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1.      OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 
  
Desenvolvimento do termo  de colaboração para a execução de atividades  de atendimento 
educacional de crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos e 11(onze) meses de idade, matriculados na 
Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, em complementação à Rede Municipal de 
Ensino do Município de Campinas, conforme: 
  
 Edital de Chamamento Público nº 02/2018. 
  
Termo de Aditamento de Colaboração Nº 168/19 
  
Processo Administrativo Nº PMC 2018.00009821-76 
  
Termo de Colaboração Nº 049/18 
  
Termo de Ratificação Nº 011/19 
  
Prorrogação: De 01/02/2020 a 31/01/2021 
  

1.1.            ALUNOS ATENDIDOS: 78 ( setenta e oito) crianças de 3 a 5 anos e onze meses. 
1.2.            FASES E ETAPAS DA EXECUÇÃO DO PROJETO 

  

ETAPAS JAN FEV MAR AB MAI JU JUL AGOS SET OUT NOV DEZ 

DESENVOLVIMENTO 
DO PROJETO 

PEDAGÓGICO / 
PLANO DE TRABALHO 

X X X X X X X X X X X X 

ATIVIDADES 
PEDAGÓGICAS 

ALUNOS / 
PROFESSORES 

X X X X X X X X X X X X 

ATIVIDADES 
RECREATIVAS 

ALUNOS/MONITORES 

X X X X X X X X X X X X 

FORMAÇÃO 
CONTINUADA 

X X X X X X X X X X X X 

REUNIÃO DE FAMÍLIA 
E PROFESSORES 

X     X       X     X   

REUNIÃO 
PEDAGÓGICA PARA 

AVALIAÇÃO 

  X       X   X       X 

REUNIÃO DE 
PLANEJAMENTO 

X X X X X X X X X X X X 
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PROJETOS ESPECIAIS     X     X   X   X     

EVENTOS CULTURAIS           X     X X   X 

PASSEIO/ESTUDO DO 
MEIO 

              X         

FÉRIAS / RECESSO/ 
PROFESSOR 

X           X         X 

CADASTRO INICIAL                 X X     

CADASTRO 
CONTÍNUO 

X X X X X X X X X X X X 

  
  

 
2.CARACTERIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA DA U.E. 

 
 
2.1.AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO 

TIPO DO ATO DESCRIÇÃO DO 
TIPO DO ATO 

DATA DO ATO Nº DO ATO DESCRIÇÃO 
COMPLEMENTAR 

PORTARIA AUTORIZAÇÃO 23/12/2010 108/2010 PORTARIA DE 
CREDENCIAMENTO 

/ AUTORIZAÇÃO 
DE 

FUNCIONAMENTO 

OUTROS TERMO DE 
COLABORAÇÃO 

04/06/2018 49/2018 VIGÊNCIA 
01/02/2020 A 
31/01/2021 

 
 
 

2.2.HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DA U.E. 

 
- Horário de Funcionamento da U.E.: Das 07:00 às 17:30 horas. 
 
- Horário de Atendimento dos Turnos: 

TURNO INÍCIO TÉRMINO 

INTEGRAL 07:00 17:00 
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2.3. IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR 

 

NOME: “GRUPO  DE ORAÇÃO ESPERANÇA” 
 
Portaria de Autorização de Funcionamento: Lei Nº 3984, de 21 de dezembro de 1983. 
 
Endereço: Rua Profº. Luiz Rosa, nº 184, Bairro Botafogo 
 
CEP: 13020-260 
 
Telefone: 3236:2240 / 3236.1115 
 
Endereço Eletrônico: adm@anabrasil.org  / anagoe@anabrasil.or  
 

2.3.1. HISTÓRICO DA UNIDADE ESCOLAR 
 

O GRUPO DE ORAÇÃO ESPERANÇA (GOE) é uma organização não governamental, com personalidade 

jurídica própria e cofinanciada pela Secretaria Municipal de Educação (SME) e integra o Sistema 

Municipal de Ensino de Campinas.  

Tem como Mantenedora a Igreja do Nazareno Central de Campinas.  
 
A história do Grupo de Oração Esperança começou em 1977 com o Lar Infantil “Irmã Maria Antônia” 
que era um dos projetos da Associação Beneficente Filantrópica Grupo de Oração Esperança. 

Essa Associação nasceu com a finalidade de trabalhar com prostitutas, procurando conduzir essas 
mulheres para uma vida com dignidade e, assim, conquistarem o seu lugar na sociedade.  

Com o passar dos anos, passou a atender mulheres grávidas, abandonadas, que vinham pedir ajuda 
e, muitas vezes, eram encaminhadas pelo Juizado de Menores. 

Com o atendimento a tais moças, surgiu a necessidade de uma Creche, onde as crianças seriam 
colocadas para que suas mães pudessem trabalhar. 

Essa Creche foi adquirida através da freira, Irmã Maria Antônia que dirigia duas creches distintas: 
uma com 20 (vinte) crianças e um orfanato com 65 (sessenta e cinco) crianças. Porém com o 
falecimento da irmã Maria Antônia, o Dr. Jorge Raful, mantenedor do orfanato, solicitou auxílio, 
propondo que o Grupo de Oração Esperança assumisse o orfanato deixado pela Irmã. 

Como a Entidade Grupo de Oração Esperança não tinha condições para manter o Orfanato, aos 
poucos o local foi transformado em Creche, com atendimento em período integral. Dessa forma, essa 
creche era o lugar onde as moças grávidas, após o parto, deixavam seus filhos para trabalharem. 

mailto:adm@anabrasil.org
mailto:anagoe@anabrasil.or
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Durante esse período, era feito um trabalho social direcionado para a recolocação profissional e 
social dessas mulheres e adolescentes, e, orientação para que elas se organizassem e se 
estruturassem para cuidar da criança.  

Como o número de crianças nascidas das moças atendidas era pequeno, estendeu-se o trabalho para 
outras crianças, já que a procura por vagas era grande. 

Nasceu assim, a creche em período integral, que inicialmente era assistencial e após a mudança da 
lei em 2010, passou a pertencer ao Ministério da Educação. 

Após alguns anos, a diretoria do Grupo, por questões financeiras, sentiu necessidade de renovar o 
projeto, para isso, procurou a Associação Nazarena Assistencial, pois sabia do trabalho sério 
desenvolvido pela instituição, cujo objetivo   vinha de encontro ao que desejavam para o Grupo de 
Oração e Esperança. 
 
Assim, em reunião com o pastor Aguiar Valvassoura, pastor da Igreja do Nazareno em Campinas, 
ofereceram a transferência do Grupo de Oração Esperança para diretoria do ANA (Associação 
Nazarena Assistencial) 
 
Então, a partir de fevereiro de 2018, o Grupo de Oração Esperança passou a ser administrado pela 
diretoria da Associação Nazarena Assistencial – ANA, que veio para agregar valores morais e éticos 
e dar continuidade ao trabalho social e educacional que há anos vinha sendo desenvolvido. 
 
Atualmente a Escola atende, 78 crianças, na faixa etária de 3 a 5 anos e onze meses de idade, em 
período integral, das 07:00 às 17:00, contando com 60% provindos do Convênio com a Prefeitura 
Municipal de Campinas e Fundação FEAC e 40% de recursos próprios advindos de doações e 
apadrinhamentos.  
 
Confiados no desejo de oferecer sempre o melhor para as crianças, a Instituição trabalha a fim de 
aumentar o potencial, ampliando assim as possibilidades de melhoria do trabalho hoje oferecido à 
comunidade. 
 
 

 
2.3.2. CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÔMICAS E CULTURAIS DA COMUNIDADE ESCOLAR 
 
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, devido a muitas famílias residirem em outras regiões, mas atuarem 
profissionalmente na região central, torna-se mais acessível o atendimento desta unidade 
para   essas 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. 
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 A unidade GOE  fica próxima  ao terminal central,  no seu entorno há o corredor de pontos de ônibus 
de diversas linhas,  que acessam o terminal e demais bairros da periferia de Campinas. 
Por estar a unidade do GOE   localizada em uma região central,  encontra-se nas proximidades: postos 
de gasolina, supermercados, padarias, igrejas, lojas de roupas e acessórios, cartório, gráficas, 
restaurantes, papelaria, costureiras, Escolas Estaduais e Municipais. 
A região central do município apresenta características peculiares, prédios e espaços invadidos, onde 
vivem famílias que sobrevivem do recolhimento de recicláveis. Há também na região, 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. 
Geralmente, a maioria das famílias, possui um membro que trabalha no mercado informal, sem 
registro em carteira como:  empregada doméstica, vendedores autônomos, pedreiro. Havendo ainda 
famílias que se encontram desempregadas. 
Até o momento, a unidade conta com 78 (setenta e oito) crianças matriculadas, na faixa etária de 3 
anos até 5 anos e onze meses, sendo a maioria vinda de famílias residentes na região Central e de 
bairros periféricos de Campinas. Há também muitos pais que trabalham na região próxima da 
unidade. 
A maioria das crianças residem com a figura materna e paterna, mas há também famílias onde 
somente a figura materna é presente, tornando-se a mãe, detentora dos cuidados e de suprir as 
necessidades da família. Há   casos que as crianças residem com avós. Há situações, em que a figura 
paterna fica proibida do contato com a criança de acordo com o termo legal da Vara da Infância e 
outros órgãos. 
A renda familiar varia em média de até três salários mínimos.  Outra característica das crianças 
atendidas pela unidade é o convívio com a violência doméstica, abusos sexuais, negligência, maus 
tratos, devido uso de drogas e entorpecentes pelos genitores, cujas   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 em situação de detenção. 
  
 

 
2.4. INFRAESTRUTURA PREDIAL / RECURSOS FÍSICOS E MATERIAIS / EQUIPAMENTOS 

 
PARTE TÉRREA: 

01 Secretaria  

01 Banheiro   

02 Salinhas pequenas  Para guardar jogos e brinquedos 

01 Sala p/ Coordenação 

Pedagógica  

Atendimento das necessidades gerais da 

UE. 

01 Almoxarifado Guarda de materiais  
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01 Refeitório para crianças Equipado com mesas e bancos 

adaptados à faixa etária atendida. 

01 Copa/ Cozinha Copa e Cozinha equipadas com fogão 

industrial, coifa, geladeiras, freezers, 

batedeira, liquidificador etc. e utensílios 

para o preparo dos alimentos. 

01 Despensa Guarda/ estoque de alimentos  

01 Refeitório 

p/funcionárias 

Mesa, cadeiras. Geladeira, pia. 

01 Lavanderia Equipada com: tanque, máquina de lavar 

roupas, armários para armazenar os 

produtos em uso. 

01 Sala de aula / Linguagem Com: ventiladores e móveis próprios à 

faixa etária 

01 Sala de aula / Raciocínio 

lógico 

Com: ventiladores e móveis próprios à 

faixa etária 

01 Sala de aula / Artes Com: ventiladores e móveis próprios à 

faixa etária 

01 Brinquedoteca / 

Biblioteca 

Sendo montada 

01 Pátio: (Parte coberta / 

Parte descoberta) 

Bebedouro e filtro 

02 Banheiros masculinos / 

infantis 

 

03 Banheiros femininos / 

infantis 

 

01 Banheiro adaptado  

01 Banheiro p/ adultos  
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01 Vestiário  

01 Depósito Materiais 

Limpeza 

 

01 Tanque de areia fechado 

com telas 

 

 

Observações: 

1. As salas das crianças são equipadas com ventiladores e móveis próprios à faixa etária. 

2. Copa e Cozinha equipadas com fogão industrial, coifa, geladeiras, freezers, batedeira, 

liquidificador etc. e utensílios para o preparo dos alimentos. 

 

PARTE SUPERIOR: 

01 Sala Direção Pedagógica   

01 Sala de Apoio Coordenação Pedagógica   

01 Sala Guarda de Equipamentos   

01 Sala Arquivo Morto   

01 Pequena copa / desativada   

01 Sala de Captação de Cupom 

Fiscal/Doação  

  

 
2.4.1 - ESPAÇOS PEDAGÓGICOS / METRAGEM  

     

ESPAÇOS METRAGEM 

  

SALA DE LINGUAGEM 28,4 M² 

SALA DE RACIOCÍNIO LÓGICO 40,85 M² 

SALA DE ARTES 26,9 M² 

BANHEIRO INFANTIL FEMININO 
1 M² (3 X 1M² 

BANHEIRO INFANTIL MASCULINO 9,6 M 

BANHEIRO ADAPTADO 2,7 M² 

PATIO INTERNO 154,35 M² 

COZINHA 16,17 M² 
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COPA 14,28 M² 

DESPENSA 4,35 M² 

BANHEIRO ADULTO 1,80 M² 

VESTIÁRIO FEMININO 1,30 M² 

REFEITÓRIO INFANTIL 25,84 M² 

SECRETARIA 20,47 M² 

SALA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 13,6 M² 

ALMOXARIFADO / MATERIAL DE LIMPEZA 7,5 M² 

LAVANDERIA 11,76 M² 

SALA DIREÇÃO 23,14 M² 

SALA APOIO/ COORDENAÇÃO 22,36 M² 

SALA ARQUIVO MORTO 10,68 M² 

SALA P/ADMINISTRATIVO 27 M² 

PARQUE DE AREIA 27 M² 

 
 

2.4.2. QUADRO DE OCUPAÇÃO DAS TURMAS 

 

TURMA HORÁRIO ATIVIDADE 

AG.III/A 07:00 ÀS 17:00 Atividades lúdicas voltadas para o 

desenvolvimento da expressão do 

pensamento, interação, comunicação 

e socialização. 

AG.III/B 07:00 ÀS 17:00 Atividades lúdicas voltadas para o 

desenvolvimento da expressão do 

pensamento, interação, comunicação 

e socialização. 

AG.III/C 07:00 ÀS 17:00 Atividades lúdicas voltadas para o 

desenvolvimento da expressão do 

pensamento, interação, comunicação 

e socialização. 
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TURMA PERÍODO PROFESSOR CARGA 

HORÁRIA 

MONITOR CARGA 

HORÁRIA 

Nº ALUNOS 

P/TURMA 

AG.III/A INTEGRAL 1 22 HS 1 44 HS 26 

AG.III/B INTEGRAL 1 22 HS 1 44 HS 26 

AG.III/C INTEGRAL 1 22 HS 1 44 HS 26 

 

 

2.5. QUADRO DE PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA U.E. 

        2.5.1. QUADRO DE HORÁRIO DA EQUIPE GESTORA 

NOME FUNÇÃO JORNADA HORÁRIO DE 

TRABALHO  

FORMAÇÃO 

Ana Luiza de 

Oliveira Alonso 

Diretora 

Educacional 

44 horas 07:30 às 17:30 Pedagogia 

Adriana Martins Coordenadora 

Pedagógica 

44 horas 07:00 às 17:00 Pedagogia 

 

 

2.5.2. QUADRO DE HORÁRIO DOS PROFESSORES 

NOME FUNÇÃO JORNADA HORÁRIO DE 

TRABALHO 

FORMAÇÃO 

Wandevane Pereira Professora de 

Educação 

Infantil 

22 hrs 

Semanais 

07:00 às 11:15  Quinta-feira 

11:15 às 13:15 

Cíntia Lima Moura 

de Miguel 

Professora de 

Educação 

Infantil 

22 hrs 

semanais 

07:00 às 11:15 Quinta-feira 

11:15 às 13:15 
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Simone Mendes 

Ferreira 

Professora de 

Educação 

Infantil 

22 hrs 

semanais 

07:00 às 11:15  Quinta-feira 

11:15 às 13:15 

 

 

2.5.3. QUADRO DE HORÁRIO DE MONITORAS / AUXILIAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

NOME FUNÇÃO JORNAD

A 

HORÁRIO DE 

TRABALHO 

HORÁRIO DE 

FORMAÇÃO 

Gleyciane Santos Silva Monitora de 

Educação 

Infantil 

44 hrs 

semanais 

Segunda, Quarta 

e Quinta, Sexta 

  08:00 às 17:30 

Terça: 08:30 às 

17:30 

Terça-feira 

Das 06:30 às 

08:30. 

Jéssica Fernanda 

Barboza Xavier 

Joaquim 

Monitora de 

Educação 

Infantil 

44 hrs 

Semanais 

Segunda, Quarta 

Quinta, Sexta: 

Das 08:00 às 

17:30 

Terça:08:30 às 

17:30 

Terça-feira 

Das 06:30 às 

08:30. 

Juliana de Oliveira 

Strumendo 

Monitora de 

Educação 

Infantil 

44 hrs 

Semanais 

Segunda: 08:00 às 

17:00; 

Terça: 08:30 às 

17:30 

Quarta e Quinta: 

08:00 às 17:30 

Sexta: 07:30 às 

17:30 

Terça-feira 

Das 06:30 às 

08:30. 

Sandra Velma Souza Monitora de 44 hrs Segunda e Terça-feira 
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da Costa Educação 

Infantil 

Semanais Quarta: 

08:00 às 17:30 

Terça: 08:30 às 

17:30 

Quinta: 08:00 às 

17:00 

Sexta: 07:30 às 

17:30 

Das 06:30 às 

08:30. 

 

 

2.5.4. QUADRO DE HORÁRIO DOS PROFISSIONAIS DE APOIO 

NOME FUNÇÃO  JORNADA HORÁRIO DE 

TRABALHO 

ESCOLARIDADE 

Amanda Costa Bueno 

Silva 

Aux. 

Administrativo 

44 hrs 

semanais 

07:30 / 17:30 Superior 

Advocacia 

Celcina de Souza Cozinheira 44 hrs 

semanais 

07:00 / 17:00 Fundamental 

Claudenice Veloso 

Sales 

Aux. Cozinha 44 hrs 

semanais 

07:00 / 17:00 Fundamental 

Maria Camilo Gomes Servente de 

Limpeza 

44 hrs 

semanais 

07:00 / 17:00 Fundamental 

Glorys Josefina 

Chancin Lugo 

Servente de 

Limpeza 

44 hrs 

semanais 

07:00 / 17:00 Superior 

Pedagogia 
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2.6.           OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL / EDUCAÇÃO ESPECIAL  

 I - Formação integral; 
 II - aprendizagem efetiva;  
 III - garantia de acesso e permanência na escola, 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: " Constituem objetivos 
fundamentais da República Federativa do Brasil: 

   I - Construir uma sociedade livre, justa e solidária; 

   II - Garantir o desenvolvimento nacional; 

   III - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer 

       outras formas de discriminação. 

O Projeto Pedagógico compõe 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 aprendizagens e as metas educacionais.  

Essas práticas devem assegurar a educação de modo integral, entendendo o cuidado como algo 
indissociável do processo educativo bem como: 

 - 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; 

 - Fortalecer formas de atendimento articuladas aos saberes e às especificidades étnicas, linguísticas, 
culturais e religiosas de cada comunidade; 
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 - 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 trocas com adultos e crianças, fortalecendo sua autoestima e 
ampliando gradativamente   suas possibilidades de comunicação e interação social; 

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

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

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

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

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

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

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

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DA U.E :   
- 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; 
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- Orientar e auxiliar as famílias em suas necessidades básicas, como saúde, educação, e direitos; 
- Buscar participação ativa dos pais; 
- Proporcionar atendimento Pedagógico.  
  

 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 da 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; 
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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; 

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. 

 
 

  

2.7  MATRIZ CURRICULAR INFANTIL 
  
11038 - GRUPO DE ORAÇÃO ESPERANÇA 
Semanas: 40 semanas 
LEI 9394/96, artigo 31 Portaria SME 69/2018 Diretrizes Curriculares 
da Educação Básica para a Educação Infantil: um processo contínuo 
de reflexão e ação (SME/Campinas) 
O currículo na Educação Infantil é o conjunto das interações e brincadeiras que garantem 
experiências com o conhecimento e a cultura em meio às práticas sociais que se dão entre as 
crianças, suas famílias e os educadores, acolhendo a heterogeneidade expressiva das adversidades 
e constituindo história de vida no âmbito das ações educacionais. As ações educacionais devem 
garantir experiências que envolvam: 
I – relações sociais e culturais da criança com a vida e com o mundo, que incluem diferentes 
gêneros textuais e formas de expressão – corporal, gestual, verbal, plástica, dramática e musical; 
II – vivências narrativas de apreciação e interação, individual e coletivamente, com a linguagem oral 
e escrita, em meio a diferentes suportes e gêneros textuais orais e escritos, no contexto das 
práticas sociais; 
III – relações quantitativas, medidas, formas e orientações espaçotemporais a partir de contextos 
significativos que recriam as práticas sociais da vida da criança, da família, dos educadores e da 
comunidade; 
IV – relações com variadas formas de expressões artísticas: 
música, artes plásticas e gráficas, cinema, fotografia, teatro, literatura e dança; 
V – vivências éticas e estéticas com outras crianças e grupos, dialogando com a diversidade 
humana, social e cultural; 
VI – promoção de vivências com o conhecimento e a cultura, que explorem e estimulem a 
socialização entre os sujeitos e grupos, por meio de uma educação integradora e inclusiva que 
responda às necessidades educacionais de todas as crianças de diferentes condições físicas, 
sensoriais, intelectuais e emocionais, classes sociais, crenças, etnias, gêneros, origens e contextos 
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socioculturais e espaciais, que se entrelaçam na vida social; 
VII – interações que permitam a autonomia da criança no pensar e fazer com o outro, no cuidado 
pessoal, na auto-organização, na saúde, nutrição e bem-estar; 
VIII – relações com o mundo físico e social, considerando o conhecimento da biodiversidade e a 
necessidade de sua preservação para a vida, no cuidado 
Carga Horária Total: 1600 horas 
 

 

 

2.8.           PROPOSTA CURRICULAR 

LEI 9393/96, Artigo 31, Portaria SME 69/2018 – Diretrizes Curriculares da Educação 
Básica para a Educação Infantil: um processo de reflexão e ação (SME/Campinas). 

O Currículo na Educação Infantil é o conjunto das interações e brincadeiras que garantem 
experiências com o conhecimento e a cultura em meio às práticas sociais que se dão entre as crianças, 
suas famílias e os educadores, acolhendo a heterogeneidade expressiva das adversidades e 
constituindo história de vida no âmbito das ações educacionais. As a ações educacionais devem 
garantir experiências que envolvam: 
I – Relações sociais e culturais da criança com a vida e com o mundo, que incluem diferentes gêneros 
textuais e formas de expressão – corporal, gestual, verbal, plástica, dramática e musical; 
II – Vivências narrativas de apreciação e interação, individual e coletivamente, com a linguagem oral 
e escrita, em meio a diferentes suportes e gêneros textuais orais e escritos, no contexto das práticas 
sociais; 
III – relações quantitativas, medidas, formas e orientações espaço- temporais a partir de contextos 
significativos que recriam as práticas sociais da vida da criança, da família, dos educadores e da 
comunidade; 
IV – Relações com variadas formas de expressões artísticas, música, artes plásticas e gráficas, cinema, 
fotografia, teatro, literatura e danças; 
V – Vivências éticas e estéticas com outras crianças e grupos, dialogando com a diversidade humana, 
social e cultural; 
VI – promoção de vivências com o conhecimento e a cultura, que explorem e estimulem a socialização 
entre os sujeitos e grupos, por meio de uma educação integradora e inclusiva que responda às 
necessidades educacionais de todas as crianças de diferentes condições físicas, sensoriais, 
intelectuais e emocionais, classes sociais, crenças, etnias, gêneros, origens e contextos socioculturais 
e espaciais, que se entrelaçam na vida social; 
VII – interações que permitam a autonomia da criança no pensar e no fazer com o outro, no cuidado 
pessoal, na auto-organização, na saúde, nutrição e bem-estar; 
VIII – relações com o mundo físico e social, considerando o conhecimento da biodiversidade e a 
necessidade de sua preservação para a vida, no cuidado consigo, com o outo e com a natureza; 

IX – Interações com as manifestações e tradições culturais, especialmente as brasileiras e; 
X – Usos de recursos tecnológicos e midiáticos articulados à prática sociais que ampliem as vivências 
das crianças como conhecimento e cultura. 
Carga Horária – 1.600 horas 
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Dias Letivos – 200 (mínimo) 
  

 

2.8.1. PROPOSTA PEDAGÓGICA 

  
 

“ Se você não voltar a ser como  criança... não entrará no reino encantado da pedagogia. Em vez 
de procurar esquecer a infância, acostume-se a revivê-la; reviva-a com os alunos, procurando 
compreender as possíveis diferenças originadas pela diversidade de meios e pelo trágico dos 

acontecimentos que influenciam tão cruelmente a infância contemporânea”. (FREINET. P.28) . 

Esta unidade de ensino, de acordo com as DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS PARA A EDUCAÇÃO 
INFANTIL, 2010, compreende os objetivos da Educação Infantil como “garantir à criança acesso a 
processos de apropriação, renovação e articulação de conhecimentos e aprendizagens de diferentes 
linguagens, assim como o direito à proteção, à saúde, à liberdade, à confiança, ao respeito, à 
dignidade, à brincadeira, à convivência e à interação com outras crianças.” (DCNEI, 2010, p. 18) 

Para que esses objetivos sejam atingidos, a proposta curricular dessa unidade de ensino deve 
assegurar, “a educação em sua integralidade, entendendo o cuidado como algo indissociável ao 
processo educativo; a indivisibilidade das dimensões expressivo motora, afetiva, cognitiva, 
linguística, ética, estética e sociocultural da criança; a participação, o diálogo e a escuta cotidiana das 
famílias, o respeito e a valorização de suas formas de organização; o estabelecimento de uma relação 
efetiva com a comunidade local e de mecanismos que garantam a gestão democrática e a 
consideração dos saberes da comunidade; o reconhecimento das especificidades etárias, das 
singularidades individuais e coletivas das crianças, promovendo interações entre crianças de mesma 
idade e crianças de diferentes idades; os deslocamentos e os movimentos amplos das crianças nos 
espaços internos e externos às salas de referência das turmas da instituição; a acessibilidade de 
espaços, materiais, objetos, brinquedos e instruções para as crianças com deficiência, transtornos 
globais de desenvolvimento e altas habilidades/ superdotação; a apropriação pelas crianças das 
contribuições histórico-culturais dos povos indígenas, afrodescendentes, asiáticos, europeus e de 
outros países da América.” (DCNEI, 2010, p. 20). 

 
De acordo com as características e direitos de aprendizagens das crianças, essa unidade educacional, 
em sua proposta curricular e em suas práticas pedagógicas, tem como  objetivo o desenvolvimento 
infantil no que se refere aos aspectos motor, afetivo, cognitivo, social e psicológico, assegurados 
pela LDB 9394/96 e pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. 

 
Referente ao desenvolvimento social, a proposta curricular tem como objetivo ampliar a percepção 
e compreensão que a criança tem do mundo e de si mesma, de modo saudável e que se perceba 
integrante e sujeito transformador em seu meio circundante.  
 
“Desse modo, análises do que as crianças fazem e pensam que estão fazendo, do sentido que 
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elaboram sobre a escola, das atividades que nela desenvolvem, das relações que estabelecem com 
os colegas, professores e outros profissionais do ensino e da aprendizagem podem ser muito 
enriquecedoras para melhor compreender as escolas e as pedagogias” .(COHN, 2012,pg.41). 

Sobre o desenvolvimento afetivo, a proposta curricular tem como objetivo a promoção de momentos 
e atividades que favoreçam à criança uma imagem positiva de si; que consiga estabelecer vínculos 
afetivos, bem como construa sua autonomia e identidade, compreensão de sentimentos e emoções, 
por meio do convívio com outros pares, educadores e do meio ao seu redor. 

“Quando abordamos a discussão acerca da importância do meio no desenvolvimento humano, é 
imprescindível buscar nos aportes de Wallon (1989) e de Vygotsky (1984) a legitimidade teórica 
necessária para respaldá-la. A partir da perspectiva sócio-histórica de desenvolvimento ambos 

relacionam afetividade, linguagem e cognição com as práticas sociais quando discutem a 
psicologia humana”.(Barbosa; Horn, 2008,p.49) 

 
Quanto ao conhecimento cognitivo, a proposta curricular tem como objetivo a experimentação, 
vivência e exploração, linguagem e resolução de problemas como impulsionador da criança para o 
desenvolvimento de capacidades que lhe permitirá compreender e atuar no mundo. A articulação 
das diferentes linguagens (corporal, musical, plástica, oral e escrita) associada a atividades práticas, 
desenvolve o pensamento e a inteligência da criança. 

 
Em relação ao desenvolvimento motor, a proposta curricular tem como objetivo promover 
experiências do sujeito com o meio, de modo a permitir o ajustamento, a independência e a 
coordenação motora e domínio do próprio corpo. O desenvolvimento psicomotor e a aprendizagem 
estão relacionados, porque em contato com o ambiente, as crianças aumentam sua criatividade e 
interesse, tendo com isso a sua inteligência estimulada. A criança nos seus primeiros anos de vida 
explora o mundo com o olhar, as mãos, e gestos, desenvolvendo as habilidades motoras. As 
experiências sensório-motoras e perceptivos-motoras apresentam grande influência no 
desenvolvimento de habilidades necessárias à aprendizagem. Conforme a criança se desenvolve, 
aprende habilidades motoras mais complexas, movimentos maiores e essenciais para a aquisição de 
sua coordenação motora ampla que por sua vez servirá de base para o amadurecimento de 
habilidades motoras mais refinadas, num contínuo sequencial.  

“Corpo e mente devem ser entendidos como componentes que integram um único organismo. 
Ambos devem ter assento na escola, não um (a mente) para aprender e o outro (o corpo) para 

transportar. É necessário, a cada início de ano, que o corpo da criança também seja matriculado 
na escola, e não seja, considerado por algumas pessoas como um “estorvo” que quanto mais 

quieto estiver, menos atrapalhará a aprendizagem.” 
(Freire, 2005,p.11 

De acordo com a BNCC (Base Nacional Comum Curricular), a proposta dessa unidade escolar, 
compreende sua importância e por isso será desenvolvida em suas práticas pedagógicas a 
“concepção que vincula educar e cuidar, entendendo o cuidado como algo indissociável do processo 
educativo [...], ao acolher as vivências e os conhecimentos construídos pelas crianças no ambiente 



ANA BRASIL – UNIDADE CENTRO 
      anagoe@anabrasil.org       19 3201-8223 / 3201-6249 
CNPJ: 48.856.306/0001-70 – IE: Isento 
      Rua Professor Luís Rosa, 184 – Botafogo 
      CEP: 13020-260 – Campinas/SP 
  
 

22 
 

da família e no contexto de sua comunidade, e articulá-los em suas propostas pedagógicas, [...]que 
envolve aprendizagens muito próximas aos dois contextos (familiar e escolar), como a socialização, a 
autonomia e a comunicação.” 

“Acolher uma criança é, também, acolher o mundo interno da criança, as suas expectativas, os seus 
planos, as suas hipóteses e as suas ilusões. Significa não deixar passar, como se fosse tempo inútil, 
o tempo que a criança dedica às atividades simbólicas e lúdicas, ou o tempo empregado para tecer 
as relações “escondidas” com outras crianças”.(Staccioli,2013,p.28) 

 
Em conformidade com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (DCNEI) e com a 
BNCC (Base Nacional Comum Curricular), a proposta curricular  toma como base para a aprendizagem 
e o desenvolvimento das crianças  os seguintes eixos norteadores,  a interação e a brincadeira, bem 
como garantir experiências, como: 
  
a) promover o conhecimento de si e do mundo por meio da ampliação de experiências sensoriais; 
  
b) ampliação na  participação das crianças nas atividades individuais e coletivas;  
  
c) possibilitar situações de aprendizagem mediadas para a elaboração da autonomia das crianças nas 
ações de cuidado pessoal, auto-organização, saúde e bem-estar; 

d) possibilitar vivências éticas e estéticas com outras crianças e grupos culturais, que alarguem seus 
padrões de referência e de identidades no diálogo e conhecimento da diversidade; 

e) incentivar a curiosidade, a exploração, o encantamento, o questionamento, a indagação e o 
conhecimento das crianças em relação ao mundo físico e social, ao tempo e à natureza; 

f) promover o relacionamento e a interação das crianças com diversificadas manifestações de música, 
artes plásticas e gráficas, cinema, fotografia, dança, teatro, poesia e literatura; 

g) promover  a interação, o cuidado, a preservação e o conhecimento da biodiversidade e da 
sustentabilidade da vida na Terra, assim como o não desperdício dos recursos naturais; 

h)propiciar a interação e o conhecimento pelas crianças das manifestações e tradições culturais 
brasileiras; 
  
 i) possibilitar a utilização de gravadores, projetores, computadores, máquinas fotográficas, e outros 
recursos tecnológicos e midiáticos. 

 
A unidade escolar, em conformidade com os documentos acima citados, tem como objetivo também 
promover ao longo do ano letivo, dentro de sua proposta curricular: 
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a) Brincar: cotidianamente, de diversas formas, em diferentes espaços e tempos, com diferentes 
parceiros (crianças e adultos), ampliando e diversificando seu acesso a produções culturais, seus 
conhecimentos, sua imaginação, sua criatividade, suas experiências emocionais, corporais, 
sensoriais, expressivas, cognitivas, sociais e relacionais; 

b) O eu, o outro e o nós: com o objetivo criar oportunidades para que as crianças entrem em contato 
com outros grupos sociais e culturais, outros modos de vida, diferentes atitudes, técnicas e rituais de 
cuidados pessoais e do grupo, costumes, celebrações e narrativas, para que ampliem o modo de 
perceber a si mesmas e ao outro, valorizar sua identidade, respeitar os outros e reconhecer as 
diferenças que nos constituem como seres humanos; 

c) Corpo, gestos e movimentos: com o objetivo de promover oportunidades ricas para que as 
crianças possam, sempre animadas pelo espírito lúdico e na interação com seus pares, explorar e 
vivenciar um amplo repertório de movimentos, gestos, olhares, sons e mímicas com o corpo, para 
descobrir variados modos de ocupação e uso do espaço com o corpo (tais como:  rastejar,  escorregar, 
caminhar  , saltar, escalar, equilibrar-se, correr, dar cambalhotas, alongar-se etc.); 

d) Traços, sons, cores e formas: com o objetivo de promover a participação das crianças em tempos 
e espaços para a produção, manifestação e apreciação artística, de modo a favorecer o 
desenvolvimento da sensibilidade, da criatividade e da expressão pessoal das crianças, permitindo 
que se apropriem e reconfigurem, permanentemente, a cultura e potencializem suas singularidades, 
ao ampliar repertórios e interpretar suas experiências e vivências artísticas; 

e) Escuta, fala, pensamento e imaginação: com o objetivo de promover experiências nas quais as 
crianças possam falar e ouvir, potencializando sua participação na cultura oral, pois é na escuta de 
histórias, na participação em conversas, nas descrições, nas narrativas elaboradas individualmente 
ou em grupo e nas implicações com as múltiplas linguagens que a criança se constitui ativamente 
como sujeito singular e pertencente a um grupo social; 

 f) Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações: com o objetivo de promover 
experiências nas quais as crianças possam fazer observações, manipular objetos, investigar e explorar 
seu entorno, levantar hipóteses e consultar fontes de informação para buscar respostas às suas 
curiosidades e indagações. Assim, a instituição escolar está criando oportunidades para que as 
crianças ampliem seus conhecimentos do mundo físico e sociocultural e possam utilizá-los em seu 
cotidiano. 

  
2.9. CALENDÁRIO ESCOLAR   
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2.10. PROGRAMAS E PROJETOS 

As crianças atendidas no Agrupamento III, com idade entre 3 anos a 5 anos e 11 meses de idade, 
nesta Unidade Escolar, realizam atividades comuns, voltadas às suas especificidades afetivas, 
emocionais, sociais e cognitivas. 

Desse modo, na Unidade Escolar- Grupo de Oração Esperança- o lúdico é apresentado ao longo de 
todas as atividades propostas, de modo permanente, conforme indica o RCNEI, por considerar ser 
um recurso para que as crianças se comuniquem e aprendam a relacionar-se com os outros e consigo 
mesmas. O lúdico assim, é vivenciado por meios de brincadeiras, jogos, histórias, em atividades livres 
e/ou dirigidas. 

As atividades dirigidas são pensadas e elaboradas dentro dos projetos mensais, com enfoque no 
letramento e ludicidade, de modo  a explorar o lúdico e de   diversas formas de linguagem como: 
movimento, música, artes plásticas e visuais, linguagem oral, matemática, natureza , sociedade 
e  expressão corporal. 

Raciocínio lógico/Oficina de jogos  tem o objetivo de promover momentos de jogos individuais e 
coletivos, estimular a psicomotricidade, favorecer a concentração, a atenção, o engajamento e a 
imaginação. 

Atividades psicomotoras com o objetivo de estimular o desenvolvimento motor que encontra-se 
atrelado à aprendizagem desde os primeiros anos de vida por meio de experiências do sujeito com o 
meio, de modo a permitir o ajustamento, a indepêndencia e a coordenação motora, o domínio do 
próprio corpo, uma vez que em contato com o ambiente, as crianças aumentam sua criatividade e 
interesse e sua cognição estimulada. 

As ações comuns  às crianças no Agrupamento III, também se referem aos cuidados. Em 
conformidade com o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, a Unidade Educacional 
– Grupo de Oração Esperança- desenvilve em sua prática educativa diária, atividades voltadas tanto 
aos cuidado relacionais, de natureza afetiva, quanto dos cuidados biológicos do corpo, referente ao 
momento da alimentação, banheiro e higiene e sono. 

Os momentos de refeitório são acompanhados pelas professoras, monitoras e coordenação 
pedagógica com o objetivo de garantir que as crianças do AGIII adquiram autonomia e 
funcionalidade  no auto- servimento (monitorado e orientado), bem como assegurar que todas as 
crianças crianças tenham se alimentado de modo suficiente e com alimentos variados, disponíveis no 
cadápio do dia. 

Os momentos de banheiro também são orientados e supervisionados de modo que as crianças 
manifestem sua  necessidade de usar o banheiro, bem como aprender a fazer sua higiene íntima e 
das mãos, bem como do espaço utilizado como o uso do lixo e descarga. Ao longo do ano,são 
desenvolvidos os projetos bimestrais, com base no letramento e ludicidade, tendo a equipe docente 
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como responsável pela elaboração das atividades e execução delas,sob a orientação da coordenação 
pedagógica. 

 Nossos  Programas e Projetos são: 

Tema  “Criança consciente pintando e repintando o meio ambiente” 

Sub-tema :  O eu e o outro 

Projeto:  Preservação da água 

Duração : janeiro, fevereiro e março 

Pedagogas e Monitoras 

 

 

Justificativa: 

Desenvolver na criança a percepção do seu eu como indivídio na sociedade em que vive, valorizar a 
sua identidade , reconhecer e respeitar as diferenças como um todo, das diferentes sociedades  e 
lugares que cada qual vive. Respeito ao próximo, aprender a conviver em sociedade. 

Conscientizar que diante do crescimento tecnológico, o nosso meio ambiente vem tendo 
consequências desastrosas , resultando  na extinção de recursos materiais, espécies da fauna e da 
flora, esgotamento do solo, mananciais e rios contaminado. Nesse trimestre nosso projeto tem como 
objetivo fazer as crianças refletirem sobre o desperdício da água em casa e principalmente na escola. 
Iremos conscientizá-los sobre o cuidado e a preservação que temos que te com a água. 

Despertar  o interesse pelo meio ambiente, incentivar a leitura, novas descobertas e a conscietização 
para se viver em um mundo melhor. 

  

Objetivo Geral: 

Trabalhar a identidade de cada um resgatando o seu “eu” e , de acordo com as suas características, 
costumes, cultura,etc,. Apresentar as diferenças de outros povos como indígenas, afro-descendentes, 
índianos e  orientais e  através do lúdico,enfatizar as  características e cultura de cada um. Inserir 
também a questão  da inclusão das diferentes  deficiências  físicas e distúrbios mentais  nas pessoas. 
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Apontando  as diferenças do seres  humanos, vamos trabalhar o respeito, aceitação e a tolerância 
que temos que ter uns pelos outros. 

Objetivos específicos: 

- conhecer  a si mesmo; 

-fortalecer a identidade; 

-favorecer a identidade através do espelho; 

-trabalhar a auto-estima; 

-Desenvolver  o hábito de cuidar de si mesmo; 

- Valorizar seu corpo, sua saúde, seu meio social ambiental; 

-Favorecer o desenvolvimento da autonomia; 

-Promover a socialização no ambiente escolar; 

Desenvolvimento: 

- Explicar a criança que ela é um ser único, através do “RG” que eles mesmo vão confeccionar e 
carimbar sua impressão digital; 

-Desenho do corpo no papel pardo para mostrar  semelhanças e diferenças; 

 Conteúdos: 

-Formação Pessoal e Social e Valores Identidade/Autonomia e movimento. 

-Reconhecimento  progressivo de segmentos e elementos do próprio corpo por meio da exploração, 
das brincadeiras, do uso do espelho e da interação com os outros. 

-Expressão de sensação e ritmos corporais por meio de movimentos,  gestos,  posturas e da 
linguagem oral; 

-Música: “Eu sou eu”  e  “O meu nome vou falar” (Marcelo Serralva); 

-Filme: “Um plano para salvar o planeta” Turma da Mônica (Maurício de Souza); 

 Avaliação: 
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Ao final do Projeto, as professoras avaliarão se os objetivos foram atingidos, utilizando-se de 
registros, portifólio, fotos e observações diárias, cada monitora estará auxiliando suas respectivas 
professoras em suas avaliações. Desse  modo  a coordenção pedagógica, avaliará o desempenho de 
cada professora  frente  a execução do projeto, com o objetivo de propor metodologias e/ou 
reorientar a prática docente. 

Dentro dos subtemas anuais teremos também outros projetos que serão trabalhados  pararelos com 
os trimestrais e serão  desenvolvido  durante o ano,  são estes: 

Projeto Expressão Artística=  Esse projeto acontecerá todas as sextas feira  com apresentações de 
musicais, pecinhas de teatros, músicas com o auxílio de instrumentos musicais confeccionado pelas 
crianças , danças e toda e qualquer forma de expressar a arte, onde será despertado na criança a 
apreciação pela arte e cultura. 

 Projeto do livro viajante= Todas as sextas feira , cinco crianças levarão um livro para ler com a 
família, junto desse livro irá uma folha para que a família possa registrar como foi a leitura, podem 
também junto com a criança desenhar. Esse projeto tem como propósito  o envolvimento e 
participação da família  e auxílio na construção do conhecimento. 

Aniversariantes do mês= na última sexta-feira de cada mês realizamos uma festinha 
comemorando  os “aniversariantes do mês”, é realizado no pátio com a presença de todos 
amiguinhos no horário do lanche, nesse dia as cozinheiras fazem um bolo, suco e lanchinho salgado, 
agradando todos os gostos, também é enfeitado um lindo painel e na sala de aula os amigos fazem 
cartões para o aniversariante, simbolizando uma homenagem. 

Sub-tema :  Nosso mundo colorido 

Projeto: Alimentação Colorida 

Duração : Abril, maio e junho 

Justificativa:  Apresentar neste tema o que existe na natureza, ensinar a criança a importância da 
preservação do meio ambiente e a contemplar as belezas que nela existe como o sol, os mares, rios 
, florestas, flores coloridas, a grama verdinha, o arco-íris, etc. 

Explicar a importância da terra e que através dela temos  a oportunidade  de saborear diferentes 
tipos de frutas, legumes e verduras e que a alimentação deve ser saudável e colorida. Através do 
nosso projeto vamos incentivar as crianças a manusear as  verduras, legumes e frutas e também 
experimentar sabores diversos, saber distinguir os sabores doces,azedos, ardidos, crocantes, etc. 
Vamos incentivar as crianças a fazer pratos coloridos e saboreá-los. 

 Objetivo geral:  Conscientizar a criança pela preservação  do mundo em que vivemos. Cuidar da 
natureza e tudo o que nela há. Ensinar a saborear diferentes tipos de alimentos e que muitos deles 
vem da terra e a importância de uma alimentáção saudável. 
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Iniciação ao plantio de uma horta, onde eles mesmo vão plantar as sementes. 

 Objetivos específicos: 

- Despertar a consciência ecológica, de preservação e respeito à  natureza através do 
reaproveitamento de materiais; 

- ensinar  e despertar na criança o amor e respeito à  natureza  e por tudo que ela nos oferece; 

-como se faz  a reciclagem do lixo para não poluir o mundo em que vivemos; 

-Fazer com que a criança conheça diferentes tipos de frutas, legumes e verduras; 

-Despertar o interesse por diferentes tipos de sabores e  alimentos; 

- confecção de um “livrinho de receitas”  de alimentação saudável; 

 Desenvolvimento: 

-Roda da conversa com os assuntos pertinentes ao tema ; 

- murais coletivos com figuras; 

-construção de uma horta para instigar as crianças ao plantio e colheita ; 

Conteúdo : 

-literatura infantil relacionada ao tema desenvolvido; 

- desenhos e filmes educativos ; 

- Peça Teatral – Alimentação saudável; 

-Música : Terra Azul – Luciana Lima 

 Avaliação: 

Ao final do Projeto, as professoras avaliarão se os objetivos foram atingidos, utilizando-se de 
registros, portifólio, fotos e observações diárias, cada monitora estará auxiliando suas respectivas 
professoras em suas avaliações. Desse  modo  a coordenção pedagógica, avaliará o desempenho de 
cada professora  frente  a execução do projeto, com o objetivo de propor metodologias e/ou 
reorientar a prática docente. 

Sub-tema :  Animais que amamos 
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Projeto: A vida na roça 

Duração : julho, agosto e setembro 

Justificativa: 

Ensinar a criança desde a primeira infância que temos que amar e cuidar de todos os  animais . 
Conhecer um pouco de cada um deles, suas caracteríticas, onde vivem,seus hábitos alimentares, se 
são domésticos , selvagens,  aquáticos, etc. Despertar na criança a conscientização da preservação 
de algumas espécies de animais em extinção. 

 Objetivo Geral: 

Ampliar o conhecimento das crianças com relação  a algumas espécies de animais. Demonstrar que 
existem diferentes tipos de animais e que cada um tem seu habitat e necessita de cuidados especiais. 
Apontar animais domésticos, animais da fazenda e animais em extinção. 

  

Objetivo específicos: 

Desenvolvimento: 

-Apresentação de imagens de animais domésticos ou seja, que se pode criar em casa; 

-Roda da conversa, contando quem tem animal de estimação em casa; 

-Confecção de máscaras para peça teatral; 

-confecção de cartazez  identificando nomes de animais domésticos; 

-Apresentação  de imagens de animais que tem na fazenda/Roça; 

-introduzir a palavra “extinção” e falar sobre os animais que estão em extinção; 

-Ampliar o vocabulário das crianças (extinção,roça,fazenda, etc.) 

-trabalhar de forma lúdica o cuidado e proteção que temos que ter com os animais; 

Conteúdo: 

-Músicas relacionada  ao tema pertinente; 

-Painel com cartazes; 
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-vídeos educativos sobre curiosidades sobre animais; 

-Literatura infantil (fábulas); 

-Visita de um filhote de cachorro, gato, peixe e tartaruga na Unidade Escolar; 

-Visita ao “Apiário Bel Monte”; 

-Peça teatral – Fábula: A dona baratinha. 

  

Avaliação: 

Ao final do Projeto, as professoras avaliarão se os objetivos foram atingidos, utilizando-se de 
registros, portifólio, fotos e observações diárias, cada monitora estará auxiliando suas respectivas 
professoras em suas avaliações. Desse  modo  a coordenção pedagógica, avaliará o desempenho de 
cada professora  frente  a execução do projeto, com o objetivo de propor metodologias e/ou 
reorientar a prática docente. 

Sub-tema :  Pintando o nosso futuro 

Projeto: Semana do livro 

Duração : outubro, novembro e dezembro 

Justificativa: 

Retomar com as crianças o que já  vimos  no segundo trimestre que o  mundo em que vivemos tem 
uma natureza linda e é muito bom de se viver . Conscientizar as crianças que temos a 
responsabilidade de cuidar e amar nossa terra para que possamos continuar a habitar nela e garantir 
um futuro melhor. 

Objetivo Geral: 

Conscientizar  as crianças desde a primeira infância  que pra termos  um futuro melhor, temos que 
cuidar do nosso planeta. Incentivar  a leitura através do  contato, manuseio e apreciação de figuras 
dos livros. Instigar as crianças a ter pensamento crítico para construírmos um mundo melhor pra se 
viver. 

Objetivo específicos: 

-Elaboração de cartazes ao tema pertinente; 
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-musical/cantata; 

-Apresentar o globo terrestre e conscientizar as criança que é a nossa casa; 

-Literatura infantil pertinente  ao  tema; 

Desenvolvimento: 

- conscientização será feita através de músicas relacionadas ao nosso mundo; 

- dança como expressão artística; 

-visita a biblioteca da escola, apresentando os livros e falando de sua importância; 

-Peça teatral : “Os livros sumiram”. 

Conteúdo: 

-Expressão corporal  através da dança e música; 

-Contato com um globo terrestre; 

-Música : 

Avaliação: 

De acordo com a lei de Diretrizes e bases (LDB, 1988, artigo 31), na educação infantil a avaliação deve 
ser feita mediante ao acompanhamento e registro e do desenvolvimento da criança, que deve ser 
compreendida como parte do processo pedagógico, sem objetivo de promover ou classificar. O 
processo de avaliação será feito através do desenvolvimento da autonomia da criança, sua adaptação 
com os colegas da turma, sua forma de interação com a professora e com as monitoras, seu 
desenvolvimento motor, entre outros aspectos. Sendo assim, a avaliação ocorrera´de forma 
contínua, levando em consideração os processos vivenciados pelas crianças, a interação social e 
aprendizados na exploração do ambiente, pautando através da observação e registros. 

2.11.FORMAS E CRITÉRIOS DE ENTURMAÇÃO DOS ALUNOS 

  

Para a realização da Matrícula, a Escola se baseia na Lista de Cadastro existente no Sistema 
Integre/SME. O Cadastro é realizado de forma contínua, ao longo do ano, e requer o cadastramento 
da criança, pelo interessado na vaga. 

Os procedimentos para a disponibilização de vagas na educação infantil, seguem as orientações da 
Secretaria Municipal de Educação. 
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O Cadastro de Demanda para o Agrupamento III, abrange crianças na faixa etária de matrícula 
obrigatória na Educação Infantil, nascidas entre 01/04/2014 a 31/10/2016, para este ano . 

O Cadastro de Demanda e a efetivação da Matrícula devem ser realizados presencialmente, pelos 
pais e/ou responsáveis pela criança. Os responsáveis, demandante da vaga, deverão apresentar  os 
seguintes documentos originais para o Cadastro, conforme previsto na Resolução Nº 08 DE 13 DE 
AGOSTO DE 2019. 

I – Certidão de Nascimento da criança; 

II – Cédula de Identidade, RG, ou outro documento com foto do responsável legal; 

III – Comprovante de Guarda ou de Tutela, quando for o caso; 

IV – Comprovante de residência no Município de Campinas, preferencialmente, Conta de Água; 

V-  Cartão Bolsa Família, do responsável legal, com o Número de Identificação Social (NIS). 

Observação: Para criança, público alvo da Educação Especial, apresentar documento comprobatório 
(Laudo, Relatório Médico ou Cartão Acessibilidade). 

O Cadastro de Demanda para o Agrupamento III nas UEs passa pela compatibilização geográfica, 
considerando o endereço de residência da criança. 

Para efetivação da Matrícula, o Cadastro de demanda é direcionado para o CEI mais próximo possível 
do endereço apresentado. 

Terá tratamento prioritário para a Matrícula no Agrupamento adequado à sua faixa etária, a criança 
que for identificada como: 

1. Público alvo da Educação Infantil, conforme apresentação de documentação comprobatória; 

2. Desnutrida, com apresentação obrigatória da declaração da Secretaria Municipal de Saúde; 

3. Filha de vítima de violência de gênero, com apresentação de comprovante, nos termos do artigo 
2º, da Lei nº 14.486/2012. 

 

 

Para efetivação da Matrícula levar-se-á em conta: 

CRITÉRIO PONTUAÇÃO 

Criança Desnutrida 5 

Família possui Programa Assist.Social/Bolsa Família 15 

Criança sob Medida de Acolhimento Institucional, familiar ou de 
reintegração 

15 
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Criança filha de vítima de violência de gênero de natureza física e/ou 
sexual 

15 

Criança em situação de vulnerabilidade social 15 

Reside próximo a U.E. 5 

Criança fora da escola 15 

Renda familiar 15 

Criança proveniente de territórios de mais vulnerabilidade 
socioeconômica 

15 

  

    

No ato da Matrícula, o interessado deve apresentar os originais e as cópias dos 
seguintes  documentos: 

1. Certidão de Nascimento da criança; 

2. Comprovante de Endereço (Conta D’Água); 

3. Carteira de Vacinas atualizada; 

4. Documento dos pais e/ou responsável com foto; 

5. Uma Foto 3 X 4 atualizada para compor a Ficha no Prontuário da criança; 

6. Comprovante de Renda; 

7. Xerox do CPF e RG  dos pais e/ ou do responsável legal; 

8. Xerox da Carteira de Trabalho; 

9. Comprovante de Guarda ou Tutela, quando for o caso; 

10. Cartão Bolsa Família do responsável legal; 

11.    Cartão do SUS. 

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 inclui o atendimento para o cadastro diariamente, conforme o 
horário de funcionamento da UE, de acordo com a demanda. 

As matrículas 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 Unidade Escolar. 
Na matrícula, o responsável pela criança preenche um Formulário que possibilita a coleta de dados 
sobre a família e a criança. 
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Não existe critério de gênero, parentescos, entre outros para a formação das turmas. Elas são 
mescladas com crianças de 3 anos a 5 anos e onze meses de idade. 

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 
todas as salas atinjam a quantidade de crianças de acordo com a sua  capacidade. 

A renovação de matrículas é realizada anualmente, no mês de outubro/ novembro , 
conforme Normas determinadas pela CEB, com aviso prévio enviado aos pais e ou responsáveis. 

 

 2.12 ORGANIZAÇÃO DOS TEMPOS PEDAGÓGICOS E ESPAÇOS EDUCATIVOS 

 Os Referenciais Curriculares Nacionais (1998) destacam a importância da organização dos  
materiais  na Educação Infantil, bem como a organização dos tempos e espaços. 

 A Organização Pedagógica dos Tempos e Espaços escolares na U.E. está assim definida: 

 ROTINA  DOS AGRUPAMENTOS  III (A/B/C) 

    Acolhimento (Momento da Entrada) 
    As crianças e famílias são recebidas pela coordenadora pedagógica na entrada . 
    As crianças  são conduzidas às salas pelos pais. Na sala a professora e/ou monitora   
    orienta a criança sobre os pertences como: mochila e caderno de recados. Em classe , 
    a professora recebe as crianças de modo afetuoso, ajuda a se organizarem e iniciam-se 
    as cantigas  para o momento do café da manhã, após a contagem do número de alunos 
    presentes. 

  

Café da Manhã ( Cardápio Nutricionista /CEASA) 
Após a lavagem das mãos, as crianças são orientadas  a como se servir sem desperdiçar alimento; 
organização e higiene do ambiente jogando lixo no lixo. 

Roda de Conversa (atividade pedagógica): 
(Conversa sobre a rotina ilustrada, janelinha do tempo, regras e combinados, chamadinha e 
contagem do número de alunos, explorando quantidade de meninos e meninas, etc...) 

Atividades Pedagógicas: 
Atividades descritas em semanários, conforme o projeto do mês, de cunho psicomotor, 
ludicidade, letramento, música, jogos, brincadeiras, artes, leitura...) 

Almoço (Cardápio Nutricionista/CEASA) 
Após a lavagem das mãos, as crianças se dirigem ao refeitório e de forma organizada iniciam o 
auto servimento da comida, com orientação da professora e/ou monitora, sobre o modo  de 
servir a comida no prato , manusear os talheres ,a importância de  variar a diversidade de 
alimentos no prato, servir-se sem desperdício e de modo a saciar-se. Após o almoço, as crianças 
jogam as sobras no lixo e acomodam os pratos no espaço adequado para ser retirado pelo serviço 
de limpeza. 
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      Higiene Bucal (Orientação para escovação) 
      Após o almoço, as crianças são dirigidas para o banheiro para que realizem a escovação 
      dos dentes. Cada criança com sua escova e pasta, recebe orientação de como colocar a   
      pasta sobre a escova e como realizar os movimentos da escovação dos dentes e língua 
      e como deve ser feito o enxague. Após guardar as escovas, se dirigem para as salas para 
      o momento do sono e/ou descanso. 
  

Descanso (Soninho) 
Após a escovação, ao chegarem na sala, as crianças se dirigem ao colchão com o lençol próprio  já 
pré organizado pelas monitoras. Cada criança retira seu sapato e o guarda em local externo, de 
modo alinhado, junto aos dos demais colegas. A sala é ventilada e as crianças são acomodadas 
para dormir e/ou descansar. O período do sono e/ou descanso é observado com atenção  pelas 
monitoras a fim de verificar se nenhuma criança apresenta alguma dificuldade que atrapalhe o 
sono. 

  

Café da Tarde (Cardápio Nutricionista/CEASA) 
As crianças são conduzidas ao refeitório para a realização do café da tarde, cuja rotina se dá do 
mesmo modo que o do café da manhã. São orientados a como se servir e cuidar para não 
desperdiçar o alimento. São orientados também com relação à higiene e organização do 
ambiente, jogando o lixo no lixo. 

Atividades Recreativas ( dirigidas pelas Monitoras) 
Atividades  lúdicas programadas pela equipe pedagógica, levando em consideração o interesse 
das crianças e o desenvolvimento das ações pedagógicas propostas. São atividades como: teatro, 
dança, jogos que envolvam a coordenação motora e equilíbrio, o desenvolvimento da orientação 
espacial, visual e temporal, coordenação motora fina, música etc... 

Jantar  (Cardápio Nutricionista/CEASA) 
Após as atividades recreativas, as crianças fazem a higiene das mãos e se dirigem  de modo 
organizado até o refeitório. A proposta de auto servimento ocorre do mesmo modo que no 
almoço. iniciam o auto servimento com a orientação da monitora sobre o modo  de servir a 
comida no prato , manusear os talheres ,a importância de  variar a diversidade de alimentos no 
prato, servir-se sem desperdício e de modo a saciar-se. Após o jantar , as crianças jogam as sobras 
no lixo e acomodam os pratos no espaço adequado para ser retirado pelo serviço de limpeza. De 
modo organizado, fazem a higiene das mãos e retornam para a sala. 
  
  
 
 
Preparação para saída 
As crianças aguardam a chegada dos pais e/ou responsáveis em sala  com uma atividade como: 
pintura, massinha, jogos, histórias,  cinema etc... 
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Saída 
Momento feito com muita atenção e cautela:  entrega das crianças somente aos pais e/ou 
responsáveis e pessoas devidamente autorizadas . 

  

Observações: 

1.: Os pais que se atrasam, seja no horário da  entrada  ou  da saída,  assinam o Livro de 
Ocorrências justificando o atraso. 

      2. Não há horário estabelecido para as crianças irem ao banheiro ou beber água. Elas são 
orientadas sobre como utilizar esses espaços e monitoradas com relação à higiene. 
 
 
  

TEMPO DE FORMAÇÃO DAS PROFESSORAS 
       QUINTAS- FEIRAS  -   DAS  11:15 às 13:15 -  

  
      TEMPO DE FORMAÇÃO DAS MONITORAS 

      TERÇAS-FEIRAS - DAS 6:30 ÀS 8:30 HS. 

 

 

2.13 . PROCESSOS DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

O Referencial Curricular da Educação Infantil define a avaliação da seguinte forma: 

“Art. 30. II – pré-escolas, para as   crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade”. 

“Art. 31. Na educação infantil far-se-á mediante acompanhamento e registro do seu 
desenvolvimento, sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental”. 

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 sim 
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 semestral, contínua, redigida de maneira descritiva 
e abrangerá aspectos físicos, cognitivos, social e afetivo, sendo inserida no sistema eletrônico. O 
portfólio será também, uma forma de avaliação referente aos projetos mensais que serão 
abordados e as atividades propostas com seus resultados, referentes ao semanário das 
professoras. Vale ressaltar que, a partir dos eixos temáticos, teremos um posicionamento e 
devolutiva quanto aos projetos e suas  avaliações. 

A avaliação da aprendizagem na educação infantil se refere àquela: 
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- Feita internamente no processo educativo; 

- Focada nas crianças enquanto sujeitos e coautoras de seu desenvolvimento; 

- É feita pela professora e pelas pessoas que interagem com ela no cotidiano e pelas próprias 
crianças; 

- Feita por acompanhamento e registro do desenvolvimento, sem efeito de promoção ou 
classificação. 

- As observações  e os registros devem ser contextualizados, isto é, tomando as crianças concretas 
em suas histórias de vida, seus ambientes sociais e culturais e co-construtoras de um processo 
dinâmico e complexo de desenvolvimento pessoal e social; 

- As professoras anotam o que observam, as impressões e idéias que as crianças têm  sobre os 
acontecimentos, descrevem o envolvimento das crianças nas atividades, as iniciativas, as 
interações entre as crianças etc... e usam esses registros para refletir e tirar conclusões, visando 
aperfeiçoar a prática pedagógica; 

As crianças devem ser envolvidas na avaliação das atividades, bem como nos  registros. 

O objetivo da avaliação é melhorar a forma de mediação do professor para que o processo de 
aprendizagem alcance níveis sempre mais elevados; 

A avaliação será sempre da criança em relação a si mesma e não comparativamente com outras 
crianças. 

Identificar também seus potenciais, interesses, necessidades, pois esses elementos serão cruciais 
para a professora planejar atividades ajustadas aos momentos que a criança vive. 

A avaliação ocorre permanentemente e nunca como ato formal de teste, comprovação, atribuição 
de notas e atitudes que sinalizem punição. 

O registro individual de avaliação deverá ser elaborado na forma de relatório, portfólio , ficha 
descritiva. 

“O percurso do educador na utilização dos instrumentos metodológicos que parte do 
planejamento da ação, da pauta do olhar (o que é preciso observar para registrar?), do registro 
e da elaboração das documentações, garante um trabalho pedagógico cada vez mais 
qualificado. Não existe o ensinar sem a emoção do perceber e do falar sobre”. 

(  Documentação Pedagógica-Tempo de Creche / 2016) 

 

 

2.14         ALIMENTAÇÃO 

(Portaria Interministerial nº 1010, de 10 de maio de 2006. Art. 5º) 
  
É na infância que a criança desenvolve hábitos  e preferências alimentares. 
Por isso uma alimentação rica em frutas, verduras e legumes é essencial para o crescimento saudável 
da criança. 
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Sabemos que na fase de crescimento e aprendizagem o corpo gasta mais energia. Assim,  uma 
alimentação balanceada e saudável na escola  é muito importante para  o desenvolvimento corporal, 
motor e intelectual. 
  
Quando a criança aprende a comer direito, reduz o risco de desenvolver doenças cardíacas, diabetes, 
deficiência imunológicas, obesidade, entre outros problemas. 
Por outro lado, a desnutrição com certeza pode causar atraso no desenvolvimento psicomotor e 
corpóreo, falta de atenção na aula, atraso intelectual etc... 
  

Na U.E, a alimentação servida  para as crianças é oferecida pelo CEASA Campinas, que abastece a UE, 
semanalmente, com todo tipo de alimentos necessários ao crescimento e desenvolvimento saudável 
da criança. 

Toda Alimentação é preparada de acordo com o Cardápio elaborado pela Nutricionista do CEASA, 
observando padrões de qualidade nutricionais, favorecendo o trabalho educativo no tocante à 
alimentação saudável das crianças, com cardápio pré-determinado e exposto em mural de acesso 
aos pais na entrada da unidade escolar. 

A Escola desenvolve junto com as crianças o Projeto “ Alimentos Coloridos e Nutritivos”, visando 
ensiná-las e  conscientizá-las do valor nutritivo dos alimentos e da necessidade de se ter sempre  uma 
alimentação saudável. 

Como as crianças ficam na UE Período Integral, elas fazem todas as refeições na Escola; 

- Café da Manhã, 

- Almoço, 

- Lanche da Tarde, 

- Jantar 

No café da manhã, de modo geral, as crianças se alimentam de pães, bolacha, leite. 

No almoço, contam com arroz, feijão, salada, refogado de legumes, carne e fruta de sobremesa. 

No café da tarde, se alimentam de pães, bolacha, leite, pão de queijo, suco. 

No jantar, alimentam-se de arroz, feijão, salada, refogado de legumes, carne,  ou sopa. 

Como as crianças são de Agrupamento III, trabalhamos com elas o auto servimento. 

No horário  das refeições, elas se dirigem até o refeitório após lavagem das mãos, conforme o critério 
combinado em sala, durante a roda da conversa. 

Iniciam o auto-servimento da comida, com orientação da professora/monitora, sobre o modo de 
servir a comida no prato, manusear os talheres, variar a diversidade de alimentos no prato; servir-se 
sem desperdício e de modo a saciar-se. 
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 Após a refeição, as crianças   acomodam os pratos no espaço adequado para ser retirado pelo serviço 
de limpeza. 

  

 

2.15         NORMAS QUE REGULAM A CONVIVÊNCIA ESCOLA 

                PROCEDIMENTOS GERAIS/2020 
  

Srs. Pais/Responsáveis, 
  

Para que tenhamos um andamento proveitoso, informamos os procedimentos que deverão ser 
seguidos pela escola e família: 
1. ENTRADA DOS ALUNOS: O portão será aberto às 7h e fechado às 7:30h. Após este horário só 
será permitida a entrada da criança com atestado médico e/ou justificativa. 

  
2. SAÍDA DOS ALUNOS: A saída será a partir das 16:00h até às 17:00h. Informamos que após às 
17h30, a criança que ainda estiver na escola, cujos pais ou responsáveis não se comunicarem com 
a  escola quanto ao atraso para a retirada da criança, a escola acionará a Guarda Municipal, para 
os procedimentos legais.  
ATENÇÃO! NENHUMA CRIANÇA SERÁ RETIRADA DA CRECHE POR PESSOAS NÃO AUTORIZADAS, 
A AUTORIZAÇÃO DEVE SER FEITA ANTECIPAMENTE PELOS PAIS OU RESPONSÁVEIS, MEDIANTE 
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO COM FOTO (R.G.) . Contamos com a 
compreensão, colaboração e educação de todos, pois tal procedimento é visando a total 
segurança e integridade de nossas crianças. 

  
3. FALTA DA CRIANÇA: A criança só poderá ser retirada fora do horário normal de aula mediante 
comunicação prévia, por meio do caderno de recados e/ou telefone, feita pelo responsável e 
seguindo o mesmo procedimento de identificação por meio do  RG. Na falta da criança por 
problemas de saúde, solicitamos a entrega do atestado médico,  comprovando tal fato. 
A entrega do atestado poderá ser feita via caderno de recados ou na secretaria no horário de 

atendimento. 
  

4. CRIANÇA DOENTE: Lembramos que não é permitida a permanência de crianças doentes no 
ambiente escolar. É dever da família levar a criança ao médico sempre que solicitado pela direção 
e apresentar atestado no seu retorno. 

  
5. MEDICAÇÃO: Não será administrado nenhum tipo de medicamento à criança no horário de 
permanência na Escola. Caso seja necessária a administração de remédios, este será feito pela 
família. A criança deverá permanecer em casa até o término do tratamento. 
EM CASO DE EMERGÊNCIA A FAMÍLIA SERÁ CHAMADA PARA BUSCAR A CRIANÇA E, SE 
NECESSÁRIO, O SAMU SERÁ ACIONADO. CASO A ESCOLA NÃO CONSIGA CONTATO TELEFÔNICO 
COM A FAMÍLIA, A GUARDA MUNICIPAL E O CONSELHO TUTELAR SERÃO ACIONADOS 
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IMEDIATAMENTE. Por isso, pedimos que mantenham os dados cadastrais atualizados na 
secretaria. 

  
6. MOCHILA: Deverá permanecer diariamente na mochila da criança somente os itens solicitados 
na lista de material. Solicitamos que coloquem diariamente uma sacola plástica ou retornável para 
transporte de roupas sujas. Enviar trocas de roupas em adequação à estação/clima e uma toalha 
de banho para casos de eventualidades.  Não será permitida a entrada de guloseimas, salgadinhos, 
lanches, refrigerantes, sucos ou qualquer tipo de alimentação, pois toda a alimentação é fornecida 
pela escola. 
ATENÇÃO: Não enviar na mochila da criança qualquer outro item que não seja do seu uso diário, 
inclusive remédios. 

  
7. CADERNO DE RECADOS: Diariamente a família deverá ler e assinar todas as comunicações feitas 
pela escola. Lembramos que todos os recados enviados são de extrema importância para o bom 
andamento das atividades. Pedimos que a família cuide com carinho deste caderno, pois nele será 
feita toda a comunicação entre escola/família. 
ATENÇÃO: no caso da perda do caderno, outro deverá ser providenciado com urgência. 

  
8. BRINQUEDOS: Solicitamos que não deixem a criança trazer para a Escola brinquedos que 
quebrem com facilidade ou custam caro, pois a escola não pode se responsabilizar pela reposição 
dos mesmos. 

  
Agradecemos a cooperação de todos e nos colocamos à disposição das famílias para maiores 
esclarecimentos. 

  
Equipe Gestora 

ANA GOE – GRUPO DE ORAÇÃO E ESPERANÇA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.16 – CÓPIA DO CNPJ 
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3.AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 
 
3.1.AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL INTERNA OU AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL (PROJETO 
PEDAGÓGICO ANO ANTERIOR/2019) 
 

É preciso e até urgente que a escola vá se tornando um espaço acolhedor e multiplicador de 
certos gostos democráticos, como o de ouvir os outros não por puro favor, mas por dever, o de 

respeitá-los, o da tolerância, o do acatamento às decisões tomadas pela maioria a que não falte 
contudo o direito de quem diverge de exprimir a sua contrariedade. O gosto da pergunta, da 

crítica do debate. O gosto do respeito à coisa pública que entre nós vem sendo tratada como coisa 
privada que se despreza.                                                          (Freire,1997, p.89) 

 

 3.1.1.CUMPRIMENTO DAS METAS 

Durante o ano de 2019, a escola procurou desenvolver todas as atividades propostas. No ano de 2019 
ocorreram várias mudanças na gestão, mas foi possível perceber uma forte garra e determinação da 
equipe na realização das propostas planejadas.  
Os Projetos propostos foram contemplados, tais como: 
“Descobrir-se é descobrir o mundo”; 
 “Semeando Valores”; 
 “Guardiões do Meio Ambiente”; 
 “Arte de Aprender Brincando”; 
 “É tempo de Amar”. 
Foram diversas maneiras e estratégias usadas para envolver as crianças e famílias nas atividades. 
Realizando vivências culturais e significativas, compreendendo e executando atividades de maneira 
prazerosa e lúdica, garantindo o direito de todos poderem participar e dar as suas contribuições. 
Dentro destes projetos, ocorreram passeios, vivências, brincadeiras, musicalização, conhecimento do 
novo, estudos e pesquisas, opiniões das crianças e famílias. 
Este trabalho constituiu-se como instrumento fundamental da observação sistemática e crítica de 
todas as atividades, tanto no individual quanto no coletivo; das brincadeiras e interações entre as 
crianças no cotidiano, e a utilização de múltiplos registros realizados por adultos e crianças (fotos, 
relatórios, registros em cartazes e folhas, exposições), desenvolvidos ao longo do ano e em 
diversificados momentos, que deram condições necessárias para ver como as crianças se 
apropriaram em seu modo de agir, sentir e pensar culturalmente. 
  
Foi garantido às famílias o direito de acompanhar e de compartilhar da vida escolar das crianças, 
tendo a participação da família não só no dia a dia da escola, como também nas diversas 
apresentações e comemorações escolares. 
Com base na lei, Lei Federal nº 9.394, de 20/12/1996 
“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. Direito de organização 
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e participação em entidades estudantis; V – acesso à escola pública e gratuita próxima de sua 
residência”. 
  
  
Com relação às metas estabelecidas, a U.E. pôde realizar algumas melhoras no ambiente físico das 
crianças como: novo refeitório, pintura nas salas, tanque de areia, brinquedoteca/biblioteca, 
pintura do pátio e entrada da escola, pintura de desenhos infantis na fachada da escola, tornando o 
ambiente escolar mais agradável. 

 
 
3.1.2.RELATO SOBRE A FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA UE, INDICANDO OS 
RESULTADOS NA PRÁTICA EDUCATIVA  
 Nos momentos de formação, nos TDCs (Trabalho Docente Coletivo) e GEMs (Grupo de Estudo de 
Monitores), procurou-se desenvolver pesquisas, estudos, vídeos, dinâmicas, momentos de escuta e 
reflexão. 

O trabalho desenvolvido nestes momentos foi sempre buscando atender os conteúdos que foram 
solicitados como: Atividades recreativas, Palestra de Primeiros Socorros, Parceria Escola x Família, 
Saúde Bucal, etc... 
  
Foram trabalhados também os temas: Indisciplina na Sala de Aula, Resgates das Brincadeiras Infantis, 
Gestão de Tempo na Educação Infantil; A Importância da Rotina, Música na Educação Infantil, Jogos 
e a Educação Infantil. Nesses momentos houve a participação de toda a equipe. Em cada encontro 
uma educadora compartilhava uma experiência. Houve grande proveito e dedicação de todas. 
  
Na participação do Seminário Municipal de Educação, a Escola ANA GOE – Grupo de Oração 
Esperança contribuiu com a apresentação do Projeto “Minha Identidade”. Projeto este, trabalhado 
na U.E. no primeiro trimestre de 2019. Como primeira apresentação/participação das educadoras 
nesse tipo de evento, houve bastante insegurança. Para essa vivência, o grupo ainda precisa se 
aprimorar para os próximos anos e, com certeza, a equipe terá mais ideias e entendimento para uma 
melhor apresentação/participação. 
  
Podemos considerar que o ano de 2019 foi um ano bastante trabalhoso, mas também muito rico. 
A   mudança da direção e coordenação pedagógica em meados de abril/2019 trouxe novo ânimo 
para as profissionais da U.E., assim como segurança para os pais. Pudemos observar que no 
segundo semestre a escola e as famílias estavam sintonizadas num trabalho conjunto visando uma 
educação integral de qualidade. Além do atendimento diário às famílias, a U.E. pode contar com a 
presença dos pais e familiares das crianças nas reuniões de Pais e nos eventos realizados pela 
escola. 
 
3.1.3 ATIVIDADES DE INTEGRAÇÃO REALIZADAS ENTRE EQUIPE EDUCATIVA E FAMÍLIAS 
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 “A instituição de Educação Infantil deve ser, enfim, um lugar de encontros dialógicos. Isso posto, 
escola e família, exercendo funções distintas e complementares, devem ter um objetivo comum: 
propiciar a formação de crianças capazes, competentes e ativas para enfrentar as complexidades 
da sociedade contemporânea”. (Brasil, 2014.p.68) 
  
 A integração família X escola têm se fortalecido a cada dia. A U.E. tem trabalhado para essa 
aproximação e sintonia.  A participação da família no dia a dia da escola é fundamental. Estreitar os 
laços dessa participação tão necessária constituem-se estrada de mão dupla: família e escola no 
trabalho conjunto pela educação das crianças. 
 Ao longo do ano de 2019, foram feitas algumas atividades com as famílias e comunidade em geral 
para uma maior aproximação  entre  equipe educacional  e  famílias, tais como:  
 - Reuniões de Pais e Familiares 
 - Reuniões/Atendimentos  individuais com pais e familiares 
 - Festa na Roça 
 - Festa de encerramento do ano. 
 
É necessário um trabalho diário para acolher as famílias com suas diversas necessidades e 
perspectivas para serem envolvidas e se conectarem a esse espaço (chamado escola). 

 Observação: Abaixo Quadro síntese da Pesquisa realizada com os pais e familiares em relação aos 
trabalhos/atendimentos realizados pela escola em 2019. 
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AZUL ÓTIMO 87,4 % 

LARANJA BOM 12,26% 

CINZA REGULAR 0,76% 
 
 
3.1.4. AS APRENDIZAGENS E CONHECIMENTOS CONSTRUÍDOS POR MEIO DAS VIVÊNCIAS 
PROPORCIONADAS ÀS CRIANÇAS E ADULTOS NOS TEMPOS E ESPAÇOS EDUCATIVOS 

 
As metas propostas em 2019, em sua maioria foram alcançadas. Com relação ao  trabalho 
pedagógico da U.E. todos os objetivos foram alcançados , pois através das brincadeiras  houve 
aprendizado, Foram desenvolvidas a autonomia, a cognição e socialização das crianças como um 
todo. 
  Através do trabalho com  projetos:  
-   “Descobrir-se é descobrir o mundo” 
 -  “Semeando valores” 
 - “Guardiões do meio ambiente” 
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 - “A arte de aprender brincando” 
 -  ”É tempo de amar” 
  Foram contempladas várias atividades como:  passeios, vivências, brincadeiras, musicalização, 
conhecimento do novo, estudos e pesquisas, opiniões das crianças e famílias. 

A realização de tais projetos constituiu-se instrumento fundamental da observação sistemática e 
crítica de todas as atividades, tanto no individual quanto no coletivo; das brincadeiras e interações 
entre as crianças no cotidiano, e a utilização de múltiplos registros realizados por adultos e crianças 
(fotos, relatórios, registros em cartazes e folhas, exposições), desenvolvidos ao longo do ano e em 
diversificados momentos, que deram condições necessárias para ver como as crianças se 
apropriaram em seu modo de agir, sentir e pensar culturalmente. 
  
No decorrer de cada bimestre, os projetos foram elaborados e concluídos com atividades 
pedagógicas e semanas educativas, sempre com o envolvimento da família para que a aprendizagem 
das crianças se desse de uma forma ampla e significativa. 
 
 
3.2 ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO  DO PROJETO PEDAGÓGICO 
 
3.2.1.  INDICADORES DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROFISSIONAIS DA U.E. 

Baseados nos propósitos de uma gestão democrática, que procura dar vez e voz a todos os 
participantes da comunidade escolar, a saber: equipe educativa, família e escola, a U.E. Grupo de 
Oração Esperança busca construir um Projeto Pedagógico que atenda às necessidades de toda essa 
comunidade. 
Para isso faz-se necessário a construção de um diálogo constante com a comunidade educativa, a fim 
de se verificar quais os anseios, necessidades, possibilidades, expectativas e condições para a 
realização de uma proposta pedagógica que seja a contento. 
  
 Quando olhamos para as Diretrizes Curriculares Nacionais encontramos no artigo 6º: 
  
“As propostas pedagógicas de Educação Infantil devem respeitar os seguintes princípios: 
I- Éticos: da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do respeito ao bem comum, ao 
meio ambiente e às diferentes culturas, identidades e singularidades. 
II – Políticos: dos direitos de cidadania, do exercício da criatividade e do respeito à ordem 
democrática; 
III – Estéticos: da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade e da liberdade de expressão nas 
diferentes manifestações artísticas e culturais – como também pelo disposto no seu artigo 8º, 
parágrafo primeiro, inciso I – a educação em sua integralidade, entendendo o cuidado como algo 
indissociável ao processo educativo”. “Resolução CNE/CEB nº 5/2009. 
  
De acordo com tais princípios, nos apoiamos nos Indicadores da Qualidade na Educação 
Infantil como instrumento para acompanhar a qualidade do processo educacional da U.E. 
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Um dos fatores que influem na qualidade da educação é a qualificação dos profissionais que 
trabalham na U.E. Profissionais com formação específica, com salários, dignos, que contam com o 
apoio da equipe gestora, refletindo e aprimorando constantemente suas práticas, são fundamentais 
na construção de instituições de educação infantil de qualidade. 
Na instituição, é preciso que as condições de trabalho sejam compatíveis com as múltiplas 
necessidades 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 pelos profissionais da instituição. 
Alguns pontos a serem observados: 
- Os Pilares da Educação: Cuidar, Educar, Brincar; 
- Registro da prática educativa; 
- Pontualidade, responsabilidade, organização, compromisso; 
- Registro e documentação da prática pedagógica; 
- Criatividade/proposição de atividades e projetos a serem desenvolvidos; 
- Respeito aos conhecimentos prévios da criança; 
- Capacidade de instigar a curiosidade e desejo de aprender das crianças. 

 
 3.2.2.INDICADORES DE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DO TRABALHO PEDAGÓGICO 
 
De acordo com tais princípios, nos apoiamos nos Indicadores da Qualidade na Educação 
Infantil como instrumento para acompanhar a qualidade do processo educacional da U.E. 
Um dos fatores que influem na qualidade da educação é a qualificação dos profissionais que 
trabalham na U.E. Profissionais com formação específica, com salários, dignos, que contam com o 
apoio da equipe gestora, refletindo e aprimorando constantemente suas práticas, são fundamentais 
na construção de instituições de educação infantil de qualidade. 
Na instituição, é preciso que as condições de trabalho sejam compatíveis com as múltiplas 
necessidades 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 pelos profissionais da instituição. 
Alguns pontos a serem observados: 
- Os Pilares da Educação: Cuidar, Educar, Brincar; 
- Registro da prática educativa; 
- Pontualidade, responsabilidade, organização, compromisso; 
- Registro e documentação da prática pedagógica; 
- Criatividade/proposição de atividades e projetos a serem desenvolvidos; 
- Respeito aos conhecimentos prévios da criança; 
- Capacidade de instigar a curiosidade e desejo de aprender das crianças. 
 
 
3.2.2.1. A PROPOSTA PEDAGÓGICA 
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As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil orientam 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 semestral, contínua e será redigida de 
forma descritiva e abrangerá aspectos, físicos, cognitivos, social e afetivo, sendo inserida no sistema 
eletrônico (Integre). O portfólio será também uma forma de avaliação referente aos projetos que 
serão desenvolvidos e as atividades propostas com seus resultados referente ao semanário das 
professoras. Vale ressaltar que, a partir dos eixos temáticos, teremos um posicionamento e 
devolutiva quanto aos projetos e suas avaliações. 
 

PROPOSTA CURRICULAR 

LEI 9393/96, Artigo 31, Portaria SME 69/2018 – Diretrizes Curriculares da Educação 
Básica para a Educação Infantil: um processo de reflexão e ação (SME/Campinas). 
O Currículo na Educação Infantil é o conjunto das interações e brincadeiras que garantem 
experiências com o conhecimento e a cultura em meio às práticas sociais que se dão entre as 
crianças, suas famílias e os educadores, acolhendo a heterogeneidade expressiva das adversidades 
e constituindo história de vida no âmbito das ações educacionais. As a ações educacionais devem 
garantir experiências que envolvam: 
I – Relações sociais e culturais da criança com a vida e com o mundo, que incluem diferentes 
gêneros textuais e formas de expressão – corporal, gestual, verbal, plástica, dramática e musical; 
II – Vivências narrativas de apreciação e interação, individual e coletivamente, com a linguagem oral 
e escrita, em meio a diferentes suportes e gêneros textuais orais e escritos, no contexto das 
práticas sociais; 
III – Relações quantitativas, medidas, formas e orientações espaço- temporais a partir de contextos 
significativos que recriam as práticas sociais da vida da criança, da família, dos educadores e da 
comunidade; 
IV – Relações com variadas formas de expressões artísticas, música, artes plásticas e gráficas, 
cinema, fotografia, teatro, literatura e danças; 
V – Vivências éticas e estéticas com outras crianças e grupos, dialogando com a diversidade 
humana, social e cultural; 
VI – Promoção de vivências com o conhecimento e a cultura, que explorem e estimulem a 
socialização entre os sujeitos e grupos, por meio de uma educação integradora e inclusiva que 
responda às necessidades educacionais de todas as crianças de diferentes condições físicas, 
sensoriais, intelectuais e emocionais, classes sociais, crenças, etnias, gêneros, origens e contextos 
socioculturais e espaciais, que se entrelaçam na vida social; 
VII – Interações que permitam a autonomia da criança no pensar e no fazer com o outro, no 
cuidado pessoal, na auto-organização, na saúde, nutrição e bem-estar; 
VIII – Relações com o mundo físico e social, considerando o conhecimento da biodiversidade e a 
necessidade de sua preservação para a vida, no cuidado consigo, com o outo e com a natureza; 
IX – Interações com as manifestações e tradições culturais, especialmente as brasileiras e; 
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X – Usos de recursos tecnológicos e midiáticos articulados à prática sociais que ampliem as 
vivências das crianças como conhecimento e cultura. 
Carga Horária – 1600 horas 
Dias Letivos – 200 (mínimo) 
  
 

“Se você não voltar a ser como criança... não entrará no reino encantado da pedagogia. Em vez 
de procurar esquecer a infância, acostume-se a revivê-la; reviva-a com os alunos, procurando 
compreender as possíveis diferenças originadas pela diversidade de meios e pelo trágico dos 

acontecimentos que influenciam tão cruelmente a infância contemporânea”. (FREINET. P.28). 

Esta unidade de ensino, de acordo com as DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS PARA A EDUCAÇÃO 
INFANTIL, 2010, compreende os objetivos da Educação Infantil como “garantir à criança acesso a 
processos de apropriação, renovação e articulação de conhecimentos e aprendizagens de diferentes 
linguagens, assim como o direito à proteção, à saúde, à liberdade, à confiança, ao respeito, à 
dignidade, à brincadeira, à convivência e à interação com outras crianças.” (DCNEI, 2010, p. 18) 

Para que esses objetivos sejam atingidos, a proposta curricular dessa unidade de ensino deve 
assegurar, “a educação em sua integralidade, entendendo o cuidado como algo indissociável ao 
processo educativo; a indivisibilidade das dimensões expressivo motora, afetiva, cognitiva, 
linguística, ética, estética e sociocultural da criança; a participação, o diálogo e a escuta cotidiana das 
famílias, o respeito e a valorização de suas formas de organização; o estabelecimento de uma relação 
efetiva com a comunidade local e de mecanismos que garantam a gestão democrática e a 
consideração dos saberes da comunidade; o reconhecimento das especificidades etárias, das 
singularidades individuais e coletivas das crianças, promovendo interações entre crianças de mesma 
idade e crianças de diferentes idades; os deslocamentos e os movimentos amplos das crianças nos 
espaços internos e externos às salas de referência das turmas da instituição; a acessibilidade de 
espaços, materiais, objetos, brinquedos e instruções para as crianças com deficiência, transtornos 
globais de desenvolvimento e altas habilidades/ superdotação; a apropriação pelas crianças das 
contribuições histórico-culturais dos povos indígenas, afrodescendentes, asiáticos, europeus e de 
outros países da América.” (DCNEI, 2010, p. 20). 

 
De acordo com as características e direitos de aprendizagens das crianças, essa unidade educacional, 
em sua proposta curricular e em suas práticas pedagógicas, tem como  objetivo o desenvolvimento 
infantil no que se refere aos aspectos motor, afetivo, cognitivo, social e psicológico, assegurados 
pela LDB 9394/96 e pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. 

 
Referente ao desenvolvimento social, a proposta curricular tem como objetivo ampliar a percepção 
e compreensão que a criança tem do mundo e de si mesma, de modo saudável e que se perceba 
integrante e sujeito transformador em seu meio circundante.  
 
“Desse modo, análises do que as crianças fazem e pensam que estão fazendo, do sentido que 
elaboram sobre a escola, das atividades que nela desenvolvem, das relações que estabelecem com 
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os colegas, professores e outros profissionais do ensino e da aprendizagem podem ser muito 
enriquecedoras para melhor compreender as escolas e as pedagogias” .(COHN, 2012,pg.41). 

Sobre o desenvolvimento afetivo, a proposta curricular tem como objetivo a promoção de momentos 
e atividades que favoreçam à criança uma imagem positiva de si; que consiga estabelecer vínculos 
afetivos, bem como construa sua autonomia e identidade, compreensão de sentimentos e emoções, 
por meio do convívio com outros pares, educadores e do meio ao seu redor. 

“Quando abordamos a discussão acerca da importância do meio no desenvolvimento humano, é 
imprescindível buscar nos aportes de Wallon (1989) e de Vygotsky (1984) a legitimidade teórica 
necessária para respaldá-la. A partir da perspectiva sócio-histórica de desenvolvimento ambos 

relacionam afetividade, linguagem e cognição com as práticas sociais quando discutem a 
psicologia humana”. (Barbosa; Horn, 2008, p.49) 

 
Quanto ao conhecimento cognitivo, a proposta curricular tem como objetivo a experimentação, 
vivência e exploração, linguagem e resolução de problemas como impulsionador da criança para o 
desenvolvimento de capacidades que lhe permitirá compreender e atuar no mundo. A articulação d 
diferentes linguagens (corporal, musical, plástica, oral e escrita) associada a atividades práticas, 
desenvolve o pensamento e a inteligência da criança. 

 
Em relação ao desenvolvimento motor, a proposta curricular tem como objetivo promover 
experiências do sujeito com o meio, de modo a permitir o ajustamento, a independência e a 
coordenação motora e domínio do próprio corpo. O desenvolvimento psicomotor e a aprendizagem 
estão relacionados, porque em contato com o ambiente, as crianças aumentam sua criatividade e 
interesse, tendo com isso a sua inteligência estimulada. A criança nos seus primeiros anos de vida 
explora o mundo com o olhar, as mãos, e gestos, desenvolvendo as habilidades motoras. As 
experiências sensório-motoras e perceptivos-motoras apresentam grande influência no 
desenvolvimento de habilidades necessárias à aprendizagem. Conforme a criança se desenvolve, 
aprende habilidades motoras mais complexas, movimentos maiores e essenciais para a aquisição de 
sua coordenação motora ampla que por sua vez servirá de base para o amadurecimento de 
habilidades motoras mais refinadas, num contínuo sequencial.  

“Corpo e mente devem ser entendidos como componentes que integram um único organismo. 
Ambos devem ter assento na escola, não um (a mente) para aprender e o outro (o corpo) para 

transportar. É necessário, a cada início de ano, que o corpo da criança também seja matriculado 
na escola, e não seja considerado por algumas pessoas como um “estorvo” que quanto mais 

quieto estiver, menos atrapalhará a aprendizagem.” 
(Freire, 2005, p.11 

De acordo com a BNCC (Base Nacional Comum Curricular), a proposta dessa unidade escolar, 
compreende sua importância e por isso será desenvolvida em suas práticas pedagógicas a 
“concepção que vincula educar e cuidar, entendendo o cuidado como algo indissociável do processo 
educativo [...], ao acolher as vivências e os conhecimentos construídos pelas crianças no ambiente 
da família e no contexto de sua comunidade, e articulá-los em suas propostas pedagógicas, [...]que 
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envolve aprendizagens muito próximas aos dois contextos (familiar e escolar), como a socialização, a 
autonomia e a comunicação.” 

“Acolher uma criança é, também, acolher o mundo interno da criança, as suas expectativas, os seus 
planos, as suas hipóteses e as suas ilusões. Significa não deixar passar, como se fosse tempo inútil, 
o tempo que a criança dedica às atividades simbólicas e lúdicas, ou o tempo empregado para tecer 
as relações “escondidas” com outras crianças”. (Staccioli,2013, p.28) 

 
Em conformidade com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (DCNEI) e com a 
BNCC (Base Nacional Comum Curricular), a proposta curricular toma como base para a aprendizagem 
e o desenvolvimento das crianças os seguintes eixos norteadores, que serão acompanhados através 
de observações constantes e registros escritos,por imagens e nos relatórios de desenvolvimento 
individuais que são apresentados às famílias e inseridos no Sistema Integre: 
  
 A interação e a brincadeira, bem como garantir experiências, como: 
  
a) promovam o conhecimento de si e do mundo por meio da ampliação de experiências sensoriais; 
  
b) ampliem a participação das crianças nas atividades individuais e coletivas;  
  
c)possibilitem situações de aprendizagem mediadas para a elaboração da autonomia das crianças nas 
ações de cuidado pessoal, auto-organização, saúde e bem-estar; 

d) possibilitem vivências éticas e estéticas com outras crianças e grupos culturais, que alarguem seus 
padrões de referência e de identidades no diálogo e conhecimento da diversidade; 

e) incentivem a curiosidade, a exploração, o encantamento, o questionamento, a indagação e o 
conhecimento das crianças em relação ao mundo físico e social, ao tempo e à natureza; 

f) promovam o relacionamento e a interação das crianças com diversificadas manifestações de 
música, artes plásticas e gráficas, cinema, fotografia, dança, teatro, poesia e literatura; 

g) promovam a interação, o cuidado, a preservação e o conhecimento da biodiversidade e da 
sustentabilidade da vida na Terra, assim como o não desperdício dos recursos naturais; 

h) propiciem a interação e o conhecimento pelas crianças das manifestações e tradições culturais 
brasileiras; 
  
 i) possibilitem utilização de gravadores, projetores, computadores, máquinas fotográficas, e outros 
recursos tecnológicos e midiáticos. 



ANA BRASIL – UNIDADE CENTRO 
      anagoe@anabrasil.org       19 3201-8223 / 3201-6249 
CNPJ: 48.856.306/0001-70 – IE: Isento 
      Rua Professor Luís Rosa, 184 – Botafogo 
      CEP: 13020-260 – Campinas/SP 
  
 

56 
 

 
A unidade escolar, em conformidade com os documentos acima citados, tem como objetivo também 
promover ao longo do ano letivo, dentro de sua proposta curricular: 

a) Brincar: cotidianamente, de diversas formas, em diferentes espaços e tempos, com diferentes 
parceiros (crianças e adultos), ampliando e diversificando seu acesso a produções culturais, seus 
conhecimentos, sua imaginação, sua criatividade, suas experiências emocionais, corporais, 
sensoriais, expressivas, cognitivas, sociais e relacionais; 

b) O eu, o outro e o nós: com o objetivo criar oportunidades para que as crianças entrem em contato 
com outros grupos sociais e culturais, outros modos de vida, diferentes atitudes, técnicas e rituais de 
cuidados pessoais e do grupo, costumes, celebrações e narrativas, para que ampliem o modo de 
perceber a si mesmas e ao outro, valorizar sua identidade, respeitar os outros e reconhecer as 
diferenças que nos constituem como seres humanos; 

c) Corpo, gestos e movimentos: com o objetivo de promover oportunidades ricas para que as 
crianças possam, sempre animadas pelo espírito lúdico e na interação com seus pares, explorar e 
vivenciar um amplo repertório de movimentos, gestos, olhares, sons e mímicas com o corpo, para 
descobrir variados modos de ocupação e uso do espaço com o corpo (tais como:  rastejar,  escorregar, 
caminhar  , saltar, escalar, equilibrar-se, correr, dar cambalhotas, alongar-se etc.); 

d) Traços, sons, cores e formas: com o objetivo de promover a participação das crianças em tempos 
e espaços para a produção, manifestação e apreciação artística, de modo a favorecer o 
desenvolvimento da sensibilidade, da criatividade e da expressão pessoal das crianças, permitindo 
que se apropriem e reconfigurem, permanentemente, a cultura e potencializem suas singularidades, 
ao ampliar repertórios e interpretar suas experiências e vivências artísticas; 

e) Escuta, fala, pensamento e imaginação: com o objetivo de promover experiências nas quais as 
crianças possam falar e ouvir, potencializando sua participação na cultura oral, pois é na escuta de 
histórias, na participação em conversas, nas descrições, nas narrativas elaboradas individualmente 
ou em grupo e nas implicações com as múltiplas linguagens que a criança se constitui ativamente 
como sujeito singular e pertencente a um grupo social; 

 f) Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações: com o objetivo de promover 
experiências nas quais as crianças possam fazer observações, manipular objetos, investigar e explorar 
seu entorno, levantar hipóteses e consultar fontes de informação para buscar respostas às suas 
curiosidades e indagações. Assim, a instituição escolar está criando oportunidades para que as 
crianças ampliem seus conhecimentos do mundo físico e sociocultural e possam utilizá-los em seu 
cotidiano. 

 
3.2.2.2 OS OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
De acordo com a Proposta Pedagógica da Unidade, os objetivos  traçados buscam o 
desenvolvimento dos seguintes aspectos: 
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Desenvolver e construir  a autonomia da criança em seu aspecto intelectual, social, físico, 
psicológico, complementando a ação da família e da comunidade, oportunizando vivências que 
favoreçam o crescimento global e harmônico do educando. 

Desenvolver a capacidade do diálogo, como forma de mediar conflitos e de tomada de decisões 
coletivas. A criança tem a oportunidade de se expressar , fazer suas escolhas e tomar algumas 
decisões diante das atividades propostas pelas professoras. (Conforme os indicadores 2.1.2 e 2.1.3 
do caderno do MEC - Indicadores da Qualidade na Educação Infantil / Ministério da 
Educação/Secretaria da Educação Básica – Brasília: MEC/SEB, 2009.   ) 

Disponibilizar oportunidades de atividades com movimentos corporais,  danças, musicais, 
gestos,atuação em teatros, etc e contato com elementos da natureza como areia, água, argila, etc. 

Viabilizar a integração escola-família-comunidade, favorecendo o desenvolvimento de aptidões 
intelectuais estéticas e criativas dos alunos, através de um processo participativo, coerente e 
responsável; Aproveitamento da cultura e saberes das famílias para fazerem parte da formação e 
construção dos saberes da criança. (Conforme os indicadores  2.2, 2.3, 2.4, 2.5 e 2.6 do caderno do 
MEC - Indicadores da Qualidade na Educação Infantil / Ministério da Educação/Secretaria da 
Educação Básica – Brasília: MEC/SEB, 2009.   ),ll 

Oportunizar a participação e integração de membros da comunidade escolar, direção, coordenador, 
professoras, monitores, alunos e famílias, unindo todos os segmentos em um único objetivo: O 
desenvolvimento integral do ser humano e a sua convivência harmônica. 

 

3.2.2.3 – OS PLANOS DE TRABALHO 

Para que os resultados do nosso Plano de Trabalho andem em conformidade com toda a equipe da 
U.E. , fazemos as reuniões pedagógica com toda a equipe pontuando cada área de trabalho da U.E e 
nas reuniões com as famílias fazemos os confrontamentos verificando se as ações estão sendo 
consolidadas. 

A participação das famílias são feitas através de reuniões coletivas , pesquisas e questionários 
enviados no caderno de recados das crianças. 

No nosso quadro de avisos que fica na entrada da escola e de fácil acesso aos pais/ famílias consta o 
nosso cárdapio semanal feito pela cozinheira da escola e sob a supervisão de uma nutricionista que 
faz visitas periódicas em nossa U.E sempre se atentando a alimentação saudável e atendendo às 
crianças  que necessitam de dietas especiais. (Conforme os indicadores  4.1.1 do caderno do MEC 
- Indicadores da Qualidade na Educação Infantil / Ministério da Educação/Secretaria da Educação 
Básica – Brasília: MEC/SEB, 2009.   ) 
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Com relação a limpeza , salubridade e conforto da nossa escola,  são feitas diariamente pois, 
contamos com a colaboração de duas auxiliares de limpeza. A nossa escola é pequena e toda a equipe 
da escola colabora com o trabalho das auxiliares da limpeza contribuindo para manter os ambiente 
limpos e agradáveis para o bem estar de todos. As salas e os banheiros são limpos diariamente e os 
lixos são retirados ao final do dia ou sempre que for necessário. (Conforme os indicadores  4.2 do 
caderno do MEC - Indicadores da Qualidade na Educação Infantil / Ministério da Educação/Secretaria 
da Educação Básica – Brasília: MEC/SEB, 2009.   ) 

Em uma sala restrita atrás da sala da coordenação, temos o nosso almoxarifado com produtos de 
limpeza, é um lugar onde as crianças não tem acesso , ou seja, os produtos de limpeza e substâncias 
tóxicas ficam fora do alcance das crianças, todas as tomadas elétricas possuem tampas de proteção 
. Próximo a cozinha tem um espaço com grades e cadeados onde ficam os botijões de gás , também 
é um lugar de difícil acesso para as crianças . Fazemos treinamento sobre Primeiros socorros com 
toda a equipe , para esclarecer e informar sobre cuidados no ambiente de trabalho. (Conforme os 
indicadores  4.3 do caderno do MEC - Indicadores da Qualidade na Educação Infantil / Ministério da 
Educação/Secretaria da Educação Básica – Brasília: MEC/SEB, 2009.   ). 

Toda a equipe da escola é treinada cada qual em sua função para proporcionar um ambiente  limpo, 
seguro e agradável a todas as crianças . 

 

 3.2.2.4 OS PROGRAMAS E PROJETOS DESENVOLVIDOS 

Os programas e projetos desenvolvidos na U E. passam pelo processo de avaliação através da 
observação e do desenvolvimento da autonomia da criança em todas as etapas do processo de 
aprendizagem, socialização e desenvolvimento motor. O acompanhamento da avaliação se dá de 
forma diaria e contínua. ( Conforme o indicador 1.2 do caderno do MEC - Indicadores da Qualidade 
na Educação Infantil / Ministério da Educação/Secretaria da Educação Básica – Brasília: MEC/SEB, 
2009. ) 

As famílias participam e acompanham toda a vivência e desenvolvimento dos programas e projetos 
realizados em nossa U.E. , através de  diálogos, reuniões trimestrais para acompanhamento do 
desenvolvimento das crianças; semestrais para o preenchimento de questionários de múltipla 
escolha sobre o trabalho desenvolvido pela Instituição no geral, participação nos projetos , e em 
todas as atividades realizadas pela unidade escolar.  ( Conforme os indicadores 7.2 do caderno do 
MEC - Indicadores da Qualidade na Educação Infantil / Ministério da Educação/Secretaria da 
Educação Básica – Brasília: MEC/SEB, 2009. ) 

3.2.2.5. A ORGANIZAÇÃO DOS TEMPOS PEDAGÓGICOS 

Entendemos que todos os espaços da escola podem ser utilizados para a realização de atividades 
intencionais, tornando-se assim, um espaço 
pedagógico, sendo necessário planejamento e envolvimento de toda 



ANA BRASIL – UNIDADE CENTRO 
      anagoe@anabrasil.org       19 3201-8223 / 3201-6249 
CNPJ: 48.856.306/0001-70 – IE: Isento 
      Rua Professor Luís Rosa, 184 – Botafogo 
      CEP: 13020-260 – Campinas/SP 
  
 

59 
 

equipe educacional para garantir que estes potencializem 
o imaginário, o lúdico, o artístico, o afetivo, o cognitivo, o 
social. 
Ao chegarem à escola, as crianças são recebidas pela professora, que já está pronta para recebê-las. 
A professora pega a mochila e já retira o caderno de recados, o copo para água e o lençol e conforme 
ela vai retirando a criança  já vai colocando seus pertences no seu devido lugar, em seguida, a criança 
vai para a atividade que está sendo aplicada naquele dia que pode ser massinha de modelar, 
pecinhas  de montar tipo lego , livrinhos de literatura infantil, etc.. Após a entrada de todos, começa 
os horários do café da manhã, o agrupamento III A inicia o café às 7h30 e os outros agrupamentos 
iniciam a rotina do dia, com a roda da conversa, combinados, chamadinha, contagem das crianças e 
cantigas de roda. O horário do café inicia às 7h30 com o agrupamentoIII A e vai até às 8h15 
terminando com o agrupamento III C. Após o café as crianças fazem a escovação e logo 
após  começam o pedagógico seguindo sempre o semanário que já é preparado sempre às quintas 
feira nas formações  das professoras e que estão de acordo com o nosso projeto anual  e os  sub-
temas do nosso projeto. 
Os banheiros são utilizados de acordo com a necessidade de cada criança e de cada agrupamento. 
Nos momentos de higiene antes ou após as refeições será coletivamente. Nesses momentos 
coletivos, terá a orientação e o acompanhamento das educadoras com o objetivo de estimular a 
autonomia. As crianças serão incentivadas a realizarem sua higiene pessoal de forma correta 
quando utilizarem o vaso sanitário, fazendo o uso do papel, descartando-o no lixo e dando a 
descarga após o uso, lavar e secar as mãos. 

Durante a semana as professoras (cada uma delas ) fazem  rodízio das salas duas vezes na 
semana  para que todos tenham a oportunidade de vivenciar  experiências e aprendizado. A nossa 
U.E.  possui  três salas de apoio que são a sala da linguagem, sala de raciocínio lógico e a sala de 
artes e cada uma delas possui materiais que complementam o aprendizado das crianças, estas por 
sua vez, participam de todas as atividades propostas demonstrando interesse e curiosidade em 
realizá-las. Ao final de cada semana ou projeto, montamos um painel , onde os trabalhos 
executados pelas crianças ficam expostos para que suas famílias possam apreciá-los. Às 9h50  inicia 
o almoço com o agrupamento III A e termina às 11h05 com o agrupamento IIIC, após o almoço os 
três agrupamentos vão se organizando para a hora do sono que começa às 11h e termina às 13h10, 
quando o agrupamento III A começam se organizar para o café da tarde. 

No período da tarde, após o café da tarde  as crianças ficam aos cuidados das monitoras e  cada uma 
delas tem uma planilha de horários e espaços da escola que são:  o pátio, a brinquedoteca,  o tanque 
de areia e  a “garagem” (espaço entre o refeitório e o tanque de areia ) para que cada uma delas 
possam fazer brincadeiras e recreações, no seu devido tempo, conforme planejados nas 
formações.  Às 14h50  inicia o momento da janta com o agrupamento IIIA e termina às 15h35 com o 
agrupamento IIIC , após o jantar as monitoras começam  organizar a saída  das crianças e cada uma 
delas tem autonomia  para guardar seus pertences em suas mochilas , a partir das 16h começamos a 
liberar as crianças para irem embora , a saída vai até às 17h30. 
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Na nossa U.E. conta com um pátio externo, onde são realizadas atividades e eventos coletivos, como 
a festa de aniversário, realização de jogos e brincadeiras em grupos. Há também espaço para o 
desenvolvimento de brincadeiras com a turma, como brincadeiras de roda, jogos cooperativos, 
espaço para exploração de movimentos e diversos materiais, motocas, cavalinhos, etc., um tanque 
de areia , onde as crianças além de ter contato com elementos da natureza, como areia, água, pedras 
e folhas também desenvolvem a sua criatividade em fazer esculturas com areia e água. Também tem 
uma brinquedoteca com vários  tipos de brinquedos, de diversas formas, expessuras, tamanhos, 
cores, etc , onde as crianças brincam e desenvolve sua imaginação. Em um pequeno espaço da 
brinquedoteca, temos a nossa biblioteca com vários livros de literatura infantil,diferentes gêneros 
textuais, como fábulas, poemas, contos de fada, clássicos, livros com texturas,  recursos com 
fantoches, entre outros que despertem a curiosidade das crianças. Todas as sextas feiras fazemos 
rodízio de cinco crianças para escolher um livro e levar para casa para compartilhar a leitura e 
apreciação das ilustrações com a família e na segunda feira cada um deles trás o livro de volta com 
um desenho feito por ele com a participação da família. (Conforme o indicador 2.2 do caderno do 
MEC - Indicadores da Qualidade na Educação Infantil / Ministério da Educação/Secretaria da 
Educação Básica – Brasília: MEC/SEB, 2009. ) 

O nosso refeitório possui um espaço adequado para as refeições de nossas crianças. As mesas e 
cadeiras acomodam de maneira tranquila todas as crianças. As refeições são no modelo “ self- servic” 
ou seja, as próprias crianças tem a autonomia de se servir , as professoras e a equipe da cozinha 
auxiliam na coordenação motora da montagem dos pratos e no incentivo a boa e saudável 
alimentação. (Conforme o indicador 2.1 do caderno do MEC - Indicadores da Qualidade na Educação 
Infantil / Ministério da Educação/Secretaria da Educação Básica – Brasília: MEC/SEB, 2009. ) 

 3.2.2.6. A METODOLOGIA E OS REGISTROS DOS PROCESSOS AVALIATIVOS 

A avaliação trata do desenvolvimento individual das crianças, pois é um momento de 
refletir sobre a prática, reavaliar, replanejar, favorecendo assim   o tempo de cada um pois cada 
criança  é coautora  de seu desenvolvimento e aprendizagem. 

Os registros para a avaliação são feitos de diversas formas , com fotografias, desenhos, 
portfólios, painéis, gravações e em todas essas formas, a criança é o principal agente que 
auxiliará  na reflexão das práticas e na elaboração do relatório individual realizado trimestralmente. 

Desta forma a avaliação acontecerá através da observação e da compreensão contínua em 
cada e tapa e momento do desenvolvimento infantil, sempre em busca de melhorar o processo da 
avaliação na educação infantil . 

3.2.2.7 OS INDICADORES INTERNOS E EXTERNOS DA APRENDIZAGEM 

Quanto aos  indicadores de qualidade da educação infantil  internos faremos reuniões de 
planejamento com as professoras e com todos os funcionários aonde cada um terá o direito de 
expor suas ideias e comentários para se aconteça melhorias da U.E. . 
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Através das reuniões de formação das professoras, elas tem a oportunidade de estar sempre se 
atualizando e reciclando os seus conhecimentos, fazerem reflexões sobre sua própria atuação e 
fazerem planejamentos buscando sempre a participação e interação da criança com os conteúdos 
apresentados. 
As crianças  inseridas em nossa U.E.  são instigadas e estimuladas a todo momento em expressar 
suas necessidades, desejos e sentimentos, através das inúmeras atividades propostas pelas 
professoras e monitoras e conseguem manisfestar suas aprendizagens e e conhecimentos através 
de trocas de experiências com os adultos e outra crianças que a cercam. Em atividades como a roda 
da conversa ou nas atividades de expressão artística elas são envolvidas e ouvidas nas construções 
do planejamento. 
 
 
 
 
3..2.2.8 – OS RELATÓRIOS DA TRAJETÓRIA 
 Os relatórios são feitos pela professora e também  através de comentários e informações que ela 
vai colhendo pelas pessoas que interagem  no cotidiano das crianças e por elas próprias. 

As professoras anotam o que observam, as impressões e ideias que as crianças têm sobre os 
acontecimentos, descrevem o envolvimento das crianças nas atividades, as iniciativas, as interações 
entre as crianças etc... e usam esses registros para refletir e tirar conclusões, visando aperfeiçoar a 
prática pedagógica. Os registros são feitos no dia a dia através das atividades que são propostas às 
crianças como na roda da conversa, através de algum projeto desenvolvido com pequenos grupos, 
em ensaios das expressões artísticas, no momento da escovação e em todos os momentos oportunos 
que são relevantes ao desenvolvimento e cognição da criança. 

O registro individual de avaliação são elaborados na forma de relatório, portfólio, ficha descritiva e 
servem para auxiliar a criança em seu desenvolvimento de uma forma saudável, positiva e 
dinamizadora e não como forma de teste, comprovação, atribuição de notas, etc. 

Para se avaliar o processo de desenvolvimento e aprendizagem da criança a todo o momento ela é 
respeitada em suas especificidades e no seu tempo de aprendizado. 

 

 

 

 

4. OS PLANOS DE TRABALHO DA UE 
 
4.1.  PLANO DE AÇÃO PEDAGÓGICA 

 
A Proposta Pedagógica ainda precisa ser divulgada e compartilhada para se tornar mais conhecida . 
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● Meta(s) definida(s) 
o Tornar conhecida a Proposta Pedagógica. 

● Ação(ões)s para o cumprimento da(s) meta(s) 
o Apresentar a proposta pedagógica nas reuniões de pais e discutir a proposta nas 

reuniões de formação do profissionais da UE. 
● Principal(is) responsável(is) pela(s) ação(ões) 

o Equipe Gestora Mantenedora 
o equipe Pedagógica. 

● Indicador(es) para monitoramento da(s) ação(ões) 
o 4.2.1 Limpeza, Salubridade, Conforto. 
o 1.1. Proposta pedagógica consolidada. 

● Cronograma da(s) ação(ões) planejada(s) 
o Durante o ano letivo 
o Limpeza diariamente; Pintura: Férias / recesso / janeiro 2020 
o Durante o ano letivo. 

A altura das janelas não permite à criança visão da área externa. 

● Meta(s) definida(s) 
o Possibilitar às crianças visão do espaço externo (pátio). 

● Ação(ões)s para o cumprimento da(s) meta(s) 
o Baixar as janelas. 

● Principal(is) responsável(is) pela(s) ação(ões) 
o Equipe Gestora e mantenedora. 

● Indicador(es) para monitoramento da(s) ação(ões) 
o Espaços e Mobiliários que favorecem a as experiências das crianças. 

● Cronograma da(s) ação(ões) planejada(s) 
o Segundo Semestre de 2020 

A escola precisa ser adaptada para receber crianças com deficiências. 

● Meta(s) definida(s) 
o Garantir o acesso e mobilidade de crianças com deficiências nos espaços escolares. 

● Ação(ões)s para o cumprimento da(s) meta(s) 
o Construção de rampas de acesso e alargar portas e corredores de acesso. 

● Principal(is) responsável(is) pela(s) ação(ões) 
o Equipe Gestora e Mantenedora. 

● Indicador(es) para monitoramento da(s) ação(ões) 
o Espaços e Equipamentos acessíveis para crianças com deficiência. 

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

Não há pias suficientes para atender às crianças; Rebaixar a pia do banheiro dos meninos. 
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● Meta(s) definida(s) 
o Equipar e adequar o ambiente escolar para o atendimento à faixa etária das crianças. 

● Ação(ões)s para o cumprimento da(s) meta(s) 
o Colocação de mais pias; e adequação dos espaços e equipamentos. 

● Principal(is) responsável(is) pela(s) ação(ões) 
o Equipe Gestora e Mantenedora. 

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

● Cronograma da(s) ação(ões) planejada(s) 
o Ano letivo 2020. 

Há problema de goteira/chuva em uma das salas das crianças. 

● Meta(s) definida(s) 
o Revisar o telhado/calha. 
o Fazer levantamento de verbas para realização do serviço de revisão do telhado e da 

calha. 
● Ação(ões)s para o cumprimento da(s) meta(s) 

o Efetuar o conserto do telhado/calha. 
● Principal(is) responsável(is) pela(s) ação(ões) 

o Equipe Gestora e Mantenedora. 
● Indicador(es) para monitoramento da(s) ação(ões) 

o Espaços e mobiliários que favorecem as experiências das crianças. 
● Cronograma da(s) ação(ões) planejada(s) 

o 1º Semestre. 

Não há espelho nas salas de aula. 

● Meta(s) definida(s) 
o Compra de espelhos para as salas. 

● Ação(ões)s para o cumprimento da(s) meta(s) 
o Colocação de espelhos nas salas. 

● Principal(is) responsável(is) pela(s) ação(ões) 
o Equipe Gestora. 

● Indicador(es) para monitoramento da(s) ação(ões) 
o A Instituição disponibiliza nas salas espelhos seguros e na altura das crianças para 

que possam brincar e observar a própria imagem diariamente. 
● Cronograma da(s) ação(ões) planejada(s) 

o 1º Trimestre/2020. 

Não há móveis e equipamentos acessíveis para crianças com deficiência. 

● Meta(s) definida(s) 
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o Preparar a escola para receber crianças com deficiência. 
● Ação(ões)s para o cumprimento da(s) meta(s) 

o Compra de móveis e equipamentos. 
● Principal(is) responsável(is) pela(s) ação(ões) 

o Equipe Gestora e Mantenedora. 
● Indicador(es) para monitoramento da(s) ação(ões) 

o Há mobiliários e equipamentos acessíveis para crianças com deficiência? 
● Cronograma da(s) ação(ões) planejada(s) 

o Durante o ano. 

Não há instrumentos musicais em número/quantidade suficiente para as crianças. 

● Meta(s) definida(s) 
o Equipar a escola com instrumentos musicais variados. 

● Ação(ões)s para o cumprimento da(s) meta(s) 
o Compra de instrumentos musicais. Confecção de instrumentos musicais usando 

materiais recicláveis. 
● Principal(is) responsável(is) pela(s) ação(ões) 

o Equipe Educacional; Equipe Gestora. 
● Indicador(es) para monitoramento da(s) ação(ões) 

o Há instrumentos musicais em quantidade suficiente? 
● Cronograma da(s) ação(ões) planejada(s) 

o Primeiro Trimestre 2020. 

Não há na escola livros, materiais, brinquedos e equipamentos adequados às crianças com 
deficiências. 

● Meta(s) definida(s) 
o Melhorar espaços, materiais, equipamentos. 

● Ação(ões)s para o cumprimento da(s) meta(s) 
o Equipar a escola para atender crianças com deficiências. 

● Principal(is) responsável(is) pela(s) ação(ões) 
o Equipe Gestora. 

● Indicador(es) para monitoramento da(s) ação(ões) 
o Há livros e outros materiais de leitura, brinquedos, materiais pedagógicos e áudio 

visuais adequados às necessidades das crianças com deficiências? 
● Cronograma da(s) ação(ões) planejada(s) 

o Ano letivo 2020. 

Não há espaço (exclusivo) para descanso/repouso dos funcionários. 

● Meta(s) definida(s) 
o Estudar a possibilidade de criação do espaço necessário. 
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● Ação(ões)s para o cumprimento da(s) meta(s) 
o Criar um espaço exclusivo para descanso dos funcionários. 

● Principal(is) responsável(is) pela(s) ação(ões) 
o Equipe Gestora e Mantenedora. 

● Indicador(es) para monitoramento da(s) ação(ões) 
o Há espaço que permite o descanso para adultos? 

● Cronograma da(s) ação(ões) planejada(s) 
o Durante o ano letivo de 2020 

Não há chuveiro no banheiro das funcionárias. 

● Meta(s) definida(s) 
o Instalar um chuveiro e/ou ducha no banheiro das funcionárias. 

● Ação(ões)s para o cumprimento da(s) meta(s) 
o Providenciar um chuveiro e/ou ducha. 

● Principal(is) responsável(is) pela(s) ação(ões) 
o Equipe Gestora e Mantenedora. 

● Indicador(es) para monitoramento da(s) ação(ões) 
o Há banheiro de uso exclusivo das profissionais, com chuveiro, pia, vaso sanitário? 

● Cronograma da(s) ação(ões) planejada(s) 
o Durante o ano letivo 2020. 

As professoras não têm conhecimento ou acesso aos livros para crianças com deficiência. 

● Meta(s) definida(s) 
o Providenciar livros que falem sobre deficiências. 

● Ação(ões)s para o cumprimento da(s) meta(s) 
o Compra e/ou confecção de livros especiais sobre deficiências. 

● Principal(is) responsável(is) pela(s) ação(ões) 
o Equipe Pedagógica e Equipe Gestora. 

● Indicador(es) para monitoramento da(s) ação(ões) 
o As professoras conhecem os livros acessíveis para crianças com deficiência? 

● Cronograma da(s) ação(ões) planejada(s) 
o Durante o ano letivo 2020. 

Há necessidade de mais Palestras/Cursos sobre prevenção da saúde. 

● Meta(s) definida(s) 
o Trazer profissionais para Palestras/Cursos. 

● Ação(ões)s para o cumprimento da(s) meta(s) 
o Palestras com profissionais qualificados. 

● Principal(is) responsável(is) pela(s) ação(ões) 
o Equipe Gestora. 
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● Indicador(es) para monitoramento da(s) ação(ões) 
o A Instituição conhece e implementa procedimentos que visam prevenir problemas 

de saúde das professoras e demais profissionais? 
● Cronograma da(s) ação(ões) planejada(s) 

o Segundo Semestre. 

4.2. PLANO DE ACOMPANHAMENTO DOS INDICADORES INTERNOS E EXTERNOS DA 
APRENDIZAGEM 

 
DIMENSÃO A SER 

AVALIADA 
INDICADOR METAS/OBJETIVOS AÇÕES RESPONSÁVEIS 

1.Planejamento 
Institucional 

1.1. Proposta 
Pedagógica 
Consolidada 

- Homologação do 
Projeto 
Pedagógico; 
- Socializar, 
esclarecer e 
divulgar a 
proposta 
pedagógica em 
desenvolvimento 
pela U.E. 

Reunião de família 
e educadores, 

RPAI, Reuniões de 
Formação das 
professoras e 

monitoras 

Equipe 
Pedagógica e 

Gestora 

  1.2. 
Planejamento, 
acompanhament
o e avaliação 

Realizar múltiplos 
registros por 

adultos e crianças 

Acompanhar o 
desenvolvimento 

dos Planos de 
Ensino; 

Dar suporte para o 
desenvolvimento 

das rotinas; 

Equipe 
Pedagógica e 

Gestora 

  1.3. Registro da 
prática educativa 

Refletir sobre sua 
própria atuação; 

Pensar e repensar 
sobre os 

instrumentos de 
coleta 

  

Realizar formações 
específicas sobre o 

Registro e 
Documentação 

Pedagógica; 
-Acompanhar a 
produção dos 

registros 

Orientador 
Pedagógico 

          
DIMENSÃO A SER 
AVALIADA 

INDICADOR METAS/OBJETIVOS AÇÕES RESPONSÁVEIS 

2.MULTIPLICIDAD
E DE 
EXPERIÊNCIAS E 
LINGUAGENS 

2.1. Crianças 
construindo sua 
autonomia 

Propiciar a 
autonomia das 

crianças através 

Acompanhar o 
desenvolvimento 
de atividades que 

 Educadores 
Coordenador 
Pedagógico 
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de brincadeiras 
diversas. 

estimulem o 
autocuidado; 

Desenvolvimento 
do Projeto 
Cantinhos. 

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

Proporcionar à 
criança o 

conhecimento do 
meio ambiente e 
da comunidade 

em que está 
inserida. 

Zelar pela 
execução das 

atividades 
planejadas 

avaliando seu 
resultado 

Educadores 
Coordenador 
Pedagógico 

  2.3. Linguagens 
plásticas, 
simbólicas, 
musicais e 
corporais 

Promoção do 
conhecimento de 
si e do mundo por 

meio da 
ampliação de 
experiências 
sensoriais, 

expressivas, 
corporais que 
possibilitem 

movimentação 
ampla, expressão 
da individualidade 

e do respeito 
pelos ritmos e 

desejos da 
criança. 

Acompanhar o 
desenvolvimento 

das atividades 
planejadas; 

Verificar 
sistematicamente a 

produção das 
crianças 

Educadores 
Coordenador 
Pedagógico 

  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 
formas de 
expressão. 

Acompanhar o 
desenvolvimento 

das atividades 
planejadas; 

Verificar 
sistematicamente a 

produção das 
crianças 

Educadores 
Coordenador 
Pedagógico 

  2.5. Linguagem 
Oral e escrita 

Possibilitar às 
crianças 
experiências de 
narrativas de 

Acompanhar o 
desenvolvimento 

das atividades 
planejadas; 

Educadores 
Coordenador 
Pedagógico 
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apreciação e de 
interação com a 
linguagem oral e 
escrita e convívio 
com diferentes 
suportes e 
gêneros textuais, 
orais e escritos. 

Verificar 
sistematicamente a 

produção das 
crianças a partir 

das rodas de 
conversas e 
contação de 

histórias; 
Acompanhar a 
avaliação do 

desenvolvimento 
das crianças a 

partir de atividades 
de iteração entre 

crianças X crianças 
e crianças X 

adultos 
  

  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 

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

Educadores 
Coordenador 
Pedagógico 
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situações de 
interação. 

DIMENSÃO A SER 
AVALIADA 

INDICADOR METAS/OBJETIVOS AÇÕES RESPONSÁVEIS 

3.INTERAÇÕES 3.1. Respeito à 
dignidade da 
criança 

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

Manter a 
comunicação e a 
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 
Pedagógica 

  3.3. Respeito à 
identidade, 
desejos e 
interesses das 
crianças 

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

Durante a 
avaliação do dia e 
na roda de 
conversa, respeitar 
a opinião e os 
desejos das 
mesmas, visando 
um planejamento 
semanal que gere 

Equipe 
Pedagógica 
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interesse nas 
crianças. 

  3.4. Respeito às 
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 de 
conversa, respeitar 
a opinião e os 
desejos das 
mesmas, visando 
um planejamento 
semanal que gere 
interesse nas 
crianças. 

Equipe 
Pedagógica 

  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. 

Desenvolvimento 
do Projeto 
Adaptação. 

Equipe 
Pedagógica 

  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 Família. 

Equipe 
Pedagógica e 

Famílias. 

  
  

        

DIMENSÃO A SER 
AVALIADA 

INDICADOR METAS/OBJETIVOS AÇÕES RESPONSÁVEIS 

4. PROMOÇÃO 
DA SAÚDE 

4.1. 
Responsabilidade 
pela alimentação 
saudável da 
criança. 

Estimular a 
aceitação de uma 
alimentação 
saudável e 
variada. 
Possibilitar que a 
criança reflita 

Desenvolver 
Projeto 

Alimentação e auto 
servimento. 

Ceasa 
Nutricionista 

Equipe 
Pedagógica 
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sobre a 
alimentação, 
identifique frutas, 
verduras, legumes 
e raízes e a 
importância para a 
saúde. 
Reconhecer o 
produto 
industrializado 
como alimento 
menos nutritivo e 
menos necessário 
à sua saúde e 
desenvolvimento. 

  4.2. Limpeza, 
salubridade e 
conforto. 

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

Limpeza constante 
e diária nos 

ambientes da U.E. 

Equipe de 
limpeza 
Gestão 

E demais 
funcionários 

da U.E. 

  4.3. Segurança Promover ações 
que garantam a 
total segurança de 
todos os 
envolvidos no 
ambiente escolar. 

Protetores nas 
tomadas elétrica, 

Produtos de 
limpeza fora do 
alcance e área de 
circulação das 
crianças; 
Botijões de gás 
dentro dos padrões 
de segurança 
exigidos por lei; 
Curso de Primeiros 
Socorros para 
todos os 
funcionários da 
U.E. 
  

Equipe 
Gestora 

Mantenedora 
Equipe 

pedagógica 
E funcionários 

da U.E. 
  

          
DIMENSÃO A SER 
AVALIADA 

INDICADOR METAS/OBJETIVOS AÇÕES RESPONSÁVEIS 
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5. ESPAÇO, 
MATERIAIS E 
MOBILIÁRIOS 

5.1. Espaços e 
mobiliários que 
favorecem as 
experiências das 
crianças 

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

Materiais 
acessíveis às 

necessidades das 
crianças; 

Espaços de Arte, 
Cantinho da 

Leitura; 
Espaços e 

equipamentos 
adequados para 

acolher as crianças 
com deficiência. 

Equipe 
Gestora 

Mantenedora 
Equipe 

pedagógica. 

  5.2. Materiais 
variados e 
Acessíveis às 
crianças. 

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

Equipar a Unidade 
Educacional com 

materiais 
pedagógicos 

adequados às 
necessidades  espe
ciais e individuais 

das crianças. 

Equipe 
Gestora 
Equipe 

Pedagógica 

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

Garantir o direito 
do adulto a ter um 

espaço com 
diversidades de 

materiais e 
acessibilidade aos 

mesmos. 

Equipar a unidade 
educacional com 
materiais 
adequados às 
necessidades dos 
adultos. 

Mantenedora 
Equipe 
Gestora 

          
DIMENSÃO A SER 
AVALIADA 

INDICADOR METAS/OBJETIVOS AÇÕES RESPONSÁVEIS 

6. FORMAÇÕES E 
CONDIÇÕES DE 
TRABALHO DAS 
PROFESSORAS E 
DEMAIS 
PROFISSIONAIS 

6.1. Formação 
Inicial 

Garantir um 
quadro de 
profissionais 
capacitados 
/habilitados para 
todas as funções. 

Contratação de 
profissionais 

habilitados para o 
cargo 

  
Equipe 
Gestora 

  

  6.2. Formação 
Continuada 

Promover a 
capacitação dos 
funcionários da 

Unidade 
Educacional 

Programar cursos e 
formações de 
acordo com as 
necessidades e 

dificuldades 
apresentadas. 

NAEDS 
Equipe 
Gestora 
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  6.3. Condições de 
trabalho 
adequadas 

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

Mínimo uma 
professora para 

cada agrupamento; 
Funcionários 

remunerados, no 
mínimo de acordo 
com o piso salarial 

da categoria. 
Criação do 
PPRA Programa de 
Prevenção dos 
Riscos Ambientais) 
e 
PCMSO (Programa 
de Controle 
Médico de Saúde 
Ocupacional) 
Para prevenir a 
saúde dos 
funcionários. 

Equipe 
Gestora 

Mantenedora 

          
DIMENSÃO A SER 
AVALIADA 

INDICADOR METAS/OBJETIVOS AÇÕES RESPONSÁVEIS 

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 
expressão das 
necessidades, 
desejos, 
sentimentos das 
crianças e suas 
famílias. 

Desenvolvimento 
do Projeto 

Acolhimento 

Equipe 
Pedagógica 

  

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

Garantir o direito 
das famílias e 
acompanhar o 
desenvolvimento 
pedagógico e 
social das 
crianças, 
garantindo-lhes o 
Capítulo IV – 
artigo 53 – 

Reunião de Família 
e Educadores; 
Exposição dos 
trabalhos das 
crianças; 
Reuniões de 
extraordinárias 
com as famílias 
sempre que 

Equipe 
Gestora 
Equipe 

Pedagógica 

http://www.saudeevida.com.br/conheca-tambem-o-que-e-o-ppra/
http://www.saudeevida.com.br/conheca-tambem-o-que-e-o-ppra/
http://www.saudeevida.com.br/conheca-tambem-o-que-e-o-ppra/
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Parágrafo único: É 
direito dos pais ou 
responsáveis ter 
ciência do 
processo 
pedagógico, bem 
como participar 
da definição das 
propostas 
educacionais. 

necessárias e/ou 
solicitadas. 

  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 

 

4.3 PLANO DE TRABALHO DA EQUIPE GESTORA 
  
“Gestão é administração, é tomada de decisão, é organização, é direção. Relaciona-se com a 
atividade de impulsionar uma organização a atingir seus objetivos, cumprir sua função, 
desempenhar o seu papel”.(Fereira,2003.p.306) 
  
 Acreditamos  na Gestão que  tem como ponto principal o diálogo como forma de convivência dos 
pessoas, fazendo  da mediação das diferenças a solução para os conflitos. 
A Gestão Escolar Democrática  e participativa  traduz-se pelo envolvimento coletivo e pelo diálogo 
de todos os envolvidos no processo educacional. 
A gestão escolar precisa ser vivenciada por aqueles que têm compromisso na formação do cidadão. 

“ O planejamento participativo e o relacionamento entre professores que quebram o 
isolamento do tradicionalmente associado ao ensino e que promovem o senso de unidade  e 
propósito no ambiente escolar, são características encontradas nas escolas 
eficazes”.(Lortie,1975). 

  



ANA BRASIL – UNIDADE CENTRO 
      anagoe@anabrasil.org       19 3201-8223 / 3201-6249 
CNPJ: 48.856.306/0001-70 – IE: Isento 
      Rua Professor Luís Rosa, 184 – Botafogo 
      CEP: 13020-260 – Campinas/SP 
  
 

75 
 

Elementos de Liderança: 

- Enfoque pedagógico do Diretor; 

- Ênfases nas relações humanas; 

- Criação de ambiente positivo; 

- Ações voltadas para metas claras; 

- Capacitação em serviço voltada para questões pedagógicas; 

- Acompanhamento contínuo das atividades escolares. 

  

A Equipe Gestora da U.E. , 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. 

II – na participação da organização e da gestão do cotidiano escolar; 

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

  

O 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, permeado pela cooperação e solidariedade dos elementos envolvidos, partindo dos 
momentos de conflitos, procurando uma superação para a prática pedagógica, desenvolvendo o 
trabalho técnico de interação de todos os elementos que atuam na  formação das crianças, 
viabilizando o trabalho pedagógico coletivo e facilitando o  processo comunicativo da comunidade 
escolar  e de associações vinculadas a ela, garantindo a coerência da linha sócio-pedagógica-
educacional da Organização, definidos a partir dos valores concebidos em seu Estatuto e Plano de 
Ação.; 

 4.3.1. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNÇÃO / PLANO DE AÇÃO DO DIRETOR PEDAGÓGICO 

1. Coordenar, planejar, replanejar  e acompanhar, junto com a equipe pedagógica, a 
execução do Projeto Político Pedagógico, da Unidade Escolar; 

2. Participar , junto com a Equipe Pedagógica, do planejamento e execução das reuniões 
pedagógicas, reuniões de pais, e outras atividades da Unidade Escolar; 

3. Dinamizar o processo ensino-aprendizagem, incentivando as experiências da Unidade 
Educativa; 



ANA BRASIL – UNIDADE CENTRO 
      anagoe@anabrasil.org       19 3201-8223 / 3201-6249 
CNPJ: 48.856.306/0001-70 – IE: Isento 
      Rua Professor Luís Rosa, 184 – Botafogo 
      CEP: 13020-260 – Campinas/SP 
  
 

76 
 

4. Acompanhar a frequência , bem como manter atualizada e adequada a documentação 
das crianças; 

5.  Zelar pelo cumprimento da função social da escola, organizar e supervisionar o processo 
de matrícula, o acesso e a permanência de todos os alunos na Unidade Escolar; 

6. Articular a Unidade Escolar com os demais organismos da comunidade: Associações de 
Bairro, Postos de Saúde, Guarda Municipal, etc... 

7.  Administrar o cotidiano escolar; 

8. Organizar e acompanhar  os trabalhos realizados pelos funcionários da Unidade Escolar 
em relação à limpeza, conservação, alimentação e higiene; 

9. Zelar pelo cumprimento da legislação em vigor, dos procedimentos gerais, Normas 
Internas e Descrição de funções; 

10.  Acompanhar o processo ensino-aprendizagem 

11. Informar oficialmente à Secretaria Municipal de Educação e ONG, dificuldades no 
gerenciamento da Unidade Escolar, bem como  solicitar providências no sentido de supri-
las; 

12. Contribuir junto com a comunidade educativa, na valorização do espaço escolar, bem 
como na sua  conservação; 

13. Acompanhar o trabalho de todos os funcionários da Unidade  Escolar, no sentido de 
atender às necessidades dos alunos; 

14. Buscar em conjunto com a Equipe Pedagógica, Professores e Pais, a solução dos 
problemas referentes à aprendizagem dos alunos; 

15.  Preocupar-se com a  documentação escolar, desde sua elaboração, no sentido de 
manter os dados atualizados, cumprindo prazos, bem como encaminhar prioridades; 

16. Solucionar problemas administrativos e pedagógicos de forma conjunta com a Secretaria 
Municipal de Educação; 

17.  Coordenar o processo educacional na área administrativa e no encaminhamento 
pedagógico; 

18. Colaborar nas questões individuais e coletivas, que exijam respostas imediatas nos 
problemas de disciplinas de alunos, professores e funcionários; 

19. Buscar soluções alternativas e criativas para os problemas específicos da Unidade 
Escolar, em relação à convivência humana, espaço físico, segurança, evasão, etc...; 

20. Gerenciar os recursos financeiros na Unidade Educativa, de forma planejada, em 
conjunto com o departamento financeiro da ONG,  atendendo às necessidades  coletivas 
do Projeto  Político Pedagógico; 

22.  Comunicar ao Conselho Tutelar os casos de maus tratos, negligência e abandono de 
crianças em sua Unidade Escolar; 

23.  Administrar o patrimônio da Unidade Escolar; 

24. Viabilizar o acesso e a permanência dos alunos em idade escolar, inclusive os portadores 
de deficiências; 

25. Aplicar normas , procedimentos e medidas administrativas e pedagógicas emanadas da 
Secretaria Municipal de Educação e Conselho Municipal de Educação; 
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26. Cumprir e fazer cumprir as determinações legais estabelecidas pelos órgãos 
competentes, bem como comunicar as irregularidades da Unidade Escolar, buscando 
mediadas saneadoras; 

27. Coordenar e manter o fluxo de informações entre a Unidade Escolar e a Secretaria 
Municipal de Educação; 

28.  Desenvolver o trabalho de Direção, considerando a ética profissional; 

29. Cumprir a legislação vigente; 

30. Realizar outras atividades correlatas com a função. 

  
 4.3.2. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO COORDENADOR PEDAGÓGICO 
 

1. Articular e coordenar a elaboração da Proposta Pedagógica, com foco em competências 
e habilidades; 

2. Coordenar as atividades de acompanhamento e avaliação da Proposta Pedagógica. 
Planos semanais de aulas e Projetos Educacionais; 

3. Elaborar o Calendário Escolar junto à Direção, dentro da proposta da SME; 

4. Conhecer e aplicar a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (9394/96), referente às 
questões de educação básica e especial; 

5. Orientar o trabalho dos professores na elaboração, execução e avaliação dos planos de 
cursos/aulas, com foco na adequação à Proposta Pedagógica da escola; 

6. Acompanhar e avaliar os resultados dos alunos com dificuldade de aprendizagem, 
redefinindo estratégias junto com os professores; 

7. Recomendar mudanças na forma de ensinar do professor para fortalecer suas 
habilidades em sala de aula, estabelecendo uma relação de ajuda ao professor; 

8.  Identificar necessidades de treinamento para o corpo docente e sugerir à Direção a 
participação em programas de desenvolvimento profissional; 

9.  Orientar o professor a explorar as potencialidades didáticas dos projetos em relação aos 
objetivos de ensino; 

10. Planejar, coordenar e acompanhar os TDCs (Trabalho Docente Coletivo); 

11. Atuar como facilitador nas reuniões de TDC, estimulando a participação, comparando 
diferentes pontos de vista, identificando os pressupostos de cada interpretação e 
analisando a validade dos argumentos utilizados; 

12. Promover no TDC possibilidades de troca de experiências entre os professores, 
desenvolvimento de atitudes de cooperação e corresponsabilidade, elaboração de 
formas de intervenções pessoais e/ ou coletivas, avaliação do trabalho e 
replanejamento, como também sessões de estudo mediante suporte bibliográfico; 

13.  Orientar os professores a adotarem estratégias metodológicas diversificadas de ensino 
que mobilizem menos a memória e mais o raciocínio e outras competências cognitivas; 

14. Planejar atividades pedagógicas como palestras, encontros e seminários, projetados 
para promover o desenvolvimento intelectual, social e físico da criança e da família; 
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15. Ajudar o professor no desenvolvimento da sua autoestima, do autoconceito e da 
motivação para ensinar como um processo contínuo; 

16.  Ajudar o professor no desenvolvimento da sua autoestima, do autoconceito e da 
motivação para ensinar como um processo contínuo; 

16. Estimular e orientar o professor na realização do registro diário coletivo e individual e 
da auto avaliação com seus alunos; 

18. Incentivar e orientar os docentes na utilização intensiva e adequada dos materiais 
didáticos e de recursos tecnológicos disponíveis; 

19. Orientar a seleção e estimular a produção de materiais didático-pedagógicos pelo 
professor e promover ações para ampliar esse acervo; 

20. Abrir e fechar a unidade; 

21. Exercer atividades designadas pelo diretor da unidade escolar; 

22. Na ausência do(a) diretor(a), é responsável pelas atribuições do mesmo e por toda a 
unidade e suas decisões; 

 

4.3. PLANO DE TRABALHO DA EQUIPE GESTORA 

METAS/OBJETIVOS PERIDIOCIDADE RESPONSÁVEL INDICADORES /AÇÃO 

Realizar em 100% os 
Projetos Educativos 

Anual Equipe Docente 
Equipe Gestora 

Relatório Anual de 
Atividades 

Realizar Promoções para 
captação de recursos 

Semestral Equipe Gestora 
Mantenedora 

Levantamento do resultado 
financeiro após realização. 

Trabalhar com 100% da 
capacidade de 
atendimento 

Anual Equipe Gestora Relatório do Sistema 
Integre 
Diário de Classe, 
Efetivação de Matrículas 

Trabalhar com 100% do 
Quadro de Recursos 
Humanos 

Anual Equipe Gestora Quadro de RH Completo 

        

Possibilitar Formação 
Continuada a todos os 
funcionários 

Anual Equipe Gestora Atas e Relatórios 
Anuais  das 
Formações/Capacitações 

Realizar 100% 
Das Reuniões de Pais 
previstas 

Anual Equipe Gestora 
Equipe Docente 

Atas das Reuniões e Listas 
de Presenças 

Cumprir o Calendário Anual Equipe Gestora Relatório das atividades e 
Atas de Reuniões. 

Cumprir o Cardápio do 
Ceasa 

Anual Equipe Gestora 
Equipe 
Técnica/Ceasa 

Planilhas do Ceasa 
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Cozinheira e 
Auxiliar de 
Cozinha 

Promover Reunião de 
Avaliação dos Projetos 

Anual Equipe gestora Avaliação do projeto e 
atendimento prestado 
através de 
instrumental  próprio 
respondido pelas famílias. 

Realizar Reuniões de 
Diretoria 

Bimestral Equipe Gestora Atas das 
Reuniões,  Monitoramento 
do plano de ação, através 
das metas e impacto dos 
projetos. 
Apresentação e avaliação 
das atividades através de 
portifólio. 

  

 4.4. PLANO DE TRABALHO DA ORGANIZAÇÃO DOS ESPAÇOS EDUCATIVOS E DOS TEMPOS 
PEDAGÓGICOS 

ADEQUAÇÃO DOS ESPAÇOS  E  AMBIENTES 

Fator importante  é a organização pedagógica do ambiente, no sentido de dialogar através de 
imagens sugestivas ao tema dos projetos, as atividades permanentes e as salas ambientes, para 
atender ao desenvolvimento do aprendizado das crianças.  
Assim, a proposta curricular dessa unidade escolar, trabalha por meio de salas ambientes, que são 
utilizadas num sistema de rodízio semanal. As Salas Ambientes foram organizadas a partir das 
orientações contidas no Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil (RCNEI) e das 
orientações do Núcleo Técnico Pedagógico da Prefeitura de Campinas/SP. São elas: 
Sala de Artes: tem como objetivo trabalhar com diversos elementos artísticos: dançar, pintar, cantar 
e dramatizar, dentre outras formas de expressão humana, a fim de se apropriar do conhecimento de 
mundo que a arte transmite, permitindo explorar os sons, as cores, os gestos, as texturas, as 
sensações e as diferentes percepções para que assim possa transmitir um conhecimento de mundo 
significativo. 

 
Sala de Linguagens: embora não haja a possibilidade de isolar a (a) linguagem (ns) dos demais 
espaços, tem como objetivo compreender que a linguagem não está restrita apenas à oralidade e à 
escrita, e que as crianças explorem os diferentes modos de expressão que se relacionam entre si, 
como as imagens, os movimentos corporais e os sons presentes no cotidiano. Movimento, música, 
artes plásticas e visuais, linguagem oral e escrita, matemática, natureza, sociedade,  deverão ser 
desenvolvidos também nessa sala ambiente, bem como expressões gestuais, verbais, plásticas, 
dramáticas e musicais. 
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Sala de Raciocínio Lógico/ Jogos e Oficinas: esta sala tem como objetivo promover momentos de 
jogos individuais e coletivos, bem como a confecção de jogos e atividades por meio de materiais 
reciclados, produzidos em conjunto com as crianças, e depois brincados com os familiares. O jogo é 
uma estratégia importante para o desenvolvimento cognitivo e emocional da criança. Por meio dele, 
é possível refletir sobre a realidade, a cultura local e, ao mesmo tempo, questionar regras e papeis 
de cada um. Jogando, a criança experimenta, inventa, descobre, aprende e confere habilidades. 
Também estimula a psicomotricidade, favorecendo a concentração, a atenção, o engajamento e a 
imaginação. Jogar é importante para deixar a criança relaxada, entendendo que há momento para 
tudo, inclusive para pensar com calma e aguardar a vez. Os jogos com regras exigem raciocínio e 
estratégia, além de impor limites que acabam favorecendo as relações com outras crianças e adultos. 
Junta-se a tudo isso a possibilidade de construir esses jogos, estimulando o trabalho em equipe, além 
de ressaltar a questão do meio ambiente, já que a matéria-prima ideal para essa construção é o 
material reciclável. 

Bliblioteca/Brinquedoteca: este espaço tem como finalidade a leitura de livros infantis variados, 
contação de histórias, pesquisas, compartilhamento de  momentos  entre (crianças X 
criança;  crianças X adultos), produção de textos variados, apresentação de peças teatrais, 
brincadeiras variadas, estimulando a criança a assumir vários papéis, trabalhando sua imaginação , a 
autonomia , criatividade  incentivando as crianças  no desenvolvimento das suas potencialidades. 

Pátio, as professoras e monitoras trabalham brincadeiras ao ar livre, recreação, pois entendemos 
que, esse espaço é uma extensão das salas de aulas/ambientes que auxiliam e proporcionam 
interações sociais das crianças. Desenvolvem brincadeiras como: Seu Mestre mandou; Coelhinho sai 
da toca; recreações com bolas, bambolês e cordas; rodas cantadas com músicas e gestos/mímicas; 
festas e apresentações. 

  
Tanque de Areia, serão trabalhadas atividades voltadas para a exploração motora como subir, pular, 
escorregar, girar, saltar, equilibrar, puxar, entre outras habilidades que envolvam equilíbrio, ritmo, 
lateralidade, esquema corporal e outros. Nesse espaço, as atividades serão desenvolvidas através de 
brinquedos e brincadeiras apropriadas ao ambiente. 
   
 a) Adequação do Planejamento Pedagógico aos interesses das crianças; 

É preciso validar a importância dos educadores ao ato contínuo e sistemático do planejamento, com 
o objetivo de verificar se os objetivos estão sendo atingidos; se a proposta está de encontro com a 
realidade e interesse as salas de aula, respeitando os interesses prévios das crianças, se se apresenta 
eficiente e dinâmico. 
 
 

b) Dos Projetos e Atividades Permanentes:  
 O professor precisa aguçar a imaginação, a fantasia, o desejo e a capacidade da criança em 
aprender, de modo a observar, experimentar, questionar e construir sentidos sobre a natureza, a 
sociedade e a vida, considerando em cada atividade, as linguagens próximas à criança (corporal, 
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musical, plástica, oral e escrita, entre outras), dando ênfase ao trabalho com o corpo e com o 
movimento, pois, o próprio corpo da criança é sua primeira ferramenta de aprendizagem e 
comunicação. Para a decisão dos projetos abordados ao longo do ano letivo, foi considerado o 
interesse das crianças. Para o desenvolvimento de cada projeto, deve-se considerar também os 
conhecimentos prévios da criança, estimulando-a a participar, se expressar e formular suas 
hipóteses, podendo o educador fazer perguntas de motivação à imaginação e à curiosidade da 
criança, valorizando sempre suas respostas, ideias e suposições, estimulando e desenvolvendo sua 
criatividade, com olhar atento quanto a promoção de atividades específicas adequadas às crianças 
com dificuldades de aprendizagem e Necessidades Educacionais Especiais (NEEs), permanentes ou 
temporárias.  
 
 

c)  Atividades Permanentes:   
Todas as atividades permanentes do grupo contribuem, de forma direta ou indireta, para a 
construção da identidade e o desenvolvimento da autonomia. São elas: a roda de conversas que 
constitui-se em situações privilegiadas para a explicitação das características pessoais, para a 
expressão dos sentimentos, emoções, conhecimentos, dúvidas e hipóteses quando as crianças 
conversam entre si, relatam seu dia, comportamentos, conflitos e angústias.   
A oferta permanente de atividades diversificadas em um mesmo tempo e espaço é uma 
oportunidade de propiciar a escolha pelas crianças. Organizar, todos os dias, diferentes atividades, 
tais como cantos para desenhar, para ouvir música, para pintar, para olhar livros, para modelar, para 
jogos de regras, entre outros, auxilia o desenvolvimento da autonomia.  
Para que a criança realize com êxito suas ações, aumentando sua autonomia e auto-estima, é preciso 
conhecer as possibilidades de cada uma e traçar um planejamento que inclua ações ao mesmo tempo 
desafiadoras e possíveis de serem realizadas por elas, para que com isso, elas possam fazer algumas 
coisas sozinhas, com muita ou pouca ajuda. 
A arrumação da sala após uma atividade, é um exemplo que contém várias ações que elas podem 
realizar sozinhas ou com pouca ajuda. Considerar um tempo ao final de cada atividade dedicado para 
a arrumação é uma boa oportunidade para que elas possam de um lado, aprender a cooperar e 
perceber que a arrumação é algo da responsabilidade de todos. De outro lado, essa atividade pode 
permitir que elas percebam que são capazes de realizar ações de forma independente, como guardar 
materiais, brinquedos, varrer a sala, jogar restos de papel no lixo, devolver materiais que foram 
tomados emprestados de outras salas ou locais da instituição, tendo para isso o auxílio, supervisão e 
orientação do professor. 
Na hora da refeição, é importante deixar que as crianças sirvam-se sozinhas. Se, no início, elas terão 
necessidade de alguma ajuda, em pouco tempo poderão ter a sua competência ampliada. Isso 
demanda algumas condições, tais como um tempo maior para as refeições, oferta de pratos, talheres, 
travessas e jarras adequados para o tamanho e capacidade motora das crianças, arranjo do espaço 
que permita mobilidade, entre outras coisas. O lavar as mãos, escovar os dentes também são outras 
atividades permanentes que auxiliam a independência das crianças, contribuindo para a sua 
autoestima, abordada também na proposta curricular dessa unidade escolar. 
  É nos momentos de Formações  semanais que a equipe de educadores  têm a oportunidade de 
relatar  os resultados das atividades desenvolvidas com as crianças e suas vivências, a fim de avaliar, 
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reavaliar e replanejar as atividades. 
 Os TDC / tempo de formação das professoras acontecem semanalmente às Quinta-feiras, das 11:15 
às 13:15 hs. 
 Os Gem / Tempo de Formação das Monitoras acontecem semanalmente às Terças- feiras , das 06:30 
às 08:30 hs. 
  
  
  
 4.5. PLANO DE TRABALHO ENTRE PARES 

Professores e Monitores da Educação Infantil têm contemplados em sua jornada semanal duas horas 
consecutivas de formação em serviço. 

Os Tempos Pedagógicos destinados à formação têm como objetivo rediscutir, reavaliar e repensar a 
prática pedagógica considerando que este deve ser o movimento constante a fim de qualificar o 
trabalho coletivo. Sabemos que as trocas entre pares, de experiências bem sucedidas, dificuldades , 
insucessos e frustrações colaboram para o fortalecimento do trabalho em equipe. 

Leitura e reflexão sobre temas pertinentes à primeira infância, leitura compartilhada, reestudar o 
Projeto Pedagógico, discutir documentários, filmes, juntamente com os pares nos tempos 
pedagógicos, traz conhecimento e crescimento para toda a equipe. 

É na troca de experiências que se dá o conhecimento e a verificação de que às vezes é necessário 
replanejar as ações. 

Por isso, os tempos de formação dos profissionais são de grande importância para o pensar, repensar, 
organizar e reorganizar o trabalho pedagógico sempre que necessário. 

Os TDC, tempo de formação para as professoras,  acontecerão todas as Quintas-feiras,  das 11:15 às 
13:15,nas dependências da unidade educacional,  sendo coordenado pela Orientadora Pedagógica 
e/ou Diretora Pedagógica. 

Os GEMs, Tempo de Formação para as Monitoras, acontecerão todas as Terças-feiras, das 06:30 às 
08:30, nas dependências da unidade educacional, coordenado pela Orientadora Pedagógica e/ou 
Diretora Pedagógica desta unidade. 

  

PLANO DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES 

TEMAS PARA FORMAÇÃO   LOCAL 
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ACOLHIMENTO NA EDUCAÇÃO 
INFANTIL E A RELAÇÃO FAMÍLIA X 
ESCOLA 

Texto: “Pode entrar a casa é sua! O 
acolhimento na Educação Infantil e 
a Relaçãoi Família-Escola”. 

Fabíola da Costa Farias, Especialista 
em Educação Infantil. 

Leitura, Reflexão e discussão sobre a 
importância do acolhimento da criança 
e da família no contexto escolar da 
Educação Infantil 

  

TDC 

JAN/FEV. 

MUSICALIZAÇÃO INFANTIL 

“Música como linguagem na 
Educação Infantil” 

PROF. DANIEL CALIPO 

CURSO /FORMAÇÃO 

 Importância da  música como uma 
forma de linguagem que permite à 
criança comunicar-se, fazendo uso de 
gestos, cantos e brincadeiras cantadas. 
A música como excelente ferramenta 
justamente por contribuir com o 
desenvolvimento integral da criança, 
em sua parte cognitiva, social e emotiva. 
Nessa visão, a música tem sido utilizada 
nas recreações, nos cânticos, 
brincadeiras, colaborando com a 
melhoria e evolução da criança, se 
fazendo presente nas pequenas 
atividades desenvolvidas em sala de 
aula, buscando o incremento de suas 
atitudes, seu comportamento e 
melhores hábitos 

ESCOLA / 

FEVEREIRO 

CORPO EM MOVIMENTO NA 
EDUCAÇÃO INFANTIL 

- Izabelle Cristina de Almeida – 
Mestranda em Educação, Pós 
Graduada Universidade Est.Ponta 
Grossa 

- Silvia Christina de Oliveira Madrid 
– Doutora em Ciência da Atividade 
Física e do Esporte 

  

Leitura, Reflexão e discussão sobre a 
prática pedagógica e o processo de 
ensino aprendizagem na Educação 
Infantil na perspectiva do corpo em 
movimento. 

TDC 

FEV/MARÇO 

      

DISCIPLINA E LIMITE NA MEDIDA 
CERTA 

Descobrir o limite entre a liberdade e o 
autoritarismo na relação familiar não 
pode ser muito fácil, mas tampouco 

TDC 

ABRIL 



ANA BRASIL – UNIDADE CENTRO 
      anagoe@anabrasil.org       19 3201-8223 / 3201-6249 
CNPJ: 48.856.306/0001-70 – IE: Isento 
      Rua Professor Luís Rosa, 184 – Botafogo 
      CEP: 13020-260 – Campinas/SP 
  
 

84 
 

Isami Tiba 

  

precisa ser um bicho-papão. O eterno 
conflito de gerações traz dúvidas sobre 
qual é a melhor maneira de educar os 
filhos sem torná-los egoístas ou 
dependentes. Com sua experiência 
incontestável, o psiquiatra Içami Tiba 
apresenta as dores e as delícias do 
convívio entre pais e filhos, mostrando 
como contornar muitas situações 
delicadas do dia-a-dia 

PRIMEIROS SOCORROS 

“Lei Lucas” 

Formação obrigatória. 

Primeiros socorros são intervenções 
que devem ser feitas de maneira rápida, 
logo após o acidente ou mal súbito, que 
visam a evitar o agravamento do 
problema até que um serviço 
especializado de atendimento 

TDC 

1º TRIM. 

DOCUMENTAÇÃO E REGISTRO DA 
PRÁTICA PEDAGÓGICA 

Relatos, Registros e Reflexões. 

Estudo e reflexão sobre o registro da 
prática pedagógica. Como melhorar a 
atuação em sala? De que modo saber se 
o planejamento e as intervenções são os 
mais adequados? 

TDC 

MAIO 

PROPOSTA PEDAGÓGICA U.E. Estudo , Reflexão, Revisitação do 
Projeto Político Pedagógico da Unidade 
Educacional. 

  

TDC 

MAIO 

EDUCAÇÃO ESPECIAL 

A EDUCAÇÃO ESPECIAL NA 
PERSPECTIVA DA INCLUSÃO 
ESCOLAR 

Autora: Maria Joana Alves Pereira 
de Oliveira 

  

Estudo, reflexão, discussão e 
conhecimento sobre Educação Especial 
e Escola Inclusiva. 

TDC 

JUNHO 

CONTAÇÃO DE HISTÓRIA 

FORMAÇÃO / OFICINA 

  

Contar histórias para crianças também 
contribui para o desenvolvimento da 
linguagem — uma vez que amplia o 
universo de significados da criança — e 
do hábito da leitura, de 

TDC 

JUNHO 
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vital importância na educação infantil. 
Com isso, ajuda no desenvolvimento da 
criatividade e raciocínio lógico 
da criança 

BRINQUEDOTECA NO 
DIAGNÓSTICO E INTERVENÇÃO 
EM DIFICULDADES ESCOLARES 

Antonia Cristina P. Azevedo 

O principal objetivo da brinquedoteca é 
possibilitar a evolução mental, 
psicológico, social e físico da criança por 
meio do lúdico. É nelas que são 
desenvolvidas brincadeiras e jogos que 
estimulem o raciocínio lógico, a 
coordenação motora e a criatividade 
das crianças 

TDC 

AGOSTO 

PROPOSTA PEDAGÓGICA U.E. 

  

Estudo , Reflexão, Revisitação do 
Projeto Político Pedagógico da Unidade 
Educacional. 

TDC/ AGOSTO 

  

DESENVOLVIMENTO INFANTIL 1ª. 
INFÂNCIA 

Estudo de textos 

O desenvolvimento afetivo, social e 
físico das crianças de pouca idade tem 
um impacto direto em seu 
desenvolvimento e na pessoa adulta 
que elas se tornarão. Por isso a 
importância de entender bem a 
necessidade de investir nas crianças 
bem pequenas para maximizar seu 
futuro bem-estar. 

  

TDC 

SETEMBRO 

ARTE E CIÊNCIA NA EDUCAÇÃO 
INFANTIL 

 A arte, em suas diversas modalidades, 
contribui com o desenvolvimento das 
capacidades de expressão, 
comunicação e construção de saberes 
na Educação Infantil. 

O ensino de ciências como forma de 
promover o conhecimento de mundo na 
criança. 

TDC 

SETEMBRO 

SEMINÁRIO MUNICIPAL 

“Pensamentos e Fazeres 
Cotidianos da Educação Infantil 

SEMINÁRIO: Exposição/apresentação 
de Projetos desenvolvidos na Unidade 
Educacional. 

SME 

SETEMBRO 

SAÚDE BUCAL 

  

Visita dos profissionais do Posto de 
Saúde à escola para orientação quanto 
à saúde bucal, orientação quanto à 

ESCOLA 

2º SEMESTRE 
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escovação e encaminhamento de casos 
que necessitem de tratamento 
dentário. 

ATIVIDADES RECREATIVAS 

Texto: O Papel das brincadeiras na 
Educação Infantil 

A  importância da brincadeira para o 
desenvolvimento infantil. Ela está 
inserida na Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC) sendo um dos seis 
direitos de aprendizagem e 
desenvolvimento da criança. 

1.Conviver 2. Brincar 3.participar 
4.explorar 5.expressar 6.conhecer-se 

  

TDC 

OUTUBRO/NOV. 

OFICINAS DE BRINQUEDOS 
RECICLÁVEIS 

Construção de brinquedos 
com  materiais  recicláveis . 

NOVEMBRO/DEZ. 

FILMES E DOCUMENTÁRIOS 

APROPRIADOS PARA O 
DIRECIONAMENTO DO TRABALHO 
PEDAGÓGICO 

Filmes e documentário que tragam 
reflexão sobre a prática pedagógica. 
Ação e reflexão. 

1º E 2º SEMESTRE 

  

  
PLANO DE FORMAÇÃO PARA MONITORAS 

TEMAS PARA FORMAÇÃO   LOCAL 

ACOLHIMENTO NA EDUCAÇÃO 
INFANTIL E A RELAÇÃO FAMÍLIA X 
ESCOLA 
Texto: “Pode entrar a casa é sua! O 
acolhimento na Educação Infantil e 
a Relaçãoi Família-Escola”. 
Fabíola da Costa Farias, Especialista 
em Educação Infantil. 

Leitura, Reflexão e discussão sobre a 
importância do acolhimento da criança e 
da família no contexto escolar da 
Educação Infantil 
  

GEM 
JAN/FEV. 

MUSICALIZAÇÃO INFANTIL 
“Música como linguagem na 
Educação Infantil” 
  
PROF. DANIEL CALIPO 
CURSO /FORMAÇÃO 

 Importância da  música como uma 
forma de linguagem que permite à 
criança comunicar-se, fazendo uso de 
gestos, cantos e brincadeiras cantadas. 
A música como excelente ferramenta 
justamente por contribuir com o 
desenvolvimento integral da criança, em 
sua parte cognitiva, social e emotiva. 
Nessa visão, a música tem sido utilizada 

ESCOLA 
FEVEREIRO 
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nas recreações, nos cânticos, 
brincadeiras, colaborando com a 
melhoria e evolução da criança, se 
fazendo presente nas pequenas 
atividades desenvolvidas em sala de 
aula, buscando o incremento de suas 
atitudes, seu comportamento e 
melhores hábitos 

CORPO EM MOVIMENTO NA 
EDUCAÇÃO INFANTIL 
- Izabelle Cristina de Almeida – 
Mestranda em Educação, Pós 
Graduada Universidade Est.Ponta 
Grossa 
- Silvia Christina de Oliveira Madrid 
– Doutora em Ciência da Atividade 
Física e do Esporte 
  

Leitura, Reflexão e discussão sobre a 
prática pedagógica e o processo de 
ensino aprendizagem na Educação 
Infantil na perspectiva do corpo em 
movimento. 

GEM 
FEV/MARÇO 

DISCIPLINA E LIMITE NA MEDIDA 
CERTA 
Isami Tiba 
  

Descobrir o limite entre a liberdade e o 
autoritarismo na relação familiar não 
pode ser muito fácil, mas tampouco 
precisa ser um bicho-papão. O eterno 
conflito de gerações traz dúvidas sobre 
qual é a melhor maneira de educar os 
filhos sem torná-los egoístas ou 
dependentes. Com sua experiência 
incontestável, o psiquiatra Içami Tiba 
apresenta as dores e as delícias do 
convívio entre pais e filhos, mostrando 
como contornar muitas situações 
delicadas do dia-a-dia 

GEM 
ABRIL 

PROPOSTA PEDAGÓGICA U.E. Estudo , Reflexão, Revisitação do Projeto 
Político Pedagógico da Unidade 
Educacional. 
  

GEM 
MAIO 

EDUCAÇÃO ESPECIAL 
A EDUCAÇÃO ESPECIAL NA 
PERSPECTIVA DA INCLUSÃO 
ESCOLAR 
Autora: Maria Joana Alves Pereira 
de Oliveira 
  

Estudo, reflexão, discussão e 
conhecimento sobre Educação Especial 
e Escola Inclusiva. 

GEM 
JUNHO 
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CONTAÇÃO DE HISTÓRIA 
FORMAÇÃO / OFICINA 
  

Contar histórias para crianças também 
contribui para o desenvolvimento da 
linguagem — uma vez que amplia o 
universo de significados da criança — e 
do hábito da leitura, de 
vital importância na educação infantil. 
Com isso, ajuda no desenvolvimento da 
criatividade e raciocínio lógico 
da criança 

GEM 
JUNHO 

      

PRIMEIROS SOCORROS 
“Lei Lucas” 
Formação obrigatória. 

Primeiros socorros são intervenções 
que devem ser feitas de maneira rápida, 
logo após o acidente ou mal súbito, que 
visam a evitar o agravamento do 
problema até que um serviço 
especializado de atendimento 

GEM 
1º SEMESTRE 

BRINQUEDOTECA NO 
DIAGNÓSTICO E INTERVENÇÃO 
EM DIFICULDADES ESCOLARES 
Antonia Cristina P. Azevedo 

O principal objetivo da brinquedoteca é 
possibilitar a evolução mental, 
psicológico, social e físico da criança por 
meio do lúdico. É nelas que são 
desenvolvidas brincadeiras e jogos que 
estimulem o raciocínio lógico, a 
coordenação motora e a criatividade 
das crianças 

GEM 
AGOSTO 

PROPOSTA PEDAGÓGICA U.E. 
  

Estudo , Reflexão, Revisitação do Projeto 
Político Pedagógico da Unidade 
Educacional. 

GEM 
AGOSTO 

DESENVOLVIMENTO INFANTIL 1ª. 
INFÂNCIA 
Estudo de textos 

O desenvolvimento afetivo, social e 
físico das crianças de pouca idade tem 
um impacto direto em seu 
desenvolvimento e na pessoa adulta que 
elas se tornarão. Por isso a importância 
de entender bem a necessidade de 
investir nas crianças bem pequenas para 
maximizar seu futuro bem-estar. 
  

GEM 
SETEMBRO 

ATIVIDADES RECREATIVAS 
Texto: O Papel das brincadeiras na 
Educação Infantil 

A  importância da brincadeira para o 
desenvolvimento infantil. Ela está 
inserida na Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC) sendo um dos seis 
direitos de aprendizagem e 
desenvolvimento da criança. 

GEM 
OUT/NOV. 
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1.Conviver 2. Brincar 3.participar 
4.explorar 5.expressar 6.conhecer-se 
  

ARTE E CIÊNCIA NA EDUCAÇÃO 
INFANTIL 

 A arte, em suas diversas modalidades, 
contribui com o desenvolvimento das 
capacidades de expressão, comunicação 
e construção de saberes na Educação 
Infantil. 
O ensino de ciências como forma de 
promover o conhecimento de mundo na 
criança. 

GEM 
SETEMBRO 

SEMINÁRIO MUNICIPAL 
“Pensamentos e Fazeres 
Cotidianos da Educação Infantil 

SEMINÁRIO: Exposição/apresentação de 
Projetos desenvolvidos na Unidade 
Educacional. 

SME 
SETEMBRO 

SAÚDE BUCAL 
  

Visita dos profissionais do Posto de 
Saúde à escola para orientação quanto à 
saúde bucal, orientação quanto à 
escovação e encaminhamento de casos 
que necessitem de tratamento dentário. 

ESCOLA 
2º SEMESTRE 

      

O BRINCAR NA EDUCAÇÃO 
INFANTIL E O DESENVOLVIMENTO 
CULTURAL DA CRIANÇA 

Leitura, discussão, reflexão sobre a 
importância do brincar no 
desenvolvimento da criança 

GEM 
JULHO/AGOSTO 

OFICINA DE BRINQUEDOS Construção  de Brinquedos com 
materiais recicláveis 

GEM 
JULHO/AGOSTO 

COLETIVO INFANTIL EM CRECHES E 
PRÉ ESCOLAS: FALARES E SABERES 

Leitura, discussão e reflexão sobre as 
práticas  que contemplam os coletivos 
das crianças. 

GEM 
OUT/NOV 

  
 
 

 

4.6.  PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA U.E. 

“....., o mundo globalizado exige profissionais capacitados e multifuncionais que possuam 
fluência verbal, comuniquem-se bem, tenham poder de persuasão, defendam ideias e direitos. 

Desta forma, a escola deve ultrapassar os aspectos teóricos e penetrar no âmbito da prática 
cotidiana, ampliando os conhecimentos e abrindo um novo universo de significados aos 

educandos.” 

Fabiana Juvêncio Aguiar Donato /Tânia Dantas Gama 
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A Equipe Gestora , cumprindo o Termo de Referência Técnica, busca realizar uma gestão democrática 
e participativa  do cotidiano escolar, abrangendo aspectos sócio pedagógicos, administrativos  e 
financeiros, que visam o objetivo estatutário , bem como seus programas e projetos. 

A gestão do cotidiano escolar envolve dentre outras, especificamente: 

-gestão do tempo; 

-gestão do espaço; 

-gestão das interações sociais; 

-gestão das informações e do conhecimento. 

  

Gestão é a soma de esforços e necessita de constante atualização e aprimoramento. 

É necessário que a gestão  tenha : 

-Objetivos claros; 

-Demonstre  confiança e receptividade com relação aos outros; 

- Discuta fatos abertamente; 

- Solicite e ouça ativamente o ponto de vista dos outros; 

- Conviva com situações ambíguas com circunstâncias que mudam constantemente; 

- Utilize a gestão participativa para conseguir a ajuda dos outros. 

Busca também promover o melhor uso de recursos humanos e materiais; 

Evitar improvisos; diminuir tempo de espera das crianças entre as atividades diárias. 

O ponto básico é garantir uma perspectiva de trabalho pedagógico centrado nas características das 
crianças. 

É preciso também considerar que os contextos coletivos de educação para as crianças são diferentes 
do ambiente da família e exigem organizações do dia a dia/cotidiano. 

A gestão para ser democrática e efetiva precisa ouvir todos os participantes do processo educacional: 
crianças, pais, familiares, professores e demais profissionais que atuam com as crianças. 

O conhecimento e aprimoramento é de fundamental importância, frente às demandas que se 
apresentam no cotidiano escolar. 

É na confrontação com os desafios que solicitam mudança nos conceitos e, em como dirigir e 
administrar uma instituição, que reside a necessidade de atualização e crescimento. 

Para isso, faz-se necessária a participação dos profissionais da educação em  palestras , estudos 
reflexivos  e cursos oferecidos pelas  instituições parceiras da Escola. 
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TEMAS PARA FORMAÇÃO / GESTÃO 

PRIMEIROS SOCORROS 

“Lei Lucas” 

CURSO ESCOLA 1º SEMESTRE 

MUSICALIZAÇÃO INFANTIL CURSO ESCOLA 1º SEMESTRE 

DIRETRIZES CURRICULARES ESTUDO ESCOLA 1º SEMESTRE 

MUSICALIZAÇÃO INFANTIL OFICINA ESCOLA 1º SEMESTRE 

RELAÇÃO FAMÍLIA ESCOLA ESTUDO ESCOLA 1º SEMESTRE 

GESTÃO DEMOCRÁTICA 

A ESCOLA PARTICIPATIVA 

ESTUDO ESCOLA 1º SEMESTRE 

GESTÃO DO 
TEMPO/ESPAÇOS/INTERAÇÕES 
SOCIAIS E DO CONHECIMENTO 

ESTUDO ESCOLA 2º SEMESTRE 

QUALIDADE PEDAGÓGICA ESTUDO ESCOLA 2º SEMESTRE 

DESENVOLVIMENTO INFANTIL/ 
1ª. INFÂNCIA EM FOCO 

ESTUDO ESCOLA 2º SEMESTRE 

SEMINÁRIO MUNICIPAL 
CURRICULAR: 

Pensamentos e Fazeres 
Cotidianos da Educação Infantil 

SEMINÁRIO SME SETEMBRO 

REUNIÕES DIRETORES REUNIÕIES NAED LESTE 1º e 2º SEMESTRE 

REUNIÕES FEAC REUNIÕES FEAC 1º e 2º SEMESTRE 

  

  

  

 
4.7 PLANO DE INFRAESTRUTURA DA U.E. 
  
1.Pintura das salas 
 Com o objetivo de promover um ambiente mais agradável, organizado, bonito para nossas crianças, 
deixando o espaço confortável e com dignidade para a convivência de forma a contribuir com a 
auto-estima das crianças. 

2.Adequação das janelas das salas de aula 
Rebaixar as janelas para que as crianças possam ter   visão do pátio. 
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3.Arrumar o telhado e calha da sala das crianças 
Consertar o telhado, fazendo uma revisão nas telhas e calhas. 
 
  
4.Adaptação da escola para receber crianças com deficiência física 
Construção de rampa de acesso e alargar portas e corredores de acesso. 
  
5.Colocação de espelhos nas salas das crianças 
Compra e colocação de espelhos nas salas para realização das atividades. 
  
6.Espaço para adultos 
Criação/adequação de espaço para descanso das funcionárias. 
Colocação de um chuveiro para as funcionárias 
  
7. Adequação das Pias para as crianças 
- Rebaixamento da pia do banheiro dos meninos 
- Colocação de uma pia para as meninas 

  

  
4.8. PLANO DE RECURSOS HUMANOS 
Para atender à demanda de 78 crianças a Unidade Educacional necessita do seguinte quadro de 
Recursos Humanos: 
 
 Observações:  
 1. Esse é o Quadro de Funcionários necessários para o atendimento às 78 crianças da U.E. 
 2. No momento não se faz necessário a contração de porteiro e/ou vigilante, devido ao sistema de 
alarme /câmeras instalado na U.E. 
 3. Em caso de Demissões ou licenças novas contratações serão efetuadas imediatamente. 

3 PROFESSORAS PARA OS AGRUPAMENTOS A/B/C 

3 MONITORAS PARA OS AGRUPAMENTO A/B/C 

1 MONITORA VOLANTE PARA SUPORTE E COBERTURA 

1 COZINHEIRA PARA O PREPARO DA ALIMENTAÇÃO DAS 
CRIANÇAS 

1 AUXILIAR DE COZINHA 

2 AUXILIARES DE LIMPEZA – PARA SERVIÇOS GERAIS DE 
ORGANIZAÇÃO E  ASSEIO 

1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA OS DIVERSOS 
TRABALHOS DA SECRETARIA 

1 COORDENADORA PEDAGÓGICA – PARA EXECUÇÃO E 
PLANEJAMENTO DA PRÁTICA PEDAGÓGICA 
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1 DIRETORA PEDAGÓGICA PARA COORDENAÇÃO E 
ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DA U.E. 
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 4.10 PLANO DE AÇÕES INTERSETORIAIS 
A Instituição recebe recursos através de : 
  
1.SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, de acordo com o Termo de Parceria, 
publicado em  01/03/2010, que tem como objetivo o atendimento na Educação Infantil para crianças 
com idade  entre 3 anos a 5 anos e onze meses de idade, em período integral. 

Termo de Colaboração nº 049/2018 – com vigência de 01/02/2020 a 31/01/2021. 
  

 2.FUNDAÇÃO FEAC, SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA, que estabeleceu parceria em 01/03/2010 e 
beneficia 36 crianças na faixa etária de 3 anos a 5 anos e 11 meses de idade, em período integral. 
  
3.APADRINHAMENTOS (PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS) que ajudam a Instituição com doações para 
as crianças de acordo com as necessidades. 
  
4.CEASA – que fornece a Alimentação para todas as refeições das crianças. 
  
5.SANASA: Consumo Consciente da Água. 
  
6. ATENDIMENTO 
- POSTO DE SAÚDE: Saúde e Bem estar das crianças (Higiene Bucal). 
  
7.  AÇÕES INTERSETORIAIS a serem desenvolvidas e fortalecidas: 
- Corpo de Bombeiros : Segurança e Primeiros Socorros; 
- Guarda Municipal : Segurança preventiva: Escola X Crianças X Famílias; 
  
 
 
4.11  PLANOS COLETIVOS DE ENSINO/TRABALHO ELABORADOS POR TODOS OS PROFESSORES 
 
 
Série: Agrupamento III 

As crianças atendidas no Agrupamento III, com idade entre 3 anos a 5 anos e 11 meses de idade, 
nesta Unidade Escolar, realizam atividades comuns, voltadas às suas especificidades afetivas, 
emocionais, sociais e cognitivas. 

Desse modo, na Unidade Escolar- Grupo de Oração Esperança- o lúdico é apresentado ao longo de 
todas as atividades propostas, de modo permanente, conforme indica o RCNEI, por considerar ser 
um recurso para que as crianças se comuniquem e aprendam a relacionar-se com os outros e 
consigo mesmas. O lúdico assim, é vivenciado por meios de brincadeiras, jogos, histórias, em 
atividades livres e/ou dirigidas. 
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As atividades dirigidas são pensadas e elaboradas dentro dos projetos mensais, com enfoque no 
letramento e ludicidade, de modo  a explorar o lúdico e de   diversas formas de linguagem como: 
movimento, música, artes plásticas e visuais, linguagem oral, matemática, natureza , sociedade 
e  expressão corporal. 

Raciocínio lógico/Oficina de jogos  tem o objetivo de promover momentos de jogos individuais e 
coletivos, estimular a psicomotricidade, favorecer a concentração, a atenção, o engajamento e a 
imaginação. 

Atividades psicomotoras com o objetivo de estimular o desenvolvimento motor que encontra-se 
atrelado à aprendizagem desde os primeiros anos de vida por meio de experiências do sujeito com 
o meio, de modo a permitir o ajustamento, a indepêndencia e a coordenação motora, o domínio do 
próprio corpo, uma vez que em contato com o ambiente, as crianças aumentam sua criatividade e 
interesse e sua cognição estimulada. 

As ações comuns  às crianças no Agrupamento III, também se referem aos cuidados. Em 
conformidade com o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, a Unidade 
Educacional – Grupo de Oração Esperança- desenvilve em sua prática educativa diária, atividades 
voltadas tanto aos cuidado relacionais, de natureza afetiva, quanto dos cuidados biológicos do 
corpo, referente ao momento da alimentação, banheiro e higiene e sono. 

Os momentos de refeitório são acompanhados pelas professoras, monitoras e coordenação 
pedagógica com o objetivo de garantir que as crianças do AGIII adquiram autonomia e 
funcionalidade  no auto- servimento (monitorado e orientado), bem como assegurar que todas as 
crianças crianças tenham se alimentado de modo suficiente e com alimentos variados, disponíveis 
no cadápio do dia. 

Os momentos de banheiro também são orientados e supervisionados de modo que as crianças 
manifestem sua  necessidade de usar o banheiro, bem como aprender a fazer sua higiene íntima e 
das mãos, bem como do espaço utilizado como o uso do lixo e descarga. Ao longo do ano,são 
desenvolvidos os projetos bimestrais, com base no letramento e ludicidade, tendo a equipe 
docente como responsável pela elaboração das atividades e execução delas,sob a orientação da 
coordenação pedagógica. Nossos  Programas e Projetos são: 

  

Tema : “Criança consciente pintando e repintando o meio ambiente” 

Sub-tema :  O eu e o outro 

Projeto:  Preservação da água 

Duração : janeiro, fevereiro e março 



ANA BRASIL – UNIDADE CENTRO 
      anagoe@anabrasil.org       19 3201-8223 / 3201-6249 
CNPJ: 48.856.306/0001-70 – IE: Isento 
      Rua Professor Luís Rosa, 184 – Botafogo 
      CEP: 13020-260 – Campinas/SP 
  
 

97 
 

Pedagogas e Monitoras 

Justificativa: 

Desenvolver na criança a percepção do seu eu como indivídio na sociedade em que vive, valorizar a 
sua identidade , reconhecer e respeitar as diferenças como um todo, das diferentes sociedades  e 
lugares que cada qual vive. Respeito ao próximo, aprender a conviver em sociedade. 

Conscientizar que diante do crescimento tecnológico, o nosso meio ambiente vem tendo 
consequências desastrosas , resultando  na extinção de recursos materiais, espécies da fauna e da 
flora, esgotamento do solo, mananciais e rios contaminado. Nesse trimestre nosso projeto tem 
como objetivo fazer as crianças refletirem sobre o desperdício da água em casa e principalmente na 
escola. Iremos conscientizá-los sobre o cuidado e a preservação que temos que te com a água. 

Despertar  o interesse pelo meio ambiente, incentivar a leitura, novas descobertas e a 
conscietização para se viver em um mundo melhor. 

  

Objetivo Geral: 

Trabalhar a identidade de cada um resgatando o seu “eu” e , de acordo com as suas características, 
costumes, cultura,etc,. Apresentar as diferenças de outros povos como indígenas, afro-
descendentes, índianos e  orientais e  através do lúdico,enfatizar as  características e cultura de 
cada um. Inserir também a questão  da inclusão das diferentes  deficiências  físicas e distúrbios 
mentais  nas pessoas. 

Apontando  as diferenças do seres  humanos, vamos trabalhar o respeito, aceitação e a tolerância 
que temos que ter uns pelos outros. 

Objetivos específicos: 

- conhecer  a si mesmo; 

-fortalecer a identidade; 

-favorecer a identidade através do espelho; 

-trabalhar a auto-estima; 

-Desenvolver  o hábito de cuidar de si mesmo; 

- Valorizar seu corpo, sua saúde, seu meio social ambiental; 
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-Favorecer o desenvolvimento da autonomia; 

-Promover a socialização no ambiente escolar; 

Desenvolvimento: 

- Explicar a criança que ela é um ser único, através do “RG” que eles mesmo vão confeccionar e 
carimbar sua impressão digital; 

-Desenho do corpo no papel pardo para mostrar  semelhanças e diferenças; 

  

Conteúdos: 

-Formação Pessoal e Social e Valores Identidade/Autonomia e movimento. 

-Reconhecimento  progressivo de segmentos e elementos do próprio corpo por meio da 
exploração, das brincadeiras, do uso do espelho e da interação com os outros. 

-Expressão de sensação e ritmos corporais por meio de movimentos,  gestos,  posturas e da 
linguagem oral; 

-Música: “Eu sou eu”  e  “O meu nome vou falar” (Marcelo Serralva); 

-Filme: “Um plano para salvar o planeta” Turma da Mônica (Maurício de Souza); 

  

Avaliação: 

Ao final do Projeto, as professoras avaliarão se os objetivos foram atingidos, utilizando-se de 
registros, portifólio, fotos e observações diárias, cada monitora estará auxiliando suas respectivas 
professoras em suas avaliações. Desse  modo  a coordenção pedagógica, avaliará o desempenho de 
cada professora  frente  a execução do projeto, com o objetivo de propor metodologias e/ou 
reorientar a prática docente. 

Dentro dos subtemas anuais teremos também outros projetos que serão trabalhados  pararelos 
com os trimestrais e serão  desenvolvido  durante o ano,  são estes: 

Projeto Expressão Artística=  Esse projeto acontecerá todas as sextas feira  com apresentações de 
musicais, pecinhas de teatros, músicas com o auxílio de instrumentos musicais confeccionado pelas 
crianças , danças e toda e qualquer forma de expressar a arte, onde será despertado na criança a 
apreciação pela arte e cultura. 
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Projeto do livro viajante= Todas as sextas feira , cinco crianças levarão um livro para ler com a 
família, junto desse livro irá uma folha para que a família possa registrar como foi a leitura, podem 
também junto com a criança desenhar. Esse projeto tem como propósito  o envolvimento e 
participação da família  e auxílio na construção do conhecimento. 

Aniversariantes do mês= na última sexta-feira de cada mês realizamos uma festinha 
comemorando  os “aniversariantes do mês”, é realizado no pátio com a presença de todos 
amiguinhos no horário do lanche, nesse dia as cozinheiras fazem um bolo, suco e lanchinho salgado, 
agradando todos os gostos, também é enfeitado um lindo painel e na sala de aula os amigos fazem 
cartões para o aniversariante, simbolizando uma homenagem. 

  

Sub-tema :  Nosso mundo colorido 

Projeto: Alimentação Colorida 

Duração : Abril, maio e junho 

Justificativa:  Apresentar neste tema o que existe na natureza, ensinar a criança a importância da 
preservação do meio ambiente e a contemplar as belezas que nela existe como o sol, os mares, rios 
, florestas, flores coloridas, a grama verdinha, o arco-íris, etc. 

Explicar a importância da terra e que através dela temos  a oportunidade  de saborear diferentes 
tipos de frutas, legumes e verduras e que a alimentação deve ser saudável e colorida. Através do 
nosso projeto vamos incentivar as crianças a manusear as  verduras, legumes e frutas e também 
experimentar sabores diversos, saber distinguir os sabores doces,azedos, ardidos, crocantes, etc. 
Vamos incentivar as crianças a fazer pratos coloridos e saboreá-los. 

 Objetivo geral:  Conscientizar a criança pela preservação  do mundo em que vivemos. Cuidar da 
natureza e tudo o que nela há. Ensinar a saborear diferentes tipos de alimentos e que muitos deles 
vem da terra e a importância de uma alimentáção saudável. 

Iniciação ao plantio de uma horta, onde eles mesmo vão plantar as sementes. 

  

Objetivos específicos: 

- Despertar a consciência ecológica, de preservação e respeito à  natureza através do 
reaproveitamento de materiais; 
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- ensinar  e despertar na criança o amor e respeito à  natureza  e por tudo que ela nos oferece; 

-como se faz  a reciclagem do lixo para não poluir o mundo em que vivemos; 

-Fazer com que a criança conheça diferentes tipos de frutas, legumes e verduras; 

-Despertar o interesse por diferentes tipos de sabores e  alimentos; 

- confecção de um “livrinho de receitas”  de alimentação saudável; 

  

Desenvolvimento: 

-Roda da conversa com os assuntos pertinentes ao tema ; 

- murais coletivos com figuras; 

-construção de uma horta para instigar as crianças ao plantio e colheita ; 

Conteúdo : 

-literatura infantil relacionada ao tema desenvolvido; 

- desenhos e filmes educativos ; 

- Peça Teatral – Alimentação saudável; 

-Música : Terra Azul – Luciana Lima 

 Avaliação: 

Ao final do Projeto, as professoras avaliarão se os objetivos foram atingidos, utilizando-se de 
registros, portifólio, fotos e observações diárias, cada monitora estará auxiliando suas respectivas 
professoras em suas avaliações. Desse  modo  a coordenção pedagógica, avaliará o desempenho de 
cada professora  frente  a execução do projeto, com o objetivo de propor metodologias e/ou 
reorientar a prática docente. 

Sub-tema :  Animais que amamos 

Projeto: A vida na roça 

Duração : julho, agosto e setembro 
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 Justificativa: 

Ensinar a criança desde a primeira infância que temos que amar e cuidar de todos os  animais . 
Conhecer um pouco de cada um deles, suas caracteríticas, onde vivem,seus hábitos alimentares, se 
são domésticos , selvagens,  aquáticos, etc. Despertar na criança a conscientização da preservação 
de algumas espécies de animais em extinção. 

 Objetivo Geral: 

Ampliar o conhecimento das crianças com relação  a algumas espécies de animais. Demonstrar que 
existem diferentes tipos de animais e que cada um tem seu habitat e necessita de cuidados 
especiais. Apontar animais domésticos, animais da fazenda e animais em extinção. 

 Objetivo específicos: 

Desenvolvimento: 

-Apresentação de imagens de animais domésticos ou seja, que se pode criar em casa; 

-Roda da conversa, contando quem tem animal de estimação em casa; 

-Confecção de máscaras para peça teatral; 

-confecção de cartazez  identificando nomes de animais domésticos; 

-Apresentação  de imagens de animais que tem na fazenda/Roça; 

-introduzir a palavra “extinção” e falar sobre os animais que estão em extinção; 

-Ampliar o vocabulário das crianças (extinção,roça,fazenda, etc.) 

-trabalhar de forma lúdica o cuidado e proteção que temos que ter com os animais; 

 Conteúdo: 

-Músicas relacionada  ao tema pertinente; 

-Painel com cartazes; 

-vídeos educativos sobre curiosidades sobre animais; 

-Literatura infantil (fábulas); 

-Visita de um filhote de cachorro, gato, peixe e tartaruga na Unidade Escolar; 
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-Visita ao “Apiário Bel Monte”; 

-Peça teatral – Fábula: A dona baratinha. 

Avaliação: 

Ao final do Projeto, as professoras avaliarão se os objetivos foram atingidos, utilizando-se de 
registros, portifólio, fotos e observações diárias, cada monitora estará auxiliando suas respectivas 
professoras em suas avaliações. Desse  modo  a coordenção pedagógica, avaliará o desempenho de 
cada professora  frente  a execução do projeto, com o objetivo de propor metodologias e/ou 
reorientar a prática docente. 

 Sub-tema :  Pintando o nosso futuro 

Projeto: Semana do livro 

Duração : outubro, novembro e dezembro 

Justificativa: 

Retomar com as crianças o que já  vimos  no segundo trimestre que o  mundo em que vivemos tem 
uma natureza linda e é muito bom de se viver . Conscientizar as crianças que temos a 
responsabilidade de cuidar e amar nossa terra para que possamos continuar a habitar nela e 
garantir um futuro melhor. 

Objetivo Geral: 

Conscientizar  as crianças desde a primeira infância  que pra termos  um futuro melhor, temos que 
cuidar do nosso planeta. Incentivar  a leitura através do  contato, manuseio e apreciação de figuras 
dos livros. Instigar as crianças a ter pensamento crítico para construírmos um mundo melhor pra se 
viver. 

Objetivo específicos: 

-Elaboração de cartazes ao tema pertinente; 

-musical/cantata; 

-Apresentar o globo terrestre e conscientizar as criança que é a nossa casa; 

-Literatura infantil pertinente  ao  tema; 

 Desenvolvimento: 
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- conscientização será feita através de músicas relacionadas ao nosso mundo; 

- dança como expressão artística; 

-visita a biblioteca da escola, apresentando os livros e falando de sua importância; 

-Peça teatral : “Os livros sumiram”. 

 Conteúdo: 

-Expressão corporal  através da dança e música; 

-Contato com um globo terrestre; 

-Música : 

 Avaliação: 

De acordo com a lei de Diretrizes e bases (LDB, 1988, artigo 31), na educação infantil a avaliação 
deve ser feita mediante ao acompanhamento e registro e do desenvolvimento da criança, que deve 
ser compreendida como parte do processo pedagógico, sem objetivo de promover ou classificar. O 
processo de avaliação será feito através do desenvolvimento da autonomia da criança, sua 
adaptação com os colegas da turma, sua forma de interação com a professora e com as monitoras, 
seu desenvolvimento motor, entre outros aspectos. Sendo assim, a avaliação ocorrera´de forma 
contínua, levando em consideração os processos vivenciados pelas crianças, a interação social e 
aprendizados na exploração do ambiente, pautando através da observação e registros 

Série: Educação Especial 

Consolidação automática. 

 

 

4.12 PLANOS INDIVIDUAIS DE ENSINO DOS PROFESSORES 

PROFESSORA: WANDEVANE PEREIRA 

AGRUPAMENTO: III-A  

A educação infantil é definida pelo Art.29 da Lei de Diretrizes e Bases – (Lei 9394/96) como 

primeira etapa da educação básica, e tem como finalidade, o desenvolvimento integral da 
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criança até os seis anos de idade, em seus aspectos fisícos, psicologicos, intelectuiais e 

sociais. 

A educação infantil representa a educação das crianças de 0 a 5 anos. Neste período são 

incentivadas aprenderem de forma lúdica através de jogos, musicalização, rodas de histórias 

e brincadeiras, atividades que estimulem sua imaginação de forma saudável e divertida. 

O cuidar e o educar é algo indispensável nessa fase da educação infantil. O aprendizado na 

educação infantil é de extrema importância para que a criança se desenvolva de maneira 

significativa, pois a criança deve receber todos os cuidados e a afetividade necessária para um 

bom desempenho. 

O brincar é de fato expressar-se, compreender-se, criar autonomia, é compreender e 

transformar o mundo a sua volta.  

 “é no brincar, e somente no brincar que o indivíduo, 

criança ou adulto, pode ser criativo e utilizar sua 

personalidade integral: e é somente sendo criativo que o 

indivíduo descobre o eu” (WINNICOTT, 1975:12) 

O agrupamento III A é formado por 26 crianças de ambos os sexos masculino e feminino, com 

faixa etárias de 5 a 6 e 10 meses, sendo 08 meninas e 17 meninos. A unidade acolhe crianças 

de vários bairros da cidade, e são atendidas em horário integral das 07:00 horas da manhã às 

17:30 horas da tarde. As crianças realizam todas refeições necessárias na escola, desde o café 

da manhã até o jantar, recebem uma alimentação equilibrada prescrita por uma nutricionista. 

 A equipe de educadoras do agrupamento III A é composta por uma professora, duas 

monitoras, sendo uma fixa e a segunda como monitora volante. Na gestão: 1 diretora, uma 

coordenadora, uma secretária, na cozinha: uma cozinheira que conta com o apoio de uma 

auxiliar, na limpeza: duas zeladoras que cuidam da higienização da escola. 
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A listagem dos alunos foi elaborada pela equipe gestora, que pensam no bem-estar e 

educação das crianças que precisam se sentir seguras e bem acolhidas por todos da unidade. 

Na turma do AGIII-A, conta com um número maior de meninos isso quer dizer que as meninas 

estão em menor número.  

A maioria das crianças verbalizam de forma clara e objetiva, conseguem conduzir 

perfeitamente um diálogo, a interação acontece de forma saudável interagem com os colegas, 

com as educadoras e demais funcionários, essa interação é algo muito valorizado por todos 

da unidade, pois contribui para o desenvolvimento social, afetivo, cognitivo e psicológico de 

cada uma.  

A rotina é tranquila, começa com o acolhimento das crianças sentadas nas cadeiras junto à 

mesa com brinquedos variados, jogos ou livros, as quais elas escolhem para sentar-se. As 

crianças são recebidas na porta da sala com gestos afetuosos pela professora, em seguida são 

orientadas a retirar seu material da mochila (caderno de recados, copo e lençol) as crianças 

enquanto eu (professora) realizo os jogos e brincadeiras com os pequenos. 

Acolher uma criança é, também, acolher o mundo interno da 

criança, as suas expectativas, os seus planos, as suas hipóteses e 

as suas ilusões. Significa não deixar passar, como se fosse tempo 

inútil, o tempo que a criança dedica as atividades simbólicas e 

lúdicas, ou o tempo empregado para tecer as relações 

“escondidas” com outras crianças. (STACCIOLI, 2013, P.28) 

 Às 7:30 é feita a primeira refeição das crianças, o café da manhã, após iniciamos a nossa roda 

de conversa onde cantamos músicas, contamos histórias, conversamos sobre o 

comportamento e realizamos os combinados da turma e a chamadinha. É nesse momento 

que as crianças mais compartilham suas experiências, pois ao ver o colega contando suas 

vivências, automaticamente outras desejam se expressar falar um pouco das suas vidas e 

futuros planos fora da escola. 
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De acordo com Paulo Freire (1989) “dialogar não é reduzir a opinião do outro e prevalecer 

sobre ela, não é falar para o outro, mas é falar com ele”. 

Meu papel enquanto professora é essencial na oportunização, motivação, observação dos 

alunos. Como professora devo motivar e estimular meus alunos a pensar, questionar, a ter 

autoconfiança, e autonomia, defender suas opiniões para idealizar suas próprias ideias.  

É meu papel proporcionar um ambiente escolar seguro, aconchegante e divertido, pois é 

nesse espaço onde tudo, é onde a criança consegue explorar a própria imaginação, onde 

descobre que ela tem um grande potencial para criar e redescobrir o mundo ao seu redor sem 

medo das supostas frustações futuras. 

Tenho como dever realizar mediação entre a criança e o conhecimento, assim contribuindo 

não só para formação de caráter infantil, como também a relação de amor, responsabilidades 

e valores. 

Como educadora e agente transformador é meu papel compreender melhor o mundo das 

crianças e assim facilitar o seu entendimento, trabalhando o lúdico e através do brincar abrir 

portas e oportunidades para o conhecimento e assim passa a ter outra visão do mundo para 

ela seja um adulto consciente e transformador. 

As atividades são realizadas através de registros, jogos, teatro, música dança filmes, passeios 

internos, atividades coletivas. Todo trabalho é desenvolvido pelas crianças com o auxílio das 

educadoras que estimulam a autonomia necessária para sua liberdade de expressão. 

“A relação professor e aluno deve ser baseada em atividades e 

sinceridade, pois: Se um professor assume aulas para uma classe 

e crê que ela não aprenderá, então está certo e ela terá imensas 

dificuldades. Se ao invés disso, ele crê no desempenho da classe, 

ele conseguirá uma mudança, porque o cérebro humano é muito 
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sensível a essa expectativa sobre o desempenho”. (ANTUNES, 

1996:56) 

No momento das atividades pedagógicas crianças são divididas em grupos, em outros 

momentos todas permanecem juntas e dependo da atividade a ser realizada é trabalhado 

individualmente.  

Nas atividades em grupos formamos cantinhos com variedades de jogos, peças de montagem, 

massinha de modelar, livros, brinquedos ou brincadeiras variadas, até mesmo porque as  

crianças enjoam muito rápido de tudo e assim é necessário uma mudança nos momentos de 

lúdicos, elas escolhem qual o próximo cantinho que deseja está naquele determinado 

momento. Para Vygotsky: 

“O aprendizado adequadamente organizado resulta em 

desenvolvimento mental e põe em movimento vários 

processos de desenvolvimento que, de outra forma, 

seriam impossíveis de acontecer.” 

● As atividades são planejadas de acordo com o Projeto escolar e as semanas educativas. 

Para o ano de 2020 o tema gerador do projeto escolar é: “Criança consciente pintando 

e repintando o meio ambiente” e em parceria serão desenvolvidos subtemas por 

trimestre, entre eles estão: 

● EU e o Outro (janeiro, fevereiro e março) 

Tem como objetivo criar condições para as crianças conhecer-se, descobrirem-se, analisarem seu eu 

e como ser em sociedade, a importância do outro, respeitar as diferenças e desenvolver o senso de 

cooperatividade. 

● Projeto Preservação da Água 
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Esclarecer a importância da água para a sobrevivência da humanidade colocá-los para contribuir na 

preservação, citar quais são os atos que eles podem e não devem fazer no ambiente para manter a 

preservação; exemplo: escovação dental sem desperdício de água, jogar corretamente o lixo, ter 

cuidado em armazenamento de água. 

● Projeto do livro viajante - no final de cada semana, cinco crianças levarão um livro para ler 

com a família, junto desse livro ira uma folha para que a família possa registrar como foi a 

leitura, podem também junto com a criança desenhar, o propósito e que a família interagir 

na construção do conhecimento, e que a criança possa dividir em sala de aula como foi a 

elaboração do registro junto aos pais. 

● Nosso Mundo Colorido (abril, maio, junho) 

Exploraremos o assunto do meio ambiente e natureza, a grande importância no cotidiano das 

crianças. A alimentação saudável, de onde vem os alimentos, como plantar e cuidar de uma 

plantinha. 

● Projeto Alimentação Colorida e Nutritiva - exploraremos a importância de comer legumes, 

verduras e frutas, estimular as crianças a degustar alimentos que ainda não provaram, 

desenvolver uma horta vertical junto com as crianças. Através desse assunto as famílias 

também participarão registrando uma receita simples com alimentos que vem do campo, 

cada sala de aula da escola irá desenvolver com as crianças uma receitinha, tendo participação 

ativa das crianças na elaboração do prato. Apresentaremos alimentos que vem da roça, como: 

abóbora milho, canjica, amendoim, mandioca, pois são produtos que marcam a época festiva 

de julho e é o momento no qual acontece a nossa “A Festa da Roça”. 

Aproveitando também esse ensejo de receitas, homenagearemos o dia “Quem cuida de Mim”, com 

um livreto contendo as receitas da sala. 

● Animais que amamos (julho, agosto, setembro) 
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Assunto que aborda afetividade, cuidado, respeito com os animais. Vivemos atualmente em uma 

sociedade que a presença de animais domésticos na família é maior, esclarecer com as crianças a 

diferença dos animais domésticos com os animais do campo, ampliar o vocabulário e o 

conhecimento sobre esse assunto, citar animais extintos, problematizar junto com eles o que fazer 

para a preservação dos animais, quais cuidados devem ser adquiridos para se ter um animalzinho 

em casa. 

● Projeto de Passeio no Apiário Belmonte - será momento de lazer, descontração e 

conhecimento, pois as crianças visualizarão os animais que lá habitam momento de colocar 

em pratica o conhecimento adquirido na sala. 

● Pintando nosso Futuro (outubro, novembro, dezembro) 

Este tema enfatiza o amor ao próximo, o que queremos para o nosso futuro, como agir com os 

companheiros, desejar o melhor para sua vida e ao próximo. 

● Projeto Semana do livro - desenvolver o gosto pela leitura, saber analisar e colocar em 

prática da moral de histórias. 

As avaliações são feitas diariamente, pois a cada atividade desenvolvida há uma reação para cada 

indivíduo, cabe ao professor orientar e conduzir a melhor estratégia de aproveitamento. 

● Expressão artística - Ao longo do ano temos também o projeto sexta em cena, esse 

projeto tem como finalidade oportunizar as crianças a interação com todos os 

agrupamentos da unidade, através de teatros, peças musicais, todas as apresentações 

são realizadas juntamente com a professora e monitoras de cada agrupamento, essa 

convivência proporciona as crianças a se relacionarem e socializarem com demais 

crianças da unidade e adultos de forma prazerosa e divertida, aprendendo a respeitar 

o próximo de forma agradável 

“O professor é mediador entre as crianças e os objetos de 

conhecimento, organizando e propiciando espaços e situações 
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de aprendizagem que articulem os recursos e capacidades 

afetivas, emocionais, sociais e cognitivas de cada criança aos 

seus conhecimentos prévios e aos conteúdos referentes aos 

diferentes campos de conhecimento humano. Na instituição de 

educação infantil o professor constitui-se, portanto, no parceiro 

mais experiente, por excelência, cuja função é propiciar e 

garantir um ambiente rico, prazeroso, saudável e não 

discriminatório de experiências educativas e sociais variadas.” 

Para Barbosa e Horn “A pedagogia de projetos vê a criança como um ser capaz, competente, 

com um imenso potencial e desejo de crescer. Alguém que se interessa, pensa, duvida, 

procura soluções, tenta outra vez, quer compreender o mundo a sua volta e dele participar, 

alguém aberto ao novo e ao diferente. Para as crianças, a metodologia de projetos oferece o 

papel de protagonistas das suas aprendizagens, de aprender em sala de aula, para além dos 

conteúdos, os diversos procedimentos de pesquisa, organização e expressão dos 

conhecimentos (2008, p. 87).” 

A criança é um ser especial e cada uma delas tem suas particularidades ou seja, cada uma tem 

suas preferências, seu comportamento, facilidade ou dificuldade, seu tempo no 

desenvolvimento de falar, de andar de comer, de brincar e até de enxergar o mundo, pois 

cada uma tem a sua forma de pensar. 

Toda criança tem e deve ser tratada como criança, com respeito, deve receber cuidado, e 

precisam ser educadas de forma saudável. A criança deve ser amada e não maltratada. 

A avaliação é realizada a partir da observação, registro de atividades, produção de portifólio 

e por meio de relatórios individuais e individuais. 

A avaliação é uma atitude constante em todo trabalho planejado. É a constatação da 

correspondência entre a proposta de trabalho e sua consecução, tem por finalidade verificar 

a adequação do desenvolvimento da criança face aos objetivos propostos, levando-se em 
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consideração as características da faixa etária. Essa avaliação tem ainda a finalidade 

desenvolver nas crianças todos os pré-requisitos necessários para o início de boa 

aprendizagem. 

A observação sensível das crianças, em sua exploração constante do mundo a sua volta, é o 

que deve nortear o trabalho de avaliação em Educação Infantil. É um processo que exige 

atenção por parte dos professores, que devem, sobretudo, manifestar confiança nas 

possibilidades que as crianças apresentam. Devem compreender que o desenvolvimento 

individual ocorre em processo dialético, no qual as interações com todos os sujeitos (crianças 

e adultos) são decisivas. 
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outra vez, quer compreender o mundo a sua volta e dele participar, alguém aberto ao novo e 

ao diferente. Para as crianças, a metodologia de projetos oferece o papel de protagonistas 

das suas aprendizagens, de aprender em sala de aula, para além dos conteúdos, os diversos 

procedimentos de pesquisa, organização e expressão dos conhecimentos (2008, p. 87). 

 

PLANO INDIVIDUAL DE ENSINO DO PROFESSOR 

PROFESSORA: SIMONE MENDES FERREIRA 

AGRUPAMENTO III B 

“A educação começa no momento do seu nascimento, antes de falar, antes de entender, já se 

instrui”. 

                                                                                                                     Jean Jacques Rousseau 

A construção do conhecimento é iniciada desde o nascimento, influenciado diretamente pelo meio 

em que vive,  dos estímulos recebidos pela família, sua cultura adquirida, sua bagagem emocional e 

intelectual  desenvolvida está ligada na maneira que está sendo orientada e  é na escola, na primeira 

infância que todo esse estimulo é explorado, valorizando sua bagagem construída até o momento e 

proporcionando situações-problema para ampliar o conhecimento. 

A parte sobre Educação Infantil (BNCC) foi pensada para contemplar seis direitos de aprendizagem 

das crianças: conviver, brincar, explorar, participar, expressar-se e conhecer-se. 

 

“O professor não ensina, mas arranja modos de a própria criança descobrir. Cria situações-

problema”. 

                                                                                                             Jean Piaget 

A educação infantil e definida pelo Art. 29 de Lei de Diretrizes e Bases (Lei9394/96) como primeira 

etapa da educação básica, e tem como finalidade o desenvolvimento integral até os seis anos de 

idade, em seus aspectos físicos, psicológicos, intelectuais e sociais. 

A instituição ANA GOE é composta por três salas de agrupamento, com crianças de três a cinco anos, 

cada sala caracterizada com um assunto: linguagem, raciocínio lógico e artes. Durante a semana 

fazemos rodízio nas salas, assim todos os alunos usufruem dos espaços oferecidos e realizam as 

atividades que a sala propõe. O recebimento dos alunos do agrupamento III B é feito na sala de 

raciocínio, tendo um professor e uma monitora, contamos também com a monitora volante que dá 

suporte para equipe pedagógica. 
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O horário de atendimento e das 07h00min hrs as 17h30min hrs, as crianças fazem quatro refeições 

ao longo do dia. A instituição é orientada pela nutricionista que acompanha regularmente cardápio. 

A equipe pedagógica da escola Ana Goe possui: 

- 1 diretora; 

-1 coordenadora; 

-1 secretária; 

-2 cozinheiras; 

-1 zeladora; 

-3 professoras; 

-3 monitoras fixas para cada turma; 

-1 monitora volante. 

O espaço da escola é composto por uma brinquedoteca, um pátio, um tanque de areia, um espaço 

lateral que chamamos de garagem, um refeitório, três banheiros femininos, dois banheiros 

masculinos, um banheiro adaptado para cadeirante, dois banheiros para os funcionários, uma 

lavanderia, cozinha para funcionários, uma cozinha da instituição, sala de coordenação, sala da 

recepção, sala da diretora, há outros espaços no segundo andar, mas não ocupados por não serem 

com rampas de acesso as crianças.  

A equipe gestora elaborou a listagem das turmas da melhor forma possível para deslanchá-lo durante 

o ano, a turma AGIII B possui 26 alunos: sendo 11 meninas e 15 meninos, faixa etária entre 3 a 5 anos. 

A turma não possui nenhuma criança com necessidade especial. Cabe ao professor acolher essa nova 

turma formada; conhecendo-os e conduzindo-os para a construção do conhecimento. 

“Não se pode falar de educação sem amor”. 

                                                                                                                                                Paulo Freire 

O momento da chegada e realizada das 07h00min hrs as 7:30hrs, na qual cada dia da semana as 

crianças são acolhidas de diferentes formas: massinha de modelar, lego, quebra-cabeça, livros, 

desenhos. Nesse momento elas permanecem brincando no tapete pedagógico, enquanto eu 

(professora) os recebo e orientando-os a retirada de seus pertences e eles guardando em seus 

devidos lugares. 

Após todos se acomodarem e o momento de fazer a roda da conversa, todos querem dizer algo sobre 

sua vinda a escola, alguma curiosidade que aconteceu em casa, é neste momento que eu os oriento 

sobre o momento de respeitar a vez do amigo, o saber falar e ouvir o próximo. 
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“Dialogar não e reduzir a opinião do outro e prevalecer sobre ela, não e falar para o outro, mas e 

falar com ele”. 

                                                                                                                                                   Paulo Freire 

Após a roda da conversa, saímos para o lanche matinal e quando retornamos damos início as 

atividades pedagógicas, a rotina da sala começa com a verificação do tempo (analisar se está quente 

ou frio, se esta ventando, ensolarado, chuvoso ou nublado), dia da semana (intuito de aprender dias 

da semana e os meses), quantos somos (nesse momento desenvolvemos a contagem dos alunos, 

quantas meninas e meninos há e quantos são juntos, conhecer os números), a história do dia é 

escolhida por uma criança no espaço da leitura (incentivar a leitura e analisar a moral da história). 

Uma atividade que desenvolvemos diariamente é a chamadinha, cada criança enfeitou um peixinho 

com o nome dele escrito (imaginamos uma pescaria, em que cada aluno pesca seu nome), a 

visualização diária faz com que a criança memorize suas letras, assim que o aluno consegue encontrar 

qual é seu peixinho, ele soletra as letrinhas uma forma divertida e instrutiva de aprender, através 

desse processo as crianças começam  associar as suas letras com os demais amigos, enriquecendo o 

conhecimento. 

O papel do professor é saber acolher e identificar a bagagem cultural que cada criança traz de sua 

casa, a partir disso criar meios que faça o aluno se sentir instigado a explorar novas descobertas. O 

brincar, saber ouvir uma história, relatar um acontecimento leva a construção do conhecimento. 

Orientar a criança em momentos de conflitos para fortalecê-la e assim eliminando as frustrações do 

dia-dia. Para que isso se concretize é necessário trabalhar o lúdico através de brincadeiras, histórias 

expressões artísticas, caibo como professora mediar essas situações, levando as crianças ter outra 

visão do mundo e transformem-se em adultos conscientes. 

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

                                                                                                                                                  Cora Carolina 

A Instituição ANA GOE nos norteamos pela linha pedagógica sociointeracionista, pois trabalhamos 

nas crianças o senso de responsabilidade, senso cooperativo, sociabilidade, julgamento pessoal, 

autonomia, expressão, criatividade, comunicação, reflexão individual e coletiva, afetividade. O 

filosofo Celestin Freinet nos embasa nessa linha norteadora, pois o ouvir a criança, encorajar a 

expressar não deveria ser ignorado e Freinet considerava o aspecto político social. 

“A democracia de amanhã se prepara na democracia da escola”. 

                                                                                                                                              Celestin Freinet 

Assim sua pedagogia traz em seu bojo a preocupação de um ser social que atua no presente. O 

professor deve mesclar seu trabalho com a vida em comunidade. Freinet desenvolveu o seu método 

pedagógico usando o mínimo de materiais didáticos, fruto de seu trabalho em região pobre da 

França. 
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Fonte: Revista Nova Escola 

http://revistaescola.abril.com.br/especiaispensadores/pdfs/celestin_freinet.pdf 

 

A equipe gestora da escola elaborou o projeto anual para direcionarmos os propósitos a serem 

alcançados. Como professora registro as atividades no caderno que cada aluno possui, as crianças 

também elaboram projetos feitos com materiais reciclados, na qual elas levam para casa afim de 

mostrar aos familiares sobre o que fez, uma grande abertura para que a família possa saber o que 

estamos trabalhando na escola . São elaboradas também ao longo do ano, atividades em que a família 

participa ativamente na construção da atividade, como: desenhar com seus filhos sobre a profissão 

que os pais exercem descrever brincadeiras que os idosos faziam e refazer junto aos filhos, enfeites 

para as festas internas da escola. 

Também realizamos na sala de aula os cartazes coletivos, todas as crianças participam na elaboração, 

no comentário e exposição dessa atividade, o intuito e que as crianças aprendam dividir o espaço, 

explorar a imaginação e criatividade. 

Para a realização dessas atividades, tanto as de registro quanto coletiva são orientada pelo professor 

e contamos com o auxílio da monitora, há diariamente grande presença dos alunos e para que a 

atividade seja bem executada procuramos dividir em grupos para realização de atividade, geralmente 

mesclando por idade, como professora analiso que as crianças maiores com crianças menores há 

troca de conhecimento, enriquece o resultado das atividades essa mesclagem, pois os alunos 

menores imitam o que os alunos maiores já sabem. Enquanto um grupo realiza a atividade orientada 

por mim (professora) e o outro grupo permanece com a monitora fazendo atividades, como: 

massinha, construção de lego ou brinquedo. 

O tema gerador: “Criança consciente pintando e repintando o meio ambiente”. Paralelamente 

serão desenvolvidos subtemas por trimestre. 

EU e o Outro (janeiro, fevereiro e março) 

Tem como objetivo criar condições para as crianças conhecer-se, descobrirem-se, analisarem seu eu 

e como ser em sociedade, a importância do outro, respeitar as diferenças e desenvolver o senso de 

cooperatividade. 

Não contamos com a presença de alunos com necessidade especial na sala e nem na escola, mas 

debatemos o assunto sobre necessidades especiais que o próximo possa necessitar, através de 

história infantis que aborda esse assunto, conseguimos explorar esse campo, expor quais 

necessidades especiais que já viram, se há algum caso na família, vizinho, ou se já viram na rua ou 

televisão, ouvir e deixar a criança expressar o que pensa e dar aconselhamentos sobre empatia e 

cooperatividade. 

 

http://revistaescola.abril.com.br/especiaispensadores/pdfs/celestin_freinet.pdf
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 Paralelamente também será desenvolvido o Projeto Preservação da Água: 

Esclarecer a importância da água para a sobrevivência da humanidade colocá-los para contribuir na 

preservação, citar quais são os atos que eles podem e não devem fazer no ambiente para manter a 

preservação; exemplo: escovação dental sem desperdício de água, jogar corretamente o lixo, ter 

cuidado em armazenamento de água. Uma atividade que podemos recriar no pátio é a seleção do 

lixo, pois colocaremos diversos tipos de lixo e os alunos terão que selecionar e descartar de maneira 

correta, sendo orientado a todo o momento pelo professor, pode criar nesse momento uma 

competição na sala, mas ao mesmo tempo instruindo-os a fazer de maneira correta, pois no final da 

brincadeira haverá uma bacia com água no pátio, se o grupo alcançar os objetivos a água estará limpa, 

caso contrário iremos colocar terra e lixo na bacia, simbolizando que as más atitudes levam a poluir 

rios, nascentes e armazenamentos de água.  

Projeto Expressão Artística= será realizado teatros, jograis e danças embasados nos temas que serão 

seguidos, esse projeto desperta na criança a comunicação, expressão corporal e desinibi mento. 

Projeto do livro viajante=no final  de cada semana, cinco crianças levarão um livro para ler com a 

família, junto desse livro ira uma folha para que a família possa registrar como foi a leitura, podem 

também junto com a criança desenhar, o propósito e que a família interagir na construção do 

conhecimento, e que a criança possa dividir em sala de aula como foi a elaboração do registro junto 

aos pais. 

Aniversariantes do mês= na última sexta-feira de cada mês realizamos uma festinha comemorando 

os aniversariantes, é realizado no pátio com a presença de todos amiguinhos no horário do lanche, 

nesse dia as cozinheiras fazem um bolo, suco e lanchinho salgado, agradando todos os gostos, 

também é enfeitado um lindo painel e na sala de aula os amigos fazem cartões para o aniversariante, 

simbolizando uma homenagem. 

O Projeto Expressão Artística, o Projeto do Livro Viajante e o Aniversariante do Mês são realizados 

durante todos os meses do ano. 

 

Nosso Mundo Colorido (abril, maio, junho) 

Exploraremos o assunto do meio ambiente e natureza, a grande importância no cotidiano das 

crianças. A alimentação saudável, de onde vem os alimentos, como plantar e cuidar de uma 

plantinha. O objetivo é fazer com que as crianças ampliem suas degustações e que insira esses 

alimentos no dia a dia. 

Paralelamente teremos o Projeto Alimentação Colorida e Nutritiva= exploraremos a importância de 

comer legumes, verduras e frutas, estimular as crianças aprenderem degustar alimentos que ainda 

não provaram desenvolver uma horta vertical junto com as crianças. Através desse assunto as 

famílias também participarão registrando uma receita simples com alimentos que vem do campo, 
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cada sala de aula da escola irá desenvolver com as crianças uma receitinha, tendo participação ativa 

das crianças na elaboração do prato. Enfatizaremos alimentos que vem da roça, como: abóbora 

milho, canjica, amendoim, mandioca, pois são produtos que marcam a época festiva de julho “A Festa 

da Roça”. 

Aproveitando esse gancho de receitas, homenagearemos o dia “Quem cuida de Mim”, com um 

livreto contendo as receitas da sala, a capa será realizada pelas crianças. 

Animais que amamos (julho, agosto, setembro) 

Assunto que aborda afetividade, cuidado, respeito com os animais. Vivemos atualmente em uma 

sociedade que a presença de animais domésticos na família é maior, esclarecer com as crianças a 

diferença dos animais domésticos com os animais do campo, ampliar o vocabulário e o conhecimento 

sobre esse assunto, citar animais extintos, problematizar junto com eles o que fazer para a 

preservação dos animais, quais cuidados devem ser adquiridos para se ter um animalzinho em casa. 

Paralelamente teremos o Projeto de Passeio no Apiário Belmonte=será momento de lazer, 

descontração e conhecimento, pois as crianças visualizarão os animais que lá habitam momento de 

pôr em pratica o conhecimento adquirido na sala. 

Pintando nosso Futuro (outubro, novembro, dezembro) 

Este tema enfatiza o amor ao próximo, o que queremos para o nosso futuro, como agir com os 

companheiros, desejar o melhor para sua vida e ao próximo. Com professora irei problematizar 

situações em que o amigo ajuda o outro a realizar tarefas, desenvolver a percepção das necessidades 

do outro e a valorização em viver em sociedade. 

Paralelamente o Projeto Semana do livro= desenvolver o gosto pela leitura, saber analisar e colocar 

em prática da moral da história. 

As avaliações são feitas diariamente, pois a cada atividade desenvolvida há uma reação para cada 

indivíduo, cabe ao professor orientar e conduzir a melhor estratégia de aproveitamento. Cada parte 

da rotina diária da escola é um momento de visualizar o rendimento ou a falha que eu (professora) 

estou cometendo, o diálogo, uma expressão corporal, um desenho, os convívios com os demais 

amigos revelam progressos ou intervenções a serem feitas. Caibo inserir várias situações-problemas 

para solucionar a questão ou se a necessidade for maior pedir auxílio junto à coordenação. 

“O sábio pode mudar de opinião. O ignorante, nunca”.  

                                                                                                                                              Immanuel Kant 

A criança deve ser respeitada, cada uma em sua particularidade, ou seja, cada uma tem suas 

preferências, facilidade ou dificuldade, seu tempo no desenvolvimento de falar, de andar, de comer 

e brincar. 
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PLANO INDIVIDUAL DE ENSINO DO PROFESSOR 

PROFESSORA: CINTIA LIMA MOURA DE MIGUEL 

AGRUPAMENTO III C 

 

“O principal objetivo da educação é criar pessoas capazes de criar coisas novas e não simplesmente 

repetir o que outras gerações fizeram”.  (Jean Piaget) 

 

É na infância que a criança adquiri novos conhecimentos, formulam conceitos e assim surgem novas 

descobertas, pelo simples fato de se relacionar e interagir com outras crianças e adultos, dessa 

maneira formam uma base para a construção de seus próprios conhecimentos. 

Brincar para a criança é muito importante, pois a criança é um ser lúdico que faz suas próprias 

construções através do brincar, é durante a brincadeira que estabelece vínculos afetivos que ajudam 

na construção de suas ideias e sentimentos sobre o mundo, sobre as pessoas e sobre si mesmo. 

“Ensinar não é transmitir conhecimento, mas criar possibilidades para sua produção ou sua 

construção. 

“Quem ensina aprende ao ensinar, e quem aprende ensina ao aprender” 

                                                                                            Paulo Freire. 

 

A instituição é composta três salas de agrupamento III, com crianças de três anos a cinco anos e onze 

meses, sendo essas salas ambientes dessa forma os alunos têm a oportunidade de frequentar 
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diferentes espaços o que é muito rico na educação infantil. A sala de Linguagem é o espaço onde eles 

encontram, brinquedos de encaixe, fantasias, fantoches, entre outros, existe também um cantinho 

da leitura, onde as crianças podem aproveitar para ter contato com livros infantis despertando assim 

o gosto pela leitura. Na sala de Raciocínio Lógico as crianças têm acesso a jogos de quebra-cabeça, 

jogos de encaixe entre outros. Na sala de Artes é oferecido diversos materiais como tesouras, tinta 

guache, cola, pincéis e entre outros onde serão realizadas atividades que estimulem o 

desenvolvimento das crianças. 

O horário de atendimento e das 7:00 as 17:30, as crianças fazem quatro refeições ao longo do dia. A 

instituição é orientada por uma nutricionista que acompanha um cardápio.  

A equipe pedagógica Ana Goe possui, uma diretora, uma coordenadora, uma secretária, uma 

cozinheira, uma auxiliar de cozinha, uma zeladora, três professoras, três monitoras fixas uma para 

cada sala e uma monitora volante. 

O espaço é composto por uma brinquedoteca, um pátio, um tanque de areia, um espaço lateral que 

chamamos de garagem, um refeitório, três banheiros femininos, dois banheiros masculinos, um 

banheiro adaptado para cadeirante, dois banheiros para funcionários, uma cozinha, recepção, sala 

de coordenação, sala de direção. 

A Educação Infantil é constituída na relação que se dá no âmbito educativo com as crianças, suas 

famílias e as equipes educacionais. No mundo da cultura, considerando todos os sujeitos 

socioculturais que produzem culturas.  

Nesta perspectiva, enfatiza-se que as relações constituem os sujeitos históricos presentes no 

cotidiano. Segundo Ostetto 

[...] o respeito à criança ganha concreticidade na medida em que, nas 

práticas efetivas no interior da instituição de educação infantil, estejam 

previstos: brincadeiras; atenção individual; ambiente aconchegante, 

seguro e estimulante; contato com a natureza; higiene e saúde; 

alimentação sadia; desenvolvimento da curiosidade, imaginação e 

capacidade de expressão; movimento em espaços amplos; proteção 
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afeto e amizade; expressão de sentimentos; especial atenção durante o 

período de adaptação; desenvolvimento da identidade cultural, racial e 

religiosa. (OSTETTO, 2012, p.16). 

 

 Na educação infantil a criança deve receber todo apoio e cuidados necessários para o seu 

desenvolvimento, se tornando cada dia mais independente e confiante em suas ações. 

Atuarei como professora no agrupamento IIl C de forma a atender as necessidades das crianças e 

sendo mediadora, como um recurso que elas dispõem para aprender, de uma forma indireta. 

Atuando de modo direto, interagindo com as crianças, apresentando atividades, respondendo ao que 

elas perguntarem, fazer perguntas para conhecer suas respostas, as pegar no colo quando se 

emocionarem e, por vezes, opor-se ao que elas estabelecerem para ajudá-las a ampliar seu olhar, 

ensinar as regras sociais de seu grupo social ou aperfeiçoar seu modo de sentir as situações.  

Estimulando a participação efetiva de todos para que se alcancem os objetivos da aprendizagem e 

desenvolvimento, demonstrando a valorização do que as crianças irão fazer e estar presente de fato 

com elas. 

O agrupamento AGIIIC é uma sala composta por vinte e seis alunos, sendo quinze meninos e onze 

meninas com idades entre três anos e cinco anos e onze meses, é uma sala com diferentes faixas 

etárias e diversidade cultural e isso na educação infantil é muito importante, pois essa prática faz 

com que a aprendizagem seja mais produtiva. São crianças bastante curiosas e questionadoras, 

mesmo os menores gostam de ter a sua vez de falar, e para que isso seja possível é utilizada a roda 

de conversa que acontece no horário da entrada, cada um pode falar e se expressar da maneira que 

preferir, sempre respeitando a sua vez.  

Para realizar as atividades a turma é dívida em grupos mistos de idades e sexos diferentes, pois dessa 

forma é realizada a troca de experiências o que é muito importante na educação infantil, desse modo 

a uma maior interação e aprendizado entre os alunos, além de serem realizadas atividades coletivas 

onde os alunos têm a oportunidade de trabalhar em grupo. 
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De acordo com Vygostsky, a sala de aula é, sem dúvidas, um dos espaços mais oportunos para a 

construção de ações partilhadas entre os sujeitos. A mediação é, portanto, um elo, que se realiza 

numa interação constante no processo de ensino-aprendizagem. Pode-se dizer também que o ato de 

educar é nutrido pelas relações estabelecida entre professor-aluno. Nesse sentido, a construção do 

conhecimento se dará coletivamente, portanto sem ignorar a ação intrapsíquica do sujeito. 

A proposta pedagógica da unidade é baseada na teoria sociointeracionista, onde o desenvolvimento 

cognitivo e a aprendizagem acontecem por meio da interação social, em contextos históricos, sociais 

e culturais.   

 

Favorecer o desenvolvimento infantil nos aspectos físicos, emocional, intelectual e 

social: “Possibilitar experiências educacionais na escola, que favoreçam aos sujeitos 

buscarem melhores condições de vida, mediante a tomada de consciência crítica e ao 

exercício da cidadania: Orientar o processo de tomada de decisões, apontar a 

trajetória dos sujeitos, seus avanços, dificuldades, e possibilidades no sentido de 

indicar novos caminhos a serem percorridos”.(MEC. 1993) 

 

A equipe gestora da escola elaborou o projeto anual para direcionarmos os propósitos a serem 

alcançados. Para documentar nosso trabalho utilizaremos de semanários, relatórios, fotos, avaliações 

trimestrais e cartazes. Nossa comunicação com os pais e/ou responsáveis será realizada diariamente 

pelo caderno de recados e reuniões que ocorrerá a cada trimestre e sempre que o professor ou 

família achar necessário, pois acreditamos que a comunicação entre família e escola e fundamental 

para o bom desenvolvimento do aluno (a). 

O tema norteador: “Criança consciente pintando e repintando o meio ambiente” 

Paralelamente serão desenvolvidos subtemas por trimestre. 

Eu e o Outro (janeiro, fevereiro e maço) 
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Tem como objetivo oportunizar as crianças situações e atividades que auxiliem na construção de sua 

identidade e autonomia, reconhecer-se como membro de uma sociedade e uma família identificando 

seu papel na mesma. 

Paralelamente também será desenvolvido o projeto Preservação da Água  

Conscientizar as crianças quanto a importância do meio ambiente e sua preservação, incentivar o uso 

consciente da água e práticas de reaproveitamento e reciclagem de materiais (como garrafas 

plásticas e papel). 

Nosso Mundo Colorido (abril, maio e junho) 

Exploraremos o assunto do meio ambiente e natureza, a grande importância no cotidiano das 

crianças. A alimentação saudável, de onde vem os alimentos, como plantar e cuidar de uma 

plantinha. 

Paralelamente teremos o Projeto Alimentação Colorida e Nutritiva: exploraremos a importância de 

comer legumes, verduras e frutas, estimular as crianças a degustarem alimentos que ainda não 

provaram, desenvolver uma horta vertical junto a eles. 

Através desse assunto as famílias também participarão, com o registro de uma receita simples com 

alimentos que vem do campo, cada sala irá desenvolver com as crianças uma receita, tendo 

participação ativa da criança na elaboração do prato. Enfatizaremos alimentos que vem da roça, 

como: abóbora, milho, canjica, amendoim, mandioca, pois são alimentos que marcam a época festiva 

de julho “A Festa da Roça”. 

Aproveitaremos o para através do livrinho de receitas, homenagear o dia “Quem cuida de Mim”, a 

capa será confeccionada pelas crianças. 

Animais que Amamos (julho, agosto, setembro) 

Assunto que aborda afetividade, cuidado, respeito com os animais. Vivemos atualmente em uma 

sociedade que a presença de animais domésticos na família é maior, esclarecer com as crianças a 

diferença dos animais domésticos com os animais do campo, ampliar o vocabulário e o conhecimento 
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sobre esse assunto, citar animais extintos, problematizar junto com eles o que fazer para a 

preservação dos animais, quais cuidados devem ser adquiridos para se ter um animalzinho em casa. 

Projeto de Passeio no Apiário Belmonte - será momento de lazer, descontração e conhecimento, pois 

as crianças visualizarão os animais que lá habitam momento de colocar em pratica o conhecimento 

adquirido na sala. 

Pintando nosso Futuro (outubro, novembro, dezembro) 

Este tema enfatiza o amor ao próximo, o que queremos para o nosso futuro, como agir com os 

companheiros, desejar o melhor para sua vida e ao próximo. 

Projeto Semana do livro - desenvolver o gosto pela leitura, saber analisar e colocar em prática da 

moral de histórias. 

As avaliações são feitas diariamente, pois a cada atividade desenvolvida há uma reação para cada 

indivíduo, cabe ao professor orientar e conduzir a melhor estratégia de aproveitamento. 

Expressão artística - Ao longo do ano temos também, esse projeto tem como finalidade oportunizar 

as crianças a interação com todos os agrupamentos da unidade, através de teatros, peças musicais, 

todas as apresentações são realizadas juntamente com a professora e monitoras de cada 

agrupamento, essa convivência proporciona as crianças a se relacionarem e socializarem com demais 

crianças da unidade e adultos de forma prazerosa e divertida, aprendendo a respeitar o próximo de 

forma agradável.  

Projeto do livro viajante - no final de cada semana, cinco crianças levarão um livro para ler com a 

família, junto desse livro ira uma folha para que a família possa registrar como foi a leitura, podem 

também junto com a criança desenhar, o propósito e que a família interagir na construção do 

conhecimento, e que a criança possa dividir em sala de aula como foi a elaboração do registro junto 

aos pais. 

Aniversariantes do mês: na última sexta feira de cada mês realizamos uma festinha comemorando os 

aniversariantes, é realizado no pátio com a presença de todos os amiguinhos no horário do lanche. 
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Os projetos Expressão Artística, Livro Viajante e Aniversariantes do mês são realizados durante todos 

os meses do ano.  

A avaliação será feita com base no desenvolvimento de cada criança, pois o conhecimento delas é 

construído lentamente pela sua própria ação e por suas ideias que se desenvolvem ao longo do 

tempo, tudo deve ser analisado, desde o momento de sua chegada até sua partida, como chega, 

como interagem, suas dificuldades, sua relação com a turma, seus avanços e desenvolvimento, por 

isso a criança deve ser avaliada com muita atenção, para que nada se perca e que possamos ter em 

mente a construção de cada criança.                                                                    

“[...] a criança deve ser avaliada em função deste padrão e 

permanentemente moldada até que se encaixe perfeitamente, 

sem resistências, sem que se tenha que forçar, no espaço 

reservado para ela” (ESTEBAN, 1993, p.22) 
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