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1 - OBJETO DA PARCERIA.

I - Objeto da Parceria (em consonância com plano de trabalho) conforme plano de trabalho

OBJETO DA PARCERIA

Desenvolvimento do termo de colaboração para a execução de atividades de atendimento educacional de crianças
de 0 a 5 anos e 11 meses de idade, matriculados na Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, em
complementação a Rede Municipal de Ensino do Município de Campinas, no período de 15 de Abril de 2018 a 14
de Abril de 2019, conforme Edital de Chamamento Público nº 02/2018.

ALUNOS ATENDIDOS PELA PARCERIA
AGIII 78

2 - CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE EDUCACIONAL E SEU ENTORNO.

2.1 - Identificação da Unidade Educacional.

2.1 Identificação da Unidade Educacional:

a) Nome: Grupo de Oração Esperança.

Portaria de autorização de funcionamento Lei n° 3.984, de 21 de Dezembro de 1983

Endereço: Rua Professor Luiz Rosa, 184 - Botafogo

CEP: 13020-260

Telefone: (19) 3236-2240

Endereço Eletrônico: adm@anabrasil.org

O horário de funcionamento da U.E é de segunda à sexta-feira das 07:00 às 17:30.

Portaria

Cabe ressaltar que, a Portaria da referida Unidade Educacional não está válida e, assim, em 05 de Novembro de
2018, foi protocolado e encaminhado à Secretaria Municipal de Educação, documento para autorização e
credenciamento da referida unidade de ensino, uma vez que a Associação Nazarena passou a ser a mantenedora
desta e sob número de Processo 2018.10.37301 em análise, conforme imagens anexas.

2.2 - Histórico da Unidade Educacional

a) Histórico da Unidade Educacional – CONFORME PLANO DE TRABALHO

mailto:adm@anabrasil.org
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O Grupo de Oração Esperança surgiu com um grupo de mulheres na sua maioria professoras aposentadas que eram orientadas pelo padre
Haroldo e que fundaram a Casa da Mãe Solteira. Assim, nesta casa eram encaminhadas as mães solteiras e menores grávidas que eram
abandonadas ou expulsas por suas famílias, devido a condição que se encontravam. As menores de idade, eram encaminhadas pelo Juizado
de Menores e estavam em situação de vulnerabilidade, passando fome e desamparadas. Ao chegar na Casa da Mãe Solteira, eram amparadas,
orientadas, alimentadas, recebiam abrigo e ficavam morando na casa até os bebês nascerem e completarem 3 meses de vida. Durante esse
período, era realizado todo um trabalho social direcionado para uma recolocação profissional e social dessas mulheres e adolescentes,
organizando-se e se estruturando para cuidar dessa criança. Com o sucesso dos atendimentos realizado à essas mães, sentiu-se a necessidade
de criar um espaço para que estas crianças fossem cuidadas enquanto suas mães trabalhavam. Então, procuraram a freira irmã Maria Antônia
que já era responsável por dois orfanatos em Campinas e começou a acolher os filhos do grupo de mães assistidas pela Casa da Mãe Solteira,
mas com o decorrer do tempo, a freira Maria Antônia veio a falecer e foi solicitado ao Grupo de Oração Esperança que assumissem os
orfanatos, até então cuidados pela freira. Após um período, esses orfanatos foram transformados em creche, que inicialmente atendia os
filhos das mães solteiras, mas como aumentou a procura, estendeu-se o atendimento também para outras crianças de mães que trabalhavam
fora e não tinham com quem deixar seus filhos e necessitavam de uma creche de período integral para acolher seus filhos. Assim, nasceu a
creche em período integral, que inicialmente era assistencial e após a mudança da lei em 2010, passou a pertencer ao Ministério da Educação.

Com o passar dos anos a diretoria sentiu a necessidade de renovar o projeto e procurou a Associação Nazarena Assistencial, pois sabiam do
trabalho sério desenvolvido pela instituição e que vinha de encontro com o que desejavam para o Grupo de Oração Esperança e em uma
reunião com o pastor Aguiar Valvassoura, presidente da A.N.A e pastor da Igreja do Nazareno em Campinas, ofereceram a transferência do
Grupo de Oração Esperança para diretoria da A.N.A. À partir de Fevereiro de 2018, o Grupo de Oração Esperança passou a ser administrado
pela Associação Nazarena Assistencial Beneficente – ANA, onde esta vem para agregar valores morais e éticos e dar continuidade no
trabalho que há anos vem sendo desenvolvido social e educacionalmente.

2.3 - Características socioeconômicas e culturais da Unidade Educacional e seu entorno.

d. Características socioeconômicas e culturais da U.E. e seu entorno conforme plano de trabalho

A unidade educacional Grupo de Oração Esperança está localizada na região Leste de Campinas, no Bairro
Botafogo, região central.

O atendimento à demanda é abrangente em nível territorial, não se limitando somente ao bairro onde a Instituição
se localiza, isso devido a muitas famílias residirem em outras regiões, mas atuam profissionalmente na região
central, sendo mais acessível a nossa unidade para atendimento à necessidade dessas famílias por trabalharem em
jornada integral.

Em torno da Instituição está localizada a escola EE Dona Castorina Cavalheiro – que atende crianças no ensino
fundamental e o colégio EE Culto à Ciência.

A unidade é de fácil acesso ao terminal central, pois no seu entorno temos o corredor de pontos de ônibus de
diversas linhas que acessam ao terminal e demais bairros da periferia de Campinas.

Por estar localizada em uma região central, podemos encontrar postos de gasolina, supermercados, padarias,
igrejas, lojas de roupas e acessórios, cartório, gráficas, restaurantes, papelaria, costureiras, Escolas Estaduais e
Municipais de fácil acesso.

A região central do município apresenta características peculiares, prédios e espaços invadidos, onde vivem
famílias que sobrevivem do recolhimento de recicláveis, pensões e apartamentos antigos onde residem duas
famílias por unidade, na maioria mães solteiras ou separadas tendo em média um filho.

As profissões das famílias atendidas pela unidade educacional são bastante diversificadas, onde a maioria possui
sempre um membro da família que trabalha no mercado informal, sem registro em carteira (empregada doméstica,
vendedores autônomos, pedreiro) e alguns estão desempregados.

Até o momento a unidade conta com crianças matriculadas na faixa etária de 3 anos até 5 anos e meio, sendo a
maioria de famílias residentes na região Central e as demais residem em bairros periféricos, mas trabalham na
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região do entorno da unidade.

A maioria das crianças residem com a figura materna e paterna, mas temos também famílias que somente a figura
materna é presente, se tornando a mãe detentora dos cuidados e de suprir as necessidades da família e alguns casos,
residem com avós. Há casos, em que a figura paterna fica proibida do contato com a criança com termo legal da
Vara da Infância e outros órgãos.

A renda familiar varia em média de até três salários mínimos. Outra característica dos atendidos da unidade é
convívio com a violência doméstica, abusos sexuais e negligência, maus tratos, devido uso de drogas e
entorpecentes dos genitores, onde as famílias necessitam de apoio e orientação. O uso de entorpecentes, na sua
maioria leva as crianças a terem que se privar da convivência com os genitores, pois os mesmos se encontram
privados de sua liberdade em situação de detenção.

2.4 - Ações intersetoriais em que a escola está envolvida. (Se houver).

e. Ações intersetoriais em que a escola está envolvida –

A escola conta com a participação do Programa SANASA na comunidade, que possibilita a aproximação da
população e das crianças da realidade, com os teatros infantis que, ressaltam a importância do tratamento da água;
saúde e higiene, munidos de dicas para o uso correto e consciente da água, com ações educativas e preventivas.
Nossa unidade educacional, tem como objetivo de desenvolver uma parceria com o posto de saúde, que atende a
nossa comunidade, para nos auxiliar com o trabalho de saúde bucal, que desenvolvemos na escola, como a
escovação e sua importância, partindo da conscientização de uma escovação correta.

2.5 - Infraestrutura predial, recursos físicos e materiais/equipamentos.

f. Infraestrutura predial, recursos físicos e materiais/equipamentos conforme plano de trabalho

Na parte térrea possui, duas salas de multi-atividades, equipadas com ventiladores, móveis apropriados à faixa
etária, 3 banheiros femininos adaptados, 2 banheiros masculinos, lavabo, uma copa e uma cozinha com um fogão
industrial, coifa, geladeiras, batedeira, liquidificador e utensílios para preparo dos alimentos; dois freezers, para
melhor condicionamento dos alimentos uma geladeira, e locais separados para material de higiene e limpeza;
despensa para alimentos, refeitório com mesas e bancos adaptados a faixa etária atendida, almoxarifado, pátio
coberto e aberto, parque de areia fechado com telas, 2 banheiros para adultos, 2 salas brinquedoteca/sala
multifuncional (biblioteca, sala de TV, sala de jogos) , lavanderia, bebedouros.

No andar de superior encontra-se organizado a sala de reuniões, orientação pedagógica e refeitório dos
funcionários.

Todos os ambientes estão mobiliados com móveis adequados a sua utilização e ao atendimento a que se propõe. A
entidade possui uma grande variedade de brinquedos, jogos, livros, CDs, DVDs além de materiais pedagógicos, um
aparelho de TV e DVD, computador, impressora, aparelho telefônico.

ESPAÇOS PEDAGÓGICOS METRAGEM

SECRETARIA 8,40m X 3,15m
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SALA DE LINGUAGEM 6,40m X 4,20m

SALA DE RACIOCÍNIO LÓGICO 8,15m X 3,35m

BIBLIOTECA 4,00m X 3,35m

BRINQUEDOTECA 4,40m X 4,10m

SALA DE ARTES 7,60m X 3,15m

ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA 6,40m X 4,20m

PÁTIO 16,96m X 9,12m

2.6 - Profissionais que atuam na Unidade Educacional - quadro(s) geral(ais) reunindo
jornada, horários de atendimento e de formação.

2.6. Profissionais que atuam na Unidade Educacional

a) Equipe Gestora:

NOME FUNÇÃO HORÁRIO
JORNADA
SEMANAL

DATA DE
ADMISSÃO

ALMOÇO FORMAÇÃO

ANDREA
LOPES
CASTRO
BARBOSA

DIRETORA
EDUCACIONAL

07:00 as 17:00
(SEG Á
SEX)

44 H 08/10/2018

12:15 as 13:27
(SEG, TER, QUI)
13:00 as 14:12
(QUA, SEX)

VANESSA
APARECIDA
BERNARDO

ORIENTADOR
PEDAGÓGICO

8h00as 17:30 44 H 02/07/2018

12:15as 13:27
(SEG, TER,
QUA, SEX)
13:15as 14:27
(QUINTA)

17h30 às 19h30

b) Equipe de Apoio operacional

NOME FUNÇÃO HORÁRIO
JORNADA
SEMANAL

DATA DE
ADMISSÃO

JORNADA
SEMANAL

ALMOÇO FORMAÇÃO

CELCINA DE
SOUZA

COZINHEIRA
07:00 as
16:48

44 H 14/06/2018 44H
12:00 as
13:00

MÉDIO COMPLETO

CLEIDE SUELI
SOUZA

AUXILIAR DE
COZINHA

07:00 as
16:48

44 H 22/05/2018 44H
12:00 as
13:00

MÉDIO COMPLETO

BRUNA DOS
SANTOS

SERVENTE
DE LIMPEZA

07:00 as
17:00

44 H 26/11/2018 44H
11:48 as
13:00

MÉDIO COMPLETO

c) Equipe Docente

Nº NOME FUNÇÃO HORÁRIO
JORNADA
SEMANAL

DATA DE
ADMISSÃO

HORÁRIO DE
FORMAÇÃO
ENTRE PARES

FORMAÇÃO/
HABILITAÇÃO
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01
CLÁUDIA DIAS G.
DE SÁ

PROFESSOR
A DE
EDUCAÇÃO
INFANTIL

07:00 as 11:15
(SEG, TER,
QUA, SEX)
07:00 as 13:15
(QUI)

22 H 11/09/2018
11:15 as 13:15
(QUINTA-FEIRA)

PEDAGOGIA

02
SIMONE M.
FERREIRA

PROFESSOR
A DE
EDUCAÇÃO
INFANTIL

07:00 as 11:15
(SEG, TER,
QUA, SEX)
07:00 as 13:15
(QUI)

22 H 27/08/2018
11:15 as 13:15
(QUINTA-FEIRA)

PEDAGOGIA

03
WANDEVANE
PEREIRA

PROFESSOR
A DE
EDUCAÇÃO
INFANTIL

07:00 as 11:15
(SEG, TER,
QUA, SEX)
07:00 as 13:15
(QUI)

22 H 03/09/2018
11:15 as 13:15
(QUINTA-FEIRA)

PEDAGOGIA

Obs:Todas as professoras tem 15 minutos de intervalono meio do período

d) Equipe de Agente de Ed. Infantil

>

Nº NOME FUNÇÃO HORÁRIO
JORNADA
SEMANAL

DATA DE
ADMISSÃO

ALMOÇO

HORÁRIO
DE
FORMAÇÃO
ENTRE
PARES

FORMAÇÃO
INICIAL

01
ANA
CAROLINE
VITAL S.

AUXILIAR DE
EDUCAÇÃO
INFANTIL-ADI

08h00as
17:30

44 H 24/05/2018
11:48 as
13:00

Terça-Feira
17h30-19h30

MÉDIO
COMPLETO

02
JÉSSICA
ADRIANA R.
PINTO

AUXILIAR DE
EDUCAÇÃO
INFANTIL-ADI

08h00as
17:30

44 H 03/09/2018

11:00 as
12:12
10:36 as
11:48
(Quinta-Feira)

Terça-Feira
17h30-19h30

MÉDIO
COMPLETO

03
SANDRA
VELMA SOUZA
DA COSTA

AUXILIAR DE
EDUCAÇÃO
INFANTIL-ADI

8h00 as
17:30

44 H 04/09/2018
11:00 as
12:12

Terça-Feira
17:30-19:30

MÉDIO
COMPLETO

e) Horário de Formação

N° Função
Horário de Formação
Entre Pares

01 Professores
Quinta-Feira
11:15-13:15

02
Auxiliar de Educação
Infantil-ADI

Terça-Feira
17:30-19:30
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3 - AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL PARTICIPATIVA (AIP)

3.1 - Breve relato do trabalho realizado no ano anterior. (Apenas nos casos em que a
Instituição já manteve parceria com a Secretaria Municipal de Educação de Campinas).

3.1.2 - Relato sobre a formação continuada dos profissionais da Unidade Educacional e/ou
em outros espaços, indicando os resultados na prática educativa.

Não se aplica.

3.1.3 - Atividades de integração realizadas entre o Conselho de Escola e famílias.

Não se aplica.

3.1.1 - Cumprimento das metas da UE e projetos propostos, constantes no PP.

Não se Aplica

3.2 - Indicação dos processos de avaliação de aprendizagem para o ano de celebração da
parceria. (Para todas as Instituições).

3.2.1 - Definição de indicadores de avaliação de desempenho dos profissionais da escola.

INDICADORES DE AVALIAÇÃO PROFISSIONAL1.

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, QUAIS SEJAM:

. 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 assumir uma postura profissional, fazendo
transparecer em suas atitudes a identidade de pessoas cientes da relevância social do trabalho que realizam.

Além disso, aunidade educacional fará a avaliação de desempenho dos profissionais usando como parâmetro
avaliativo os Indicadores da Qualidade da Educação Infantil, observando:

- o primeiro ponto a se observar é se durante o processo pedagógico eles seguem os três pilares da Educação
Infantil: Cuidar, Educar e Brincar; e também se eles cumprem devidamente o que está elencado na Descrição das
Atividades da Função de Professor e de Monitor de Educação Infantil; se é realizado o regitro de prática educativa;
Pontualidade, responsabilideade e organização também são aspectos importantes a ser considerados, bem como o
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compromisso com os registros e documentação das atividades e produtos construídos, criatividade na proposição de
atividades e projetos, respeito aos conhecimentos prévios das crianças e da comunidade escolar e capacidade de
instigar a curiosidade e desejo de aprender de seus alunos.

3.2.2 - Definição de Indicadores de avaliação da qualidade do trabalho pedagógico em
consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais e Municipais para Educação Infantil

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil orienta a criação de procedimentos para o
acompanhamento do trabalho pedagógico e instrumentos para avaliação do desenvolvimento das crianças,
explicitando sua natureza não classificatória ou seletiva, mas a observância crítica das atividades e a coerência com
a faixa etária dos agrupamentos e os objetivos traçados para a realidade.

A avaliação da qualidade do trabalho pedagógico em consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais e
Municipais, ocorrerá de maneira trimestral, contínua, descritiva, e será redigida de maneira descritiva, e abrangerá
aspectos físicos, cognitivo, social, e afetivo, sendo inserida no sistema eletrônico, e o portfólio será também, uma
forma de avaliação referente os projetos mensais que serão abordados e as atividades propostas com seus resultados
referente o semanário das professoras. Vale resssaltar que, a partir dos eixos temáticos, teremos um posicionamento
e devolutiva quanto aos projetos e suas avaliações.

INDICADORES DE QUALIDADE/QUADRO DE METAS - 2018

DIMENSÃO A SER
AVALIADA

INDICADOR
METAS E / OU
OBJETIVOS

AÇÕES RESPONSÁVEIS

1.
PLANEJAMENTO
INSTITUCIONAL

1.1- Proposta
Pedagógica
consolidada.

- Socializar, esclarecer e
divulgar a proposta
pedagógica em
desenvolvimento ou
desenvolvida pela unidade
educacional.

Reuniões da Família e
Educadores
Projeto Escola Aberta

Equipe pedagógica e
gestora

1.2- Planejamento,
Acompanha-mento e
Avaliação.

- Realizar múltiplos
registros por adultos e
crianças.

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

Equipe pedagógica e
gestora

1.3- Registro da
prática educativa.

- Refletir sobre sua própria
Atuação.
- Pensar e repensar seus
instrumentos de coleta

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

Professores

http://pponlinesme.campinas.sp.gov.br


Prefeitura Municipal de Campinas
Secretaria Municipal de Educação

http://pponlinesme.campinas.sp.gov.br
Pág.: 11/34

06/12/2018 às 11:19:40

2.Multiplicidade de
experiências e
linguagens

2.1- Crianças
construindo sua
autonomia.

- Propiciar a autonomia das
crianças através de
brincadeiras diversas

Desenvolvimento do
projeto Cantinhos

Equipe pedagógica e
gestora

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

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

Observação do tipo de
meio ambiente que
envolve a unidade
escolar e a residência.

Equipe gestora e
pedagógica.

2.3- Crianças tendo
experiências
agradáveis e
saudáveis com o
próprio corpo.

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

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

Equipe pedagógica e
gestora

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

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

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

Equipe pedagógica e
gestora

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

- Possibilitar as crianças
experiências de narrativas
de apreciação e de
interação com a linguagem
oral e escrita e convívio
com diferentes suportes e
gêneros textuais, orais e
escrito.

Desenvolver Projetos e
atividades que
estimulem tal prática.

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

- Valorizar ações de
cooperação e
solidariedade,
desenvolvendo atitudes de
ajuda e colaboração e
compartilhando suas
vivências;
- Expressar e manifestar o
controle progressivo de
suas necessidades, desejos
e sentimentos em situações
cotidianas.
- Identificar algumas
singularidades próprias e
das pessoas com as quais
convive no seu cotidiano
em situações de interação.

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

Equipe Gestora e
Pedagógica
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1. interações

3.1 -Respeito à
dignidade das
crianças.

- Velar pela dignidade da
criança, pondo-os a salvo
de qualquer tratamento
desumano, violento,
aterrorizante, vexatório ou
constrangedor.
- Garantir a inviolabilida-
de da integridade física,
psíquica e moral da
criança, abrangendo a
preservação da imagem, da
identidade, da autonomia,
dos valores, ideias e
crenças, dos espaços e
objetos pessoais.

Manter comunicação e
interatividade com o
Conselho Tutelar do
município, informando
qualquer suspeita de
violação dos direitos
da criança.
Orientar a equipe
pedagógica para que
observe e identifique
ações da família e do
ambiente escolar que
possam violar os
direitos da criança e
comunicá-los à equipe
gestora de imediato.

Equipe Gestora e
Pedagógica

3.2- Respeito ao ritmo
das crianças.

- Respeitar os ritmos de
cada criança não
padronizando
comportamentos.

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

Equipe Gestora e
Pedagógica

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

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

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

Equipe pedagógica e
gestora

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

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

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

Equipe pedagógica e
gestora

3.5 -Interação entre
crianças e crianças.

- Estimular as diferentes
áreas de desenvolvimento
da criança, aguçando sua
curiosidade com o
próximo.
- Desenvolver brincadeiras
que sugiram situações do
dia-a-dia- no coletivo.

Desenvolver o Projeto
Adaptação.

Equipe pedagógica e
gestora

3.6 -Interação entre
crianças e adultos.

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

Desenvolvimento das
Semanas Educativas
do Idoso e da Família.

Equipe pedagógica,
gestora e família.
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1. promoçao da
saúde

4.1–
Responsabilidade pela
alimentação saudável
pelas crianças.

- Estimular a aceitação de
uma
alimentação saudável e
variada em todos os
agrupamentos dentro de
seu grau de
desenvolvimento.
- Possibilitar que a criança
reflita
sobre a alimentação,
identifique as frutas,
legumes e raízes e a
importância deste para a
saúde.
- Reconhecer que o
produto industrializado
como alimento menos
nutritivo e menos
necessário aos eu
desenvolvimento

Desenvolver o projeto
Auto servimento nos
agrupamentos III

Ceasa
Nutricionista
Equipe Pedagógica
e Gestora.

4.2 – Limpeza,
salubridade e
conforto.

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

Limpeza constante e
diária nos ambientes
da unidade
educacional.

Equipe pedagógica,
gestora e demais
funcionários.

1. – Segurança

- Promover ações que
garantam a total segurança
de todos os envolvidos no
ambiente educacional na
unidade, crianças e
adultos.

Tomadas elétricas com
tampas protetoras
seguras, produtos de
limpeza
acondicionados fora do
alcance das crianças,
circulação segura das
crianças, botijão de gás
dentro dos padrões de
segurança exigidos por
lei.
Curso de Primeiros
Socorros para os
funcionários da
unidade educacional.

Equipe pedagógica,
gestora,
funcionários em
geral e SME.
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1. espaço,
materiais e
mobiliários

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

- Oferecer espaços e
mobiliários adequados para
a realização do Projeto
Pedagógico.

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

Equipe Gestora,
SME e equipe
pedagógica.

5.2 – Materiais
variados e acessíveis
às crianças.

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

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

SME
Equipe Gestora
Equipe Pedagógica

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

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

Equipar a unidade
educacional com
materiais adequados as
necessidades dos
adultos

SME
Equipe Gestora
Equipe Pedagógica

1. FORMAÇÃO E
CONDIÇÕES DE
TRABALHO DAS
PROFESSORAS E
DEMAIS
PROFISSIONAIS

6.1 – Formação
Continuada.

- Promover a capacitação
dos funcionários da
unidade educacional.

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

SME
NAED
Equipe Gestora
Equipe Pedagógica

6.2- Condições de
trabalho adequadas.

- Promover e garantir que
sejam cumpridos todos os
direitos e deveres
garantidos por lei aos
trabalhadores da unidade
educacional.

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

SME
Equipe Gestora
ONG
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7. COOPERAÇÃO
E TROCA COM
AS FAMÍLIAS E
PARTICIPAÇÃO
NA REDE DE
PROTEÇÃO
SOCIAL

7.1 – Respeito e
acolhimento.

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

Desenvolvimento do
Projeto Acolhimento

Equipe Gestora
Equipe Pedagógica

7.2 – Garantia no
direito das famílias de
acompanhar as
vivências e produções
das crianças.

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

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

Equipe Gestora
Equipe Pedagógica

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

- Garantir o direito à
proteção dos direitos da
criança.

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

Equipe Gestora
Equipe Pedagógica
SME

3.1.4 - As aprendizagens e conhecimentos construídos através das vivências proporcionadas
às crianças.

Não se Aplica.

4 - ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA DA UNIDADE EDUCACIONAL

4.2 - Propósitos educativos da unidade educacional, contendo os princípios do trabalho,
incluindo os princípios da educação a diversidade e inclusão.

Propósitos Educativos da Unidade Educacional
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Na educação infantil a proposta pedagógica tem como objetivos garantir à criança:

I - o acesso a processos de apropriação, renovação e articulação de conhecimentos e aprendizagens de diferentes
linguagens;

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

A proposta pedagógica de educação infantil, do Grupo de Oração Esperança, proporciona condições para o trabalho
coletivo e para a organização de materiais, espaços e tempos visando que assegurem:

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

II - a indivisibilidade das dimensões expressivo-motora, afetiva, cognitiva, lingüística, ética, estética e sociocultural
da criança;

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

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

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

VI - os deslocamentos e os movimentos amplos das crianças nos espaços internos e externos às salas de referência
das turmas e à instituição;

VII - a acessibilidade de espaços, materiais, objetos, brinquedos e instruções para as crianças com deficiência,
transtornos globais de desenvolvimento e das altas habilidades/super dotação;

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

IX - o reconhecimento, a valorização, o respeito e a interação das crianças com as histórias e as culturas africanas,
afro-brasileiras, bem como o combate ao racismo e à discriminação;

X - a dignidade da criança como pessoa humana e a proteção contra qualquer forma de violência – física ou
simbólica – e negligência no interior da unidade educacional ou praticada pela família, prevendo os
encaminhamentos de violações para as instâncias competentes.

A proposta pedagógica deve garantir que a unidade educacional cumpra sua função sociopolítica e pedagógica:

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

II - assumindo a responsabilidade de compartilhar e complementar a educação e o cuidado das crianças com as
famílias;

III - possibilitando tanto a convivência entre as crianças, e entre adultos e crianças, quanto a ampliação de saberes
e conhecimentos de diferentes naturezas;

IV - promovendo a igualdade de oportunidades educacionais entre as crianças de diferentes classes sociais, no que
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se refere ao acesso a bens culturais e às possibilidades de vivência da infância;

V - construindo novas formas de sociabilidade e de subjetividade comprometidas com a ludicidade, a democracia, a
sustentabilidade do planeta e com o rompimento de relações de dominação etária, socioeconômica, étnico-racial, de
gênero, regional, lingüística e religiosa.

Para melhor desenvolver estas áreas temáticas, a organização optou por trabalhar com projetos, visto que o
conhecimento não é segmentado e que um tema pode incluir várias áreas temáticas. Os projetos são norteados do
trabalho com as crianças e possuem a flexibilidade para serem aumentados, diminuídos, modificados conforme o
interesse e a necessidade da classe

Podem ser incluídos outros durante o decorrer do ano letivo conforme o interesse da criança /ou/ do grupo. A
organização visa contribuir efetivamente com a educação/escolarização de seus alunos, garantindo o acesso á
educação disponibilizando seus serviços e apoio á educação “comum” viabilizando a qualidade do processo
educacional de acordo com as demandas do sistema de ensino, dos Indicadores de Qualidade na Educação Infantil,
dos recursos pedagógicos, das estratégias que promovam a participação dos alunos nas atividades escolares,
respeitando os direitos fundamentais da criança, ajudando a construir uma sociedade mais democrática, garantindo
um atendimento de boa qualidade a todos, reconhecendo, valorizando, e respeitando as diferenças de gênero,
étnicos-raciais e religiosas. A Organização trabalha oferecendo condições para que a criança realmente seja criança,
ativa e questionadora tendo contato com outras crianças, construindo valores e aprendendo a respeitar os
sentimentos, idéias, atitudes, tanto suas quanto de seus semelhantes.

4.3 - Organização pedagógica dos tempos e espaços escolares e dos tempos pedagógicos de
trabalho entre os pares (tempo destinado à formação do Agente de Educação
Infantil/Monitor e dos professores, com os respectivos planejamentos e formas.

Organização Pedagógica dos Tempos e Espaços Escolares1.

Os Referenciais Curriculares Nacionais (1998) destacam, também, a importância da organização dos materiais na
Educação Infantil, bem como dos tempos e espaços. Como a Educação Infantil é a etapa da Educação Básica
destinada ao atendimento de crianças da faixa etária de 0 a 6 anos, nossa Organização Pedagógica dos Tempos e
Espaços Escolares, está assim definida:

Rotina Agrupamento III

-Acolhimento (Entrada): Momento em que as crianças são acolhidas, cuidadas, confortáveis e seguras no
ambiente escolar.

-Café da Manhã

-Roda da Conversa: Momento de músicas, janelinha do tempo, contagem das crianças e regras e combinados da
escola.

-Atividade Pedagógica: Atividades alinhadas a ludicidade que envolvam e que favoreçam o desenvolvimento das
crianças, aprimorando suas potencialidades e limites.

-Almoço,-Higiene Bucal, Descanso,

-Período da Tarde, -Café da Tarde, Atividade Dirigida (Monitoras): Atividades recreativas, alimentares,
higiênicas, fisiológicas e de repouso.
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-Jantar , -Higienização e Preparação para a Saída:

Organização dos Tempos Pedagógicos de trabalho Entre os Pares ( destinado a Formação)1.

Descritiva

Redigida de maneira avaliativa

Avaliando aspectos físicos, social, cognitivo e afetivo na forma SME 01/2016 e a Resolução SME 10/2016.

A Escola de Educação Infantil Grupo de Oração Esperança ANA GOE utilizará o portfólio como forma avaliativa
para cada projeto desenvolvido. No TDC, as professoras terão a oportunidade de relatar os resultados das atividades
desenvolvidas com as crianças e suas vivências. Todos os relatos serão registrados de forma avaliativa. O TDC
(Trabalho Coletivo Pedagógico) que são as Formações para as Professoras acontecerão todas as Quintas-Feiras, no
horário das 11:00 às 13:00, sendo coordenado pela Orientadora Pedagógica desta UE e assim, nesse espaço serão
trabalhados os seguintes temas no semestre:

-Cantinho do Pensamento: Será que funciona?

-Reflexão sobre o Cantinho do Pensamento

-Identidade e Autonomia

-A importância do brincar no desenvolvimento da criança

-Estratégias e possibilidades para trabalhar o Lúdico na Educação Infantil

-A construção de vínculos na sala de aula

-Indisciplina na sala de aula: Como lidar?

-A casa que educa: As lições que se aprendem “construindo”

4.4 - Calendário anual

CALENDÁRIO ESCOLAR 2018

GRUPO DE ORAÇÃO ESPERANÇA- ANA GOE

ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA

2° TRIMESTRE- 21/05 À 09/09

3° TRIMESTRE- 10/09 À 21/12

FERIADOS NACIONAIS
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07/09- INDEPENDÊNCIA DO BRASIL

12/10- NOSSA SENHORA APARECIDA

02/11- FINADOS

15/11- PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA

25/12- NATAL

FERIADOS MUNICIPAIS

20/11- CONSCIÊNCIA NEGRA

08/12- NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO

RECESSO ESCOLAR

20/12 À 31/12

30/11-REUNIÃO DA FAMÍLIA E EDUCADORES

4.6 - Organização das matrículas: formas e critérios de enturmação.

Organização das Matrículas: e Critérios de Enturmação

A matrícula realizada é contínua ao longo do ano e requer o cadastramento da criança, pelo interessado, na unidade
educacional.

Os procedimentos para a disponibilização de vagas na educação infantil, além de seguir as orientações da SME; se
atenta em observar os seguintes requisitos:

I - a adequação da idade para o agrupamento III;/ vulnerabilidade social

II - a ordem de sua inscrição.

No ato da matrícula, o interessado deve apresentar os originais e as cópias dos mesmos documentos: conforme
previsto na resolução

1 - certidão de nascimento do aluno;

2- comprovante de endereço;

3 - carteira de vacina atualizada.

4-Documento dos pais /ou/responsável com foto
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5- 2 fotos 3x4, atualizada para compor a carteirinha de identificação da criança/e/ficha no prontuário.

6- Comprovante de renda

7- xerox do CPF e RG

8- xerox da carteira de trabalho

Caso o interessado não possua os documentos originais necessários, a equipe gestora deve encaminhá-lo às
instâncias competentes para as devidas providências.

A organização geral da matrícula incluiu o atendimento para o cadastro diariamente conforme o horário de
funcionamento, de acordo com a demanda.

As matriculas são realizadas na medida em que surgem as vagas, seguindo a lista de espera, e os critérios adotados
de acordo com a faixa etária atendida pela Organização.

Na matrícula é realizada uma entrevista que possibilita a coleta dados sobre a família e a criança. Não existe um
critério de gênero, parentescos, entre outros para a formação das turmas. Conforme as matrículas 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 renovação de matrículas é
realizada no mês de novembro, sendo os dias estipulados anteriormente.

4.8 - Indicação de demandas de formação continuada dos profissionais da Unidade
Educacional.

Indicação de demandas de Formação Continuada dos profissionais da UE;

A formação continuada do grupo de Oração Esperança, tem acontecido na unidade escolar durante TDC sob a
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responsabilidade do Coordenador/Orientador Pedagógico, além disso a Prefeitura Municipal de Campinas/
juntamente através de seus parceiros, tem intensificado a oferta da formação continuada, oferecendo cursos de
acompanhamento e assessoria pedagógica para enriquecer o trabalho do coordenador/orientador, e
consequentemente de toda a equipe pedagógica da escola.

O Grupo de Oração Esperança, sabendo da importância da formação continuada, assume o compromisso de
executá-la da melhor maneira possível, criando oportunidades para que de fato aconteça de maneira produtiva,
buscando além da parceria com a PMC, também com os demais parceiros da organização como por exemplo, a
FEAC, entre outros cursos que nos são ofertados no decorrer do ano letivo.

4.1 - Objetivos da Educação Infantil assumidos pela UE.

IV - Organização Pedagógica da Unidade Educacional

Objetivos da Educação Infantil1.

I - formação integral; II - aprendizagem efetiva; e III - garantia de acesso e permanência, com qualidade.

De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação/LDB - Lei 9.394/96, em seu Art. 29, diz que:

A Educação Infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da
criança até seis anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da
família e da comunidade.

O Grupo de Oração Esperança, conforme legislação em vigor, educa e cuida de crianças de três a cinco anos e 11
meses de idade, em jornada integral, no período diurno, por meio de profissionais com formação específica,
legalmente determinada, refutando, assim, funções de caráter meramente assistencialista, embora mantenha
obrigação de assistir às necessidades básicas de todas as crianças.

De acordo com a Constituição Federal de 1988 – art.3º, incisos I, II e IV, constitui-se como um primeiro espaço de
educação coletiva fora do contexto familiar, desempenhando um papel ativo na construção de uma sociedade livre,
justa, solidária e sócio ambientalmente orientada; sua proposta pedagógica e equipe educacional buscam reduzir as
desigualdades sociais e regionais e a promoção do bem comum.

O Projeto Pedagógico incluirá um conjunto de práticas pedagógicas que buscam articular as experiências e os
saberes das crianças com os conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, científico e
tecnológico.

A prática pedagógica será planejada e permanentemente avaliada, considerando em sua integralidade as dimensões
expressivo-motora, afetiva, cognitiva, linguística, ética, estética e sociocultural das crianças, assegurando
experiências de aprendizagem e as metas educacionais.

Essas práticas devem assegurar a educação de modo integral, entendendo o cuidado como algo indissociável do
processo educativo; combater o racismo e as discriminações de gênero, socioeconômicas, étnico-raciais e
religiosas; conhecer as culturas plurais que constituem o espaço da pré-escola, a riqueza das contribuições
familiares e da comunidade, suas crenças e manifestações, e fortalecer formas de atendimento articuladas aos
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saberes e às especificidades étnicas, linguísticas, culturais e religiosas de cada comunidade; dar atenção cuidadosa e
exigente às possíveis formas de violação da dignidade da criança; garantir uma experiência educativa com
qualidade a todas as crianças.

Sendo assim, a prática educativa será organizada de modo que as crianças tenham garantia à sua infância e sejam
capazes de desenvolver as seguintes capacidades.

- 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 autoestima e ampliando
gradativamente suas possibilidades de comunicação e interação social;

- Estabelecer e ampliar cada vez mais as relações sociais, aprendendo aos poucos a articular seus interesses e
pontos de vista com os demais, respeitando a diversidade e desenvolvendo atitudes de ajuda e colaboração;

-Observar e explorar o ambiente com atitude de curiosidade, percebendo-se cada vez mais como integrante,
dependente e agente transformador do meio ambiente e valorizando atitudes que contribuam para sua conservação;

-Brincar, expressando emoções, sentimentos, pensamentos, desejos e necessidades;

-Utilizar as diferentes linguagens (corporal, musica, plástica, oral e escrita) ajustadas às diferentes intenções e
situações de comunicação, de forma a compreender e ser compreendido, expressar suas ideias, sentimentos,
necessidades e desejos e avançar no seu processo de construção de significados, enriquecendo cada vez mais sua
capacidade expressiva;

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

Objetivos Específicos da Organização:

- Proporcionar elementos de espaço e escuta;

- Despertar nas famílias a responsabilidade familiar visando a melhoria da convivência e da qualidade de vida;

- Trabalhar de forma integral junto às famílias, proporcionando atendimento individual/grupal;

- Estabelecer relações entre beneficiários/ Organização;

- Orientar e auxiliar as famílias em suas necessidades básicas, como saúde, educação, e direitos;

- Buscar participação ativa dos pais;

- Proporcionar atendimento Pedagógico.

Na educação infantil a proposta pedagógica tem como objetivos garantir à criança:

I - o acesso a processos de apropriação, renovação e articulação de conhecimentos e aprendizagens de diferentes
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linguagens;

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

A proposta pedagógica de educação infantil, do Grupo de Oração Esperança, proporciona condições para o trabalho
coletivo e para a organização de materiais, espaços e tempos visando que assegurem:

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

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

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

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

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

VI - os deslocamentos e os movimentos amplos das crianças nos espaços internos e externos às salas de referência
das turmas e à instituição;

VII - a acessibilidade de espaços, materiais, objetos, brinquedos e instruções para as crianças com deficiência,
transtornos globais de desenvolvimento e das altas habilidades/superdotação;

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

IX - o reconhecimento, a valorização, o respeito e a interação das crianças com as histórias e as culturas africanas,
afro-brasileiras, bem como o combate ao racismo e à discriminação;

X - a dignidade da criança como pessoa humana e a proteção contra qualquer forma de violência – física ou verbal–
e negligência no interior da unidade educacional ou praticada pela família, prevendo os encaminhamentos de
violações para as instâncias competentes.

A proposta pedagógica deve garantir que a unidade educacional cumpra os Direitos e Deveres estabelecidos no
ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente), sua função sociopolítica e pedagógica:

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

II - assumindo a responsabilidade de compartilhar e complementar a educação e o cuidado das crianças com as
famílias;

III - possibilitando tanto a convivência entre as crianças, e entre adultos e crianças, quanto a ampliação de saberes
e conhecimentos de diferentes naturezas;

IV - promovendo a igualdade de oportunidades educacionais entre as crianças de diferentes classes sociais, no que
se refere ao acesso a bens culturais e às possibilidades de vivência da infância;

http://pponlinesme.campinas.sp.gov.br


Prefeitura Municipal de Campinas
Secretaria Municipal de Educação

http://pponlinesme.campinas.sp.gov.br
Pág.: 25/34

06/12/2018 às 11:19:40

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

e religiosa.

Para melhor desenvolver estas áreas temáticas, a organização optou por trabalhar com projetos, visto que o
conhecimento não é segmentado e que um tema pode incluir várias áreas temáticas. Os projetos são norteados do
trabalho com as crianças e possuem a flexibilidade para serem aumentados, diminuídos, modificados conforme o
interesse e a necessidade da classe.

Podem ser incluídos outros durante o decorrer do ano letivo conforme o interesse da criança /ou/ do grupo. A
organização visa contribuir efetivamente com a educação/escolarização de seus alunos, garantindo o acesso à
educação disponibilizando seus serviços e apoio à educação “comum” viabilizando a qualidade do processo
educacional de acordo com as demandas do sistema de ensino, dos Indicadores de Qualidade na Educação Infantil,
dos recursos pedagógicos, das estratégias que promovam a participação dos alunos nas atividades escolares,
respeitando os direitos fundamentais da criança, ajudando a construir uma sociedade mais democrática, garantindo
um atendimento de boa qualidade a todos, reconhecendo, valorizando, e respeitando as diferenças de gênero,
étnicos-raciais e religiosas.

A Organização trabalha oferecendo condições para que a criança realmente seja criança, ativa e questionadora
tendo contato com outras crianças, construindo valores e aprendendo a respeitar os sentimentos, ideias, atitudes,
tanto suas quanto de seus semelhantes.

O compromisso com uma Educação infantil de qualidade para todas as crianças não pode deixar de ressaltar o
trabalho pedagógico com as crianças com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas
habilidades/superdotação. Em relação a elas, o planejamento das situações de vivência e aprendizagem deve:

- garantir-lhes o direito à liberdade e à participação enquanto sujeitos ativos;

- ampliar suas possibilidades de ação nas brincadeiras e nas interações com as outras crianças, momentos em que
exercitam sua capacidade de intervir na realidade e participam das atividades curriculares com os colegas;

- garantir-lhes a acessibilidade de espaços, materiais, objetos e brinquedos, procedimentos e formas de
comunicação a suas especificidades e singularidades;

- estruturar os ambientes de aprendizagem de modo a proporcionar-lhes condições para participar de todas as
propostas com as demais crianças;

- garantir-lhes condições para interagir com os companheiros e com o professor;

- preparar cuidadosamente atividades que tenham uma função social imediata e clara para elas;

- organizar atividades diversificadas em sequências que lhes possibilitem a retomada de passos já dados;

- preparar o espaço físico de modo que ele seja funcional e possibilite locomoções e explorações;

- cuidar para que elas possam ser ajudadas da forma mais conveniente no aprendizado de cuidar de si, o que inclui a
aquisição de autonomia e o aprendizado de formas de assegurar sua segurança pessoal;

- estabelecer rotinas diárias e regras claras para melhor orientá-las;
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- estimular a participação delas em atividades que envolvam diferentes linguagens e habilidades, como dança,
canto, trabalhos manuais, desenho etc., e promover-lhes variadas formas de contato com o meio externo;

-dar-lhes oportunidade de ter condições instrucionais diversificadas – trabalho em grupo, aprendizado cooperativo,
uso de tecnologias, diferentes metodologias e diferentes estilos de aprendizagem;

- oferecer, sempre que necessário, materiais adaptados para elas terem um melhor desempenho;

- garantir o tempo que elas necessitam para realizar cada atividade, recorrendo a tarefas concretas e funcionais por
meio de metodologias de ensino mais flexíveis e individualizadas, embora não especialmente diferentes das que são
utilizadas com as outras crianças;

- realizar uma avaliação processual que acompanhe suas aprendizagens com base em suas capacidades e
habilidades, e não em suas limitações, tal como deve ocorrer para qualquer criança;

- estabelecer contato frequente com suas famílias para melhor coordenação de condutas, troca de experiências e de
informações.

O importante é reconhecer que a Educação Inclusiva só se efetiva se os ambientes de aprendizagem forem sensíveis
às questões individuais e grupais, e neles as diferentes crianças possam ser atendidas em suas necessidades
específicas de aprendizagem, sejam elas transitórias ou não, por meio de ações adequadas a cada situação.

4.5 - Quadro das salas de aula com os respectivos horários de ocupação das turmas, com os
respectivos profissionais e horário que atuam.

Quadro das salas de aula com os respectivos horários de ocupação das turmas, com os respectivos profissionais e
horário que atuam;

As salas serão Salas Ambiente, que serão designadas como: Sala de Raciocínio Lógico; Sala de Linguagens e Sala
de Artes, como seguem no quadro, com horários de ocupação das turmas e respectivos profissionais e horários em
que atuam.

SALAS AMBIENTES ATIVIDADES
HORÁRIOS DE
OCUPAÇÃO

PROF. RESP

Sala 1
Raciocínio
Lógico

Atividades que estimulem o
raciocínio, como: Jogos de
sequência lógica, tabuleiros,
quebra cabeça, lego, jogos de
construção.

30 minutos Professores

Sala 2 Linguagens

Atividades que possibilitem a
criança expressar-se e utilizar
a linguagem oral, como:
teatros, fantasias, fantoches,
dedoches, faz de conta.

30 minutos Professores
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Sala 3 Artes

Atividades que as crianças
explorem o ambiente ao redor
e consiga expressar suas
emoções, por meio da arte,
como: pinturas livres e
direcionadas com guache,
arte com papéis diversos e
recicláveis.

30 minutos Professores

4.7 - Plano de Trabalho dos Gestores da Unidade Educacional, considerando as metas da
UE.

Plano de Trabalho dos Gestores da Unidade Educacional Considerando as Metas.

A gestão escolar democrática abrange o contexto social, político e cultural em que a escola se insere, garantindo a
participação da comunidade escolar e dos colegiados nos processos de tomada de decisão, no planejamento, na
execução e na avaliação da qualidade das ações educativas.

Isso inclui:

- Organização, gerenciamento, administração, avaliação dos Programas e Projetos a serem desenvolvidos na
Organização em parceria com a comunidade assegurando o aperfeiçoamento da qualidade ofertada na unidade
educacional;

- Participação nas propostas pelos parceiros da Organização;

- Propiciar aos funcionários e a sua participação em formações e capacitações na comunidade e dentro da
Organização;

- Cadastro de lista de espera/matrícula.

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 que solicitam uma mudança drástica nos conceitos em
como dirigir a instituição, administrá-la e atingir os objetivos propostos nesse âmbito de mudanças.

Gestão é a soma de esforços e uma constante atualização e aprimoramento. Deve sempre procurar alinhar e associar
a teoria e a prática na busca da compreensão dos processos, através da leitura da realidade em que vivemos e
estamos inseridos, com indicadores que implementam ações, permitindo a reflexão sistemática da prática, sua
discussão e referências que norteiam o processo de gestão.

Desta forma, a fim de atingir e alcançar uma gestão democrática, a equipe gestora do Grupo de Oração Esperança,
que cumprindo o Termo de Referência Técnica será composto em 2018 pelo Diretor Educacional e Orientador
Pedagógico e a gestão escolar democrática do Grupo de Oração Esperança pressupõe:

I - a definição de metas de acordo com os objetivos sócio-políticos e pedagógicos a serem alcançados no processo
de formação e de aprendizagem dos alunos;

II - a constituição de equipes de trabalho que atue de forma cooperativa e solidária, favorecendo a formação e a
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aprendizagem de seus integrantes;

III - a explicitação, análise e reflexão do trabalho coletivo e intersubjetivo, buscando a superação por meio do
diálogo e do consenso;

IV - ação intencional da equipe gestora com o projeto pedagógico construído coletivamente.

A gestão do cotidiano escolar

A gestão do cotidiano escolar abrange aspectos sócio-pedagógicos, administrativos e financeiros que visam atingir
seu objetivo estatutário, bem como seus programas e projetos.

A gestão do cotidiano escolar do Grupo de Oração Esperança envolve, dentre outras, especificamente:

I - a gestão do tempo;

II - a gestão do espaço;

III - a gestão das interações sociais;

IV - a gestão das informações e do conhecimento.

A Equipe Gestora da Organização, respeitando a especificidade de suas competências, atua de forma integrada,
responsabilizando-se:

I - pela organização e gestão do cotidiano educacional, norteada pelos processos coletivos de tomada de decisão, de
planejamento, de execução e de avaliação da qualidade das ações educativas, visando o cumprimento de sua missão
estatutária, assim como à elaboração e ao desenvolvimento dos seus Programas e Projetos.

A Equipe Técnica, constituída pela Diretora e Orientadora Pedagógica que trabalham na unidade educacional, atua
de forma integrada:

I - na participação da organização e da gestão do cotidiano escolar;

II- no planejamento, na execução e na avaliação das ações educativas, responsabilizando-se pela efetivação dos
Programas e Projetos.

Esse Plano de Trabalho visa sistematizar um conjunto de ações interdependentes que tem como objetivo contribuir
para a melhoria e continuidade da proposta pedagógica, garantindo um trabalho coletivo e real, permeados pela
cooperação e solidariedade dos elementos envolvidos partindo dos momentos de conflitos procurando uma
superação para a prática pedagógica através de:

- Elaboração do Projeto Pedagógico da Organização;

- Avaliação, coordenação, a construção/ e/ reconstrução do Projeto pedagógico, junto com a equipe escolar;

- Desenvolver o trabalho técnico de interação de todos os elementos que atuam na formação do educando,
viabilizando o trabalho pedagógico coletivo e facilitando o processo comunicativo da comunidade escolar e de
associações vinculadas a ela;

- Garantir a coerência da linha sócio- pedagógica- educacional da Organização, definidos a partir dos valores
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concebidos em seu Estatuto e Plano de Ação.

A Equipe de Apoio Escolar, constituída por Agente Educacional/Monitora, Serviços Gerais e Merendeira, atua de
forma integrada, respeitando-se a especificidade de seus cargos:

I - na participação da organização e da gestão do cotidiano escolar;

II - no planejamento, execução e avaliação das ações inerentes ao seu trabalho, assegurando o atendimento aos
objetivos e às funções da unidade educacional.

PLANO DE TRABALHO DA EQUIPE GESTORA

(Metas)

OBJETIVO CAUSA AÇÃO RESPONSÁVEL PERIODICIDADEINDICADORES

1 Garantir a
realização 100% da
proposta pedagógica

Garantia da
infância

Através da
Metodologia de
Projetos/respeitando
as particularidades
ligadas a
diversidade (de
gênero, etnias,
culturais e
psicofísicas.

Equipe Gestora,
Orientadora
Pedagógica
Professora e
Agente
Educacional

Abril a Abril
Planejamento Institucional,
Proposta Pedagógica.
Cumprimento de Metas

2. Manter 100° a
Capacidade de
Atendimento

Atender a
demanda

Lista de Espera Equipe Gestora Abril a Abril Vagas Atendidas

3. Promover
Capacitação dos
Funcionários

Rotatividade

Reuniões de Estudo,
formação
continuada, e
participação nas
formações Feac,
Prefeitura, Ceasa.

Equipe Gestora Abril a Abril Desempenho profissional

OBJETIVO CAUSA AÇÃO RESPONSÁVEL PERIODICIDADE INDICADORES

4. Registro da Prática
Educativa

Ações a serem
desenvolvidas

Organizar, orientar e
auxiliar quanto aos
procedimentos realizados.

Orientadora
Pedagógica

Anualmente
Auto -Avaliação/Registro das
Atividades

5.Responsabilidade á
Alimentação Saudável

Desenvolver
alimentação adequada

Visitas da Nutricionista/
cursos e orientações as
proporcionar um ambiente
saudável e acolhedor

Equipe Gestora,
Orientadora Pedagógica
Professora e
Agente Educacional
Cozinheira
Serviços Gerais

Anualmente
Crianças tendo experiências
agradáveis
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6. Realizar Reuniões
Pedagógicas para
Planejamento ao longo do
ano

Estruturar o trabalho a
ser desenvolvido de
acordo com as
referências
curriculares de
educação infantil

Planejamento, avaliação do
trabalho desenvolvido e
reestruturação do trabalho,
quando necessário

Equipe Gestora,
De acordo
com o
calendário

Reuniões realizadas e Ata

7. Garantir a Infância
Acesso a escola e seus
direitos

Matrícula, atendimento
prestado, garantia da
execução do Plano de
Trabalho, em consonância
com Referencial de
Educação Infantil, LDB,
Estatuto Social, entre
outros

Equipe Gestora,
Orientadora Pedagógica
Professora e
Agente Educacional
Cozinheira
Serviços gerais

Anualmente

Garantia do PPP, Desempenho do
trabalho realizado, do Plano de ação,
das condições de trabalho adequada,
de acordo com a legislação, normas
e metas, e da participação em órgãos
conveniados.

8. Interação família x escola
Ausência familiar na
escola

Favorecer a participação
dos pais em reuniões
pedagógicas, garantir o
acompanhamento nas
vivências e produções das
crianças

Coordenadora Pedagógica

De acordo
com o
calendário/ e
com a
necessidade
apresentada
tanto pela
família quanto
pela escola

Reuniões, comissão de pais,
participação em eventos e escolares.

9. Eventos
Socialização/
lazer/troca de
experiências

Eventos /Festas culturais

Equipe Gestora,
Orientadora Pedagógica
Professora e
Agente Educacional
Cozinheira
Serviços gerais

De acordo
com o
Planejamento/
e ações como
dia da família/
dia das
crianças/
Natal etc...

Eventos oferecidos como
instrumento de planejamento

4.9 - Planos de Ensino dos professores contendo: profissionais envolvidos, objetivos,
conteúdos, metodologia, instrumentos e princípios para avaliação.

Planos de Ensino do Agrupamento III contendo: profissionais envolvidos, objetivos, conteúdos, metodologia, instrumentos e
princípios para avaliação;

Grupo de Oração Esperança –ANA GOE Assoc. Nazarena Assistencial

Plano Anual de Ensino do Professor

Vanessa Aparecida Bernardo
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Agrupamento III A-2018

“Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção.”

Paulo Freire

“A educação infantil, primeira etapa da Educação Básica, é um direito humano e social de todas as crianças até seis anos de idade, sem
distinção alguma decorrente de origem geográfica, caracteres do fenótipo (cor da pele, traços de rosto e cabelo), da etnia, nacionalidade,
sexo, de deficiência física ou mental, nível socioeconômico ou classe social. Também não está atrelada à situação trabalhista dos pais, nem
ao nível de instrução, religião, opinião política ou orientação sexual. Ela é oferecida em creches e pré-escolas, as quais se caracterizam como
espaços institucionais não domésticos que constituem estabelecimentos educacionais públicos ou privados que educam e cuidam de crianças
de o a 5 anos de idade no período diurno, em jornada integral ou parcial, regulados e supervisionados por órgão competente do sistema de
ensino e submetidos a controle social”.

Portal MEC- Janeiro 2013

É na Educação Infantil que a criança abre a porta de acesso da sociedade, pois tem a oportunidade de construir suas hipóteses e
aprendizagens sobre o mundo ao seu redor. Com isso, ela constrói sua própria identidade, baseada na exploração do meio em que vive, na
construção dos relacionamentos interpessoais, na obtenção do conhecimento e valores que precisam ser ensinados e nas brincadeiras, que são
maneiras produtivas de adquirir conhecimento e relacionar-se com o outro.

Vygotsky (1999), a brincadeira exerce uma forte influência no desenvolvimento infantil uma vez que é utilizada pela criança, de um lado
pela necessidade de ação e por outra para satisfazer suas impossibilidades de executar determinadas ações.

De acordo com esta linha de pensamento e a divisão de eixos estabelecidas para educação infantil, que englobam linguagem oral,
movimento, artes, matemática, música, natureza em sociedade, serão trabalhados projetos ao longo do ano letivo que irão abordar
importantes temas para a aprendizagem e desenvolvimento da criança. O Projeto Adaptação, priorizará os eixos: Linguagem Oral e
Natureza e a Sociedade. Buscará receber a criança de maneira acolhedora, fazendo com que a mesma possa regressar ao ambiente escolar
sentindo-se segura durante a rotina. Projeto Identidade: Incentivar o autoconhecimento e compreender o crescimento humano (infância,
adolescência e idade adulta) e as mudanças do corpo, o conceito de idade (juventude e velhice). Projeto Partilhando Valores: A escola é o
local onde se constrói o conhecimento humano, não há como aprender sem o convívio com o outro. É justamente nesse convívio que os
valores se tornam notório. A Educação Infantil é o primeiro contato da criança com o mundo, e nesse momento podemos construir valores
que os acompanharam para o restante de suas vidas, sendo assim a criança se encontra em construção. Valores se constroem com a interação
com o outro, no dia a dia, nas situações de conflitos. A Instituição assume o compromisso de elaborar atividades juntas às crianças, sobre
comportamento, agindo em prol do bem comum, descobrindo a amizade, respeito, amor, partilha, perdão, união, bondade, Esperança, fé, paz,
responsabilidade. Projeto Copa do Mundo: O futebol é uma das maiores paixões do povo brasileiro. Mesmo ganhando ou perdendo as
pessoas continuam com a paixão. Quando se fala de Copa do Mundo todos ficam atentos para torcer por seu país, não importa onde está,
todas as nações se unem e acompanham os jogos. Também encontramos uma grande oportunidade para se trabalhar o respeito entre as
crianças, pois se trata de um evento onde pessoas diferentes se unem com um só propósito. Será priorizado conhecer, valorizar e divulgar as
diversas culturas envolvidas na Copa do mundo.

Projeto Rural: Apresentar para as crianças as diferenças entre o campo e a cidade, para que valorizem e respeitem suas características e
costumes.

Projeto As Riquezas do Meu Brasil: Eixos de linguagem oral, natureza e sociedade. O Brasil este ano passará por vários acontecimentos,
onde os mesmos poderão marcar o nosso futuro, saímos do período de copa do mundo, comemorando a Independência do Brasil, partindo
para as eleições. Tal acontecimento enriquece a Educação, pois podemos abordar vários assuntos que falam do nosso país em geral.
Priorizará os eixos de linguagem visual, linguagem oral e artes. Projeto Meio Ambiente: Conhecer as belezas, curiosidades e fragilidades
do meio ambiente, vivenciando o lado negativo e positivo das ações do homem e valorizar a preservação. Projeto Natal: Despertar nas
crianças o verdadeiro sentido do Natal através da participação de atividades alegres e lúdicas, enfatizando um ambiente festivo, e acolhedor,
demonstrando a solidariedade e amor ao próximo.

Além dos projetos pré estabelecidos, será trabalhado um projeto paralelo, escolhido pela professora juntamente com o seu agrupamento,
tendo em vista a necessidade da turma. Projeto Caixa Surpresa, que tem como objetivo tem como objetivo estimular a oralidade, aproximar
as crianças da escrita, a espontaneidade, às percepções sensoriais, além de aperfeiçoar cada vez mais seu esquema corporal e conhecer as
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letras do alfabeto de forma significativa. Permite ainda, socializar seu conhecimento sobre o objeto e integrar as famílias às atividades
escolares. Temos ainda o Projeto Dia do Brinquedo que ocorre toda sexta-feira, ao qual as crianças trazem de suas casas um brinquedo para
socialização e integração com os amigos.

A avaliação será contínua, através da avaliação semanal, feita com percepções do agrupamento de como ocorreram as atividades contidas no
semanário, avaliações individuais de desenvolvimento de cada criança, feita por meio de observações de cada aluno.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CONCEPÇÃO DO BRINCAR E APRENDER NA VISÃO DE VYGOTSKY

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

DIRETRIZES CURRICULARES DA EDUCAÇÃO BÁSICA PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL: UM PROCESSO CONTÍNUO DE
REFLEXÃO E AÇÃO

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

LIMA, Elvira de Souza. Como a criança pequena se desenvolve. São Paulo: Sobradinho, 2001.

4.10 - Plano de trabalho do pedagogo de Educação Especial, contendo: objetivos, ações
diretas com a criança público-alvo, ações junto ao professor, intervenções com a turma,
metodologia, recursos e materiais; princípios e instrumentos de avaliação.

Plano de trabalho do pedagogo de Educação Especial:

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 apresentam comportamentos particulares que afetam os
comportamentos rotineiros das práticas pedagógicas, sendo necessário que os professores envolvidos, realizem
ajustes necessários a fim de alcançar as potencialidades e capacidades das crianças.

Incluir é, o respeito as diferenças e limitações do educando, proporcionando ao aluno a liberdade de aprender do
seu modo, no seu tempo fazendo suas próprias assimilações e conexões por seus diversos caminhos.

Vale ressaltar que, a educação especial tem como principal objetivo a inclusão, e esta, será uma prática cotidiana da
escola, com atividades coletivas que proporcionem a criança, acesso ao conhecimento e aprendizagem,
desenvolvendo-se cognitivamente, psicologicamente e socialmente.

Desta forma, para que o trabalho seja satisfatório, dependerá do projeto de inclusão, que se efetuará por meio de
trabalho cooperativo entre professores e o professor especializado na busca de estratégias de ensino, metodologias
adequadas, ajustes e adaptações nas atividades, em que houver necessidade. Organização da didática, do tempo e
do espaço: trata-se da introdução de recursos e materiais necessários para que as crianças com necessidades

https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/pedagogia/concepcao-do-brincar-e-aprender-na-visao-de-piaget-e-vygotsky/32223
https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/pedagogia/concepcao-do-brincar-e-aprender-na-visao-de-piaget-e-vygotsky/32223
http://campinas.sp.gov.br/arquivos/educacao/04_diretrizes_infantil.pdf
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especiais atinja os resultados propostos em grupo. O tempo refere-se à rotina diária que deve acompanhar as demais
crianças e o espaço será favorável para todo esse desenvolvimento, sendo um espaço acolhedor, seguro, inclusivo e
que estimule os pontos fortes de cada uma delas e auxilie quanto aos pontos fracos e adaptações necessárias.

A avaliação do desenvolvimento das crianças com necessidades educacionais especial ocorrerá de maneira global,
avaliando os aspectos de maneira qualitativa, abordando as necessidades físicas, emocionais, estilos cognitivos,
maior valorização das potencialidades, das aptidões e dos interesses e do empenho do aluno com necessidades
especiais. Desta forma, a avaliação proporcionará a reflexão sobre a prática pedagógica do professor da sala regular
a fim de proporcionar inferências quando necessário.

5 - COMPROMISSOS DA UNIDADE EDUCACIONAL.

5.1 - Quadro com Plano de Ação, contendo: problemas identificados; prioridades
estabelecidas; metas definidas; ações para cumprimento das metas; responsáveis pelas ações;
indicadores para monitoramento das ações e cronograma das ações planejadas

V - Compromissos da Unidade Educacional

Problemas
Identificados

Prioridades Metas Ações Responsáveis Cronogramas

Banheiro para
cadeirante em
processo de
construção

finalizar a construção
do banheiro

Qualificar o
espaço físico
e garantir os
processos
inclusivos

Comunicar o setor
administrativos os
problemas
identificados.

Equipe Gestora Aé o final de 2018

Falta de
Autonomia do
Agrupamento nos
momentos de
higiene bucal

Desenvolver a
autonomia no auto
cuidado

Alcançar os
objetivos
curriculares

Atividades Lúdicas
(teatro, fantoches,
contação de
histórias) que
trabalhem a
autonomia

Equipe Docente
Durante o ano
letivo

Dificuldade de
Adaptação aos
Novos Espaços da
Unidade Escolar

Desenvolver
atividades que permite
a percepção dos
espaços

Favorecer
ambiente
escolar
saudável e
adaptado

Atividades lúdicas
de socialização
entre as turmas

Equipe Docente
Durante o ano
letivo
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6 - QUADRO CONTENDO O PLANO FINANCEIRO COM PREVIÃO DE
INVESTIMENTOS PARA AQUISIÇÕES,MANUTENÇÕES, ETC.
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