado de uma forma especial, ou seja, diferente daquela rotina diária que 
todos estão acostumados.       
 
PROJETO TRÂNSITO SEGURO 
 
 Este projeto teve como objetivo pensando na realidade das crianças partindo do trajeto 
diariamente que elas fazem até a creche, fez com que haja a necessidade de apropriarem-se de 
conhecimentos sobre as leis de trânsito, tendo em vista que cotidianamente estão expostos as 
essas situações. Parte das crianças de nossa escola faz uso de vários carros particulares e 
transportes escolares, os que moram nas proximidades da escola, transitam pelas vias públicas. 
Portanto partindo também das necessidades da escola desenvolvemos esse tema transversal a 
ser trabalhado na Educação Infantil.  
Começamos falando sobre o significado da palavra “trânsito” sobre as características envolvendo 
algumas placas de trânsito, etc. Aproveitando o que as crianças já sabiam a respeito do assunto, 
confeccionamos carros utilizando caixa de papelão, em seguida finalizamos o projeto com um 
passeio de bicicleta pelo pátio da escola simbolizando como se as crianças estivessem 
transitando nas ruas. 
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SEMANA DA CRIANÇA (TEATRO DAS PROFESSORAS) 
 
Apresentamos uma peça teatral para todas as crianças de uma forma lúdica que pudesse chamar 
a atenção dos pequenos desde o figurino, até a contação da história, por meio de uma “fábula” 
possibilitando nas crianças desde cedo com que elas possam aprender a reconhecer, e a 
respeitar a diversidade humana entre as pessoas, as transformações e o jeito de ser cada um, a 
maneira de fazer as coisas. 
Quem nunca ouviu a história do patinho feio e acabou se identificando com ela? Muitas pessoas 
por se sentirem diferentes acabam sendo rejeitadas sofrendo o famoso (bullyng), o educador 
pode trabalhar de diversas formas esse tema de uma forma criativa.  
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Todas as crianças do Agrupamento III se reuniram para tomar o café da manhã de uma forma 
diferente ao ar livre. Proporcionando interação entre elas e estimulando a autonomia para se 
alimentar, o piquenique serve também para ajudar a conhecer alimentos diferentes.  

 

PROJETO: O QUE SERIA DE NÓS SEM A PRIMAVERA?   
 
A primavera é a estação das flores, e por isso mesmo a mais encantadora das estações. Quem 
não fica encantado com o desabrochar de uma rosa, com o trinado dos pássaros e com o pousar 
das abelhas tirando o néctar das flores?  
Isso tudo é tão corriqueiro que mal nos damos conta da importância da estação chamada 
“estação das flores”. 
Pensando nisso o projeto foi criado no intuito de tornar as crianças mais familiarizadas com essa 
linda estação e conscientizá-la de sua importância no equilíbrio natural do ambiente. 
O que aconteceria caso a primavera não chegasse? É diante desse tema que as crianças 
desenvolveram seus trabalhos durante essas semanas, interagir com o meio ambiente e 
desenvolver se processo cognitivo dentro e fora da sala de aula. 
As crianças compreenderam o significado da palavra primavera, suas contribuições para o meio 
ambiente, conheceram e puderam degustar algumas frutas dessa estação inclusive nomes de 
flores também, além da confecção de painéis, e filmes relacionados ao projeto de uma forma 
geral.  
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PROJETO SONHOS E ESPERANÇA PARA 2015 (NATAL) 
 
            Finalizamos esse projeto tendo como objetivo concientizar as crianças sobre o verdadeiro 
sentido do natal, de que não é apenas ganhar e trocar presentes visando o consumismo. Mas sim 
transmitir o amor de Jesus, valorizar a família, etc. As crianças confeccionaram algumas árvores 
de natal como lembrancinha, e apresentaram um teatro na escola para outros agrupamentos com 
a história do tema. 
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 RELATO SOBRE A FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA  

UNIDADE EDUCACIONAL 
 

 Sabendo-se que a Educação Infantil é a etapa da Educação Básica destinada ao 

atendimento de crianças da faixa etária de 0 a 6 anos, é coerente pensarmos nas características 

desta área da educação: idades específicas trazem demandas especificas.  

 No caso da Educação Infantil, estudos bastante atuais dizem respeito à necessidade de 

estruturarmos uma proposta de educação e cuidado no trabalho com as crianças pequenas. O 

trabalho deve ser conduzido de forma que criemos oportunidades sólidas para que estas crianças 

possam interagir com o mundo e com outras pessoas, num espaço especificamente estruturado 

para suas ações, utilizando-se de todas as suas linguagens/formas de expressão tendo como 

ação principal o brincar e a partir desde eixo condutor, abrir caminhos para a manifestação livre 

de toda cultura produzida no grupo. 

 A formação continuada de educadores pressupõe um processo político pedagógico e 

implica na transformação de saberes já construído. Remete-nos a Paulo Freire para alertar sobre 

os desafios de uma pedagogia transformadora e a pedagogia de práxis, por natureza requer a 

transformação do sujeito nela envolvidos, por isso gera medo. 

 Sendo assim, o desafio é conscientizar os envolvidos neste processo da importância da 

formação em exercício, incentivando uma pedagogia da práxis sem criar resistência ao processo 

de transformação. 

 Visando uma maior qualidade de atendimento educativo e a qualificação e capacitação dos 

nossos profissionais, organizaremos as formações continuadas, dentro do que rege as Diretrizes 

para a organização do Calendário Escolar da Rede Municipal de Ensino de Campinas e para as 

equipes de apoio (cozinheira, aux. cozinha, serventes, porteiro, administrativo) serão promovidos 

cursos no decorrer do ano dentro das dificuldades específicas de cada área 

O trabalho docente coletivo precisa a todo o momento ser refletido e repensado tanto 
dentro da sala de aula como fora dela. Partindo-se desse principio, entende-se a importância do 
professor estar sempre se capacitando, discutindo, refletindo suas práticas pedagógicas. 

Nossa proposta dará ênfase para a articulação do Projeto Político Pedagógico par e passo 
com o Plano de Ensino das docentes. 
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As reuniões pedagógicas semanais acontecerão semanalmente, com 2 horas consecutivas 
de duração para os docentes e 4h semanais para as monitoras de ed. infantil. 

Os registros das reuniões serão feitos através do livro ATA, onde cada professor 
(aleatoriamente) registrará o que foi discutido e decido pela equipe, no final da reunião todos os 
professores presentes assinarão o registro. 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. 

Nos horários de formação semanal desenvolveremos a programação de temas pertinentes 
a prática pedagógica a ser desenvolvida.  

A metodologia será feita em discussão em grupos ou estudo teórico a qual consiste em dar 
voz as experiências práticas e consequentemente, as demandas formativas dos profissionais 
combinando tais relatos com conceitos relacionados à educação infantil em geral. Também 
envolve a construção e uma postura de educador pesquisador de sua própria prática em busca 
da melhoria em termos de qualidade de suas ações cotidianas, tornando-se consciente de sua 
prática pedagógica.  
 

 ATIVIDADES DE INTEGRAÇÃO REALIZADAS ENTRE O CONSELHO DE  

ESCOLA E FAMILIAS 
 

As mudanças ocorridas na sociedade têm trazido para a escola momentos de grande 
instabilidade.  

Diante dessa realidade, onde tem-se na escola alunos que não vêm sendo assistidos, 
satisfatoriamente, pela sua família e cuja escola não comporta sozinha tamanha tarefa, de forma 
que nem uma nem outra, vem desempenhando, a contento, o seu papel e, considerando todos os 
intervenientes decorrentes das exigências do mundo moderno, vê-se a necessidade de reunir 
família e escola, num movimento de colaboração, a reverem seus papéis, refletindo na e para 
ação, a fim de que, família-educando-escola, principais interessados no processo ensino-
aprendizagem, possam suscitar as maiores e melhores mudanças na educação. 

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

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

 
A gestão democrática participativa valoriza a participação da comunidade escolar no processo de 

tomada de decisão, concebe a docência como trabalho interativo, aposta na construção coletiva de 
objetivos e das práticas escolares, no diálogo e na busca do consenso. 

 

Os princípios da gestão democrática que será exercida em nossa unidade escolar, 
apontam para ações pensadas e decididas no coletivo, dessa forma, as atividades como: Semana 
da Família, Semana do Idoso, Escola Aberta, Festa de encerramento e Festa da Família, as quais 
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constam em nosso Projeto Pedagógico, são amplamente discutidas e desenvolvidas junto com 
nosso órgão de colegiados da unidade educacional, Conselho de Escola, aprovado  e executado 
par e passo durante o ano letivo. 
 

b) Indicação dos Processos de Avaliação de Aprendizagem 
 

A unidade educacional, ao construir sua Proposta Pedagógica, elabora e apresenta um 

quadro de metas, resultado dos problemas identificados na Avaliação Institucional (pontos fortes e 

fracos), na perspectiva de supera-los ou fortalecê-los.  

O Quadro de Metas, portanto, é mais amplo que os indicadores(ou objetivos) de 

aprendizagem. Mais amplo no sentido de que revela/trabalha os aspectos institucionais da 

unidade educacional, tais como as relações com a comunidade, a cultura organizacional, as 

condições infra estruturais etc.  

Entretanto, isto não quer dizer que Indicadores da Avaliação Institucional e Indicadores de 

aprendizagem não se relacionem. Com certeza, um alimenta o outro.Portanto, quando se realiza 

a Avaliação Institucional, avalia-se, passo-a-passo, seus indicadores e também os da 

aprendizagem, inclusive os diversos projetos que constituem o trabalho de gestão e pedagógico.   

 Sendo assim, seguiremos os seguintes passos para a realização da Avaliação 

Institucional: 

 

1º Momento: 

 

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

2ª - análise – estabelecimento de relação entre: 

 a) os indicadores da avaliação institucional MEC-Campinas,  

b) o Quadro de metas da unidade educacional 

 c) os da aprendizagem, observando o que diz respeito mais ao pedagógico e o que é da 

parte institucional (global) da unidade educacional, embora as fronteiras entre elas são tênues.  

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

 

2º Momento: 

 

O grupo, passo-a-passo, indicador por indicador, aqueles selecionados os mais relevantes 

à sua realidade sejam os gerais ou os específicos de aprendizagem, descritos no Projeto 

Pedagógico avaliando, o que já se avançou no semestre, o que é preciso avançarpensando nos 

caminhos, objetivos, estratégias e recursos. 

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

separados.  

Ao desenvolver a avaliação, deverá ser feita a ata, ou seja, o registro tudo para, 

posteriormente servir de parâmetros para as próximas avaliações e depois compor o próximo 

Projeto Pedagógico. 
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 A Avaliação do Projeto Pedagógico é uma ferramenta fundamental que servirá como 

parâmetro para nortear o trabalho entre as fases de elaboração, execução e conclusão do 

instrumento pedagógico. 

O projeto será elaborado com a participação de toda a equipe pedagógica onde são 

estabelecidas as ações prioritárias para melhorar o atendimento as crianças e tornar possíveis as 

ações que permeiam a execução do Projeto Pedagógico.  

Ao finalizar cada trimestre, nas reuniões pedagógicas semanais, cada projeto concluído 

passará por uma avaliação  reflexiva coletivo entre os pares objetivando analisar os pontos forte e 

fracos detectados na execução da proposta. Dessa forma, teremos ao término do ano letivo 

embasamento através dos registros e observações feitas, quais as metas, objetivos atendidos e 

quais ações deverão ser replanejadas visando à melhoria da prática educacional, levando-se em 

conta a criança enquanto sujeito da ação. 

 O Projeto Pedagógico planejado no início do ano letivo, e que norteará todo o trabalho 

pedagógico da unidade escolar, será trimestralmente avaliado pelo Núcleo de Ação Educativa 

Descentralizada (NAED) na pessoa do supervisor da unidade educacional. Esta avaliação se dá 

através da analise de um relatório onde as informações do trimestre como Acompanhamento do 

Trabalho Pedagógico, Recursos Humanos, Proposta de atendimento de acordo com o 

Planejamento para o ano, Matrícula e frequência, Matrícula ativas ao final de cada mês, 

Matrículas por Ordem Judicial ao final de cada mês entre outras, são relatados pela equipe 

gestora da unidade educacional por meio de um relatório e encaminhados à supervisão que 

emitirá seu parecer, encaminhando o mesmo à Coordenadoria de Educação Básica e 

Coordenadoria de Convênios. 

 No final do ano letivo, a unidade educacional elaborará um Plano de Trabalho constando 

relatório de todo o Projeto Pedagógico desenvolvido no decorrer do ano. Este Plano de Trabalho 

é elaborado pela equipe gestora juntamente dom a equipe pedagógica da unidade educacional.  

 O Plano de Trabalho finalizado será encaminhado à Coordenadoria Básica de Educação e 

à Coordenadoria de Convênios para que seja avaliado e dado os pareceres em relação ao 

mesmo e a aplicação financeira feita pela instituição no decorrer do projeto. 

 Um dos fatores que mais influem na qualidade da educação é a qualificação dos 
profissionais que trabalham com as crianças. Professoras bem formadas, com salários dignos, 
que contam com o apoio da direção, da coordenação pedagógica e dos demais profissionais – 
trabalhando em equipe, refletindo e procurando aprimorar constantemente suas práticas – são 
fundamentais na construção de instituições de educação infantil de qualidade. 
Esse trabalho, que carrega consigo tanta responsabilidade, precisa ser valorizado na instituição e 
na comunidade. Na instituição é preciso que as condições de trabalho sejam compatíveis com as 
múltiplas tarefas envolvidas no cuidado e na educação das crianças até seis anos de idade. Na 
comunidade, é desejável que se estabeleçam canais de diálogo e comunicação que levem as 
famílias e demais interessados a conhecer e melhor entender o alcance do trabalho educativo 
que é desenvolvido com as crianças e o papel desempenhado pelas professoras e demais 
profissionais na instituição. 

Por sua vez, na relação com as famílias, da mesma forma que na atuação com as crianças 
e colegas, as professoras e todos que trabalham na instituição de educação infantil devem 
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assumir uma postura profissional, fazendo transparecer em suas atitudes a identidade de 
pessoas cientes da relevância social do trabalho que realizam. 

A unidade educacional fará a avaliação de desempenho dos profissionais usando como 
parâmetro avaliativo os Indicadores da Qualidade da Educação Infantil: 
 
INDICADOR 6.2. Formação continuada 
 
O 6.2.1. A instituição possui um programa de formação continuada que possibilita que as 
professoras planejem, avaliem, aprimorem seus registros e reorientem suas práticas? 
 
O 6.2.2. A formação continuada atualiza conhecimentos, promovendo a leitura e discussão de 
pesquisas e estudos sobre a infância e sobre as práticas de educação infantil? 
 
O 6.2.3. As professoras são orientadas e apoiadas na inclusão de crianças com deficiência? 
 
O 6.2.4. Os momentos formativos estão incluídos na jornada de trabalho remunerada dos 
profissionais? 
 
O 6.2.5. A formação continuada promove conhecimento e discussão sobre as diferenças 
humanas? 
 
O 6.2.6. As professoras conhecem os livros acessíveis para crianças com deficiência? 
 
INDICADOR 6.3. Condições de trabalho adequadas 
 
O 6.3.1. Há no mínimo uma professora para cada agrupamento de: 
- 6 a 8 crianças até 2 anos (Saiba Mais 9)? 
- 15 crianças até 3 anos? 
- 20 crianças de 4 até 6 anos? 
 
O 6.3.2. As professoras são remuneradas, no mínimo, de acordo com o piso salarial nacional do 
magistério (Saiba Mais 10)? 
 
O 6.3.3. A instituição conhece e implementa procedimentos que visam prevenir problemas de 
saúde das professoras e demais profissionais? 
 
 

 Definição de indicadores de avaliação da qualidade do trabalho pedagógico 

As Reuniões de Avaliação Institucional têm o papel de desenvolver e implantar um sistema  
avaliativo participativo que permite obter dados confiáveis sobre o desempenho do projeto 
pedagógico da unidade educacional, com o objetivo de qualificar as suas ações de planejamento. 
Participar deste processo significa favorecer uma interlocução entre os profissionais nas 
diferentes instâncias do sistema, de modo que o desenvolvimento do aluno não repouse 
exclusivamente sobre a ação individual de cada professor e, portanto, cada um de nós, nas 
diferentes instâncias do sistema público da educação municipal, revisite a responsabilidade que 
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assumimos ao aderirmos profissionalmente ao contrato social que instituiu a escola como o local 
onde se dá a aquisição de conhecimentos e saberes e de atitudes em prol do bem comum. 

A avaliação interna é um processo contínuo por meio do qual uma instituição constrói 
conhecimento sobre sua própria realidade, buscando compreender os significados do conjunto de 
suas atividades para melhorar a qualidade educativa e alcançar maior relevância social. Para 
tanto, sistematiza informações, analisa coletivamente os significados de suas realizações, 
desvenda formas de organização, administração e ação, identifica pontos fracos, bem como 
pontos fortes e potencialidades, e estabelece estratégias de superação de problemas, de análise, 
interpretação e síntese das dimensões que definem a unidade educacional.  

O seu caráter formativo deve permitir o aperfeiçoamento, tanto pessoal (docentes, 
discentes e corpo técnico-administrativo) quanto institucional, pelo fato de colocar todos os atores 
em um processo de reflexão e autoconsciência institucional. Sendo assim, ela buscará fornecer 
uma visão global sob uma dupla perspectiva: 

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

b)  Os sujeitos da avaliação: os conjuntos de gestores, professores, estudantes, funcionários, 
técnico-administrativos e membros da comunidade externa, especialmente os pais. 
 Estas reuniões serão programadas segundo as Diretrizes para a organização do 
Calendário Escolar da Rede Municipal de Ensino de Campinas que são reuniões trimestrais, com 
a participação do coletivo da escola e da comunidade escolar. 
 
 

D) ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA DA UNIDADE EDUCACIONAL 

 
 Objetivos da Educação Infantil 

A prática da educação infantil, na unidade educacional, se organizará dentro dos objetivos  
da Educação Infantil, baseado no Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil de 
modo que a criança desenvolva: 

• 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 ideias, sentimentos, necessidades e desejos e avançar no seu processo de 
construção de significados, enriquecendo cada vez mais sua capacidade expressiva; 



ANA – Associação Nazarena Assistencial Beneficente 
Rua: Ana Arruda Camargo, 344-  Jd. Nilópolis-  CEP: 13.088-820 

                                   Campinas-  São Paulo  -(19) 3226-9645  -  (19) 3256-6303 
CNPJ: 54.150.339/0001-01 

 Email: adm_ana@nazareno.com.br 

 

 

 

73 

• conhecer algumas manifestações culturais, demonstrando atitudes de interesse, respeito e  
participação frente a elas e valorizando a diversidade. 
 

 Propósitos educativos da unidade educacional 

Toda proposta pedagógica deve considerar o bem estar da criança e dar oportunidade a 
ela de ter uma nova infância. Precisamos pensar o Projeto como lugar de cuidado e 
aprendizagem, um dependendo do outro em sua totalidade. O Referencial Curricular Nacional 
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 devem estar embasadas nos seguintes princípios 
educacionais: 

 o respeito à dignidade e aos direitos das crianças, consideradas nas suas diferenças 
individuais, sociais, econômicas, culturais, étnicas, religiosas, etc.;  

 o direito das crianças a brincar, como forma particular de expressão, pensamento, 
interação e comunicação infantil;  

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

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

 o atendimento aos cuidados essenciais associados à sobrevivência e ao desenvolvimento 
de sua identidade.  
A estes princípios cabe acrescentar que as crianças têm direito, antes de tudo, de viver 

experiências prazerosas nas instituições.  
A Educação Especial se fundamentará através dos princípios norteadores. Além de seguir 

os princípios democráticos de igualdade, liberdade e respeito à dignidade, a educação especial é 
regida por princípios norteadores, dentre eles os mais citados são: princípios da normalização, 
integração e individualização.  

Princípio da normalização consiste em proporcionar às pessoas com necessidades 
especiais, as mesmas condições e oportunidades sociais, educacionais e profissionais, assim 
como para qualquer outra pessoa, bem como o respeito que deve existir para com as diferenças 
de qualquer pessoa, respeitando-se a individualidade de cada um. A ideia de normalização traz 
em seu bojo dupla mensagem: “[...] uma referente às condições de vida (meios) e outra à forma 
de viver (resultados)”. 

O princípio da integração visa o estabelecimento de condições que facilitem a participação 
da pessoa PNEE na sociedade, obedecendo aos valores democráticos de igualdade, participação 
ativa e respeito a direitos e deveres socialmente estabelecidos. O princípio da integração, muito 
estudado por três décadas (1960 até 1990) abrange todo o processo educativo. Integrar não é 
apenas colocar a pessoa com necessidades educacionais especiais em qualquer grupo, consiste 
na aceitação naquele que se insere. O ideal de integração ocorre em níveis progressivos desde a 
aproximação física, funcional e social até a institucional. As diferenças individuais são valorizadas 
e respeitadas no princípio da individualização. Individualizar o ensino significa atender às 
necessidades de cada um, dar o que cada um precisa para seu desenvolvimento pleno. A 
individualização pressupõe, portanto, a adequação do atendimento educacional a cada um, 
respeitando seu ritmo e características pessoais. 
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 Organização Pedagógica dos tempos e espaços escolares   

 

Sabendo-se que a Educação Infantil é a etapa da Educação Básica destinada ao 
atendimento de crianças da faixa etária de 0 a 6 anos, é coerente pensarmos nas características 
desta área da educação: idades específicas trazem demandas especificas.  
 No caso da Educação Infantil, estudos bastante atuais dizem respeito à necessidade de 
estruturarmos uma proposta de educação e cuidado no trabalho com as crianças pequenas. O 
trabalho deve ser conduzido de forma que criemos oportunidades sólidas para que estas crianças 
possam interagir com o mundo e com outras pessoas, num espaço especificamente estruturado 
para suas ações, utilizando-se de todas as suas linguagens/formas de expressão tendo como 
ação principal o brincar e a partir desde eixo condutor, abrir caminhos para a manifestação livre 
de toda cultura produzida no grupo. 
 A formação continuada de educadores pressupõe um processo político pedagógico e 
implica na transformação de saberes já construído. Remete-nos a Paulo Freire para alertar sobre 
os desafios de uma pedagogia transformadora e a pedagogia de práxis, por natureza requer a 
transformação do sujeito nela envolvidos, por isso gera medo. 
 Sendo assim, o desafio é conscientizar os envolvidos neste processo da importância da 
formação em exercício, incentivando uma pedagogia da práxis sem criar resistência ao processo 
de transformação. 
 Visando uma maior qualidade de atendimento educativo e a qualificação e capacitação dos 
nossos profissionais, organizaremos as formações continuadas, dentro do que rege as Diretrizes 
para a organização do Calendário Escolar da Rede Municipal de Ensino de Campinas e para as 
equipes de apoio (cozinheira, aux. cozinha, serventes, porteiro, administrativo) serão promovidos 
cursos no decorrer do ano dentro das dificuldades específicas de cada área: 
 

DOCENTES  
TEMA JUSTIFICATIVA 

Avaliação e Educação Infantil: Um olhar 
sensível e reflexivo sobre a criança – Jussara 
Hoffmann – Porto Alegre- Editora Mediação – 
2012. 

Levar o professor a ter um olhar respeitando a 
individualidade e o ritmo de cada criança. 

 
Interações: Onde está a arte na Infância? – 
Stela Barbieri – Editora Blucher - 2012 

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

Socializações de textos semanais trazidos 
pelos professores 

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

Música na Educação Infantil – Teca Alencar de 
Brito – Editora Peirópolis - 2003 

Refletir e estimular caminhos que possibilitam o 
desenvolvimento de um trabalho a partir da 
música juntamente com as crianças. 

 

MONITOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
TEMA JUSTIFICATIVA 

 
O Brincar na Educação Infantil – Adriana 
Fridmann – Editora Moderna - 2012 

Capacitar as profissionais a oferecer espaço e 
tempos para as brincadeiras espontâneas das 
crianças permitindo conhecer-lhes as 
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necessidades, os interesses, os repertórios e 
os potenciais de cada uma.  

Corpo em Movimento na Educação Infantil – 
Vilma Lení Nista-Piccolo e Wagner Wey 
Moreira – Telos Editora - 2012 

Ampliar o conhecimento sobre a importância do 
corpo e do brincar da criança. 

Socializações de textos semanais trazidos 
pelos professores 

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

Música na Educação Infantil – Teca Alencar de 
Brito – Editora Peirópolis - 2003 

Refletir e estimular caminhos que possibilitam o 
desenvolvimento de um trabalho a partir da 
música juntamente com as crianças. 

 
O trabalho docente coletivo precisa a todo o momento ser refletido e repensado tanto 

dentro da sala de aula como fora dela. Partindo-se desse principio, entende-se a importância do 
professor estar sempre se capacitando, discutindo, refletindo suas práticas pedagógicas. 

Nossa proposta dará ênfase para a articulação do Projeto Político Pedagógico par e passo 
com o Plano de Ensino das docentes. 

As reuniões pedagógicas semanais acontecerão semanalmente, com 2 horas consecutivas 
de duração para os docentes e 4h semanais para as monitoras de ed. infantil. 

Os registros das reuniões serão feitos através do livro ATA, onde cada professor 
(aleatoriamente) registrará o que foi discutido e decido pela equipe, no final da reunião todos os 
professores presentes assinarão o registro. 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. 

Nos horários de formação semanal desenvolveremos a programação de temas 
mencionada no item anterior deste documento.  

A metodologia será feita em discussão em grupos ou estudo teórico a qual consiste em dar 
voz as experiências práticas e consequentemente, as demandas formativas dos profissionais 
combinando tais relatos com conceitos relacionados à educação infantil em geral. Também 
envolve a construção e uma postura de educador pesquisador de sua própria prática em busca 
da melhoria em termos de qualidade de suas ações cotidianas, tornando-se consciente de sua 
prática pedagógica.  

 
PROFESSOR 
AGRUPAMENTOS I, II, III  -  PERÍODO MANHÃ 
JORNADA SEMANAL DE TRABALHO DOCENTE 22 H  

 
DISTRIBUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA SEMANAL 

CARGA 
HORÁRIA 

HORÁRIO 2ª 
FEIRA 

3ª 
FEIRA 

4ª 
FEIRA 

5ª 
FEIRA 

6ª 
FEIRA 

TOTAL 

TRABALHO 
COM A 
TURMA 

 
7h – 11h 

 
4h 

 
4h 

 
4h 

 
4h 

 
4h 

 
20h 

REUNIÃO 
PEDAGÓGICA 

 

 
11h – 13h 

   
2h 

   
2h 

TOTAL  4h 4h 6h 4h 4h 22h 
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PROFESSOR 
AGRUPAMENTO III  -  PERÍODO TARDE 
JORNADA SEMANAL DE TRABALHO DOCENTE 22 H  
 
 

 
DISTRIBUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA SEMANAL 

CARGA 
HORÁRIA 

HORÁRIO 2ª 
FEIRA 

3ª 
FEIRA 

4ª 
FEIRA 

5ª 
FEIRA 

6ª 
FEIRA 

TOTAL 

TRABALHO 
COM A 
TURMA 

 
13h – 17h 

 
4h 

 
4h 

 
4h 

 
4h 

 
4h 

 
20h 

REUNIÃO 
PEDAGÓGICA 

 

 
11h – 13h 

   
2h 

   
2h 

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

 

 

 

MONITOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL  
AGRUPAMENTOS I E II – TURMA 1 
JORNADA SEMANAL DE TRABALHO DOCENTE 44 H  
 
 

 
DISTRIBUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA SEMANAL 

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

TRABALHO 
COM A 
TURMA 

7h – 16h 
 

7h – 16h 7h – 16h 7h – 16h 7h – 16h 

HORA DO 
ALMOÇO 

11:30h  
12:30h 

11:30h  
12:30h 

11:30h  
12:30h 

11:30h  
12:30h 

11:30h  
12:30h 

FORMAÇÃO 
CONTINUADA 

 

 16h 
18h 

   

 

 

 

MONITOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL  
AGRUPAMENTOS I E II – TURMA 2 
JORNADA SEMANAL DE TRABALHO DOCENTE 44 H  
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DISTRIBUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA SEMANAL 

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

TRABALHO 
COM A 
TURMA 

9h – 18h 9h – 18h 9h – 18h 9h – 18h 9h – 18h 

HORA DO 
ALMOÇO 

12:30h 
13:30h 

12:30h 
13:30h 

12:30h 
13:30h 

12:30h 
13:30h 

12:30h 
13:30h 

FORMAÇÃO 
CONTINUADA 

 

  7h 
9h  

  

 

 
 Calendário Escolar 

O Calendário Escolar da unidade educacional será elaborado dentro da RESOLUÇÃO  
SME de 2016 que dispõe sobre as diretrizes para a organização do calendário escolar das 
Unidades Educacionais das Entidades Conveniadas e os CEIs Naves Mãe no corrente ano 
publicada em Diário Oficial do município. 

 Após finalizado pela gestão da unidade educacional, será encaminhado para análise e 
parecer da supervisão.  
 
 Formas e critérios de enturmação nos agrupamentos 

 
A unidade educacional seguirá a RESOLUÇÃO SME Nº 21/2015, publicada em 

16/09/2015, que dispõe sobre as diretrizes e as normas para a política de atendimento à 
demanda de Educação Infantil e a realização do planejamento anual para a organização dos 
Agrupamentos e das turmas, do cadastro e da matrícula das crianças nas unidades municipais, 
para o ano de 2016.  

 

Agrupamento I – nascidos entre 01/07/2014 a 31/12/2016 
Agrupamento II – nascidos entre 01/11/2012 a 30/06/2014 
Agrupamento III – nascidos entre 01/04/2010 a 31/10/2012 

 
Não existe um critério de gênero, parentescos, entre outros para a formação das turmas. 

Conforme as matriculas são efetivadas e renovadas nos períodos determinados pela CEB – 
Coordenadoria de Educação Básica – as mesmas são distribuídas nos agrupamentos de forma 
que todos atinjam a quantidade de forma uniforme. 

A partir de 2014, adotamos um único critério, não colocar irmãos gêmeos na mesma sala 
de aula, pois entendemos que ao separar os irmãos gêmeos em turmas diferentes, preservamos 
a identidade de cada um e partindo também do princípio que a semelhança física não é sinônimo 
de comportamento idêntico. Eles têm maior propensão a ter afinidades, mas possuem 
personalidade, temperamento e anseios distintos. Apesar dos gêmeos quase sempre terem 



ANA – Associação Nazarena Assistencial Beneficente 
Rua: Ana Arruda Camargo, 344-  Jd. Nilópolis-  CEP: 13.088-820 

                                   Campinas-  São Paulo  -(19) 3226-9645  -  (19) 3256-6303 
CNPJ: 54.150.339/0001-01 

 Email: adm_ana@nazareno.com.br 

 

 

 

78 

muitas afinidades e partilharem os mesmos interesses, fatos que os tornam mais unidos ainda, 
cada um deles tem uma personalidade própria, um temperamento diferente e anseios distintos. 
Em virtude desses aspectos, podem ocorrer várias situações que se tornam evidentes no 
transcorrer do ano letivo: 

 
1. A concorrência excessiva entre os irmãos; 
2. O condicionamento por parte da criança de personalidade mais forte  

sobre aquela que é mais passiva; 
3. A superproteção ou a dependência de um pelo outro. 

Eles se desenvolvem em "ritmos" desiguais, de tal maneira que algumas noções já estão 
estabelecidas em um deles, enquanto que, no outro, ainda se encontram em fase de 
desenvolvimento. Portanto, a melhor forma de lidar com gêmeos ainda é a individual, em respeito 
às diferenças e necessidades de cada um. 

Pesquisadores holandeses de uma universidade de Amsterdã revelaram, no final de 2009, 
que separar gêmeos na escola não interfere no aprendizado. Durante o estudo, eles 
acompanharam 2.003 pares de gêmeos nascidos entre 1986 e 1993 até eles completarem 12 
anos. O grupo era formado por 839 gêmeos idênticos e 1.164 não idênticos. Até os 12 anos, 72% 
deles estudaram na mesma turma, 19% em turmas separadas e 9% estudaram juntos em algum 
momento da vida escolar. Ao completarem 12 anos, todos eles foram submetidos a um teste de 
nivelamento para medir conhecimentos, que incluíram, entre outras disciplinas, gramática e 
matemática. Na análise dos resultados, os pesquisadores não encontraram nenhuma diferença 
substancial entre os três grupos de irmãos e, então, concluindo que separá-los durante a vida 
escolar não interfere no aprendizado. 

 
 Plano de trabalho dos gestores da unidade educacional 

 

Pensar na gestão escolar para as escolas de educação infantil é uma tarefa que merece ser vista e 

vivenciada por todos aqueles que têm compromisso na formação do cidadão numa sociedade onde ainda 

prevalece a exclusão e a falta de cidadania. E é na confrontação com os desafios postos, que pedem uma 

radical mudança nos conceitos do dirigir a instituição, ou melhor, administrar a escola para atingir os 

objetivos propostos num mundo de mudanças. 

Gestão é uma soma de esforços e uma constante atualização/estudos. Ela procura associar a teoria e a 

prática na busca da compreensão dos processos, através de uma leitura da realidade, buscando indicadores 

para implementar ações, permitindo a reflexão sistemática da prática, à discussão dos encaminhamentos e 

das referências que constituem o processo de gestão.” 

Neste sentido devemos pensar a gestão, segundo Paro (2001):  

“Gestão é uma prática social e política, e, por isso contraditória e parcial, podendo gerar  

formas autoritárias ou participativas. No sentido restrito da administração, seu caráter contraditório é 

reforçado pelo confronto dos interesses de classe no interior dos processos de trabalho coletivo. O que vai 

definir o perfil de uma administração, se autoritária ou democrática, se reiterativa e conservadora ou 

criativa e progressista, será a qualificação de seus fins e a escolha dos processos utilizados”. 

Portanto, a fim de atingir uma gestão democrática, a equipe gestora terá como objetivo: 

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

 Dar continuidade ao trabalho nos diferentes espaços da Unidade, equipando os mesmos,  
quando necessário; 

 Promover momentos de integração família/escola; 

 Trabalhar junto com as famílias a fim de conscientizá-las da importância dos colegiados e  
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da participação em relação à educação das crianças, incentivando-as a frequentarem as reuniões 
de pais e educadores; 

 Zelar pelo prédio e infraestrutura do mesmo, a fim de adequá-lo de forma a atender as  
necessidades da Proposta Pedagógica; 

 Acompanhar as atividades pedagógicas nos diferentes espaços; 

 Participar das reuniões pedagógicas; 

 Incentivar e promover a formação de trabalho dos funcionários; 

 Avaliar as ações propostas com toda a comunidade escolar e entorno; 

 Diagnosticar as necessidades da escola; 

 Estimular a criatividade dos profissionais da unidade; 

 Valorizar a eficiência do trabalho conjunto; 

 Promover a divulgação de experiências bem sucedidas.  

 Fazer a ligação entre as demandas da equipe de profissionais da unidade escolar e as 
orientações e determinações dada pela SME e Naed Sudoeste através da participação 
ativa em reuniões e outros espaços de debate. 

 Coordenar os trabalhos de elaboração e efetivação do Projeto Pedagógico promovendo a  
integração e a participação de todos os envolvidos neste processo educacional; 

 Garantir que todos os que trabalham na unidade escolar exerçam função educativa em  
relação à criança, tratando-a como prioridade através de atitudes de respeito e de 
responsabilidade nos momentos de suprir as suas necessidades educacionais e do cuidar; 

 Administrar os recursos humanos da unidade escolar de forma a proporcionar condições  
de desenvolvimento profissional destes e equipando de forma adequada as condições físicas ao 
trabalho com as crianças atendidas; 

 Cuidar para que haja a participação da comunidade escolar, através do Conselho de  
Escola, os debates e tomadas de decisões da escola que de tal forma venha fortalecer o alcance 
ao projeto pedagógico, o qual a cada ano se reestrutura; 

 Gerenciar a verba de forma transparente e na direção de promover recursos pedagógicos  
adequado a faixa etária da clientela atendida pela unidade escolar. 

Semanalmente a equipe gestora da unidade educacional se reunirá nas dependências da 
direção para discussões pertinentes do cotidiano escolar e dificuldades e problemáticas 
requerentes de soluções e necessárias ao funcionamento da unidade e questões que envolvam o 
desenvolvimento e andamento do Projeto Pedagógico. Participarão destas reuniões a direção, 
vice-direção e orientadora pedagógica e convidados que sejam relevantes para a discussão e 
tomada de decisões.  

A comunicação entre a equipe será feita diariamente através de conversas relatando-se as 
necessidades imediatas e acontecimentos relevantes. Sempre que necessário a equipe gestora 
se reunirá com os demais integrantes que compõe a unidade escolar para dar orientações e 
receber sugestões quanto ao trabalho em andamento e tais encontros serão registrados em 
impresso próprio para que posteriormente não haja dupla interpretação do que foi discutido nas 
reuniões.   

 
 Programas e projetos desenvolvidos pela unidade educacional 

 

“Planejar o processo educativo é planejar o indefinido, porque a educação não é um 
processo, cujos resultados podem ser totalmente pré-definidos, determinados ou pré-escolhidos, 
como se fossem produtos decorrentes de uma ação puramente mecânica e impensável. 
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Devemos, pois, planejar a ação educativa para o homem, não lhe impondo diretrizes que o 
alheiem. Permitindo com isso, que a educação ajude o homem a ser criador de sua história”. 

      (MENEGOLLA & SAN’T ANNA, 2003 p. 25) 
Acreditando que o planejamento deve propor o crescimento do aluno, fazendo com que 

saia da rotina e desenvolva sua originalidade, sem restringir o potencial da pessoa e sem interferir 
nas suas atitudes e escolhas, optaremos por um trabalho pedagógico permeado por um Projeto 
Pedagógico anual, distribuído entre os trimestres do ano letivo de 2016. 

Esta proposta envolverá todos os agrupamentos respeitando o desenvolvimento natural de 
cada faixa etária. 

 

PROJETO ANUAL -  “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 do novo projeto da Educação Infantil, 

que tem como eixo principal, o tempo! 

 

 

 

 

Será uma verdadeira viagem pelo passado, presente e futuro para que os pequenos 

aprendam não só as primeiras noções sobre o tempo, mas também desenvolvam múltiplas áreas 

do conhecimento, ciências, desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento motor e por meio de 

atividades criativas, exploratórias, divertidas e motivadoras. 

Embasado no livro Quanto tempo tem o tempo?, de Socorro Miranda, e tendo em vista 

algumas observações e situações ocorridas nos últimos dias de aula, percebemos esse interesse 

dos alunos em relação ao tempo. A questão se fazia presente em todos os momentos: nas falas, 

questionamentos e brincadeiras cotidianas do grupo, como por exemplo: Em determinada 

situação, disseram quanto tempo poderiam ainda brincar no pátio? Ou quanto tempo faltava para 

fazer tal trabalhinho? Ou quantos dias faltavam para fazer determinada coisa? E ainda, quanto 

tempo falta para o meu pai vir me buscar? Ou mesmo, por que temos que guardar os brinquedos 

agora? Por que está na hora do almoço? 

A partir dessas evidências que revelam o interesse dos alunos, que construímos a proposta 

de trabalho denominada “Quanto tempo o tempo tem? Alunos da educação infantil descobrem o 

tempo presente em suas vidas!” 

Esse estudo objetivou desenvolver atividades relacionadas ao tempo, a fim de permitir às 

crianças maior contato com as questões temporais, possibilitando-lhes a compreensão da 

influência deste marcador em suas vidas, e como este orienta a organização social bem como a 

sua própria rotina dentro da escola. 
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O problema adquire um sentido importante quando as crianças buscam soluções e 

discutem-nas com as outras crianças. Não se trata de situações que permitam “aplicar” o que já 

se sabe, mas sim daquelas que possibilitam produzir novos conhecimentos a partir dos que já se 

tem e em interação com novos desafios. Neste processo, o professor deve reconhecer as 

diferentes soluções, socializando os resultados encontrados. (BRASIL, 1998, p. 33). 

No sentido de valorizar a ação do aluno como sujeito ativo, o Referencial Curricular 

Nacional para a Educação infantil, v.1 (BRASIL, 1998) traz a importância de identificar os 

conhecimentos prévios dos alunos, a fim de que estas possam estabelecer relações entre os 

novos conteúdos e os conhecimentos já construídos.  Esse processo possibilitará aos alunos 

modificarem seus conhecimentos prévios, ampliá-los com novas aprendizagens. Desse modo, foi 

possível criar situações de aprendizagens, nas quais puderam demonstrar e explicar seus 

conhecimentos por meio das diversas linguagens e assim, socializar, no grupo, suas vivências e 

experiências. 

Sobre os processos de aprendizagem, ZABALA (2002) aponta que “a aprendizagem não é 

simplesmente um acúmulo de saberes, e sim depende das capacidades de quem aprende e de 

suas experiências prévias” (ZABALA, 2002, p. 64). Estas servem de base para a estruturação do 

novo conhecimento, permitindo ao individuo aplicá-lo de modo a solucionar as diferentes 

situações que lhe ocorrer. 

 No convívio social os alunos se deparam com uma série de regras e convenções já 

estabelecidas: horários determinados, espaços delimitados, etc. Nesse sentido, é importante que 

tenham a oportunidade de refletir sobre essas questões, para que possam compreender a 

organização do grupo e descobrir maneiras de interagir num espaço comum. 

A vida cotidiana, na escola, é regulada e ordenada pela questão temporal e, o relógio 

representa o artefato central. De acordo com Barbosa (2007). 

 “Ninguém pode negar o lugar de privilégio a esse objeto, que faz parte da vida cotidiana, 

marcando o ritmo da ação, medindo os rituais e ordenando os ciclos da existência. Ele é um 

símbolo cultural e, também, um mecanismo de controle social da duração do tempo”. (BARBOSA, 

2007, p.139). 

           Nesse sentido, o desenvolvimento da temática em questão torna-se relevante e necessária 

na medida em que possibilita a construção em relação às noções de tempo e localização 

temporal, proporcionando o desenvolvimento do raciocínio lógico matemático, como também 

estimulando a investigação científica e a busca pelo conhecimento através das atividades que 

serão propostas. 

A noção de tempo será explorada nos seus diversos aspectos: ordem, sucessão, duração, 

simultaneidade e etc. Por exemplo: a sucessão dos dias (ontem, hoje, amanhã); a duração das 

atividades (mostrando que existem “diferentes tempos”, de acordo com o ritmo de cada pessoa); 

as noções de presente, passado e futuro. E muitos outros aspectos. 

Desta forma, o estudo possibilitara responder questões como: O que é o tempo? Como 

marcamos o tempo? Para que serve o relógio? Que outros instrumentos marcam o tempo? Como 

os povos antigos se orientavam no tempo? Quais os tipos de relógios existem? Quais desses têm 

em sua casa? Como acontece o dia e a noite? Dentre outras questões, as quais estiveram 
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orientadas por uma série de experiências. Destas destaca-se, resumidamente, algumas das 

atividades a serem realizadas. 

Segundo Bizzo (2009): 

“É necessário dar voz ao aprendiz, que deve ficar consciente de como concebe a realidade 

que conhece. Ao fazê-lo falar sobre suas idéias, elas se tornam claras para o próprio sujeito. [...] 

Ao expor suas idéias, as crianças ficam contentes e é possível que isto esteja associado com um 

tipo de prazer parecido ao de montar um quebra-cabeça, uma satisfação intelectual” (Bizzo, 2009 

p. 66). 

 Objetivos: 

 Criar e desenvolver a noção temporal, através de diferentes situações de aprendizagem. 

 Conhecer o relógio sua função e desenvolver a noção das horas e o porquê que precisamos  

ser regrados e regularizados pelo tempo. 

 Perceber a diferença entre o dia e a noite, atribuindo objetos que simbolizem estas diferenças. 

 Compreender que existem outras formas de marcar o tempo e não só o relógio. 

 Conhecer as estações do ano e percebem que elas também determinam um certo tempo e  

suas características. 

 Compreender 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 todos que a cada ano somos um ano mais velho e o que  

issorepresenta em nossas vidas. 

 Fazer a distinção do ontem, hoje e amanhã, conhecendo o presente, passado e futuro, para  

conhecer esta noção temporal tão importante. 

Tendo como norteador o tema Tempo, desenvolveremos o projeto dentro dos  

trimestres da seguinte forma: 

1º Trimestre  

 Linha do tempo de cada criança; 

 Estações do ano verão e outono e suas influência e hábitos; 

 Olimpíadas e Paralimpíadas Rio 2016. 

2º Trimestre 

 Plantas – germinação, cultivo, colheita e manipulação; 

 Estações do ano - outono e inverno e suas influências e hábitos; 

 Sustentabilidade Água – seu ciclo no passado, no presente e no futuro. 

3º Trimestre 

 Estações do ano - primavera; 

 Psicomotricidade através da música; 

 Animais – criação e sua evolução desde os dinossauros; 

 Profissões diurnas e noturnas. 

PROJETO SEMANAL  - “SEXTA EM CENA” 
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 Visando alcançar uma formação consciente, organizada e uma atitude reflexiva nas 

crianças atendidas pela unidade educacional, as professoras e orientação pedagógica 

desenvolverão um projeto envolvendo os alunos nesta proposta de forma gradual. As 

apresentações se darão semanalmente às sextas-feiras e seus temas sempre adaptados as 

realidades e dificuldades apresentadas em sala de aula pelas crianças e lincados ao 

desenvolvimento trimestral dos conteúdos do projeto anual, respeitando a faixa etária e o nível de 

entendimento das mesmas. 

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

tempos. 
  

O ambiente onde estudamos ou trabalhamos tem uma grande influência nos processos de 

ensino e aprendizagem. Quanto mais agradável for esse ambiente, maior será a probabilidade de 

se obter a qualidade na educação, garantindo ainda a interação professor-aluno-conhecimento.  

A partir da compreensão e do reconhecimento que o aspecto fisco do ambiente exerce 

forte impacto sobre as ações das crianças e consequentemente sobre sua aprendizagem, 

construiu-se uma proposta de organização do ambiente que atenda as crianças em sua plenitude, 

ou pelo menos, que favoreça um melhor desenvolvimento infantil.  

Considerando que o planejamento do espaço ou ambiente deve promover segurança, 

confiança e provocar as diversas formas de expressão: plástica, motora, musical, entre outras, 

assim como possibilitar o trabalho com as diferentes linguagens, é fundamental que o espaço 

promova o desenvolvimento e a interação criança/criança; criança/adulto e criança/objeto, assim 

como os contatos sociais, a privacidade para o crescimento e por fim a promoção da identidade 

pessoal. Enfim, os espaços precisam encontrar-se organizados para uma pedagogia da educação 

infantil, onde as ações de cuidar e educar sejam indissociáveis, complementando as ações da 

família. Para garantir tudo isto, organização e rotina são necessários, entretanto é possível 

flexibilizar a organização dos diferentes espaços, criando diversos ambientes desafiadores e 

criativos para as crianças utilizarem com mediação, intervenção e participação do profissional da 

Educação Infantil. 
O trabalho pedagógico das turmas dos Agrupamentos III será realizado não mais em salas 

fixas e sim em salas ambientes organizadas pelos Eixos da Educação Infantil, contido em nosso 

Projeto Pedagógico: 

 Espaço Identidade,  Autonomia e Linguagem - serão propostas atividades, a fim de que  

as crianças possam experimentar e utilizar recursos para expressarem seus desejos, sentimentos 

e ideias. Dessa forma, dá-se oportunidade as crianças de ampliarem sua autoestima, de 

valorizarem ações de cooperação e solidariedade, de adquirirem hábitos de auto cuidado e de 

aprenderem a respeitar regras básicas de convívio social, familiarização com a imagem do 

próprio corpo, exploração de gestos, posturas e ritmos para expressar-se e comunicar-se na 

relação com a brincadeira, com o jogo e com o outro. 

Considerando a faixa etária e a oportunidade de ampliar a capacidade de comunicação,  

neste espaço será realizado o trabalho com a oralidade, com a leitura e com a escrita ocorre de 

forma integrada e complementar, potencializando-se os diferentes aspectos que cada uma 
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dessas linguagens exige das crianças. Trabalhar com textos que se sabe de cor (cantigas de 

roda, parlendas, quadrinhas, poesias, músicas etc.) O trabalho com a oralidade, leitura e escrita 

ocorre de forma integrada e complementar, potencializando os diferentes aspectos que cada uma 

dessas linguagens. 

 Espaço Cultural – local proposto para o desenvolvimento da capacidade de ouvir,  

perceber e discriminar diferentes gêneros, estilos e ritmos musicais, cuidando para que as 

músicas não se limitem ao repertório infantil. A criança brinca, percebe e expressa sensações 

sentimentos e pensamentos em relação ao que a música comunica. 

 Propiciar as crianças a oportunidade de utilizarem instrumentos e materiais diversos para 

explorarem suas características, propriedades e as possibilidades de manuseio que eles 

oferecem; criarem desenhos, pinturas, colagens e modelagens, usando seu repertorio; 

explorarem espaços bidimensionais e tridimensionais em suas produções artísticas; e valorizarem 

suas produções, bem como as de outras crianças e da Arte em geral. 

 Natureza e Sociedade - Proporcionar às crianças, através deste espaço, a ampliação de  

suas experiências, favorecendo a construção do conhecimento sobre o mundo social e natural, 
formular perguntas, confrontar ideias, buscar soluções para que, posteriormente e 
gradativamente, possam compará-las com aquelas que a ciência propõe e, ainda possam 
explorar e estabelecer relações com o ambiente e as diferentes formas de vida. 
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 Plano de trabalho Educação Especial 
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  A educação especial é uma modalidade de educação escolar, oferecida preferencialmente 
na rede regular de ensino, para os educandos portadores de necessidades especiais (LDB 
9.394/96, V, art. 58). Sendo considerados alunos com necessidades educacionais especiais 
aqueles que manifestem comportamentos particulares que impeçam os encaminhamentos 
rotineiros das praticas pedagógicas, pois é necessário que o professor faça ajustamentos 
curriculares, sem os quais eles não conseguirão realizar as aprendizagens ao nível de suas 
capacidades e potencialidades. 
 

“O termo necessidades educacionais especiais refere-se a todas aquelas crianças ou jovens 
cujas necessidades se originam em função de deficiências ou dificuldades de aprendizagem. 
As escolas têm de encontrar maneiras de educar com êxito todas as crianças, inclusive as 
que têm deficiência graves”. (Garcia, 2006) 

 

 A educação especial será conduzida pelos aspectos que visem à educação inclusiva, 
nessa linha de pensamento, a educação inclusiva terá como ponto de partida o cotidiano: o 
coletivo, a escola e classe comum, onde todos os alunos com necessidades educativas, especiais 
ou não, precisam aprender ter acesso ao conhecimento, à cultura e progredir no aspecto pessoal 
e social. As crianças com qualquer deficiência, independentemente de suas condições físicas, 
sensoriais, cognitivas ou emocionais, são crianças que têm as mesmas necessidades básicas de 
afeto, cuidado e proteção, e os mesmos desejos e sentimentos das outras crianças. Elas têm a 
possibilidade de conviver, interagir, trocar, aprender, brincar e serem felizes, embora, algumas 
vezes, de forma diferente. Essa forma diferente de ser e agir é que as tornam seres únicos, 
singulares, elas devem ser olhadas não como defeitos, incompletude, mas como pessoas com 
possibilidades diferentes, com algumas dificuldades, que, muitas vezes, se tornam desafios com 
os quais podemos aprender e crescer, como pessoas e profissionais que buscam ajudar o outro. 

 Nesse trabalho o cotidiano com os alunos portadores de necessidades especiais e com os 
outros alunos serão indispensáveis ações e atividades que visem à educação inclusiva, que são 
elas: O principio da identidade: a construção da pessoa humana em todos seus aspectos afetivos, 
intelectuais, moral e éticos. A sensibilidade estética diz respeito à valorização da diversidade para 
conviver com as diferenças, com o imprevisível, com os conflitos pessoais e sociais, estimulando 
a criatividade para resolução dos problemas. A construção de laços de solidariedade, atitudes 
cooperativas e trabalho coletivo proporcionam maior aprendizagem para todos. A inclusão 
significa a transformação da prática pedagógica, relações interpessoais positivas, interação e 
sintonia professor-aluno, família-professor, professor-comunidade escolar. O projeto pedagógico 
garantirá adaptações necessárias ao currículo, apoio didático especializado e planejamento, 
considerando as necessidades educacionais de todos os alunos, oferecendo equipamentos e 
recursos adaptados quando necessário. O professor da classe regular assume a 
responsabilidade pelo trabalho pedagógico e recebe apoio do professor especializado, dos pais e 
demais profissionais envolvidos para a identificação das necessidades educacionais especiais na 
avaliação do processo de desenvolvimento e aprendizagem e no planejamento e organização das 
metas. 

O sucesso do processo de aprendizagem dependerá do projeto de inclusão, que será o 
trabalho cooperativo entre o professor regular e o professor especializado na busca de 
estratégias de ensino, alternativas metodológicas, modificações, ajuste e adaptações na 
programação e atividades. Organização da didática, do tempo e do espaço: Essa organização diz 
respeito à introdução de recursos e materiais necessários para que a criança com necessidades 
especiais consiga realizar a atividade proposta em grupo, tratam-se, de ajustes, enriquecimentos 
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ou modificações introduzidas nos procedimentos metodológicos e didáticos adotados pela escola 
para o desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem; O tempo refere-se à rotina 
diária, que deve acompanhar as demais crianças, porém quando necessário deverá ter um apoio 
individualizado, Algumas crianças com deficiência poderão necessitar de mais tempo para a 
construção de vínculos afetivos, para se sentirem seguras e assim se adaptarem ao grupo e 
interagir com os colegas e professora, daremos o tempo necessário, respeitando o ritmo de cada 
criança em vez de retirar objetivos e conteúdos, objetivando resultados imediatos; E o espaço 
será favorável para todo esse desenvolvimento, sendo um espaço inclusivo, acolhedor, um 
ambiente estimulante que reforça os pontos fortes, reconhecendo as dificuldades e se adaptando 
às peculiaridades de cada aluno.  

As adaptações curriculares são estratégias para promover maior eficácia educativa, a fim 
de contribuir, de forma mais coerente, com o sistema de inclusão, as adaptações curriculares se 
caracterizam pela procura de uma maior flexibilidade e dinamismo. A avaliação do 
desenvolvimento desses alunos portadores de necessidades especiais acontecerá de forma 
global, de maneira qualitativa dos aspectos referente à competência social, necessidades 
emocionais, estilos cognitivos, forma diferenciadas de comunicação, elaboração e desempenho 
nas atividades, uma maior valorização das potencialidades, das aptidões, dos interesses e do 
empenho do aluno com necessidades educacionais especiais para a realização das atividades, 
na participação nos projetos e trabalhos coletivos. Assim, o processo de avaliação na perspectiva 
da educação inclusiva e da aprendizagem significativa não estará centrado apenas no 
desenvolvimento de habilidades e competências, nem na capacidade de assimilar conteúdos e 
acumular informações, mas sim na possibilidade de pensar, fazer escolhas, agir com autonomia, 
relacionar-se com o outro e com o objeto de conhecimento, de comunicar-se, expressar 
sentimentos, idéias, resolver problemas, criar soluções, desenvolver a imaginação, e ter 
realmente a participação da criança com necessidades educacionais especiais nos momentos de 
aprendizagem. 
 
 

E) COMPROMISSOS DA UNIDADE EDUCACIONAL 

 Apresentação dos propósitos da U.E.  

Toda proposta pedagógica deve considerar o bem estar da criança e dar oportunidade a ela 
de ter uma nova infância. Precisamos pensar o Projeto como lugar de cuidado e aprendizagem, 
um dependendo do outro em sua totalidade.  

O Referencial Curricular Nacional 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 devem estar 
embasadas nos seguintes princípios educacionais: 
 o respeito à dignidade e aos direitos das crianças, consideradas nas suas diferenças  

individuais, sociais, econômicas, culturais, étnicas, religiosas, etc.;  
 o direito das crianças a brincar, como forma particular de expressão, pensamento,  

interação e comunicação infantil;  
 o acesso das crianças aos bens socioculturais disponíveis, ampliando o desenvolvimento  

das capacidades relativas à expressão, à comunicação, aos afetos, à interação social, ao 
pensamento, à ética  e à estética;  
 a socialização das crianças por meio de sua participação e inserção nas mais  

diversificadas práticas sociais, sem discriminação de espécie alguma;  
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 o atendimento aos cuidados essenciais associados à sobrevivência e ao desenvolvimento  
de sua identidade.  

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

 
“Por que motivo as crianças, de um modo geral, são poetas e, com o tempo, deixam de sê-

lo? Será poesia um estado de infância relacionado com a necessidade do jogo, a urgência do 
conhecimento livresco, a despreocupação com os mandamentos práticos do viver — estado de 
pureza da mente?"        Carlos Drummond de Andrade 
 
 Princípios Norteadores: 
 Princípios Éticos da Autonomia, da Responsabilidade, da Solidariedade e do Respeito ao 

Bem Comum; 
 Princípios Políticos dos Direitos e Deveres de Cidadania, do Exercício da Criticidade e do 

Respeito à Ordem Democrática; 
 
 Princípios Estéticos da Sensibilidade, da Criatividade, da Ludicidade, da Qualidade e da 

Diversidade de Manifestações Artísticas e Culturais; 
 
Conceito de Educação 

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

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

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

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

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

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

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

O Conceito de Educação deve ser visto como um processo de aprendizagem ao longo de 
toda uma existência, onde cada indivíduo tenha a capacidade de conduzir sua própria vida em um 
mundo onde a rapidez das mudanças é um fato, onde a globalização não tem volta, onde a 
competitividade ocupa um lugar considerável exigindo assim uma disposição para aprender e 
reaprender continuamente. 
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 Toda educação visa levar o indivíduo ao progresso, ao acesso a conhecimentos variados, 
ao pleno desenvolvimento de suas capacidades inatas e adquiridas de forma constante e 
dialética.  

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

Os professores têm um papel determinante na formação de atitudes positivas e negativas. 
Devem ensinar as crianças tendo como base os pilares da educação, ou seja, aprender a ser 
(competência pessoal), aprender a conviver (competência social), aprender a fazer (competência 
produtiva)e aprender a aprender (competência cognitiva). 
 A expansão da Educação Infantil (0 a 6 anos) no Brasil e no mundo, mostra uma sociedade 
mais consciente da importância da primeira infância. De acordo com o referencial Curricular 
Nacional para a Educação Infantil, o educar e o cuidar não podem e não devem estar 
desvinculados. Acrescenta-se ainda o brincar, pois, educar, cuidar e brincar são funções 
fundamentais e indispensáveis para o desenvolvimento agradável e saudável da criança. 

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

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

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

Educar é cuidar, é ajudar, é ser cúmplice do aprender e de escolher entres infinitas 
possibilidades oferecidas. É um gesto, um olhar, uma palavra a qualquer momento e em qualquer 
momento.  
 
 Plano financeiro: Previsão de investimentos para aquisições, manutenção e 

formação dos profissionais 
 
 Nosso plano financeiro de 2014 foi embasado a partir do recebimento da verba anual a 
qual é recurso proveniente do convênio firmado ente a Associação Nazarena Assistencial 
Beneficente e a Secretaria Municipal de Educação.  
 Não são utilizados recursos próprios, visto que a Associação Nazarena Assistencial é uma 
instituição sem fins lucrativos e não possui renda própria para o desenvolvimento do programa. 
 No final de cada ano letivo, é solicitado pela Coordenadoria de Convênios a elaboração do 
Cronograma de desembolso do ano seguinte para análise e aprovação da coordenadoria. O 
mesmo é elaborado pela equipe financeira da instituição em parceria com a equipe gestora, a 
qual aponta as necessidades dos investimentos para o cumprimento da Proposta Pedagógica e o 
diagnóstico levantado pelas avaliações dos colegiados ocorridas durante o ano. 
 Em concordância com a Coordenadoria de Convênios não é apresentado o balanço 
financeiro à comunidade, pois o mesmo apresenta dados financeiros da instituição como valores 
de salários e verbas recebidas da parte da Secretaria de Assistência Social. Até 2014 não ocorreu 
nenhuma ação paralela na unidade escolar que gerasse fundo financeiro, mas no ano de 2015 
programamos uma ação que gerará um fundo financeiro para a unidade e este caixa será 
apresentado ao Conselho de Escola em reunião oportuna. 


