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saberes, de acordo com as Diretrizes Curriculares vigentes. 

33. 4.11. Plano de trabalho da Educação Especial. 

34. 4.12. Plano de trabalho da Comissão Própria de Avaliação (CPA). 

35. 4.13. Programas e Projetos desenvolvidos pela Unidade Educacional, contendo: profissional envolvido, 

tempo, local, objetivos, metodologia e indicadores para avaliação. 

1. 1.1 

Identificação da Unidade Educacional. 

o Identificação da Unidade Educacional: 

2. Nome: CEI Célia Aparecida Jordão Velardi Gaspar. 

3. Numero da Portaria de Autorização de funcionamento: Regimento em andamento 

4. Endereço: Rua Nadalino Colombini – Residencial Porto Seguro 

5. CEP: 13057-130 

6. Telefone: (19) 3224-8018 

7. Endereço Eletrônico: diretoriaportoseguro@anabrasil.org 

8. Horário de funcionamento das 7h as 18h turmas integrais (AGI e AGII) e das 07h as 11h (parcial 

manhã) e das 13h as 17h (parcial tarde) 

LEI Nº 15.013 DE 25 DE MAIO DE 2015. DENOMINA CELIA APARECIDA JORDÃO VELARDI 

GASPAR A NAVE MÃE DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL PORTO SEGURO, MUNICÍPIO DE 

CAMPINAS. A Câmara Municipal aprovou e eu, Prefeito do Município de Campinas, sanciono e 

promulgo a seguinte Lei: Art. 1º Fica denominada CELIA APARECIDA JORDÃO VELARDI GASPAR 

a nave mãe localizada entre as Ruas 10, 08 e 11, no Loteamento Residencial Porto Seguro, no município 

de Campinas. Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. Campinas, 25 de maio de 2015 

JONAS DONIZETTE Prefeito Municipal. 

COMUNICADO SME 93/2015 A Secretária Municipal de Educação, no uso de suas atribuições, 

CONSIDERANDO a Resolução SME nº 13/2014, de 03 de outubro de 2014, que dispõe sobre as 

diretrizes e as normas para a política de atendimento à demanda de Educação Infantil e a realização do 

planejamento anual para a organização dos Agrupamentos e das turmas, do cadastro e da matrícula das 

crianças nas unidades municipais, para o ano de 2015; CONSIDERANDO a necessidade de dar 

transparência e publicidade ao processo de cadastro de demanda para a nova Unidade Educacional CEI 

Nave-Mãe Célia Aparecida Jordão Velardi Gaspar, localizada na Rua Nadalino Colombini, s/nº, 
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Residencial Porto Seguro, NAED Sudoeste. COMUNICA : 1. O cronograma de Cadastro Inicial 

específico para esta unidade educacional, conforme os procedimentos previsto na Resolução SME 

13/2014. PERÍODO / DATA ATIVIDADE DE 08 À 23/06/2015 PERÍODO DE CADASTRO INICIAL 

01/07/15 DIVULGAÇÃO DA LISTAGEM RESULTANTE DO CADASTRO INICIAL 24/06/15 

INÍCIO DO CADASTRO CONTÍNUO 

2. Os pais ou responsáveis das crianças classicadas deverão aguardar correspondência oficial para a 

realização das matrículas. 

2. 1.2 

Histórico da Unidade Educacional. 

O Residencial Porto Seguro é um bairro planejado, localizado na região Sudoeste de Campinas 

tendo no seu entorno os bairros Vida Nova I e II, Residencial Campina Verde, Mauro Marcondes 

e Vila União da Vitória. 

Este bairro foi planejado visando beneficiar mais de 140 famílias removidas de áreas de risco em 

Campinas com renda mensal de zero a três salários mínimos, de um total contratado para o 

município junto ao programa Minha Casa Minha Vida (MCMV) de 7.540. 

Todas as casas possuem a mesma planta e metragem. O empreendimento foi construído em um 

terreno particular, antes considerada uma fazenda e foi comprada pela construtora HM 

Empreendedora. 

O Bairro é constituído por cerca de 710 casas, um condomínio de prédios da CDHU( Companhia 

de Desenvolvimento Habitacional Urbano), um play ground. 

Em relação ao comércio local, o mesmo tem se estabelecido na avenida principal que fica na 

entrada do bairro. 

O bairro foi entregue com saneamento básico e energia elétrica, asfaltado e com hidrantes 

espalhados em algumas esquinas do bairro. Em frente de todas as casas foram plantadas pela 

construtora árvores. Foi instalado pela SANASA um reservatório para tratamento da água do 

bairro onde permanecerá por quatro anos, depois será retirado e funcionará normalmente como 

os outros bairro. 



Estava previsto em contrato a entrega das chaves aos proprietários em agosto de 2010, mas a 

construtora acabou atrasando a obra por causa da liberação da prefeitura para a construção da 

ponte que iria interligar com o outro bairro, conforme estava na planta, e com esses acontecimentos as 

casas foram entregues aos seus respectivos proprietários no início de 2012. 

Na primeira remessa de entregas das chaves foram liberadas 400 casas aos donos. 





 



 

Até o ano de 2015 estavamem funcionamento seis locais para comércio, sendo uma padaria, duas lanchonetes, uma 

casa de matérias elétricos e de construção, um salão de beleza e um Buffet para eventos, uma linha de ônibus articulado 

da linha 136 para atender o bairro. Hoje vários pontos informais nas próprias casas residenciais foram abertos como 

venda de doces, caldos, salgados, salões de cabelereiras, um centro de treinamento para motos da Auto Escola Glicério 

e uma Igreja Universal. 

Visando atender uma demanda educacional dos bairros já existentes no entorno e do próprio bairro Porto Seguro, que 

agora começa a crescer e receber seus novos moradores, a Prefeitura de Campinas e a SME iniciam os projetos de 

construção da unidade de educação infantil no bairro. 

Esse projeto foi elaborado em parceria com a líder comunitária do bairro Porto Seguro, a qual desenvolve um trabalho 

de parceria e interlocução entre o público e a comunidade. 

Após 8 meses de investimentos e construção, em 15 de Julho do ano de 2015, foi inaugurada a unidade educacional 

CEI Célia Aparecida Jordão Velardi Gaspar, com uma proposta inicial de atendimento a 292 crianças, sendo 112 do 

Agrupamento I, 150 do Agrupamento II e 60 do Agrupamento III. 



Na inauguração contamos com a presença de várias secretarias da prefeitura, da nossa 

secretária. 





 







 





 

O CEI Célia Aparecida Jordão Velardi Gaspar recebeu o nome em homenagem a Célia 

Aparecida Jordão Velardi Gaspar que nasceu na cidade de Campinas m 22 de junho de 1954. 

Formada em Serviço Social pela PUCCAMP Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Em 

1978 iniciou como funcionária pública da Prefeitura Municipal de Campinas, com ênfase na área 

de educação 

infantil. 



 

De 1978 1986 trabalhou na Secretaria Municipal de Promoção Social atuando no apoio 

urbanização deocupações em parceria com Faculdade de Arquitetura da PUCCAMP prestando 

assessoria diversas associações de moradores, com destaque para Bairro Jardim 

Paranapanema. Coordenou Projeto "Escola do Trabalho" de prevenção à violência formação na 

área de esportes junto crianças seus familiares. De 1983 1986 foi supervisora de Estágio em 

Metodologia do Serviço Social da Faculdade de Serviço social da PUCCAMP. Nesta época 

também fez mestrado pela Faculdade de Serviço Social da PUC de São Paulo. Durante os anos 

de 1985 1987 foi assessora de projetos comunitários da Secretaria Municipal de Educação, 

incentivando participação da família da comunidade junto às escolas municipais, culminando 

com criação do Conselho Central das associações de Pais Mestres. 

Entre 1987 1989 organizou diversos eventos.e campanhas do Fundo de Solidariedade do 

Município de Campinas. De 1990 2004 trabalhou na Coordenadoria de Educação, estabelecendo 

práticas transformadoras engajadas no compromisso da iDclusão social através de ações de caráter 

político-pedagógico-organizacional. Nesse período promoveu divulgação do Estatuto da Criança do 

Adolescente através de um projeto de Prevenção Violência Formação sobre os Direitos Deveres nüma ação 

conjunta entre famílias. especialistas, entes públicos comunidade local. 

Implementou interdisciplinaridade entre profissionais de diferentes setores para melhor aproveitamento dos 

equipamentos sociais, educacionais, de saúde, de cultura, de esporte lazer do município. Prestou 

assessoria às Unidades de Educação Infantil na realização do Cadastro Único para Matrícula nas EMEls 

CEMEls, caracterizando população atendida de acordo com perfil das escolas do Município. Foi defensora 



contumaz da inclusão do período Integral para Educação Infantil, juntamente com sua grande amiga durante 

toda sua vida profissional, Marilza Camillo, sempre argumentando sobre as sérias consequências advindas 

da ociosidade da falta de cobertura escolar nessa faixa etária. Mesmo após aposentar-se do serviço público 

em 2006, manteve seu ofício trabalhando junto as entidade Dias da Cruz e à Instituição Seareiros. Casada 

com José Eduardo Gaspar, mãe de Isabela Gabriela, trabalhou intensamente em favor da educação direitos 

sociais da população campineira, até seus últimos dias, mostrando através de sua postura personalidade 

que, seja na família, no trabalho ou na sociedade em geral, podemos fazer diferença. Faleceu aos 60 anos 

em 22 de dezembro de 2014. Deixou saudades boas lembranças todos que tiveram o privilégio de sua 

companhia. Célia, com sua perseverança, garra inconformismo escreveu em cada escola bairro pelos quais 

passou uma doce lembrança eesperança de um futuro melhor para educação infantil. 

No ano de inauguração da unidade não atendemos a demanda total de Agrupamento III, pois como o ano 

letivo iniciou-se em Agosto, muitos pais optaram por não transferir seus filhos que já estavam matriculados 

e frequentando outras unidades do entorno, o que causou uma adesão pequena ao período da manhã 

deste agrupamento e com este fato foi necessário, após diálogos com a SME, fechar temporariamente a 

turma do AGIII da manhã e transferir as 6 crianças matriculadas neste período para o período da tarde, 

após autorização das famílias. 

Depois do inicio das atividades percebemos que não estava acontecendo um avançono desenvolvimento 

de algumas crianças no Agrupamento I, ao contrário, estavam regredindo como voltar a engatinhar, 

bloqueio na aquisição da fala, aumento na agressividade. Após essas observações serem comprovadas, 

avaliamos que as crianças que estavam apresentando este quadro eram as crianças com faixa etária 

próxima a completar 2 anos e a convivência com bebês na faixa etária de 4 meses a 1 ano não estava 

sendo satisfatória e com o remanejamento dessas crianças para o Agrupmento II viria a proporcionar um 

desenvolvimento globar maior. 

Após autorização e entendimento também desta necessidade pela Coordenadoria de Educação Básica, 

fizemos o remanejamento de 29 crianças para o Agrupamento II, onde após relatório de avaliação das 

professoras e monitoras e também dos familiares, foi constatada uma evolução no desenvolvimento global 

da criança e até no relacionamento social das mesmas foi identifiaca melhora. 

Para o ano de 2016 nossa proposta de atendimento inicial foi de294 crianças até 339, mas finalizamos o 

ano com um atendimento de 308 crianças, sendo 96de AGI, 152AGII e 60 de AGIII. No final deste ano 

houve uma reorganização das turmas para 2017 devido a alta demanda de vagas para o AGIII,92 

criançasmoradores dos bairros Vida Nova 1, Vida Nova 2, Vila Vitória e Mauro Marcondesforam 



transferidas para as unidades CEI Mauro Marcondes, CEI Dulcinéia Bitencourt e CEI Bem Querer Darcy 

Ribeiro, as quais tinham vaga para atendimento desta demanda e em nossa unidade somente serãoatendidas, 

para 2017 no AGIII, as que residem no Residencial Porto Seguro, área de abrangência da nossa unidade 

para este agrupamento. 

Para 2017 houve o fechamento de uma turma de AGI e a necessitade para atender a demanda de AGII a 

criação de mais uma turma deste agrupamento, totalizando 2 turmas de AGI, 6 de AGII e 2 de AGIII. 

Aproposta de atendimento será, inicialmente, de 296 e atualmente nosso atendimento está em 59 de AGI, 

174 de AGII e 59 de AGIII. 



 

3. 1.3 

Características socioeconômicas e culturais da Unidade Educacional e seu entorno. 

No ano de 2017temos um atendimento: 



POR ETNIA 

 

RESTRIÇÃO ALIMENTAR: 



 

Muitas familias não possuem emprego formal, fazendo de sua principal renda o emprego informal através 

de venda de produtos no próprio bairro como bolos em pote, lanches caseiros, caldos, pequenas costuras e 

consertos, entre outros. 



Neste mês de Março, na primeira quinzena, enviamos as famílias a pesquisa de satisfação, proposta no 

Projeto Pedagógico de 2016, visando através dos resultados obtidos aprimorar a qualidade do atendimento 

às familias e crianças da unidade para 2017. De 200 questionários enviados 157 responderam o questionário 

completo e 16 incompleto, totalizando 173 participações e 86% de colaboração. O resultado apurado foi 

de: 

PESQUISA 1: 

Favor avaliar o trabalho desenvolvido na creche marcando uma opção em cada item abaixo. Quando a sua 

opção for REGULAR ou RUIM, pedimos que dê sugestão de como melhorarmos este item. 

Lembramos que os funcionários não terão acesso às respostas e não é preciso que a família se identifique. 

0. Como você avalia a conduta dos funcionários na entrada dos alunos do portão até a sala de Aula? 

( ) ÓTIMO - 80 

( ) BOM - 62 

( ) REGULAR - 7 

( ) RUIM - 0 

2. Como você avalia a conduta do funcionário que recebe a criança na porta da sala de aula na entrada? 

( ) ÓTIMO - 96 

( ) BOM - 50 

( ) REGULAR - 

( ) RUIM - 1 

3. As trocas de fraldas da criança tem sido suficientes? 

( ) ÓTIMO - 55 

( ) BOM - 49 



( ) REGULAR - 11 

( ) RUIM - 0 

4. A criança demonstra ser feliz na escola? 

( ) ÓTIMO - 81 

( ) BOM - 65 

( ) REGULAR - 7 

( ) RUIM - 0 

5. Como você avalia a organização do mochila da criança quando chega da escola? 

( ) ÓTIMO - 40 

( ) BOM - 87 

( ) REGULAR - 17 

( ) RUIM - 4 

6. Como você avalia as informações da professora no caderno de recados? 

( ) ÓTIMO - 68 

( ) BOM - 61 

( ) REGULAR - 16 

( ) RUIM - 6 

7. Como você avalia as informações da direção no caderno de recados? 

( ) ÓTIMO - 65 

( ) BOM - 74 



( ) REGULAR - 7 

( ) RUIM - 0 

8.Como você avalia o atendimento da secretaria? 

( ) ÓTIMO - 70 

( ) BOM - 81 

( ) REGULAR - 0 

( ) RUIM - 0 

9. Como você avalia a limpeza e organização da escola? 

( ) ÓTIMO - 102 

( ) BOM - 44 

( ) REGULAR - 3 

( ) RUIM - 0 

10. Como você avalia o trabalho desenvolvido pela direção da escola? 

( ) ÓTIMO - 76 

( ) BOM - 66 

( ) REGULAR - 3 

( ) RUIM - 0 

11. Como você avalia o trabalho desenvolvido pela coordenação pedagógica da escola? 

( ) ÓTIMO - 70 

( ) BOM - 67 



( ) REGULAR - 3 

( ) RUIM - 0 

12) Como você avalia o trabalho desenvolvido pela professora ou equipe que cuida do(a) seu(ua) filho(a)? 

( ) ÓTIMO - 81 

( ) BOM - 52 

( ) REGULAR - 8 

( ) RUIM - 0 

13) Como você avalia a segurança da criança na saída da escola e o acesso dos pais na saída? 

( ) ÓTIMO - 80 

( ) BOM - 53 

( ) REGULAR - 8 

( ) RUIM - 0 

14) Como você avalia o fato de ser obrigatório o uso do crachá para retirar a criança da creche e a 

identificação na secretaria no caso de não ter o crachá? 

( ) ÓTIMO - 121 

( ) BOM - 15 

( ) REGULAR - 3 

( ) RUIM - 2 

Continuamos o trabalho em 2017com as demandas do RPAI com os Indicadores de Qualidade da Educação 

Infantil. Além da pesquisa de satisfação, também elaboramos uma pesquisa com dados socio econômicos 

e de campo para melhor conhecer nossa comunidade e poder planejar dentro das necessidades e planejar o 



ano dentro desta realidade, mas ainda estamos na contagem e avaliação desses dados e no momento não 

temos exatidão para registro. 

Desde o ano de 2015 percebemos a necessidade de alterar nosso formato de projeto pedagógico, basenado-

o em datas comemorativas, desde que em conformidade com as diretrizes educacionais da SME-

Campinas,que costumeiramente já faz parte da realidade da comunidade, pois a mesma se pronunciou 

solicitando a "comemoração". Portanto, para o ano de 2017, iniciamos em Janeiro nosso planejamento anual 

com a equipe de docentes juntamente com a equipe gestora partindo deste pressuposto e planejamos nosso 

ano pedagógico dentro desta proposta e no mês de Março iniciamos com a Semana da Mulher, conforme 

contemplará os planos de aula e finalizamos o projeto com a organização de um Chá da Tarde para as 

mulheres da comunidade e uma palestra sobre os Direitos da Mulher com uma advogada da família e foi 

maravilhosa a participação da comunidade e também contamos com doações do comercio local na 

preparação do chá. 

4. 1.4 

Ações intersetoriais em que a escola está envolvida. 

A escola é, por excelência, um espaço privilegiado de troca de saberes e de mudança decomportamentos, 

um espaço para reflexão e formação de uma consciência crítica. A cultura escolar institui práticas 

socioculturais que ultrapassam as fronteiras da escola, e é dentro desse enfoque que se justifica programas 

que visam ações intersetoriais entre a escola e demais setores públicos. 

Em 2017, visando à aproximação da Guarda Municipal de Campinas com a comunidade do entorno da 

unidade escolar, será desenvolvido o PROIN- Projeto de Integração – que tem por objetivo contribuir para 

a construção de uma cultura de paz, desenvolvendo propostas que priorizem a juventude, fundamentadas 

no exercício da cidadania e concebidas a partir de conceitos como solidariedade e companheirismo, 

mostrando a Guarda Municipal como amiga e protetora da sociedade campineira. 

O PROIN sempre contou com parceiros para desenvolver seu trabalho. Um deles,é a equipe do Canil da 

GMC. Durante longa data esta parceria provou que dá certo, juntos promovem ações em escolas, ONGs, 

instituições religiosas e ao público em geral, que, com toda a certeza, levou mensagens de paz, respeito e 

solidariedade. Estas ações mostram que a aproximação da Instituição com a comunidade fortalece o laço 

que favorece uma cultura de paz e a prevenção à violência. 





 

o Posto de Saúde União dos bairros 

Saúde não representa a mesma coisa para todas as pessoas. Dependerá da época, do lugar, da classe 

social. Dependerá de valores individuais, dependerá de concepções científicas, religiosas, filosóficas. O 

mesmo pode ser dito das doenças. (SCLIAR, 2007). 



As ações de saúde bucal, desde sua inserção até os dias atuais, vêm se consolidando nos serviços públicos 

de saúde. Os encontros de saberes e fazeres da produção do cuidado em saúde bucal acontecem num espaço 

de disputa dos distintos projetos que operam no interior das instituições de saúde quanto educacionais. 

Nossa unidade educacional tem um projeto que desenvolverá junto à unidade de saúde que atende o entrono 

que visa à saúde bucal das crianças partindo da conscientização e ensino de uma escovação correta e sua 

importância. 

A orientação da escovação será feita de forma prática com todas as crianças de cada agrupamento no 

ambiente da unidade, onde diariamente as crianças costumam fazer o processo. Em seguida será 

apresentado um teatro de fantoches e também na escovação será utilizado o recurso da boca gigante. 

Serão encaminhadas para atendimento no consultório do Posto de Saúde as crianças que apresentarem 

necessidade de um tratamento não só preventivo, mas de intervenção. 

 

o Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Novo Tempo 

O Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) Novo Tempo funciona como porta de entrada da 

assistência social e referenciamento para os centros de referência especializados (CREAS), atuando contra 



a violência instalada ou para os demais serviços que são ofertados no local, como a sala de inclusão digital, 

dentro do programa Jovem. Com, atendimento e cadastramento do Bolsa Família e demais programas de 

transferência de renda. 

A unidade educacional trabalhará em parceria com o CRAS frequentando as reuniões mensais junto com 

os especialistas da região (pediatras, assistentes sociais, psicólogos e representantes do Conselho Tutelar) 

onde são apresentados os casos que requerem atenção da comunidade escolar onde serão articuladas 

propostas de atendimento entre os pares visando encaminhamentos pertinentes para a uma possível solução. 

5. 1.5 

Infraestrutura predial, recursos físicos e materiais/equipamentos 

Dos recursos físicos e materiais permanentes, a Unidade Educacional possui: 

a) espaço destinado à área administrativa composto de: 

o uma secretaria, onde é organizada com armários, arquivos, mesas, cadeiras,computador, 

impressora, aparelhos de telefone e neste mesmo espaço é utilizado para o atendimento aos pais e 

responsáveis; 

o Sala da coordenação com mesa de escritório, computador, aparelho telefonico,mesa de reuniões, 

estante de ferro e armário com porta dupla de ferro com prateleiras; 

o Sala da direção com 01 computador, aparelho telefônico, armário, mesa de escritório, mesa de 

reunião e cadeiras; 

o Almoxarifado com armários em ferro com portas duplas e prateleiras e estantes de ferro com 

prateleiras; 

o Dois banheiros 

b) espaço interno uso comum: 

o Sala Multiuso: este espaço localizado na entrada do estabelecimento anteriormente era projetado 

para realização de atividades diversas como: projeção de filmes, ou vídeos, espaço para biblioteca 

com acervo de livros para empréstimo e de consulta dos educadores, mas com a necessidade de 

atender a grande demanda do AGIII e nos adequar a Lei nº 12.796, que, alterando a LDB 9.394/96, 

torna obrigatória a oferta gratuita de educação básica a partir dos 4 anos de idade, este espaço foi 

transformado também em sala de aula composta por mesas e cadeiras escolares, mesa para 



professor, armários de aço e também em uma brinquedoteca coletiva que ganhamos em doação da 

empresa Matel no ano de 2015. 

o Casa de Boneca: espaço adaptada para atender as crianças na função de educar e brincar, 

organizada de forma a atender as diferentes idades, estruturada com armários, almofadas, tapetes, 

mesinhas, mobiliário de uma casa em miniatura onde é desenvolvida uma proposta do jogo da 

brincadeira, através do qual a criança irá entender o mundo ao redor, testar habilidades, aprender 

funções sociais, conhecer as regras e também criá-las. A aprendizagem da linguagem e a 

habilidade motora de uma criança também são desenvolvidas durante o ato de brincar neste espaço 

e num espaço reservado a leitura de livros infantis e contação de histórias. 

o Pátio: Privilegiados com uma bela área interna o pátio será utilizado como parte fundamental no 

processo de aprendizagem. Nele está o palco, local onde as apresentações teatrais e musicais serão 

realizadas. No pátio vários brinquedos são distribuídos no espaço e formando um playground. 

Pensando em dias de intemperies as crianças poderão usufruir deste espaço coberto com segurança 

e conforto. 

o Cozinha equipada e despensa; 

o Refeitório infantil; 

o 02 lactários com cadeirões para refeição dos bebês; 

o Refeitório de funcionários equipado com mesas, cadeiras, microondas, geladeira, bebedouro de 

água potável; 

o 01 parque externo com brinquedos diversos; 

o 01 Quiosque; 

o 08 salas de aula sendo 04 salas adaptadas para bebês, com lavatórios e banheirosadaptados; 

o 02 banheiros adultos adaptados para portadores de necessidades especiais; 

o 02 banheiros infantis para portadores de necessidades especiais; 

o Área externa com gramado. 

















 





 





 



 

6. 1.6 

Quadro das salas de aulas com os respectivos horários de ocupação de cada turma. 



 

7. 1.7 

Profissionais que atuam na Unidade Educacional - quadro (s) geral (ais) reunindo jornada, horários e 

formação. 

8. 1.7.1 

Quadro de horário de professor. 



 

 



9. 1.7.2 

Quadro de horário de monitores e agentes de educação infantil. 

 



 

10. 1.7.3 

Quadro de horário da equipe gestora. 

Conforme preconiza o Termo de Referência Técnica que tem como objetivo fornecer informações sobre a 

estrutura e o funcionamento das unidades municipais de Educação Infantil do Município de Campinas, 

indicar a documentação necessária para a participação em Chamamento Público, que selecionará a 

Instituição para a gestão de um CEI, fornecer informações concernentes ao uso dos recursos e da Prestação 

de Contas dos recursos financeiros repassados e indicar as responsabilidades e atividades de 

monitoramento, avaliação e controle dos contratos firmados para gestão de um CEI, no ítem7. DOS 

PROFISSIONAIS, DA CARGA HORÁRIA E DA HABILITAÇÃO NECESSÁRIA PARA A 

ATUAÇÃO NOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, nossa Unidade Educacional deve ser 

constituída de equipe gestora, docente, administrativa e de apoio, com, no mínimo, um diretor e um 

orientador pedagógico devido o numero de alunos atendidos, a partir de 351 crianças. Portanto a partir de 

2016 não temos mais a contratação do vice diretor, o que prejudica e sobrecarrega a atual equipe gestora, 

pois o cargo de vice diretor não influencia no atendimento das crianças e sim da comunidade e dos 



funcionários, que independente da demanda atendida, requer uma atenção integral da gestão aos familiares 

e comunidade e este atendimento realizado apenas pela diretora. 

 

11. 1.7.4 

Quadro de horário de funcionários. 

 

12. 1.8 

Composição dos colegiados da Unidade Educacional 

CEI CELIA AP. JORDÃO VELARDI GASPAR 



ASSOCIAÇÃO NAZARENA ASSISTENCIAL BENEFICENTE – ANA 

Rua: Nadalino Colombini, 45 – Residencial Porto Seguro – Campinas-SP 

CEP: 13057-130 - (19) 3224-8018 

email: diretoriaportoseguro@anabrasil.org 

Número de salas/turmas: 10 Número de Conselheiros: 09 

Data da Eleição:16/02/2017 Data da Posse: 16/02/2017 

O Conselho desta U.E. possui Regimento Interno? ( )Sim ( X )Não 

O Presidente do Conselho é o diretor da U.E.? ( X )Sim ( )Não 

Identificação dos Conselheiros: 

1.Membro Nato (Diretor): 

1. Nome: ELESSANDRA BERTELI REOLON DAS NEVES 

2.Segmento Especialista: 

Titular: 

1. Nome: CLAUDIA MARGARIDA FERNANDES 

Suplente: 

1. Nome: ELISANGELA CRISTIANE DE CAMPOS TOLEDO 

4.Segmento Funcionários: 

Titulares: 

1. Nome: RUBIA PEREIRA A. DE BARROS 

2. Nome: MILENE RAMOS MARIUSSO HERWEGH 

3. Nome: ERLY DE MOURA GOMES 



Suplentes: 

1. Nome: NILCE BOTTEGA PALMA 

2. Nome: RITA DE CASSIA BONIFACIO 

3. Nome: NIVIANE CARDOSO 

5.Segmento Pais de Alunos: 

Titulares: 

1. Nome: ELIANE CRISTINA MARCATTI 

2. Nome: THAIS AUGUSTA DE OLIVEIRA 

3. Nome: RENATA BRAZ 

4. Nome: MARIZETE CONÇALVES 

5. Nome: LAILA RUIS PETRUCELLI 

Suplentes: 

1. Nome: MIRIAM BEN MBAREK SPERANCIN 

2. Nome: ELISANGELA BARROSO 

3. Nome: MARILENE SANTOS 

4. Nome: DANIELLY BIANCA DOS SANTOS 

5. Nome: ERIKA DOS SANTOS 

13. 2.1 

Auto avaliação dos colegiados da escola e da equipe educacional. 

Em 2009, o NAED Sudoeste (Supervisores e Coordenadores Pedagógicos) promoveram vários debates com 

Diretores e Orientadores Pedagógicos com vistas a formular um documento inicial para desencadear a 

avaliação institucional nas unidades educacionais. 



O documento base para isso foi o Indicadores da Qualidade na Educação Infantil (MEC, 2009). Este 

documento amplia os indicadores (ou diretrizes/objetivos) de aprendizagem das unidades educacionais. 

Nessas reuniões, o documento supracitado passou por adequações, a partir das intervenções dos 

Supervisores/ Diretores/ Coordenadores/ Orientadores Pedagógicos. A versão final foi disponibilizada para 

as UEs do NAED-Sudoeste, que utilizam, em três dias de RPAI (início do ano), a planilha para apurar a 

opinião dos vários segmentos (professores, monitores, funcionários e pais). 

Em 2011, não houve mais o atendimento à planilha, pois as unidades entenderam que, embora o documento 

fosse extremamente importante para o entendimento de dimensões e indicadores, esses indicadores 

poderiam variar de unidade para unidade. 

Assim, as unidades decidiram continuar com a AI numa perspectiva em que o próprio grupo formulasse 

questões para a avaliação da prática. As dimensões do documento, porém, continuaram. Essas dimensões 

são as que se seguem: 

1. DIMENSÃO DE PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL 

2. DIMENSÃO DE MULTIPLICIDADE DE EXPERIÊNCIAS E LINGUAGENS 

3. DIMENSÃO DE INTERAÇÕES 

4. DIMENSÃO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE 

5. DIMENSÃO ESPAÇOS, MATERIAIS E MOBILIÁRIOS 

6. DIMENSÃO FORMAÇÃO E CONDIÇÕES DE TRABALHO DAS PROFESSORAS/ES E DEMAIS 

PROFISSIONAIS 

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

PROTEÇÃO SOCIAL 

As Reuniões de Avaliação Institucional (RPAI) tem o papel de desenvolver e implantar um sistema 

avaliativo participativo que permite obter dados confiáveis sobre o desempenho do projeto pedagógico da 

unidade educacional, com o objetivo de qualificar as suas ações de planejamento. 

Participar deste processo significa favorecer uma interlocução entre os profissionais nas diferentes 

instâncias do sistema, de modo que o desenvolvimento do aluno não repouse exclusivamente sobre a ação 



individual de cada professor e, portanto, em cada um de nós, nas diferentes instâncias do sistema público 

da educação. 

A avaliação interna é um processo contínuo por meio do qual uma instituição constrói conhecimento sobre 

sua própria realidade, buscando compreender os significados do conjunto de suas atividades para melhorar 

a qualidade educativa e alcançar maior relevância social. Para tanto, sistematiza informações, analisa 

coletivamente os significados de suas realizações, desvenda formas de organização, administração e ação, 

identifica pontos fracos, bem como pontos fortes e potencialidades, e estabelece estratégias de superação 

de problemas, de análise, interpretação e síntese das dimensões que definem a unidade educacional. 

O seu caráter formativo deve permitir o aperfeiçoamento, tanto pessoal (docentes, discentes e corpo técnico-

administrativo) quanto institucional, pelo fato de colocar todos os atores em um processo de reflexão e 

autoconsciência institucional. Sendo assim, ela buscará fornecer uma visão global sob uma dupla 

perspectiva: 

a) O objeto de análise: o conjunto de dimensões, estruturas, relações, atividades, funções e finalidades da 

unidade educacional, centrado em suas atividades de ensino, projetos e formação continuada. 

b)Os sujeitos da avaliação: os conjuntos de gestores, professores, estudantes, funcionários, técnico-

administrativos e membros da comunidade externa, especialmente os pais. 

Estas reuniões serão programadas segundo as Diretrizes para a organização do Calendário Escolar da Rede 

Municipal de Ensino de Campinas que são reuniões trimestrais, com a participação do coletivo da escola e 

da comunidade escolar. 

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

resultado dos problemas identificados na Avaliação Institucional (pontos fortes e fracos), na perspectiva de 

supera-los ou, no caso dos pontos positivos, fortalecê-los. 

O Plano de Ação, portanto, é mais amplo que os indicadores (ou objetivos) de aprendizagem. Mais amplo 

no sentido de que revela/trabalha os aspectos institucionais da unidade educacional, tais como as relações 

com a comunidade, a cultura organizacional, as condições infraestruturais etc. 

Em 22 de Abril de 2016, reunimos a equipe de trabalho da unidade educacional e seguimos os passos abaixo 

descritos para a realização da nossa primeira RPAI do ano: 

1º Momento: 



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

2ª - análise – estabelecimento de relação entre: 

a) os indicadores da avaliação institucional MEC-Campinas, 

b) o Plano de Ação da unidade educacional 

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

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

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

2º Momento: 

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

sejam os gerais ou os específicos de aprendizagem, descritos no Projeto Pedagógico avaliando, o que já se 

avançou no semestre, o que é preciso avançar pensando nos caminhos, objetivos, estratégias e recursos. 

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

Em dezembro de 2016 a equipe se reuniu para nossa umtima RPAI e ainda baseando-se nos Indicadores e 

Dimensões da Educação Infantil fez levantamentos para uma construção coletiva das metas para 2017. 

Conselho de Escola 

Na avaliação a ser empreendida pelo Conselho Escolar, há de se considerar, além do “produto” expresso 

nas notas/menções dos estudantes, o “processo” no qual se deu essa aprendizagem, revelado nas condições 

da escola e na ação do professor, entre outros. 

Tendo esse panorama global do processo educativo, o Conselho Escolar pode auxiliar a escola na efetivação 

de seu compromisso de propiciar o desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e atitudes, que são 

indispensáveis para a formação de cidadãos conscientes, críticos, participativos e preparados para viverem 

plenamente na sociedade. 

Dessa forma, todo o processo educativo passa a ter a maior relevância, como meio para a efetivação da 

aprendizagem, e o produto desse processo – a aprendizagem efetivamente alcançada – é o resultado de todo 

o esforço realizado pelos estudantes, docentes, gestores e todos os demais segmentos escolares. Nessa ótica, 



torna-se importante destacar que o sucesso ou insucessona aprendizagem é coletivo, ou seja, da escola como 

um todo. 

Para avaliar algum objeto é fundamental que sejam estabelecidos critérios. Caso contrário, não se saberá o 

que olhar, o que observar e, nem mesmo, o que perguntar. Assim, no acompanhamento corresponsável do 

desenvolvimento do processo educativo, cabe ao Conselho Escolar identificar os aspectos a serem avaliados 

e quais os que podem ser considerados adequados ao trabalho desenvolvido. 

Equipe Educacional 

A Avaliação do Projeto Pedagógico é uma ferramenta fundamental que servirá como parâmetro para nortear 

o trabalho entre as fases de elaboração, execução e conclusão do instrumento pedagógico e a equipe que o 

desenvolveu. 

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

prioritárias para melhorar o atendimento as crianças e tornar possíveis as ações que permeiam a execução 

do Projeto Pedagógico. 

Ao finalizar cada trimestre, na reuniões pedagógicas semanais, cada projeto concluído passará por uma 

avaliação reflexiva coletivo entre os pares objetivando analisar os pontos forte e fracos detectados na 

execução da proposta. Dessa forma, teremos ao término do ano letivo embasamento através dos registros e 

observações feitas, quais as metas, objetivos atendidos e quais ações deverão ser replanejadas visando à 

melhoria da prática educacional, levando-se em conta a criança enquanto sujeito da ação. 

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

unidade escolar, será trimestralmente avaliado pelo Núcleo de Ação Educativa Descentralizada (NAED) 

na pessoa do supervisor da unidade educacional. Esta avaliação se dá através da analise de um relatório 

onde as informações do trimestre como Acompanhamento do Trabalho Pedagógico, Recursos Humanos, 

Proposta de atendimento de acordo com o Planejamento para o ano, Matrícula e frequência, Matrícula ativas 

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

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

seu parecer, encaminhando o mesmo para Coordenadoria de Educação Básica e Coordenadoria de 

Convênios. 



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

o Projeto Pedagógico desenvolvido no decorrer do ano. Este Plano de Trabalho é elaborado pela equipe 

gestora juntamente dom a equipe pedagógica da unidade educacional. 

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

de Convênios para que seja avaliado e dado os pareceres em relação ao mesmo e a aplicação financeira 

feita pela instituição no decorrer do projeto. 

Conforme orienta a Resolução SME Nº 14/2014, ARTIGO 7º, optamos por aguardar para realizar a 

implementação da CPA em nossa unidade educacional concomitante à formação. 

DA IMPLANTAÇÃO 

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

Infantil deverá ocorrer de maneira concomitante ao processo de formação específica dos membros da 

equipe escolar, na seguinte conformidade: 

I - Deverão implantar a CPA as unidades educacionais cujos membros da Equipe Gestora estejam 

participando da formação específica, fornecida pela Assessoria de Avaliação Institucional e 

Coordenadoria Setorial de Formação (CSF); 

II - As unidades educacionais que ainda não estiverem sendo atendidas pela formação específica poderão 

optar por implantar a CPA ou ainda, aguardar para realizar a sua implantação concomitantemente à 

formação. 

14. 2.2 

Relatório de avaliação institucional abordando os seguintes aspectos: 

15. 2.2.1 

Processos de ensino e aprendizagem. 

A aprendizagem é um processo contínuo que ocorre durante toda a vida do indivíduo, desde a mais tenra 

infância até a mais avançada velhice. Normalmente uma criança deve aprender a andar e a falar; depois a 

ler e escrever, aprendizagens básicas para atingir a cidadania e a participação ativa na sociedade. Nosso 

trabalho se baseia no Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, pois consideramos que o 



desenvolvimento da criança tem princípios no respeito, direito aoacesso a cultura e o atendimento aos 

cuidados . 

Durante todo ano letivo a avaliação do desenvolvimento de cada criança será contínua, através de 

observação, fotos, registros, atividades e participação de cada um. 

Trimestralmente realizamos uma RFE (Reunião de Família Educadores) onde toda essa observação feita 

da criança é apresentada através de um relatório feito pelos professores com o auxilio dos monitores e das 

pessoas envolvidas no processo de desenvolvimento da criança que ocorre dentro do ambiente escolar e 

entregue aos pais. Esse relatório de desenvolvimento abrange todas as áreas: 

1. Aprender a ser(desenvolvimento de competências pessoais):Competência pessoal que inclui 

desenvolver: Identidade; autoestima; autoconceito; autoconfiança; querer ser; plenitude humana. 

2.Aprender a conviver(desenvolvimento de competências sociais):Conviver é relacionar-se; aprender a 

comunicar-se; aprender a interagir; aprender a se cuidar; aprender a cuidar do lugar de onde viemos; 

aprender a valorizar o saber social. 

3. Aprender a fazer(desenvolvimento de competências produtivas):São competências produtivas: 

Capacidade de planejar, trabalhar e decidir em grupo; interpretar dados; capacidade de descrever, analisar 

e interpretar dados, fatos e situações. 

4.Aprender a conhecer(desenvolvimento de competências cognitivas):São competências cognitivas: 

Aprender a aprender; ensinar o ensinar; conhecer o conhecer. 

Segue um exemplar de registro do desenvolvimento das crianças elaborados em cada agrupamento no ano 

de 2015,2016 e 2017: 



 



A partir do último trimestre de 2016, foi aberta a ferramenta de inclusão do Registro Individual da criança 

no INTEGRE e a partir de 2017, trimestralmente, deverá ser inserido o registro do desenvolvimento da 

criança para que o mesmo faça parte do histórico da vida escolar da da mesma. 

16. 2.2.2 

Cumprimento das metas da Unidade Educacional. 

QUADRO DE METAS 2016 























 



17. 2.2.3 

Projetos desenvolvidos. 

PROJETOS DESENVOLVIDOS EM 2016 POR 

TURMA 

Professora: Elisângela Toledo - AGIA 

Relatório: Semana Educativa Coleta Seletiva 

Na Semana Educativa sobre a Coleta Seletiva, minha turma aprendeu o cuidado com o lixo e a reciclar, contei uma 

estória onde todos estavam em roda sobre o lixo e em seguida, apresentei alguns matérias para melhor visualização 

como: uma garrafa pet representando o plástico, uma colher representando o metal, uma banana representando orgânico 

, um prato representando o vidro uma folha de revista representando o papel, onde todos tatearam os objetos, após foi 

apresentado a lixeira para reciclagem que temos em nossa creche e em seguida algumas crianças participaram separando 

os lixos e colocando nas lixeiras especifica. Para concretizar esta atividade, foi feito em cinco garrafas pet transparente 

um trabalho motor, onde cada criança picou uma tira oferecida de papel crepom nas cores direcionadas sendo azul, 

vermelha, amarela, verde e marrom em seguida encheram as garrafas. 

Relatório: Semana Educativa Pipa sem Cerol 

Na Semana do Educativa sobre a Pipa sem cerol, minha turminha se divertiu com uma estória sobre a pipa 

adaptada, onde minha monitora fez parte desta estória encenando sobre a pipa com cerol e um palhaço que 

temos em sala, eu fui narrando como mãe de uma garotinha de adorava soltar pipa e introduzindo as pipas 

rabiolas e cerol, esta atividade aconteceu de forma bem lúdica onde algumas crianças expressão alguns 

sentimentos como dó, medo, e alegria. Eu construí uma pipa com eles após a estória onde cada criança 

colocou sua mãozinha com guache em uma cartolina e em seguida, fizemos a releitura de uma obra Soltando 

a Pipa do artista Ivan Cruz pois cada criança pintou o colou em uma cartolina dois bonecos, um sol, algumas 

nuvens e algumas pipas após contei uma estória sobre os amigos da pipa. 

Relatório: Semana Educativa Meio Ambiente 

Na Semana Educativa nossa turminha aprendeu sobre Meio Ambiente, com esta proposta foi desenvolvido 

diversas atividades lúdicas como: texturas, manuseio de esponjas com guaches para construção de cartazes, 

releitura de obra, pintamos um isopor em formato de globo na cor azul e fizemos bolhas de papel crepom 



para montarmos o mapa do Brasil e com suas cores, verde, amarela, azul e branco, ouvimos estórias sobre 

o Planeta Terra, músicas referentes a proposta como O Ribeirão Secou..., peça teatral com fantoches que 

era o Zé Gotinha para melhor aproveitar nossa agua. O objetivo desta proposta é conscientizar as crianças, 

a importância da preservação, formação de valores, atitudes e a respeitar num todo seu convívio social e 

familiar. Vale a pena ressaltar que, somos nos educadores somos facilitadores destes novos cidadãos em 

desenvolvimento, e assim de forma lúdica conseguimos passar um pouco deste conceito, como também 

contribuir com o despertar dessa conscientização junto às suas famílias e à comunidade. Pois se tivemos 

consciência salvaremos a natureza, este foi nosso lema. Segue abaixo algumas imagens das atividades 

desenvolvidas em sala de forma bem prazeroso e lúdica, e assim demostrarmos mais enriquecimento em 

nosso aprendizado. 

Para finalizarmos nossa proposta sobre o Meio Ambiente apresentamos um musical entre as professoras 

para todas as crianças com o intuito de demostrarmos o cuidado com o meio que estão inserido com a 

música: Ohhh, tra, la, la, la, la, la ohh, tra, la, la,la,la ohhh... as flores já não crescem mais, até o alecrim 

murcho, o sapo se mandou, o jacaré morreu, depois que o ribeirão secou, ohhh.... , e a turminha do AGI A 

fez uma peça teatral sobre o cuidado com a Natureza com o lema: Preserve a natureza e use a consciência. 





 









 

PROFESSORA : ALINE CHAGAS -AGI B 

RELATORIO DAS ATIVIDADES 2016 

Rotina 

A entrada e o acolhimento acontece a partir das 07:00 horas, sendo que uma monitora fica recepcionando 

as crianças na porta da sala, enquanto a professora e a outra monitora auxiliam a turma em roda com 15 

minutos de música e 15 minutos de teatro com fantoche. 



 



 



 

O café da manhã é servido as 07:30, sendo que a professora acompanha a turma ao lactário na hora do café, 

com auxilio das monitoras, cantando a música “Meu lanchinho”. 



 

A roda da conversa acontece as 08:00, onde conversamos sobre nossa rotina do dia proposto, fazemos a 

observação do tempo e como está o clima marcando na janelinha do tempo, sobre a estação do ano e o 

clima, fazemos a chamadinha e a contagem de amigos e o reforço de alguns combinados como por exemplo: 

não bater, não morder, dar abraço, fazer carinho e respeitar todos em sua volta. 



 

A atividade pedagógica acontece a partir das 08:30, onde a professora com auxilio de uma monitora fazem 

um cantinho em algum desses espaços: na sala, no solário, na grama, no quiosque, na casinha de boneca ou 

na parte de fora do solário na parede e no cimento para ser realizada a mesma. 



 

 



Projeto: Quanto Tempo o Tempo Tem? 

O projeto anual escolhido para trabalhar no ano de 2016 se chama "Quanto tempo o tempo tem?"Embasado 

no livro Quanto tempo o tempo tem? de Socorro Miranda. No convívio social os alunos se deparam com 

uma série de regras e convenções já estabelecidas: horários determinados, espaços delimitado, hora pra 

fazer diversas atividades, etc. Desenvolveremos o projeto dentro dos trimestres da seguinte forma:1º 

Trimestre (03/02/2016 a 18/05/2016) Linha do tempo da criança; Estação do ano verão e outono e suas 

influências e hábitos; Olimpíadas e Paralimpíadas Rio 2016. 

Semanas Educativas 

Mês da mulher: Em comemoração ao dia internacional da mulher, 08 de março, será trabalhado no mês de 

Março, a importância da mulher na sociedade e na vida das crianças. As atividades propostas para o mês 

de março foram: Leitura da poesia Mulher de Gerusa Pinto e da música Mulher de Erasmo Carlos coladas 

em cartolina e decoração das mesmas, colagem de papel picado no desenho de uma mulher para se fazer 

sua roupa, confecção da lembrancinha sendo uma flor e seu miolo a mãozinha de cada criança, colagem de 

fios de barbantes coloridos para representar os cabelos de uma mulher e auto-retrato da mamãe com lápis 

de cor. 

Monteiro Lobato, 25 à 29 de abril: Para desde muito pequenos as crianças aprendam de forma lúdica a 

valorizarem a sua cultura, foi apresentado a elas o universo da literatura infantil de Monteiro Lobato com 

todos os seus personagens que encantam gerações. As atividades propostas para a semana educativa 

Monteiro Lobato foram: Carimbar as mãos com tinta guache amarela e vermelha para representar o cabelo 

da Boneca Emília, carimbar a palma da mão com tinta guache azul para representar o rosto do Porco Rabicó, 

caça ao saci em garrafa pet, confecção da lembrancinha que foi um marcador de pagina, onde pintamos 

palitos de sorvetes para representar o corpo da boneca Emília, pintura de um balde de bolinhas abraçada 

pelo Visconde de Sabugosa. 



 

 



 

Professora: Joelma Moreira Souza dos Santos 

Agrupamento I-C 

Adaptação 

No mês de fevereiro, focamos na adaptação, pois é um período flexível e de transição entre a saída da casa 

e a entrada na escola. Nesse período a criança e a família experimentam uma serie de sentimentos 

expectativas, medos, esperança, alegria etc. Portanto a escola promoveu um ambiente seguro e uma rotina 

diária flexível. Em geral tivemos uma adaptação com sucessos e vitorias respeitando a criança como um 

ser individual. As crianças foram recebidas todas as manhãs com muitas músicas, tiveram momentos com 

histórias e principalmente brincaram muito em vários espaços mais principalmente na sala de aula visto 

que neste momento foi interativo queelas se sentissem seguras e confortavel em um ambiente fora de sua 

casa. 



Mês da mulher 

Por acontecer em 8 de março o dia internacional da mulher, neste mês realizamos atividades que buscaram 

conscientizar as crianças para a importância das mulheres em suas vidas. Isso se deu a partir de atividades 

mais elaboradas e direcionadas para alcansar esse objetivo, as crianças foram acolhidas com músicas 

variadas, começaram a praticar momentos de roda onde começaram a participar de uma rotina que intercala 

momentos mais calmos como brincar e fazer atividades especificas como colorir areia, brincar de chuva de 

papel, encher caixa de leite com revista e momentos de exploração livre da sala e de brinquedos, como 

brincar no gramado e no parque, que melhor forma de assimilar o conteúdo trabalhado neste mês se não a 

de perceber o carinho com que todas as mulheres que cuidam e educam as crianças empregam todos os dias 

nesta atividades do dia a dia na escola. 

Semana Educativa: Moteiro Lobato 

Para que desde muito pequenos as crianças aprendam de forma lúdica a valorizarem a sua cultura, foi 

apresentado a elas o universo da literatura infantil de Monteiro Lobato com todos os seus personagens 

que encantam gerações.Essa semana prorcionou momentos de histórias com dedoche, músicas que 

falavam dos personagens do Sítio do Pica Pau Amarelo, apresentações teatrais e atividades de artes que 

envolveram as crianças do agrupamento I-C de uma forma que ele conseguissem assimiliar facilmente 

todo o conteúdo programado. A semana educativa Monteiro Lobato encantou os pequenos e seus 

familiares que relembraram sua infância. 

Projeto “Quanto tempo o tempo tem” 

Horas, minutos, estações do ano, caprichos do tempo, a diferença entre o dia e a noite, entre outros conceitos 

temporais serão abordados com os alunos a partir do mês de março finalizando no mês de dezembro de 

2016. De forma simples, lúdica e concreta, o projeto anual “Quanto tempo o tempo tem?” possibilitará aos 

alunos modificarem seus conhecimento prévios e ampliá-los com novas aprendizagens. Neste contexto 

foram penssados atividades que ajudem aos pequenos entenderem através da rotina a passagem do tempo 

em que se encontram na escola, o clima trabalhado todos os dias através de músicas como “A janelinha 

fecha quando está chovendo”...,entre outras. A mudança das estações foram trabalhadas utilizando 

elementos da natureza como as folhas, elementos que simbolizam o tempo como relógio(confeccionado 

com a participação das crianças) e calendario também foram apresentados as crianças para ajuda-los a 

desenvolverem a noção temporal. A confecção de um livro com a linha do tempo foi construida com cada 



crianças com o título “Quem sou eu” o qual contarará também com a participação dos famíliares enviando 

uma foto para ajudar compo-lo. 

Projeto Sexta em Cena: 

A capacidade de fazer de conta é uma das características mais relevantes da infância, pois está diretamente 

ligada ao desenvolvimento intelectual e físico dos pequenos por isso, os jogos teatrais são uma ótima 

maneira de desenvolver a relação da criança com o próprio corpo, com o do outro e com o espaço ampliando 

a consciência e a expressão corporais. Visando alcançar essa formação consciente, organizada e uma atitude 

reflexiva nas crianças antendidas pela unidade educacional, esse trabalho desenvolvido por mim com o 

auxilio das monitoras, envolveu os alunos nesta proposta de forma gradual. A apresentação aconteceu no 

dia 08/04 com o tema da linha do tempo com a música “Quando eu era neném”, as crianças gostaram 

bastante de se apresentarem. 

Semana Educativa Coleta Seletiva 

Com o intuito de promover atividades que demonstresse a importância de se separar o lixo para descarta-

los de forma correta a semana educativa sobre coleta seletiva, foi apresentada de forma lúdica, trazendo 

vivências que apresentasse os conceitos dos 3 R`s, redizir, reciclar e reutilizar transformando latas de 

aluminio em chocalhos, colorindo vidro com cola colorida, enchendo garrafa pet com papel crepom nas 

cores referente a coleta seletiva, reaproveitamos vários materiais para fazer uma revista sensorial. Desta 

forma as crianças coordenação motora fina, concentração, noções de espaço,cores, internalizaram o tema 

da semana e se divertiram bastante com as atividades diferentes. 

Semana Educativa Meio Ambiente 

Despertar o interesse das crianças para o cultivo de plantas, incurti-lhes conhecimento do processo de 

germinação, crescimento e colheita além de leva-los a perceber a importância do cuidado que devemos ter 

para preservar o meio ambiente, foi a intenção do trabalho realizado nesta semana educativa. 

Exploramos muitas texturas e cores de terras diferentes,construimos maquete utilizando papel picado e 

guache rolinho de papel higiênico, plantamos sementes de cebolinha e girassol, fizemos colagem, cantamos 

músicas como “As flores já não crescem mais” entre muitas outras que falam da natureza assistimos 

apresentações teatrais que também falaram sobre o tema. 

Semana Educativa Pipa Sem Cerol. 



Esta semana as crianças vivênciaram de forma divertida o maravilhoso mundo da pipa, realizamos 

atividades com colagem cola colorida, giz de cera e principalmente brincamos muito com pipas de vários 

materiais, tudo isso para conscientizá-los como podemos nos machucar e machucar aos outros usando o 

cerol na linha da pipa, afinal pipa sem cerol é mais divertido. 





















 

Professora Klecione AGII-A 

O agrupamento II-A é composto por 30 crianças, sendo 14 meninas e 16 meninos, com idades de 1 ano e 

meio a 3 anos e meio. Em sua maioria são crianças desfraldadas, tendo apenas uma criança que ainda vai 

entrar neste processo, por ser o mais novo e ainda não falar. É uma turma tranquila, participativa e 

interessada em novos desafios. 

Iniciamos nossas atividades com o projeto adaptação, onde desenvolvemos atividades lúdicas e recreativas 

para que as crianças se familiarizem aos poucos com a volta para a creche e a rotina. Neste momento, a 

prioridade é fazer com que as crianças se sintam seguras e acolhidas por toda equipe educacional. 

Iniciamos com o “Mês da mulher”, desenvolvendo atividades homenageando sua importância na sociedade, 

na família e sua ascensão no mercado de trabalho. Estimular também nas crianças o respeito e valorização 

ao ser humano. 



Pesquisando figuras de diversas mulheres para confecção de cartaz. 

Trabalhei o sexta em cena, um projeto que é apresentado como musical ou teatro, para que as crianças 

exercitem a expressão corporal, imaginação e criatividade, através de apresentações no pátio, interagindo 

todas as turmas da unidade escolar. Nossa apresentação foi com a música : A janelinha e o guarda chuva. 

No mês de abril tivemos a semana educativa “Monteiro Lobato”, onde exploramos o gosto pela leitura, 

conhecemos a principal obra do autor, que é o Sítio do pica pau amarelo, confeccionamos atividades, 

ouvimos música e lembrancinha para finalizar a semana. 

Nas semanas educativa da coleta seletiva e do meio ambiente, desenvolvemos atividades que estimulem 

nas crianças a importância de cuidar da natureza, água, plantas medicinais, plantio, germinação e 

reciclagem, para preservarmos a nossa vida. Incentivar a economia de água e tudo que faz bem a nossa 

sobrevivência. Finalizamos a semana com a confecção da árvore de rolo de papel higiênico. 

Na semana educativa pipa sem cerol, desenvolvemos atividades de conscientização para o não uso do cerol, 

enfatizando o perigo de se machucar e machucar os outros. A brincadeira fica muito mais divertida sem 

cerol. Finalizamos a semana com a confecção da lembrancinha do pipa de e.v.a e rabiola de barbante. 





















 

Professora: Maria Antônia Figueiredo AG-IIB 



Semana Educativa Meio Ambiente 

Na Semana Educativa do Meio Ambiente, minha turma aprendeu sobre a conscientização do cuidado do 

nosso planeta, através de contação história com bonecos, construção de cartazes relacionando a partir de 

história contada por mim, utilizando vários materiais, como: guache, pinceis, cartolinas, esponjas, as 

mãozinhas e bola de isopor, para que estas atividades desenvolvam a conscientização em nossas crianças e 

suas famílias alertando-as para o cuidado com o mundo onde vivemos. Segue a baixo as atividades 

desenvolvidas com a turma. 

Relatório: Semana Educativa Coleta Seletiva 

Na semana Educativa Coleta Seletiva, a minha turma aprendeu a reciclar alguns matérias, como: um caixa 

de gelatina, colheres de metal, cascas de maçã, falhas de planta, vidro de remédio, tampinhas de plástico, 

um peixe de brinquedo enrolado em uma linha de pina e outros, que foram apresentados para as crianças 

em forma de um rio sujo onde eles removeram cada material e colocavam em um recipiente especifico de 

acordo com o lixo a reciclar. E cada criança trazia um material para o recipiente correspondente a cor do 

lixo a reciclar. Também produzimos um cartaz de cestos de lixos em forma de cartolina e fomos recortando 

nas revistas figuras especificas de cada lixeira. No outro dia fizemos um brinquedo reciclado o bilboquê. 

Relatório: Semana Educativa PIPA SEM CEROL 

Na Semana Pipa sem Cerol foi trabalhada a estória da música da Minha Pipa onde eles também escutaram 

a música em aparelho de som. Em outro dia usei a roda de conversa para declamar uma poesia: a minha 

pipa amarela e depois decoramos a pipa feita de EVA amarela com pedacinhos de EVA coloridos. 

Ensaiamos a música para a apresentação da Sexta Em Sena. Fechamos a nossa semana com a apresentação. 





 





 





 





 





 

Professora:Conceição Ferreira - Turma:AGII C. 



A turma do agII c é composta por 30 crianças com idade entre um ano e meio a dois, algumas já 

frequentavam a unidade escolar. Todas as crianças são moradoras do bairro ou adjacentes. 

A adaptação das crianças se deu de forma tranquila, propiciei a elas o contato com diversas brincadeiras 

para que as mesmas se sentissem confiantes e seguras no ambiente escolar,a creche é uma extensão de suas 

casa, na escolar nosso papel enquanto educadores é fazer com que a criança conheça o belo. Procuramos 

formas de brincadeiras direcionadas ou livre para que a criança descubra seus limites e potenciais. Todas 

atividades foram realizadas com o intuito de desenvolver a interação de crianças com crianças,e crianças e 

adultos. 

No momento do acolhimento trabalhei com histórias dramatizadas, leitura visual feita através de cartazes 

expostos na sala, sobre como está o tempo, quantos somos e quem veio no dia, com o objetivo das crianças 

conhecer seus colegas e nomes. 

Nesse momento foi trabalhado a história do sítio do pica pau amarelo,com a utilização de um mini teatro e 

personagens do sítio. 

Em nossa roda de conversa falavamos sobre nossa rotina como seria no dia envolvendo as atividades a 

serem desenvolvidas. 

Todos os projetos foram trabalhados de forma significativas através registro, produção de livro de 

histórias,diálogo, atividades individuais e coletivas.Nosso tema norteador foi o tempo,onde trabalhei 

noçoes de tempo.ontem hoje e amanhã.dia noite com atividades dentro de nossas rotinas. Em roda 

falavamos que hora é o café,almoço. Fomos trabalhando de forma gradual o tema norteador o tempo e 

intercalando com outros projetos existentes,como as semanas educativas e o sexta em cena. Nas semanas 

educativas tinhamos o tema a ser trabalhado,dentro desse tema eram desenvolvidos as atividades e ao final 

de cada semana educativa haviam exposições dos trabalhos realizados pelas crianças para que as famílias 

podessem ver as criações das crianças. 

Todas as atividades de aprendizagem se davam se de maneira flexível, respeitando o tempo e os limites das 

crianças utilizavamos materiais apropriados para o uso das crianças como giz de cera, guache, A3, revistas 

para pesquisas recortes e colagem. 

As atividades foram expostas em varais existentes na sala, para que as crianças observassem suas 

produções. O objetivo do meu trabalho foi fazer com que as crianças tivessem acesso ao conhecimento e a 

aprendizagem em diversas situações de linguagens. 



As atividades de higienização foram realizadas com escovação, troca de fraldas e higienização das mãos 

para a hora do almoço. As crianças eram direcionadas para o refeitório, cantando músicas relacionadas com 

a alimentação. 

Tinhamos o projeto sexta em cena, a professora escolhia o que ia apresentar e junto com as crianças 

passavam a ensaiar sua peça ou musical, essa atividade tinha por finalidade, estimular, incentivar as crianças 

a paticipar da construção do conhecimento através das artes. Dando para as crianças possibilidades de 

explorar as mais diversas linguagens. Era um momento de interação, onde todas as crianças se encontravam, 

eram arrumadas em colchonetes no pátio da escola para assistirem ao espetáculo da turma e sua 

professora.Trabalhei o tempo com o tema tem tempo para tudo. Fazia ensaios com as crianças acompanhado 

de músicas, confeccionei as fantasias e acessórios a serem usadas por elas,foi uma atividade onde as 

crianças ao observarem os relógios indentificavam que estavam em momentos diferentes. 





 





 





 



 



Turma: AG II D Professora: Vanessa Cristina Bossoni 

O agrupamento II D tem 31 crianças, deste grupo 24 são meninas e 8 meninos, são crianças participativas, 

que apreciam atividades de artes e jogos pedagógicos. São crianças que tem o comportamento agitado, e 

apresentam dificuldades de socialização, afetividade e em cumprir os combinados da sala. As atividades 

propostas tiveram início do seu desenvolvimento na roda de conversa, na qual era apresentado tema através 

de perguntas, utilizando figuras, histórias, fantoches, músicas e brincadeiras, para desenvolvimento do 

assunto proposto. É na roda de conversa que as crianças compartilham seus conhecimentos, e também 

podem ter novos conhecimentos, desenvolvem a oralidade, expressam sua opinião, sentimentos e valores, 

aprendem a ouvir o outro, a observar e interagir na conversa. 

Projeto Adaptação 

O retorno as aulas para algumas crianças gera uma grande expectativa nos pais e nas crianças, e tendo 

busquei promover um ambiente de confiança e segurança, as crianças foram recebidas com atenção e 

cuidados as suas necessidades e anseios, conhecemos os espaços da creche, realizei brincadeiras explorando 

os ambientes e brinquedos, trabalhei a identidade utilizando histórias, músicas e brincadeiras para conhecer 

o seu nome, corpo, família, e o respeito as diferenças, o carinho e o amor ao próximo. 

Projeto anual “Quanto tempo o tempo tem” 

O projeto será realizado através de todas as propostas pedagógicas da escola e semanas educativas. Iniciei 

o desenvolvimento do projeto através da linha do tempo das crianças, apresentando o calendário e painel 

do tempo, sendo trabalhado todos os dias em roda, trabalhei a diferença e características do dia e noite, e 

seus símbolos. Apresentei as crianças as estações do ano, apresentando suas características e diferenças, e 

desenvolvi o livro da linha do tempo de cada criança que, o qual levou a criança a conhecer a sua história 

e a conhecer a si mesmo. Conhecendo o tempo trabalhei as plantas, conhecendo suas plantas, e o tempo do 

desenvolvimento. 

Mês da mulher 

A história da humanidade é feita de grandes mulheres, e buscando retratar o valor da mulher, conhecemos 

a história do surgimento do dia marcado para comemoração pelo Dia da mulher, conhecemos através de 

pesquisas os diferentes tipos de mulheres, e o seu papel no meio em que vivem, conhecemos algumas das 

inúmeras profissões hoje desempenhadas por estas mulheres, e evidenciamos os seus objetos e materiais, 

realizei com as crianças a releitura da obra de Salvador Dali, Moça na janela, destacamos o olhar atento de 

cada mulher, e confeccionamos uma lembrança as grandes mulheres que tem marcado as nossas vidas. 



Semana educativa Monteiro Lobato 

Iniciamos a semana educativa Monteiro Lobato em roda de conversa com a leitura da biografia de Monteiro 

Lobato, e a apresentação dos personagens do Sitio do Pica-pau amarelo através de figuras com a biografia 

de cada personagem. E durante a semana no momento da roda, os personagens do sítio foram 

reapresentados, e assim a cada dia as crianças conheceram mais os personagens. As crianças se encantaram 

com os personagens expostos no pátio, o que contribui para o desenvolvimento da proposta de conhecerem 

os personagens do sitio do pica-pau amarelo, o que foi até associado a moradia dos personagens, pois em 

um momento da roda perguntei as crianças onde os personagens moravam a aluna Livia respondeu “Lá na 

cerca”, o que complementei dizendo “Eles moram no sítio do Pica-pau amarelo”. Realizei várias atividades 

pedagógicas iniciando com a contacão de história com a apresentação dos personagens, utilizando uma casa 

de teatro e fantoches de palitos dos personagens. Fiz um gráfico dos personagens do sitio do Pica-pau 

amarelo, e as crianças colaram pedaços de papel no personagem preferido, depois cada criança registrou 

com desenho o personagem favorito. Confeccionei um cartaz da personagem Emília, e as crianças fizeram 

o cabelo com carimbo das mãos. E confeccionei a boneca Emília com material reciclado utilizado garrafa 

pet e tampas de garrafa, e as crianças pintaram as garrafas pet e fizeram o cabelo com papel crepon. 

Confeccionei uma lembrança da semana educativa do rosto da personagem Emília com EVA, e colei em 

palitos de sorvete que foram pintados pelas crianças com as cores do vestido da personagem. 

 

Semana Educativa Coleta Seletiva 

O tema foi desenvolvido diariamente com roda de conversa sobre o lixo, a importância de jogar o lixo no 

local adequado e de separa-lo para reciclagem, a reutilização do lixo para outro fim. Foram apresentadas as 

lixeiras utilizadas para separar o lixo, identificado a cor de cada lixeira e o lixo que jogamos em cada uma. 

As atividades desenvolvidas durante esta semana educativa tiveram a pintura com molde vasado de lixeiras de acordo 

com o lixo produzido na escola, a identificação dos lixos da escola e as suas respectivas lixeiras e cores, contamos as 

lixeiras e realizamos a pintura, pesquisa em revistas de materiais que podem ser reciclados, classificação das figuras 

pesquisadas em revistas de acordo com o material respectivo de cada lixeira, confecção de lixeiras de placas de 

papelão, conhecemos o símbolo geral da reciclagem e os símbolos de reciclagem dos respectivos materiais. 

A semana teve como culminância a realização do projeto sexta em cena com a peça teatral “A cigarra e a 

formiga”, na qual as crianças representaram a história narrada pela professora e cantamos a música “A 

formiguinha corta folha e carrega”, e encerramos com a exposição das atividades desenvolvidas durante a 

semana. 

Semana educativa do meio ambiente 



Na semana educativa do meio ambiente, iniciamos o tema com a leitura do livro “O mundinho”, no qual 

conhecemos o meio ambiente e identificamos como nossas ações são importantes para preservar ou 

danificar o meio que vivemos. Foram apresentadas várias figuras de algumas formas de vida existentes no 

meio ambiente de animais, plantas e vida marinha, conhecemos algumas espécies e classificamos os 

animais e plantas. As crianças fizeram uma atividade na qual fizeram as folhas de uma árvore, utilizando 

esponja e tinta guache. Fizemos a confecção de um rio, utilizamos a técnica de borrifamento e fizemos 

peixes com o carimbo das mãos. Confeccionamos um mundinho de papelão, o qual foi pintado com 

borrifamento e colado posteriormente figuras do mundo preservado e do outro lado o mundo danificado 

pela ação do homem. Nesta atividade identificamos a forma da mundo, círculo, e suas cores: o azul das 

águas (embora a água não tenha cor), o verde das plantas, o marrom da terra. Encerramos a semana com a 

confecção da lembrança da semana educativa, com a modelação de bolinhas de papel crepon e colagem na 

árvore, para que cada criança e suas famílias lembrem que é preciso preservar o meio ambiente, e a 

exposição das atividades desenvolvidas na semana. 

Semana educativa Pipa sem cerol 

Iniciei a semana educativa com roda de conversa e fiz a brincadeira o que é o que é, descrevi a brincadeira 

com a pipa. Trabalhei o texto “O menino e a pipa” escrito por Ziraldo, abordando através do texto com 

quem aprendemos a brincadeira da pipa, o uso do cerol e o local adequado para brincar com a pipa Realizei 

com as crianças a confecção de uma pipa, cada criança recebeu folha sulfite e as partes da pipa que colar, 

pipa, barbante e pedaços de papel crepon. Trabalhei a matemática apresentando a figura geométrica o 

triângulo. Com triângulos de várias cores, identificamos as cores, e formei pipas com os triângulos os quai 

contamos. E depois, confeccionamos a rabiola, utilizando barbante e papel crepon. Ainda trabalhando o 

triângulo realizei com as crianças uma atividade de colagem de triângulos formando pipas uma ao lado da 

outra, e criamos uma linda obra de arte. Apresentei as crianças a obra “Os meninos soltando pipa” de 

Cândido Portinari, da qual fizemos uma releitura com pintura com giz, guache, cola colorida e colagem. 

Apresentei as crianças folhas sulfites na qual fizeram o registro do texto “O menino e a pipa”, e deste 

desenho confeccionamos capuchetas. Fiz uma lembrança para a semana educativa, em que cada criança 

recebeu um chaveiro de pipa a qual decoraram com cola colorida. 









 





 





 



PROFª: JULIANA AMORIM AGII E 

Iniciei o ano letivo com o projeto de adaptação no agrupamento II E. O agrupamento é composto por 30 

crianças matriculadas, com idades de 1 a 2 anos e que saíram do leito materno á tão pouco tempo, e por 

esse motivo foi uma adaptação agitada, havendo bastante choro, mordidas, atitudes essas, que são 

pertinentes a idade. Essas questões foram trabalhadas em sala de aula com um projeto paralelo sobre a 

afetividade. Trabalhamos em roda sobre como tratar o coleguinha, como respeitá-lo, propus atividades de 

interação, aos poucos estamos tendo um retorno gratificante com relação ao comportamento das crianças. 

Em roda também falamos sobre como foi e como será o fim de semana, sobre quantos somos, dia e mês 

que estamos, como está o tempo, usamos nosso calendário, cantamos e fazemos movimentos com 

musiquinhas, falamos sobre a rotina diária, como, qual atividade vamos realizar naquele dia, esse é um 

momento muito especial, é a hora que eles ficam mais calmos, gostam da roda, e agora já estão se adaptando 

à rotina, já sabem formar a roda; interagem bastante, e a maioria tem se mostrado muito participativos. 

Acredito, que esse momento é muito significativo na vida de cada criança 

PROJETO QUANTO TEMPO O TEMPO TEM 

Após a adaptação dei início ao nosso projeto anual, “Quanto Tempo o Tempo Tem”, com base nisso, 

confeccionei o livro da vida com a turma. Na primeira semana foi trabalhado a identidade de cada criança, 

atividades como, sua altura, idade, brinquedos preferidos, entre outros, preferencias de alimentação, e os 

sentidos. O trabalho era desenvolvido tanto no individual quanto coletivo. 

SEMANA EDUCATIVA MONTEIROLOBATO 

Em seguida trabalhei com a turma nossa semana educativa Monteiro Lobato, no qual iniciei a semana 

falando para eles quem é, e quem foi o Monteiro Lobato, falei sobre cada personagem criado por ele, com 

o objetivo de resgatar nossa literatura brasileira e despertar neles sua imaginação. Fiz com eles várias 

atividades significantes, e percebi o quanto gostaram de cada uma, inclusive das personagens do sítio. 

PROJETO SEXTA EM CENA 

Na semana seguinte realizei com turma uns dos projeto da creche Sexta em Cena, no qual dançamos e 

encenamos a musiquinha de Vinícius de Moraes, o vento, tendo tudo a haver com o tema que trabalhei 

dentro do projeto quanto tempo o tempo tem as estações, e dentre elas, o outono. Percebi que a turma gostou 

muito de apresentar para toda a creche. 



SEMANA EDUCATIVA COLETA SELETIVA 

Logo veio a semana educativa coleta seletiva, em que trabalhamos com atividades voltadas para o despertar 

nas crianças a responsabilidade de selecionar nosso lixo de forma correta, e assim trabalhamos valores com 

a turma. Realizei com eles atividades individuais e coletivas como, molde vasado com as três principais 

lixeiras seletivas, trabalhando também as cores primárias. 

SEMANA EDUCTIVA MEIO AMBIENTE 

Depois realizei com eles a semana educativa a do meio ambiente, trabalhei a importância de cuidarmos do 

nosso planeta, mostrando lhes os diferentes seres vivos existentes e o quanto eles precisam de nossa ajuda 

para sobreviverem; durante a semana foram realizados com eles atividade individuais sendo, uma árvore 

feita de guache, no qual usei a técnica do algodão, e as coletivas, que foram a confecções de um globo de 

isopor e um mural em que com as mãozinhas deles foram transformadas em lindos peixinhos no fundo do 

mar, passando a mensagem para eles da importância de cuidarmos da nossa água e os seres vivos que nela 

vivem. As crianças amaram as atividades, mostraram interesse em realizar cada uma. 

SEMANA EDUCATIVA PIPA SEM CEROL 

E assim fechei o mês trabalhando com a turma, nossa última semana educativa do semestre, pipa sem 

cerol, nessa semana realizei com as crianças atividades no coletivo e individual como, cartaz com várias 

pipas coloridas, pipas com rabiolinhas de crepom, enfim. Com o objetivo de resgatar as brincadeiras que 

já fizeram parte da infância dos pais de cada criança, de compreender os perigos que a pipa com o cerol 

traz para nós, motivar a interação das crianças com seus familiares ao brincar com a pipa, dentre outros. 

Percebi que a turma demostrou bastante interesse em cada momento realizado nessa semana. 









 





 

PROFESSORA GISELE MONACE - AGIII A 

Semana Educativa Alimentação. 

Nesta semana trabalhamos a semana da alimentação são muitos itens a serem abordados, mas de maneira geral 

conseguimos passar algumas coisas importantes para as crianças como: promover à saúde, higienização das mãos e dos 

alimentos, a formação de valores e hábitos saudáveis, reeducação alimentar, conscientização de nossos alunos nas 

escolhas que envolvem sua alimentação. Coletivamente, as crianças sentem-se motivadas a degustarem alimentos 

variados e saudáveis. Fechando o projetocom os incentivos e socialização com as turmas do berçário, conscientizando 

sobre desperdício e reeducação alimentar. 









 

Semana Educativa Teatro. 



Trabalhamos sobre o Teatro apresentando fotos nas rodas da conversa e falando como é, sua importância, pois muitos 

nunca foram e apenas conhecem os teatros realizados no sexta em cena projeto realizado pela escola, então foi 
confeccionado com eles mini teatro e contamos a história da Cigarra e a formiga mostrada também em vídeo. 

As crianças confeccionaramos personagens do nosso teatro com tinta guache, manuseando o pincel sendo 

um estímulo no sentido de poder experimentar as texturas, trabalhar sensações, poder manipular um 

material prazeroso, estimulando acoordenação motora. 

Montamosnosso teatro com os personagens já pintados para começar a história, trabalhando a coordenação, 

fantasia e brincadeira. Com o teatro a criança por meio da brincadeira e da fantasia se apropria do mundo, 

das regras, do brincar, dentro desta proposta, o teatro trabalha uma linguagem que oportuniza formas de 

manifestação que permite que a criança utilize as diferentes formas de linguagem da sociedade como a 

corporal, a verbal, a plástica, a escrita, entre outras expressando suas próprias vivências e experiências de 

maneira mais crítica e como isso, a criança analisa e avalia o resultado de suas ações interagindo de maneira 

mais eficaz no meio social em que vive. 







 

Semana Educativa Idoso. 

Nesta semana trabalhamos a semana do idoso com a participação muito especial de uma vovó chamada Sueli que trouxe 

diversas brincadeiras de antigamente onde as crianças amaram e interagiram com ela de uma maneira muito afetuosa e 

ficaram muito curiosos para saber como brincava com os objetos trazido. 

Essa semana foi muito importante confeccionamos um baú de histórias, trabalhamos com recortes, mas o 

mais importante foi a visita da vovó que nos contou várias histórias e conseguimos passar para as crianças 

a importância do respeito, carinho, admiração pelos mais velhos. 









 

Agosto Mês da Família. 

Foi trabalhado o mês todo sobre as famílias e tivemos também a ajuda de um livro muito legal chamado As Famílias 

do Mundinho da autora Bellinghausen, Ingrid Biesemeyer, o destaque para esse trabalho foi a diversidade das famílias. 

Fechando o mês com a apresentação das crianças no palco para os familiares, com a música de Régis Danese Minha 
família. 



Escolhemos os nomes para nossos mascotes, Diego e Priscila, em votação na roda sendo um trabalho 

contínuo para desenvolver afetividade e convivio, proporcionando momentos entre a crianças e seus 

familiares. 

Fechamoso mês com os objetivos alcançados entre família, escola e crianças. Os familiares participaram 

na confecção dos livros, com os mascotes e no final com a participação na apresentação da dança, é muito 

importante essa devolutiva da família foi um sucesso. 









 

Semana da Criança 

Neste mês trabalhamos especialmente para eles. O mês das crianças foi cheio de brincadeiras, desfile, festa a fantasia, 

piquenique, passeio, socialização de todas as turmas. As crianças ficaram muito felizes principalmente no final, pois 
todos levaram uma lembrança para casa, uma bola e uma flauta. 





 





 



 



Semana Educativa Meio Ambiente. 

Trabalhamos com o assuntos meio ambiente em todo momento de rotina escolar desde a hora do 

acolhimento, quanto na roda e nas atividades e higienização, pois relembramos o quanto devemos cuidar 

do nosso planeta. Sendo assim mostramos as crianças ações e posturas responsáveis diante de problemas 

ambientais, como desperdício de água e poluição sensibilizando-os sobre a importância da preservação do 

Meio Ambiente, estimulando assim o amor pela conservação da natureza. 





 



 

PROFESSORA CAMILA BENEDITO - AGIII B 

O período conhecido como de adaptação da criança, é de suma importância na sua vida e merece todo 

cuidado das professoras do C.E.I. O projeto tem como finalidade proporcionar a criança uma acolhida 

fraterna, valorizando sua presença na escola. Sendo assim, a socialização da criança desenvolve-se 

harmoniosamente adquirindo superioridade sob o ponto de vista da independência e confiança em si. O 



período de adaptação é muito importante, tanto para a criança como para os pais. Constitui uma 

oportunidade de estabelecermos vínculos afetivos dentro de uma convivência, que é diferente da familiar. 

Durante este período é comum que todosse sintam ansiosos para que tudo caminhe da melhor maneira 

possível. Mesmo para as crianças que já frequentam a escola e que conhecemos colegas e os educadores 

ficam inseguros. 

Projeto Quanto Tempo o Tempo Tem: 

Conhecer o processodo tempo e suas ferramentas de medir é um importante passo para organização de 

atividades e maior aproveitamento das 24 horas que temos no dia. Será uma verdadeira viagem pelo 

passado, presente e futuro para que os pequenos aprendam não só as primeiras noções sobre o tempo, mas 

também desenvolvam múltiplas áreas do conhecimento por meio de atividades criativas, exploratórias, 

divertidas e motivadoras. Para que as crianças aprendam os conceitos de tempo, devemos sempre frisar 

palavras relacionadas a ele quando estabelecemos compromissos e rotinas: Quanto tempo levo para crescer? 

Quanto tempo levei para nascer? Que horas minha mãe vai chegar? Os maiores questionamentos durante a 

nossa roda. 

Semana Educativa: Mês da Mulher 

O dia da mulher é um dia muito especial e deve ser comemorado.Reconhecer o papel da mulher, como ser 

humano ativo, na sociedade é um fato importante. Por ser uma comemoração que está presente em nosso 

cotidiano é preciso explorar esta data para que as crianças adquiram novos conhecimentos e valorização da 

mulher. 

Projeto Sexta em Cena: 

Imitar, criar, ensinar, imaginar é composição do teatro para se obter uma peça teatral, que trabalhada na 

pratica educativa centrada em desenvolver a auto-expressão da criança que contribuirá para sua formação. 

Trabalhar com crianças de4 a5 anos no infantil 3 com peças teatrais a auto expressão da criança, 

possibilitando exercitar suas capacidades cognitivas, sensitivas, afetivas e imaginações. Cabe aos 

educadores resgatar o “faz de conta” no conteúdo teatral, a imaginação e a criatividade na qual será as 

ferramentas principais para trabalhar a expressividade cênica. 

Semana Educativa Coleta Seletiva 



Nesta semana, o reconhecimento da importância da reciclagem foi o foco. Elaborei com os pequenos 

atividades lúdicas para uma maior compreensão da importância da coleta seletiva. Ensinei que podemos 

confeccionar brinquedos, móveis para casa e tantas outras coisas com materiais recicláveis. Elaboramos em 

parceria com as Famílias, latões de lixo referente às cores das lixeiras. 

Semana Educativa Meio Ambiente. 

Nossa semana iniciou-se com uma breve apresentação sobre o tema proposto da semana educativa. As 

crianças de imediato se interessaram e trouxeram novos conhecimentos sobre o tema durante a semana. 

No momento da roda da conversa, as crianças estão se soltando mais e até as crianças mais tímidas estão 

interagindo mais com os colegas. Apresentei para eles algumas explicações sobre o que é o meio ambiente, 

algumas imagens e expliquei sobre o que estamos enfrentando com o aquecimento global. 

Expliquei também sobre todos os cuidados que devemos ter com a natureza e tudo o que podemos fazer 

para melhorar nosso ambiente. 

Para a elaboração da lembrancinha contei com a participação das Famílias. Relembrei com os pequenos 

sobre a importância da coleta seletiva e da reciclagem e pedi para que eles trouxessem rolinhos de papel 

para contribuíssem para a preservação do meio ambiente. Todos participaram e foi pude perceber que eles 

adoraram participar de toda a preparação da nossa semana e que aprenderam bastante sobre o tema proposto. 

Semana Educativa: Pipa sem cerol 

Nesta semana, foquei com os pequenos o quão importante pode ser a brincadeira de soltar pipa sem fazer 

o uso de cerol. Apresentei algumas imagens de como é elaborado o cerol e realizei com eles a atividade de 

textura com areia e cola. Foi uma semana produtiva, pois a maioria já sabia explicar sobre o mal que o cerol 

ocasiona. 









 





 







 

18. 2.2.4 

Formação continuada dos profissionais na Unidade Educacional e/ou em outros espaços. 

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

faixa etária de 0 a 6 anos, é coerente pensarmos nas características desta área da educação: idades 

específicas trazem demandas especificas. 



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

proposta de educação e cuidado no trabalho com as crianças pequenas. O trabalho deve ser conduzido de 

forma que criemos oportunidades sólidas para que estas crianças possam interagir com o mundo e com 

outras pessoas, num espaço especificamente estruturado para suas ações, utilizando-se de todas as suas 

linguagens/formas de expressão tendo como ação principal o brincar e a partir desde eixo condutor, abrir 

caminhos para a manifestação livre de toda cultura produzida no grupo. 

A formação continuada de educadores pressupõe um processo político pedagógico e implica na 

transformação de saberes já construído. Remete-nos a Paulo Freire para alertar sobre os desafios de uma 

pedagogia transformadora e a pedagogia de práxis, por natureza requer a transformação do sujeito nela 

envolvidos, por isso gera medo. 

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

exercício, incentivando uma pedagogia da práxis sem criar resistência ao processo de transformação. 

Nos horários de formação semanal desenvolveremos a programação de temas pertinentes a prática 

pedagógica. A metodologia será feita em discussão em grupos ou estudo teórico a qual consiste em dar voz 

as experiências práticas e consequentemente, as demandas formativas dos profissionais combinando tais 

relatos com conceitos relacionados à educação infantil em geral. Também envolve a construção e uma 

postura de educador pesquisador de sua própria prática em busca da melhoria em termos de qualidade de 

suas ações cotidianas, tornando-se consciente de sua prática pedagógica. 

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

profissionais, organizaremos as formações continuadas, dentro do que rege as Diretrizes para a organização 

do Calendário Escolar da Rede Municipal de Ensino de Campinas e para as equipes de apoio (cozinheira, 

aux. cozinha, serventes, porteiro, administrativo) serão promovidos cursos em parceria com as 

coordenadorias e secretarias da prefeitura no decorrer do ano dentro das dificuldades específicas de cada 

área. 

O trabalho docente coletivo precisa a todo o momento ser refletido e repensado tanto dentro da sala de aula 

como fora dela. Partindo-se desse principio, entende-se a importância do professor estar sempre se 

capacitando, discutindo, refletindo suas práticas pedagógicas. 

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

Ensino das docentes. 



As reuniões pedagógicas semanais acontecerão semanalmente, com 2 horas consecutivas de duração para 

os docentes. 

No primeiro trimestre as reuniões de TDC se destinarão as discussões entre pares sobre a Proposta 

Pedagógica e a elaboração do Projeto Político Pedagógico e sua construção e avaliação das semanas 

educativas e projetos do período. 

No segundo semestre discutiremos e socializaremos nos TDCs o Caderno Curricular Temático Tempos e 

Espaços/2014, apresentando a educação infnsatil como a primeira etapa da educação básica, lócus das 

elaborações iniciais, uma vez que a criança que frequenta a educação infantil continua a sua experiência 

educacional no ensino fundamental. 

Após o término do estudo acima, iniciaremos a socialização e construção de novos estudos no coeltivo 

dentro das demandas já levantadas e as que ainda surgirão: 

o Bullying Escolar: Postura do professor frente ao comportamento agressivo entre estudantes. 

o A Saúde mental dos professores e profissionais da educação. 

o Educação: o afeto como estímulo dos potenciais cognitivos. 

o Ser professor: desafios na formação do educador do século XXI. 

o Educação: uma reflexão sobre o cotidiano da sala de aula. 

o Expectativas do professor: criatividade para transformar a rotina em desafios. 

o Educação para o futuro: saindo da intenção para a ação concreta. 

Nosso Termo de Referência Técnica, na página 10, orienta que: 

"Os profissionais docentes e de apoio, que trabalham diretamente com as crianças, têm garantido em sua 

jornada de trabalho, o tempo pedagógico para trabalho entre os pares – 02 (duas) horas semanais. A 

Equipe Gestora deve organizar o horário de trabalho dos profissionais, de modo a possibilitar que os 

professores e/ou AEI reúnam-se, semanalmente, durante 02 horas consecutivas, no início ou final do 

período letivo, para discussão das práticas pedagógicas tendo a luz da legislação educacional como pano 

de fundo e coordenação do Coordenador Pedagógico da Instituição." 

Contudo, até o momento não foi possível programar e realizar a formação semanal dos monitores, pois os 

mesmos são contratados por 40 horas semanais, o que não nos permite, com o número de funcionários 

determinado pelo mesmo Termo, manter o atendimento das crianças. A administração da ANA (Associação 

Nazarena Assiatencial) está em estudos financeiros para aumentar a carga horária das moniotras para 42 



horas semanais, distribuidas em 40 horas de atendimento com as crianças e 2 horas para formação.Tão logo 

essa determinação administrativa aconteça, estaremos executando o momento de formação também dessas 

profissionais. 

Em Janeiro de 2017 nossas monitoras não tiveram o período de férias antecipado e com isso nos foi 

permitido proporcionar momentos de formação para o grupo onde trabalhamos os temas abaixo através de 

video aulas baseados no material "Quem ama educa" - Içami Tiba, fornecido pela SME às unidades 

educacionais e temas trazidos pela Equipe Gestora onde o grupo debateu e expos suas sugestões: 

o A importância do desenvolvimento na primeira infância; 

o Brincadeiras; 

o Comportamento Infantil; 

o Educação de bebês e préescolares; 

o A base da Educação; 

o Educação e Responsabilidade; 

o Ensinar e aprender. 

Também foi proporcionado as monitoras no mês de Janeiro/2017 palestras com o psicólogo Antonio Lucas 

Cavalcante da Silvae a coordenadora do curso do Ceprocamp de Cuidador de pessoas, Sabrina Momesso 

Viganô e a participação da equipe de monitoras e docentes na Ecobrinquedoteca de Campinas com a 

orientação da coordenadora e ecobrinquedistaZamira. 





 

19. 2.2.5 

Atividades de integração com o Conselho da Escola e com as famílias. 

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

dessa realidade, onde tem-se na escola alunos que não vêm sendo assistidos, satisfatoriamente, pela sua 

família e cuja escola não comporta sozinha tamanha tarefa, de forma que nem uma nem outra, vem 

desempenhando, a contento, o seu papel e, considerando todos os intervenientes decorrentes das exigências 

do mundo moderno, vê-se a necessidade de reunir família e escola, num movimento de colaboração, a 

reverem seus papéis, refletindo na e para ação, a fim de que, família-educando-escola, principais 

interessados no processo ensino-aprendizagem, possam suscitar as maiores e melhores mudanças na 

educação. 

O termo “Integração”, na acepção da palavra, significa “tornar inteiro”, “completar” (LUFT, 2000), e é esse 

o sentido desta busca, aproximando família e escola, que a educação de uma venha a completar a educação 

da outra, e que, juntas possam fortalecer-se enquanto instituições formadoras. 

Família e escola estão vivendo a chamada “crise existencial”, a ineficácia de ambas é tema de livros, artigos, 

discursos, onde permeiam expressões de mudança como reinventar, reconceituar, rever, resgatar, 

transformar, ao lado de outras expressões indicativas de mudança, como cooperação, coletivo, humano, 



diversidade, comunidade, interação, afetividade, resiliência, flexibilização, abertura, participação, parcerias 

e tantas outras; de modo que, a união, como um meio de minimizar esse quadro de crise, traz consigo a 

síntese dessas expressões. Muitos desses termos, implícita ou explicitamente estão presentes na fala 

Libâneo (2001, p.131-132) ao fazer referência à gestão democrática: 

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

tomada de decisão, concebe a docência como trabalho interativo, aposta na construção coletiva de 

objetivos e das práticas escolares, no diálogo e na busca do consenso." 

Entendemos que aintegração da família no contexto escolar, com o objetivo de buscar meios para que a 

família possa criar o hábito de participar da vida escolar de seus filhos, percebendo o quanto a família é 

importante no processo ensino aprendizagem do aluno é fundamental para a gestão e não há como 

pensarmos em educação sem o envolvimento da família nesse processo. Escola e família são instituições 

sociais muito presentes na vida escolar do aluno, de forma que só se pode pensar em sucesso educativo se 

pensarmos também em trabalho conjunto. Educar é sem dúvida um papel que recai sobre a família e a 

escola.Assim, podemos inferir que a participação efetiva da comunidade na escola é uma responsabilidade 

da escola. 

Essa participação traz, sem dúvidas, inúmeras vantagens, porém reconhece-se que há inúmeros obstáculos 

em relação a tal participação. Um fator que contribui muito para que essa relação seja ineficiente é a falta 

de tempo da família em comparecer na unidade devido aos horários de trabalhos dos responsáveis. No 

período de atendimento da unidade o responsável encontra-se em atividades trabalhistas e sabemos que 

mesmo sendo um direito garantido por lei o acompanhamento do desenvolvimento escolar do filho, os 

empregadores não aceitam que o funcionário se afaste de susas funções para o comparecimento na unidade 

escolar. 

Em 2017 iniciamos essa aproximação mediante o projeto pedagógico que Semana da Mulher onde 

finalizamos com um Chá da Tarde com uma palestra sobre os direitos das mulheres para acomunidade. 

Tivemos uma considerativa participação e pretendemos, junto ao Conselho de Escola, elaborar mais 

encontros em horários facilitadores para uma maior participação, com palestras direcionadas a comunidade 

e de seu interesse. 

20. 3.1 

Apresentação dos propósitos da Unidade Educacional 



Toda proposta pedagógica deve considerar o bem estar da criança e dar oportunidade a ela de ter uma nova 

infância. Precisamos pensar o Projeto como lugar de cuidado e aprendizagem, um dependendo do outro em 

sua totalidade. 

O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, considerando as especificidades afetivas, 

emocionais, sociais e cognitivas das crianças de zero a seis anos e a qualidade das experiências oferecidas 

que podem contribuir para o exercício da cidadania devem estar embasadas nos seguintes princípios 

educacionais: 

o o respeito à dignidade e aos direitos das crianças, consideradas nas suas diferenças individuais, 

sociais, econômicas, culturais, étnicas, religiosas, etc.; 

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

comunicação infantil; 

o o acesso das crianças aos bens socioculturais disponíveis, ampliando o desenvolvimento das 

capacidades relativas à expressão, à comunicação, aos afetos, à interação social, ao pensamento, à 

ética e à estética; 

o a socialização das crianças por meio de sua participação e inserção nas mais diversificadas práticas 

sociais, sem discriminação de espécie alguma; 

o o atendimento aos cuidados essenciais associados à sobrevivência e ao desenvolvimento de sua 

identidade. 

A estes princípios cabe acrescentar que as crianças têm direito, antes de tudo, de viverexperiências 

prazerosas nas instituições. 

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

um estado de infância relacionado com a necessidade do jogo, a urgência do conhecimento livresco, a 

despreocupação com os mandamentos práticos do viver — estado de pureza da mente?" Carlos Drummond 

de Andrade 

Princípios Norteadores: 

o Princípios Éticos da Autonomia, da Responsabilidade, da Solidariedade e do Respeito aoBem 

Comum; 

o Princípios Políticos dos Direitos e Deveres de Cidadania, do Exercício da Criticidade e doRespeito 

à Ordem Democrática; 



o Princípios Estéticos da Sensibilidade, da Criatividade, da Ludicidade, da Qualidade e 

daDiversidade de Manifestações Artísticas e Culturais; 

Conceito de Educação 

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

de discernir e agir. 

Existe hoje um significativo desenvolvimento da informação disponível para os cidadãos, a tecnologia 

avançou muito e a quantidade de informações a serem elaboradas pelo cérebro humano, exige uma nova 

percepção de quem é o aluno que chega às nossas escolas. 

Desde o nascimento a criança recebe a influência externa. Ela é um ser histórico e social que faz parte de 

uma família, pertence a uma sociedade e está inserida em uma determinada cultura. Há uma forte relação 

com o meio social, ela tanto recebe influência como influencia o mesmo. 

Importante é entender que a criança sente e pensa o mundo de maneira única, própria dela. Esforça-se para 

compreender esse mundo através das interações que estabelecem com o meio e com as pessoas com quem 

convivem. 

A criança na atualidade traz consigo a imagem de um mundo que ultrapassa muito os limites da família e 

da comunidade onde está inserida. São mensagens lúdicas, informativas, publicitárias, etc., transmitidas 

pelos meios de comunicação. 

Hoje, escola e professores devem oferecer um espaço atraente para os alunos e propiciar-lhes um 

entendimento das mudanças que vêm se desenvolvendo e para a sociedade da era atual: da informação e do 

conhecimento. 

A escola tem que ser vista como um lugar onde a aprendizagem acontece efetivamente ao invés de um 

espaço onde o professor limita-se a transmitir o conhecimento ao aluno. Deve tornar-se o local por 

excelência onde atitudes e valores são desenvolvidos e as competências e habilidades são adquiridas. 

O Conceito de Educação deve ser visto como um processo de aprendizagem ao longo de toda uma 

existência, onde cada indivíduo tenha a capacidade de conduzir sua própria vida em um mundo onde a 

rapidez das mudanças é um fato, onde a globalização não tem volta, onde a competitividade ocupa um lugar 

considerável exigindo assim uma disposição para aprender e reaprender continuamente. 



Toda educação visa levar o indivíduo ao progresso, ao acesso a conhecimentos variados, ao pleno 

desenvolvimento de suas capacidades inatas e adquiridas de forma constante e dialética. 

A escola exerce um papel fundamental em todo o processo de formação de cidadãos aptos para viverem na 

atual sociedade. Deve oferecer meios para os alunos dominarem o excesso de informações, selecionando 

com espírito crítico, sabendo discernir o que é verdadeiro, o que é falso, o que é efêmero, o que é 

instantâneo, o que é contraditório. 

Os professores têm um papel determinante na formação de atitudes positivas e negativas. Devem ensinar 

as crianças tendo como base os pilares da educação, ou seja, aprender a ser (competência pessoal), aprender 

a conviver (competência social), aprender a fazer (competência produtiva)e aprender a aprender 

(competência cognitiva). 

A expansão da Educação Infantil (0 a 6 anos) no Brasil e no mundo, mostra uma sociedade mais consciente 

da importância da primeira infância. De acordo com o referencial Curricular Nacional para a Educação 

Infantil, o educar e o cuidar não podem e não devem estar desvinculados. Acrescenta-se ainda o brincar, 

pois, educar, cuidar e brincar são funções fundamentais e indispensáveis para o desenvolvimento agradável 

e saudável da criança. 

A ação educativa tem ainda, que estar comprometida com a cidadania e com a formação e manutenção de 

uma sociedade democrática. Devem ser inseridas as questões culturais e regionais e ainda, o conhecimento 

familiar. 

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

Enfim, educação é um apontar de possibilidades, de distinções, de relações e de humanidade. É abrir, é 

levantar, é questionar, é duvidar e ensinar a duvidar, é ensinar a ser curioso, é saber ajudar. 

Educar é cuidar, é ajudar, é ser cúmplice do aprender e de escolher entres infinitas possibilidades oferecidas. 

É um gesto, um olhar, uma palavra a qualquer momento e em qualquer momento. 

21. 3.2 

Plano de ação da Unidade Educacional. (Completar o Quadro com os seguintes dados: problemas 

identificados, prioridades estabelecidas, metas definidas, ações, responsáveis, indicadores e cronograma). 





 



22. 3.3 

Plano financeiro: previsão de investimentos para aquisições, manutenção e formação dos profissionais. 

Nosso plano financeiro de 2017foi embasado a partir do recebimento da verba anual a qual é recurso 

proveniente do convênio firmado ente a Associação Nazarena Assistencial Beneficente e a Secretaria 

Municipal de Educação, seguindo criteriosamente o que determina o Termo de Referência Técnica no item 

das orientações para a elaboração do projeto de gerenciamento de recursos. 

Não são utilizados recursos próprios, visto que a Associação Nazarena Assistencial é uma instituição sem 

fins lucrativos e não possui renda própria para o desenvolvimento do programa. 

No final de cada ano letivo, é solicitado pela Coordenadoria de Convênios a elaboração do Cronograma de 

desembolso do ano seguinte para análise e aprovação da coordenadoria. O mesmo é elaborado pela equipe 

financeira da instituição em parceria com a equipe gestora, a qual aponta as necessidades dos investimentos 

para o cumprimento da Proposta Pedagógica e o diagnóstico levantado pelas avaliações dos colegiados 

ocorridas durante o ano. 

Seguem as planilhas com o gerenciamento de recursos para o o ano de 2017: 



 



23. 4.1 

Objetivos. 

A prática da educação infantil, no CEI Célia Aparecida Jordão Velardi Gaspar, se organizará dentro dos 

objetivos da Educação Infantil, baseado no Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil de 

modo que a criança desenvolva: 

• desenvolver uma imagem positiva de si, atuando de forma cada vez mais independente, comconfiança em 

suas capacidades e percepção de suas limitações; 

• descobrir e conhecer progressivamente seu próprio corpo, suas potencialidades e seus limites, 

desenvolvendo e valorizando hábitos de cuidado com a própria saúde e bem-estar; 

• estabelecer vínculos afetivos e de troca com adultos e crianças, fortalecendo sua auto-estima e ampliando 

gradativamente suas possibilidades de comunicação e interação social; 

• estabelecer e ampliar cada vez mais as relações sociais, aprendendo aos poucos a articular seus interesses 

e pontos de vista com os demais, respeitando a diversidade e desenvolvendo atitudes de ajuda e colaboração; 

• observar e explorar o ambiente com atitude de curiosidade, percebendo-se cada vez mais como integrante, 

dependente e agente transformador do meio ambiente e valorizando atitudesque 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. 

24. 4.2 

Formas e critérios de enturmação nos agrupamentos. 



A unidade educacional seguirá a RESOLUÇÃO SME Nº 11/2016, publicada em 02/09/2016, que dispõe 

sobre as diretrizes e as normas para a política de atendimento à demanda de Educação Infantil e a realização 

do planejamento anual para a organização dos Agrupamentos e das turmas, do cadastro e da matrícula das 

crianças nas unidades municipais, para o ano de 2017. 

Agrupamento I – nascidos entre 01/07/2015a 31/12/2017 

Agrupamento II – nascidos entre 01/11/2013a 30/06/2015 

Agrupamento III – nascidos entre 01/04/2011a 31/10/2013 

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

matriculas são efetivadas e renovadas nos períodos determinados pela CEB – Coordenadoria de Educação 

Básica – as mesmas são distribuídas nos agrupamentos de forma que todos atinjam a quantidade de forma 

uniforme, exceto nos casos de irmãos gêsmeos a partir do AGII. 

Desde oano de 2016,adotamos um único critério, não colocar irmãos gêmeos na mesma sala de aula, pois 

entendemos que ao separar os irmãos gêmeos em turmas diferentes, preservamos a identidade de cada um 

e partindo também do princípio que a semelhança física não é sinônimo de comportamento idêntico. Eles 

têm maior propensão a ter afinidades, mas possuem personalidade, temperamento e anseios distintos. 

Apesar dos gêmeos quase sempre terem muitas afinidades e partilharem os mesmos interesses, fatos que os 

tornam mais unidos ainda, cada um deles tem uma personalidade própria, um temperamento diferente e 

anseios distintos. Em virtude desses aspectos, podem ocorrer várias situações que se tornam evidentes no 

transcorrer do ano letivo: 

o A concorrência excessiva entre os irmãos; 

o O condicionamento por parte da criança de personalidade mais forte sobre aquela que é mais 

passiva; 

o A superproteção ou a dependência de um pelo outro. 

Eles se desenvolvem em "ritmos" desiguais, de tal maneira que algumas noções já estão estabelecidas em 

um deles, enquanto que, no outro, ainda se encontram em fase de desenvolvimento. Portanto, a melhor 

forma de lidar com gêmeos ainda é a individual, em respeito às diferenças e necessidades de cada um. 

Pesquisadores holandeses de uma universidade de Amsterdã revelaram, no final de 2009, que separar 

gêmeos na escola não interfere no aprendizado. Durante o estudo, eles acompanharam 2.003 pares de 



gêmeos nascidos entre 1986 e 1993 até eles completarem 12 anos. O grupo era formado por 839 gêmeos 

idênticos e 1.164 não idênticos. Até os 12 anos, 72% deles estudaram na mesma turma, 19% em turmas 

separadas e 9% estudaram juntos em algum momento da vida escolar. Ao completarem 12 anos, todos eles 

foram submetidos a um teste de nivelamento para medir conhecimentos, que incluíram, entre outras 

disciplinas, gramática e matemática. Na análise dos resultados, os pesquisadores não encontraram nenhuma 

diferença substancial entre os três grupos de irmãos e, então, concluindo que separá-los durante a vida 

escolar não interfere no aprendizado. 

25. 4.3 

Organização pedagógica dos tempos e espaços escolares e do tempo destinado à formação do Monitor de 

Educação Infantil, com os respectivos planejamentos e formas de avaliação. 

Como já explicitado anteriormente, visando uma maior qualidade de atendimento educativo e a qualificação 

e capacitação dos nossos profissionais, organizaremos as formações continuadas, dentro do que rege as 

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

equipes de apoio (cozinheira, aux. cozinha, serventes, porteiro, administrativo) serão promovidos cursos no 

decorrer do ano dentro dasdificuldades específicas de cada área. 

No primeiro trimestre as reuniões de TDC se destinarão as discussões entre pares sobre a Proposta 

Pedagógica e a elaboração do Projeto Político Pedagógico e sua construção e avaliação das semanas 

educativas e projetos do período. 

No segundo semestre discutiremos e socializaremos nos TDCs o Caderno Curricular Temático Tempos e 

Espaços/2014, apresentando a educação infnsatil como a primeira etapa da educação básica, lócus das 

elaborações iniciais, uma vez que a criança que frequenta a educação infantil continua a sua experiência 

educacional no ensino fundamental. 

Após o término do estudo acima, iniciaremos a socialização e construção de novos estudos no coeltivo 

dentro das demandas já levantadas e as que ainda surgirão: 

o Bullying Escolar: Postura do professor frente ao comportamento agressivo entre estudantes. 

o A Saúde mental dos professores e profissionais da educação. 

o Educação: o afeto como estímulo dos potenciais cognitivos. 

o Ser professor: desafios na formação do educador do século XXI. 

o Educação: uma reflexão sobre o cotidiano da sala de aula. 



o Expectativas do professor: criatividade para transformar a rotina em desafios. 

o Educação para o futuro: saindo da intenção para a ação concreta. 

Em nosso Termo de Referência Técnica, na página 10, orienta que: 

"Os profissionais docentes e de apoio, que trabalham diretamente com as crianças, têm garantido em sua 

jornada de trabalho, o tempo pedagógico para trabalho entre os pares – 02 (duas) horas semanais. A 

Equipe Gestora deve organizar o horário de trabalho dos profissionais, de modo a possibilitar que os 

professores e/ou AEI reúnam-se, semanalmente, durante 02 horas consecutivas, no início ou final do 

período letivo, para discussão das práticas pedagógicas tendo a luz da legislação educacional como pano 

de fundo e coordenação do Coordenador Pedagógico da Instituição." 

Contudo, até o momento não foi possível programar e realizar a formação semanal dos monitores, pois os 

mesmos são contratados por 40 horas semanais, o que não nos permite, com o número de funcionários 

determinado pelo mesmo Termo, manter o atendimento das crianças. A administração da ANA (Associação 

Nazarena Assiatencial) está em estudos financeiros para aumentar a carga horária das moniotras para 42 

horas semanais, distribuidas em 40 horas de atendimento com as crianças e 2 horas para formação.Tão logo 

essa determinação administrativa aconteça, estaremos executando o momento de formação também dessas 

profissionais. 

Em Janeiro de 2017 nossas monitoras não tiveram o período de férias antecipado e com isso nos foi 

permitido proporcionar momentos de formação para o grupo onde trabalhamos os temas abaixo através de 

video aulas baseados no material "Quem ama educa" - Içami Tiba, fornecido pela SME às unidades 

educacionais e temas trazidos pela Equipe Gestora onde o grupo debateu e expos suas sugestões: 

o A importância do desenvolvimento na primeira infância; 

o Brincadeiras; 

o Comportamento Infantil; 

o Educação de bebês e préescolares; 

o A base da Educação; 

o Educação e Responsabilidade; 



o Ensinar e aprender. 

Também foi proporcionado as monitoras no mês de Janeiro/2017 palestras com o psicólogo Antonio 

Lucas Cavalcante da Silvae a coordenadora do curso do Ceprocamp de Cuidador de pessoas, Sabrina 

Momesso Viganô e a participação da equipe de monitoras e docentes na Ecobrinquedoteca de Campinas 

com a orientação da coordenadora e ecobrinquedistaZamira. 

26. 4.4 

Metodologia e registro dos processos avaliativos. 

Em 2016 o DEPE (Departamento Pedagógico), juntamente com a Secretaria de 

Educação,publicouoComunicado nº 110/2016 com orientações para a organização da documentação 

pedagógica e da avaliação da criança na Educação Infantil, para as unidades educacionais da Rede 

Municipal de Campinas (Ceis), objetivando a elaboração dos relatórios individuais trimestrais que 

sintetizam a trajetória educacional da criança na Educação Infantil r farão parte do Histórico Escolar da 

criança. 

Com a efetivação da obrigatoriedade de matricula e permanência e adoção de documentos específicos de 

Educação Básica obrigatória para crianças de 4 a 5 anos na Educação Infantil, o momento se tornou 

oportuno para potencializar as ações que visam e qualificam os relatórios individuais os quais, além de dar 

visibilidade ao percurso educacional da criança, agora compoemenquanto documento, seu Histórico 

Escolar. Com este gesto, a emissão da referida documentação passa a ser um dever da unidade educacional, 

assegurando assim, mais uma ação em torno do direito da família de envolver-se na trajetória educacional 

da criança. 

Os relatórios serão elaborados observando asações educacionais consonantes à concepção de currículo 

apresentada na Resolução CME 01/2016 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 signifi 

cativos 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 gráfi cas, cinema, 

fotografi a, 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 

sujeitos e grupos, por meio de uma educação integradora e inclusiva que responda às necessidades 

educacionais de todas as crianças de diferentes condições físicas, sensoriais, intelectuais e emocionais, 

classes sociais, crenças, etnias, gêneros, origens e contextos socioculturais e espaciais, que se entrelaçam 

na vida social; 

VII - interações que permitam a autonomia da criança no pensar e fazer com o outro, no cuidado pessoal, 

na auto-organização, na saúde, nutrição e bem-estar; 

VIII - relações com o mundo físico e social, considerando o conhecimento da biodiversidade e a necessidade 

de sua preservação para a vida, no cuidado consigo, com o outro e com a natureza; 

IX - interações com as manifestações e tradições culturais, especialmente as brasileiras e 

X - uso de recursos tecnológicos e midiáticos articulados a práticas sociais que ampliem as vivências das 

crianças com o conhecimento e a cultura. 

§ 1º As ações educacionais devem ser planejadas de forma a assegurar a participação das crianças, famílias 

e educadores. 

§ 2º O acompanhamento das ações educacionais, nos âmbitos individual e coletivo, deverá ser registrado 

continuamente em variadas formas e em diferentes suportes, e subsidiará a elaboração de registros 

individuais da trajetória educacional das crianças. 

Art. 4º A avaliação da trajetória educacional da criança será elaborada: 

I - na forma de relatório individual trimestral, nos CEIs e 

II - semestralmente, nas escolas privadas de Educação Infantil de instituições conveniadas com a SME. 



A partir do ultimo trimestre de 2016 foi inserido no sistema Integre a ferramenta para inclusão do Relatório 

do desenvolvimento da criança somente do AGIII epara este ano, orelatório será inserido ao termino de 

cada trimestre, registrando assim todo o desenvolvimento durante o ciclo da educação básica. 

Trimestralmente realizaremos uma RFE (Reunião de Família Educadores) onde toda essa observação feita 

da criança é apresentada através à família através dorelatório feito pelos professores com o auxilio dos 

monitores e das pessoas envolvidas no processo de desenvolvimento da criança que ocorre dentro do 

ambiente escolar e entregue aos pais. 

27. 4.5 

Matriz Curricular. 

Não se aplica à Educação Infantil 

28. 4.6 

Eixos temáticos e sua articulação com os Planos de Ensino. 

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

aprendizagem. Quanto mais agradável for esse ambiente, maior será a probabilidade de se obter a qualidade 

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

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

as ações das crianças e consequentemente sobre sua aprendizagem, construiu-se uma proposta de 

organização do ambiente que atenda as crianças em sua plenitude, ou pelo menos, que favoreça um melhor 

desenvolvimento infantil. 

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

as diversas formas de expressão: plástica, motora, musical, entre outras, assim como possibilitar o trabalho 

com as diferentes linguagens, é fundamental que o espaço promova o desenvolvimento e a interação 

criança/criança; criança/adulto e criança/objeto, assim como os contatos sociais, a privacidade para o 

crescimento e por fim a promoção da identidade pessoal. Enfim, os espaços precisam encontrar-se 

organizados para uma pedagogia da educação infantil, onde as ações de cuidar e educar sejam 

indissociáveis, complementando as ações da família. Para garantir tudo isto, organização e rotina são 

necessários, entretanto é possível flexibilizar a organização dos diferentes espaços, criando diversos 



ambientes desafiadores e criativos para as crianças utilizarem com mediação, intervenção e participação do 

profissional da Educação Infantil. 

O trabalho pedagógico das turmas dos Agrupamentos no CEI Célia Aparecida Jordão Velardi Gasparserá 

realizado eorganizadopelos Eixos da Educação Infantil e desenvolvido através do porjeto anual "Quanto 

tempo o tempo tem?" e as semanas educativas: 

o Artes Visuais 

As Artes Visuais expressam, comunicam e atribuem sentido a sensações, sentimentos, pensamentos e 

realidade por meio da organização de linhas, formas, pontos, tanto bidimensional como tridimensional, 

além de volume, espaço, cor e luz na pintura, no desenho, na escultura, na gravura, na arquitetura, nos 

brinquedos, bordados, entalhes entre outros. 

Tal como a música, as Artes Visuais são linguagens e, portanto, uma das formas importantes de expressão 

e comunicação humanas, o que, por si só, justifica sua presença no contexto da educação, de um modo 

geral, e na educação infantil, particularmente. 

o Linguagem Oral e Escrita 

A aprendizagem da linguagem oral e escrita é um dos elementos importantes para as crianças ampliarem 

suas possibilidades de inserção e de participação nas diversas práticas sociais. 

O trabalho com a linguagem se constitui um dos eixos básicos na Educação Infantil, dada sua importância 

para a formação do sujeito, para a interação com as outras pessoas, na orientação das ações das crianças, 

na construção de muitos conhecimentos e no desenvolvimento do pensamento. 

Aprender uma língua não é somente aprender as palavras, mas também os seus significados culturais, e, 

com eles, os modos pelos quais as pessoas do seu meio sociocultural entendem, interpretam e representam 

a realidade. 

A educação infantil, ao promover experiências significativas de aprendizagem da língua, por meio de um 

trabalho com a linguagem oral e escrita, se constitui em um dos espaços de ampliação das capacidades de 

comunicação e expressão e de acesso ao mundo letrado pelas crianças. Essa ampliação está relacionada ao 

desenvolvimento gradativo das capacidades associadas às quatro competências linguísticas básicas: falar, 

escutar, ler e escrever. 

o Natureza e Sociedade 



O mundo onde as crianças vivem se constitui em um conjunto de fenômenos naturais e sociais 

indissociáveis diante do qual elas se mostram curiosas e investigativas. Desde muito pequenas, pela 

interação com o meio natural e social no qual vivem, as crianças aprendem sobre o mundo, fazendo 

perguntas e procurando respostas às suas indagações e questões. Como integrantes de grupos socioculturais 

singulares, vivenciam experiências e interagem num contexto de conceitos, valores, ideias, objetos e 

representações sobre os mais diversos temas a que têm acesso na vida cotidiana, construindo um conjunto 

de conhecimentos sobre o mundo que as cerca. 

O eixo de trabalho denominado Natureza e Sociedade reúne temas pertinentes ao mundo social e natural. 

A intenção é que o trabalho ocorra de forma integrada, ao mesmo tempo em que são respeitadas as 

especificidades das fontes, abordagens e enfoques advindos dos diferentes campos das Ciências Humanas 

e Naturais. 

o Matemática 

As crianças, desde o nascimento, estão imersas em um universo do qual os conhecimentos matemáticos são 

parte integrante. As crianças participam de uma série de situações envolvendo números, relações entre 

quantidades, noções sobre espaço. Utilizando recursos próprios e pouco convencionais, elas recorrem a 

contagem e operações para resolver problemas cotidianos, como conferir figurinhas, marcar e controlar os 

pontos de um jogo, repartir as balas entre os amigos, mostrar com os dedos a idade, manipular o dinheiro e 

operar com ele etc. Também observam e atuam no espaço ao seu redor e, aos poucos, vão organizando seus 

deslocamentos, descobrindo caminhos, estabelecendo sistemas de referência, identificando posições e 

comparando distâncias. Essa vivência inicial favorece a elaboração de conhecimentos matemáticos. Fazer 

matemática é expor ideias próprias, escutar as dos outros, formular e comunicar procedimentos de resolução 

de problemas, confrontar, argumentar e procurar validar seu ponto de vista, antecipar resultados de 

experiências não realizadas, aceitar erros, buscar dados que faltam para resolver problemas, entre outras 

coisas. Dessa forma, as crianças poderão tomar decisões, agindo como produtoras de conhecimento e não 

apenas executoras de instruções. Portanto, o trabalho com a Matemática pode contribuir para a formação 

de cidadãos autônomos, capazes de pensar por conta própria, sabendo resolver problemas. 

O trabalho com noções matemáticas na educação infantil atende, por um lado, às necessidades das próprias 

crianças de construírem conhecimentos que incidam nos mais variados domínios do pensamento; por outro, 

corresponde a uma necessidade social de instrumentalizá-las melhor para viver, participar e compreender 

um mundo que exige diferentes conhecimentos e habilidades. 

 



29. 4.7 

Calendário Escolar. 

O Calendário Escolar da unidade educacional, para o ano de 2017, foi elaborado dentro da RESOLUÇÃO 

SME Nº 02/2017que dispõe sobre as diretrizes para a organização do calendário escolar dos Centros de 

Educação Infantil (CEIs) administrados em Sistema de co-gestão e das Unidades Educacionais de Educação 

Infantil das Instituições Conveniadas com a Secretaria Municipal de Educação de Campinas (SME) para o 

ano de 2017. 

Após finalizado pela gestão da unidade educacional, o mesmo foi encaminhadopara análise eparecer da 

supervisão e posterior homologação. 



 

30. 4.8 

Plano de trabalho da Equipe Gestora considerando as metas da Unidade Educacional. 



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

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

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

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

propostos num mundo de mudanças. 

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

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

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

referências que constituem o processo de gestão.” 

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

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

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

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

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

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

Portanto, a fim de atingir uma gestão democrática, a equipe gestora, que cumprindo o Termo de Referência 

Técnica será composto a partir deste ano somente pelo Diretor e orientador Pedagógico pelo fato da unidade 

atender menos que 351 crianças, terá como objetivo: 

Direção: 

o Gerenciar e representar a unidade escolar; 

o Organizar e acompanhar as atividades educacionais e administrativas: espaço físico, recursos 

financeiros, pedagógicos, interação da comunidade com a SME. 

o Direcionar as relações interpessoais com os funcionários, educadores, educando, família e 

comunidade local. 

o Coordenar a equipe escolar na condução do processo. 

o Cumprir e fazer cumprir normas e diretrizes emanadas da SME. 

o Transformar junto com a equipe escolar os resultados das avaliações em políticas e ações para o 

desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem. 



o Organizar e presidir o Conselho de Escola e demais colegiados. 

o Intermediar a construção e avaliar coletivamente o Projeto Político Pedagógico, Proposta 

Pedagógica, Calendário Escolar e Plano de Gestão. 

o Planejar e realizar com a equipe escolar reuniões de pais, eventos e demais reuniões seguindo o 

calendário escolar. 

o Auxiliar a equipe escolar nos encaminhamentos de alunos com dificuldades para os profissionais 

responsáveis. 

o Contribuir na formação continuada dos profissionais da equipe escolar. 

Orientadora Pedagógica: 

o Atender individualmente os professores. 

o Acompanhar o professor no desenvolvimento da proposta pedagógica em sala de aula. 

o Promover a formação continuada, orientando e buscando suprir as necessidades dos professores 

para a melhoria do desenvolvimento da Proposta Pedagógica e proporcionar estudos de temas 

pertinentes à realidade da escola. 

o Acompanhar e avaliar o Planejamento Semanal e a elaboração do Projeto Politico Pedagógico da 

unidade. 

o Orientar os professores quanto à organização e registro do desenvolvimento pedagógico das 

crianças e seu processo de aprendizagem. 

o Organizar registros e relatórios necessários à função do OP. 

o Trabalhar em sintonia com a Equipe Gestora Escolar. 

o Conhecer a realidade dos nossos alunos. 

o Organizar entradas para promover bem estar dos alunos. 

Semanalmente a equipe gestora da unidade educacional se reunirá nas dependências da direção para 

discussões pertinentes do cotidiano escolar e dificuldades e problemáticas requerentes de soluções e 

necessárias ao funcionamento da unidade e questões que envolvam o desenvolvimento e andamento do 

Projeto Pedagógico. Participarão destas reuniões a direçãoe orientadora pedagógica e convidados que sejam 

relevantes para a discussão e tomada de decisões. 

A comunicação entre a equipe será feita diariamente através de conversas relatando-se as necessidades 

imediatas e acontecimentos relevantes. Sempre que necessário a equipe gestora se reunirá com os demais 

integrantes que compõe a unidade escolar para dar orientações e receber sugestões quanto ao trabalho em 



andamento e tais encontros serão registrados em impresso próprio para que posteriormente não haja dupla 

interpretação do que foi discutido nas reuniões. 

31. 4.9 

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

Como já explicitado anteriormente, visando uma maior qualidade de atendimento educativo e a qualificação 

e capacitação dos nossos profissionais, organizaremos as formações continuadas, dentro do que rege as 

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

equipes de apoio (cozinheira, aux. cozinha, serventes, porteiro, administrativo) serão promovidos cursos no 

decorrer do ano dentro dasdificuldades específicas de cada área. 

No primeiro trimestre as reuniões de TDC se destinarão as discussões entre pares sobre a Proposta 

Pedagógica e a elaboração do Projeto Político Pedagógico e sua construção e avaliação das semanas 

educativas e projetos do período. 

No segundo semestre discutiremos e socializaremos nos TDCs o Caderno Curricular Temático Tempos e 

Espaços/2014, apresentando a educação infantilcomo a primeira etapa da educação básica, lócus das 

elaborações iniciais, uma vez que a criança que frequenta a educação infantil continua a sua experiência 

educacional no ensino fundamental. 

Após o término do estudo acima, iniciaremos a socialização e construção de novos estudos no coeltivo 

dentro das demandas já levantadas e as que ainda surgirão: 

o Bullying Escolar: Postura do professor frente ao comportamento agressivo entre estudantes. 

o A Saúde mental dos professores e profissionais da educação. 

o Educação: o afeto como estímulo dos potenciais cognitivos. 

o Ser professor: desafios na formação do educador do século XXI. 

o Educação: uma reflexão sobre o cotidiano da sala de aula. 

o Expectativas do professor: criatividade para transformar a rotina em desafios. 

o Educação para o futuro: saindo da intenção para a ação concreta. 

Em nosso Termo de Referência Técnica, na página 10, orienta que: 



"Os profissionais docentes e de apoio, que trabalham diretamente com as crianças, têm garantido em sua 

jornada de trabalho, o tempo pedagógico para trabalho entre os pares – 02 (duas) horas semanais. A 

Equipe Gestora deve organizar o horário de trabalho dos profissionais, de modo a possibilitar que os 

professores e/ou AEI reúnam-se, semanalmente, durante 02 horas consecutivas, no início ou final do 

período letivo, para discussão das práticas pedagógicas tendo a luz da legislação educacional como 

pano de fundo e coordenação do Coordenador Pedagógico da Instituição." 

Contudo, até o momento não foi possível programar e realizar a formação dos monitores, pois os mesmos 

são contratados por 40 horas semanais, o que não nos permite, com o número de funcionários 

determinado pelo mesmo Termo, manter o atendimento das crianças. A administração da ANA 

(Associação Nazarena Assiatencial) está em estudos financeiros para aumentar a carga horária das 

moniotras para 42 horas semanais, distribuidas em 40 horas de atendimento com as crianças e 2 horas 

para formação.Tão logo essa determinação administrativa aconteça, estaremos executando o momento de 

formação também dessas profissionais. 

Em Janeiro de 2017 nossas monitoras não tiveram o período de férias antecipado e com isso nos foi 

permitido proporcionar momentos de formação para o grupo onde trabalhamos os temas abaixo através de 

video aulas baseados no material "Quem ama educa" - Içami Tiba, fornecido pela SME às unidades 

educacionais e temas trazidos pela Equipe Gestora onde o grupo debateu e expos suas sugestões: 

o A importância do desenvolvimento na primeira infância; 

o Brincadeiras; 

o Comportamento Infantil; 

o Educação de bebês e préescolares; 

o A base da Educação; 

o Educação e Responsabilidade; 

o Ensinar e aprender. 

Também foi proporcionado as monitoras no mês de Janeiro/2017 palestras com o psicólogo Antonio 

Lucas Cavalcante da Silvae a coordenadora do curso do Ceprocamp de Cuidador de pessoas, Sabrina 



Momesso Viganô e a participação da equipe de monitoras e docentes na Ecobrinquedoteca de Campinas 

com a orientação da coordenadora e ecobrinquedista Zamira. 

32. 4.10 

Planos de Ensino de agrupamento em articulação com a Educação Especial e as descrições de saberes, de 

acordo com as Diretrizes Curriculares vigentes. 

PLANOS DE ENSINO 2017 

Professora: Camila Benedito 

Auxiliares: Angelita, Debora, Ivone e Miriam. 

AGRUPAMENTO IA 

A criança é um sujeito pensante que encontra na educação infantil um espaço onde se relaciona com novos 

conhecimentos e novos ambientes. Neste ambiente também se desenvolve a autonomia e identidade, com 

uma ampliação de seus conhecimentos do meio social e laços de afetividade. 

Acredito que na infância a criança tem necessidade de estímulos, devemos estar atentos, pois elas nos 

pedem atenção e carinho para um desenvolvimento de qualidade. Na infância a criança encontra – se em 

uma fase de vida em que depende intensamente do adulto para sua sobrevivência, como ser cuidada e 

educada e para que sua sobrevivência esteja garantida e seu desenvolvimento seja favorecido, para que o 

cuidar e o educar sejam efetivos. 

Vygotsky, demonstra a grande importância do outro , não só no processo de construção do conhecimento, 

mas também de constituição do próprio sujeito e de suas formas de agir. 

Segundo Tassoni ( 2000, p. 270): 

"Toda aprendizagem está impregnada de afetividade já que ocorre a partir das interações sociais, num 

processo vincular. Pensando, especificamente, na aprendizagem escolar, a trama que se tece entre alunos, 

professores, conteúdo escolar, livros, escrita etc. não acontece puramente no campo cognitivo. Existe uma 

base afetiva permeando essas relações”. 

As experiências vividas pelo aluno com outras pessoas que irão marcar e apresentar objetos com um sentido 

afetivo, sendo determinante para uma boa qualidade e uma boa relação entre os indivíduos. 



O professor e o monitor se tornam os mediadores do ensino dos alunos e não apenas os detentores do saber. 

Com uma boa relação com seus alunos, o professor consegue administrar uma melhor forma de ensinar e 

realizar a interação entre o tema abordado e interesse dos seus alunos. 

O agrupamento I A é composto por 32 crianças, entre as faixas etárias de 4 meses a 1 ano e 9 meses, nossa 

turma está mesclada tanto em sexo como em idade. 

A todo o momento procuraremos estar atentas as necessidades das crianças e bebês.O cuidar, precisa estar 

conectado ao educar, para que possamos atender a quaisquer necessidades dos alunos. 

Nos momentos das atividades procurarei uma metodologia lúdica, geralmente as atividades serão coletivas 

e apresentadas em roda com o recurso da musicalização para despertar o interesse dos pequenos, quando 

for proposta a manipulação de materiais diversificados escolherei aleatoriamente uma criança por vez, para 

observar individualmente seu interesse, interação, iniciativa e autonomia. 

O trabalho educativo será com diferentes tipos de atividades individuais e coletivas. Sempre que possível, 

utilizaremos todos os espaços disponíveis no CEI como: 

o Pátio: Um lugar em que a atenção deve ser dobrada, sempre auxiliando e interagindo com as 

crianças. Por diversas vezes, é no momento do parque que surgem as brincadeiras que as crianças 

mais se interessam; é nesse espaço também que ocorre alguns momentos de estimulo: correr, pular, 

saltar, escorregar entre outros estímulos; 

o Solário: Neste ambiente, anexo à sala de aula, que ocorrerá os momentos de brincadeiras e 

atividades externas como por exemplo: tinta guache, colagem entre outras atividades; 

o Lactário: Neste ambiente é possível apresentar a importância dos alimentos , as vitaminas 

necessárias para o funcionamento do corpo humano, trabalhar a autonomia, pois as crianças 

maiores de 1 ano já serão estimuladas a comerem sozinhas. 

o Casinha de Boneca/Fantasia: Neste espaço, o foco será o estimulo da imaginação da criança, onde 

ela associa o mundo real com o mundo do “faz – de – conta”. 

o Sala de Aula: Neste momento que ocorre a total socialização entre crianças, monitoras e 

professora. Com o objetivo central de proporcionar novos conhecimentos as crianças e 

aperfeiçoamento dos conhecimentos já adquiridos. 

No berçário , nossa rotina é seguida diariamente e rigorosamente, pois é através dela que conseguiremos 

proporcionar um bom desenvolvimento aos nossos bebês. As trocas e banhos são parte dessa rotina e 



realizadas pelas monitoras sempre que necessário as outras necessidades como auxilio na higiene nasal, 

refeições e momentos de carinho é parte de toda equipe. 

O berçário fará integração com os agrupamentos II e III, freqüentemente as socializações serão planejadas 

antecipadamente, buscando desenvolver a aprendizagem através do brincar, de teatros e histórias 

envolvendo recursos diversos, a importância do respeito e cuidado com o próximo é estimulada desde cedo. 

Com a proposta sócio – interacionista e a Pedagogia de Projetos, o trabalho central é o desenvolvimento de 

um individuo capaz de construir relações com o meio social e físico em que vive. Meu trabalho será 

permeado através dos projetos: adaptação: neste momento, a criança cria confiança para desenvolver um 

bom ano de trabalho; partilha: trabalharemos a importância do partilhar com os amigos; colheita: neste 

mês, vamos trabalhar com atividades que mostre a diferença entre as atividades realizadas no campo e na 

cidade; coleta seletiva: para esse mês, irei trabalhar a importância de cuidar do planeta; de Geração em 

Geração: o trabalho será realizado com as Famílias, estabelecendo vínculos não somente com os pais, mas 

também com avós, tios, tias entre outros Familiares; Primavera: trabalharei cores, sentidos (olfato e 

paladar) e a importância de cuidar no nosso meio ambiente; Crianças: este mês voltado para as crianças, 

as atividades favorecerão os momentos de socialização; Brasil: com esse projeto, irei apresentar as crianças 

as riquezas que existem no nosso país e a importância do mesmo; Natal: irei trabalhar o verdadeiro sentido 

do Natal; 

Utilizarei para isso diversos recursos como guache, revistas, jornais, papeis diversos como cartolina e papel 

laminado, materiais industrializados, naturais e recicláveis . Os espaços amplos como sala, solários, 

quiosque com e sem pia, parques, cantinhos de pneus, pátio ajudam nesses estímulos e desenvolvimento. 

A avaliação no berçário será realizada diariamente e registrada no semanário. Procurarei ter um olhar atento 

para o desenvolvimento de cada bebê e ser flexiva para melhor proporcionar os estímulos necessários. 

Através do semanário e avaliação, pretendo conseguir avaliar minha metodologia. Meu trabalho e o 

desenvolvimento dos bebês serão expostos a cada final de projeto e semana cultural, além das reuniões e 

eventos culturas como na Escola aberta onde a família participa visitando as exposições. 
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Professora: Vanessa Cristina Bossoni – Agrupamento I B 

A criança foi vista de diferentes formas no decorrer da história, e nos tempos atuais as concepções são as 

mais variadas, para Piaget a criança é um sujeito epistêmico, que adquire o conhecimento na ação do sujeito 

com o meio. Para Wallon a criança tem sua essência no emocional e se constitui em um ser sócio cognitivo, 

sendo construído nas ações e ideias. Vygotsky, tem a criança como um ser social, que estabelece desde o 

nascimento relações com o outro, nas quais constrói o conhecimento, e este é intermediado pelas condições 

culturais, sociais e históricas. 

Entendo que a criança é um sujeito social e histórico, inserida em um contexto familiar, de sociedade e de 

cultura, e é marcada pelo meio que em está inserida, mas que também marca os ambientes sociais que se 

envolve. É um indivíduo dotado de emoções, os quais também influenciam na construção do conhecimento, 

não podendo ser desprezado. 

Assim, deve-se considerar que as crianças sentem e pensam o mundo de um jeito muito próprio, e que nas 

interações com adultos e outras crianças e com o meio que as rodeia, explicitam seus anseios e desejos. 

“(...) respeitar a especificidade do seu momento de vida infantil significa preservar seu modo poético de 

abarcar o vivido, sua maneira imediata e lúdica de enfrentar o mundo e a si mesma. Implica considerar 

pedagogicamente o modo singular de cada criança no seu encontro com o mundo, maravilhando-se ou 

horrorizando-se criando e inventando significados que ultrapassam o sentido único, no desafio de conhecer 

a si própria, no ato de imaginar, interpretar e constituir realidades. O modo poético é como a criança 

expressa seu jeito simultaneamente particular e universal de ser e estar no mundo, seu jeito de falar do 

mundo como uma maneira de falar de si.” (RICHTER, 2004, p. 32, mencionado Diretrizes curriculares de 

Campinas, pg.16). 

A educação infantil é a base inicial do processo educativo, e esta é um ambiente onde a infância possa ser 

vivida em toda sua plenitude, conforme estabelece a LDB no artigo 29 ao dispor que a educação infantil, é 

a primeira etapa da educação básica, e 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. 

Desta forma a Educação Infantil possui um papel importante na formação da personalidade da criança, visto 

que permite a sua adaptação à vivência em comunidade, em grupos que vão além dos limites familiares, e 

contribui para a formação do eu psíquico. 

A escola pode estimular o desenvolvimento de valores saudáveis nas interações, tais como a cooperação, a 

solidariedade, o companheirismo e o coletivismo. Segundo Vygotsky 

... as experiências e as trocas afetivas são fonte de desenvolvimento. É através da experiência social mediada 

pelo outro, nas diversas situações de convívio social da qual participa, que a criança aprende parte 

significativa das ações e conhecimentos necessários para sua inserção no mundo. Vygotsky (1989, p.148 

apud HERMIDA, 2007, p.285) 

Portanto, deve-se proporcionar a integração dessas crianças, como, entre seus pares, entre as crianças e a 

escola – na perspectiva da vivência escolar e da conquista dos espaços escolares – e estabelecer vínculos 

entre as crianças e os funcionários como: professoras, monitoras, cozinheiras, faxineiras, seguranças e a 

equipe gestora. Além de proporcionar a autonomia dessas crianças em relação ao corpo, espaço e 

pensamento. 

O agrupamento I B possui uma equipe composta por 01 professora, no período da manhã, e 03 monitoras 

que estão em período integral com a turma, composta por 30 crianças na idade de 6 meses a 1 ano e 8 

meses, tendo 09 meninas e 21 meninos, o sendo que 7 crianças já alunos da unidade escolar e de 21 alunos 

novos. A turma apresenta um comportamento tranquilo, algumas choram ao entrar, mas quando amparadas 

logo se acalmam. Demonstram interesse, gostam de explorar os brinquedos e materiais diversos, apreciam 

as músicas e histórias. Algumas já engatinham, outras logo iniciarão os primeiros passos, outros já estão 

andando, mas se sentem inseguros. 

A distribuição da turma é feita por agrupamento, que conforme a resolução SME nº 23/2002 (mencionado 

Diretrizes curriculares de Campinas, pg.11), estabeleceu que as crianças matriculadas fossem divididas em 

grupos por idade aproximada, tal divisão em agrupamento levou aos educadores repensarem sua prática 

pedagógica, e propiciou o estímulo dos mais novos pelos mais velhos, que segundo Vygotsky a criança se 

desenvolve no meio em que está inserida e com o outro. 



No período de adaptação as crianças choraram bastante nos primeiros dias, mas logo se sentiram seguros, 

e alguns já entravam sorrindo e outros já estendiam os braços para adentrar à sala. A alimentação foi 

apreciada pela maioria, aceitando os alimentos oferecidos, algumas crianças recusaram os alimentos 

causando preocupação, mas após instruções às famílias e uma atenção redobrada, passaram a se alimentar 

aceitando bem. 

Segundo o referencial Curricular da Educação Infantil (1998, p23) citado por Dallabona (2004): 

Educar significa, portanto, propiciar situações de cuidados, brincadeiras, e aprendizagens orientadas de 

forma integrada e que possam contribuir para o desenvolvimento das capacidades infantis de relação 

interpessoal, de ser e estar com os outros em uma atitude básica de aceitação, respeito e confiança, e o 

acesso, pelas crianças, aos conhecimentos mais amplos da realidade social e cultural. 

Com isso, o professor é um mediador do conhecimento, tendo um olhar atento as diferentes inquietações 

da infância, e que oferece às crianças possibilidades do encantamento das diversas formas de expressão e 

sentimento. Desta forma, a proposta pedagógica será organizada com a separação das crianças em grupos 

de mesma quantidade e por monitoras para o controle de trocas e cuidados das crianças. Serão organizados 

cantos de atividades, em que geralmente serão sempre os mesmos, mas sendo diversificados mediante as 

situações de comportamento ou estados emocionais da criança. 

Nas atividades pedagógicas, a professora organizará as diferentes atividades orientando e estimulando as 

crianças, sendo de responsabilidade das monitoras as trocas, momento do sono, e cuidado com os materiais 

das crianças sempre com orientação da professora. 

No planejamento semanal os espaços serão usados de acordo com o desenvolvimento do projeto e semanas 

educativas. Nos parques, explorarei os brinquedos visando desenvolver a coordenação motora, no quiosque, 

brincar com brinquedos, jogos pedagógicos, contação de histórias, e outras atividades em que as crianças 

possam utilizar o espaço com segurança, e na casinha de boneca, explorar a imaginação e a criatividade. 

Os materiais utilizados em cada espaço serão planejados pela professora, que orientará as monitoras na 

organização e utilização do espaço e materiais. Os materiais utilizados são disponibilizados pela unidade 

escolar, realizamos atividades com alimentos na confecção de massa de modelar, tinta caseira, frutas e 

legumes para carimbo ou pintura, exploração de texturas como mingau, gelatina e outros. Dos materiais 

industrializados usamos o papel A3, o qual propicia a criança na organização espacial, giz de cera jumbo, 

guaches, pincéis, papel kraft, papel crepon, cola, cola colorida, cola com glitter, papel color set, papel 

dobradura, placas de isopor, bolas de isopor, palitos de sorvete, durex colorido, entre outros. E ainda, 



utilizamos materiais reciclados como garrafas pet, potes diversos, latas, caixas, e outros. As atividades 

visam oferecer um contexto rico de interações que estimule a criança a expressar seus desejos, sentimentos 

e necessidades por meio dos gestos, balbucios e das situações coletivas de comunicação. Para isso, 

proporcionarei atividades de rodas de conversa, contar histórias, imitação, cantos de leitura, brincadeiras 

de dramatizar e cantar, produções de cartazes de pequenos textos, atividades com nome próprio. 

Desenvolver noções de quantidades, classificação, tamanhos, igual e diferente, formas geométricas, 

contagem oral através de músicas, jogos e brincadeiras, manipulação e exploração de objetos e brinquedos 

de encaixe e de empilhar. Promover brincadeiras com água, areia, terra e pasta de maisena para a exploração 

de texturas e propriedades dos materiais, como a temperatura e a consistência. Atividades que as crianças 

reconheçam sons altos e baixos, propiciar explorações de cheiros com alimentos e objetos e apresentar 

situações que ilustrem reações de causa e efeito, por meio de brincadeiras e interações. E ainda, estimular 

a criação de misturas, a observação de diferenças e semelhanças entre objetos, a elaboração de problemas 

simples, a convivência com regras, assim como a comparação de características físicas de lugares, pessoas 

e animais. Estimular aos pequenos para que explorarem diferentes espaços através de diversos movimentos, 

como engatinhar, sentar, manipular objetos, se arrastar, rolar, e assim a partir da conquista da marcha, as 

crianças poderem aprender a correr, saltar, pular, subir e descer com maior autonomia. E oferecer orientação 

corporal com relação às noções de frente, trás, em cima, embaixo, dentro e fora. Oportunizar e valorizar os 

momentos de percepção e de reação aos sons ambientes, o reconhecimento de vozes familiares e de músicas 

favoritas pelo movimento corporal, a produção de sons ao bater, sacudir ou chacoalhar objetos, assim como 

a utilização do corpo e da própria voz. Propor jogos e brincadeiras musicais, relacionar a música com a 

expressão corporal e a dança e ensinar às crianças como identificar silêncios, pausas, sons da natureza, da 

cultura e passagens sonoras. Propiciar o acesso a diferentes manifestações do campo visual - desenho, 

pintura, fotografia e estimule o reconhecimento e a exploração das primeiras marcas gráficas. Propor 

diversas experimentações artísticas com melecas, tintas e misturas, valorizar as garatujas. E ensejar 

brincadeiras diárias de esconder, encaixar peças, construir pistas, experimentar as propriedades dos objetos, 

jogar bola, cirandar, imitar gestos motores e vocais dos companheiros, faz de conta com uso de fantasias, 

fantoches. 

Neste ano, a unidade educacional desenvolverá sua proposta educacional com as datas comemorativas, 

visando atender a comunidade que aprecia a celebração destas datas. As datas comemorativas foram 

escolhidas coletivamente pela equipe docente que enseja promover o desenvolvimento do conhecimento à 

cultura e aos valores, evidenciando a importância e a história destas datas. E ainda, trabalharemos as 

semanas educativas, determinada pelas leis municipais, que visam oferecer ações educativas de 

conscientização e o despertar por assuntos importantes da comunidade e por sua cultura. 



Iniciamos o ano no mês de Fevereiro o Projeto Adaptação, visando o conhecimento ao novo espaço, a 

constituição dos vínculos e sentimentos de confiança com o ambiente e com as pessoas. Para isso, trabalhei 

o estabelecimento de relação de confiança recíproca entre professor, monitores, crianças e familiares, 

recebemos as crianças com atenção, afeto e cuidado, o acolhimento com atividades lúdicas e momentos de 

interação, estimulamos a linguagem oral, exploramos massa de modelar e guaches, circuitos, cambalhotas, 

exploramos os sons e movimentos dos instrumentos, brinquedos de encaixe, brincadeiras com bolas, caixas, 

passeio pela caixa, em caixas, noções do tempo, rodas de músicas, vídeos musicais, realizamos um 

piquenique e encerramos o projeto com desfile de fantasias. 

Para Março trabalhamos a Semana Educativa da Mulher, enfatizei a valorização e o papel da mulher, 

evidenciando as características e objetos usados pela mulher, atividades desenvolvidas pelas mulheres e 

homenagem as mulheres, vinculadas a figura da mãe, avó e tia. Realizei a contação de uma história com 

dramatização, pesquisamos em revista figuras de mulheres, confeccionamos um mural de jardim com 

carimbo das mãos, decoramos uma porta lixa com flor feita por carimbo de dedo e para entregamos um 

cartão para as mulheres no qual fiz um vaso com carimbo da mão das crianças. Exploraram e usaram os 

objetos usados por mulheres como sapatos, colares, cintos. Ainda com baldes e pás brincamos de cozinhar, 

outras crianças maiores brincaram com o bebê conforto de colocar o bebê para dormir, brincaram com 

bonecas colocando pra dormir, dar comida, dar banho. 

No Projeto Circo proporcionarei às crianças o conhecimento do mundo mágico do circo, e a alegria que 

este ambiente oportuniza a crianças e adultos. Com isso, trabalharei o conhecimento e a valorização das 

artes circenses, as atividades dos personagens, as características dos animais e seus sons, a estimulação da 

coordenação motora, imaginação e a criatividade, noções de cores primárias, figuras geométricas, 

diferenças e igualdade, tamanho, apreciação musical, percepção dos sons do tambor e da corneta, 

degustação de um alimento apreciado no circo: a maça do amor, a qual foi adaptada aos bebês, sendo a sua 

calda elaborada de mingau de amido, gelatina e corante. O desenvolvimento foi através de contação de 

histórias, caixa de sensações, músicas, pinturas, confecção mural, roupas dos personagens, instrumentos de 

sucata, brinquedos de formas geométricas e cores, garrafas sensoriais, palhaço de figura geométrica, 

personagens do circo com rolo de papel higiênico, imitação dos sons dos animais, atividades psicomotoras: 

passar embaixo das cadeiras, passar por bambolês, andar sobre a corda, brincar com fitas, pular obstáculos, 

jogar bola na boca do palhaço, dar cambalhota no colchão, dançar, culinária, confecção de lembrança do 

projeto. 

Para Abril, trabalharemos o Projeto Partilha, visando desmitificar a comercialização da páscoa, a fim de 

que conheçam os valores que norteiam esta data. Para isso, conheceremos o verdadeiro significado da 



páscoa, os símbolos desta data comemorativa e a importância dos valores: amor, respeito, amizade e 

solidariedade. Assim, desenvolverei atividades de contação de história, fantoches de marionete, painéis, 

murais, músicas, contagem oral em brincadeiras e músicas, dramatização, pesquisa com as famílias, 

culinária, compartilhar a culinária com outra turma, presentear as outras turmas com um girassol, dia do 

brinquedo para trocas entre os amigos, confecção de lembrança do projeto, 

E ainda, a Semana educativa Literária com o objetivo de desenvolver a valorização da literatura e 

escritores campineiros. Para isso, conheceremos um escritor campineiro e sua obra, apresentarei e 

disponibilizarei livros, desenvolverei um livro, receberemos a vista de um escritor, criaremos um livro 

adaptado à obra do autor, dramatização, fantoches, confecção de lembrança. 

O mês de Maio iniciará com o Projeto Mãe com o fim de valorizar o papel da mãe e perceberem a figura 

materna naquelas que os cuidam e os amam. Para isso, realizarei pesquisas de brincadeiras com as mães, 

fotos das mães com os filhos perceberem a figura da mãe, percepção auditiva da voz da mãe, apreciar 

músicas, confeccionar murais e lembranças em homenagem às mães, estimular a oralidade, desenvolver a 

coordenação motora, confecção de uma boneca representando a mãe, conhecer as profissões das mães, 

perceber o papel da mãe como aquela que gera o bebê, brincadeiras de faz de conta de mamãe e de suas 

atividades, perceber os sons que encantam as mães: a primeira batida do coração, o primeiro choro e o 

primeiro sorriso, 

E encerraremos o mês com o Projeto Colheita visa valorizar o campo e conhecer as diferenças do campo 

e da cidade. Assim pretendo, valorizar a importância e a contribuição do campo, figuras da cidade e do 

campo, apresentar os animais da cidade e do campo e seus sons, imitar os sons dos animais, perceber os 

sons do campo e da cidade, visitar um sítio, plantação de sementes e brotos em horta suspensa de casca de 

ovos e garrafas pet, apresentar os alimentos in natura e industrializado (leite/queijo/danone ou milho/milho 

em lata / bolo), culinária (suco de laranja e bolo de milho), caixa sensorial de cheiros, caixa sensorial com 

elementos do campo e da cidade, brincadeiras do campo e da cidade, conhecer os meios de transporte do 

campo e da cidade, conhecer as profissões do campo e da cidade, fazer um maquete do campo e da cidade, 

confeccionar lembrança do projeto. 

E no mês de Junho trabalharemos o Projeto Coleta Seletiva, a importância da reciclagem do lixo e como 

podemos reaproveitá-los. Para isto, irei confeccionar brinquedos, fantoches e jogos de sucatas, promover 

noções de formas geométricas, cores, nomear as cores, contagem oral com brincadeiras, painel sensorial 

com material reciclado, classificar materiais, diferenciar tamanhos (pequeno e grande), volume (pouco e 

muito), brincadeiras de empilhar e encaixar. 



E também a Semana Educativa Pipa sem Cerol que objetiva a conscientização o uso de brinquedos com 

linha de pipa in natura. Almejo que as crianças conheçam o brinquedo e suas partes, obtenham noções de 

cores primárias e da figura geométrica triângulo, percebam elementos como o céu e o vento, noções de alto 

e baixo, desenvolvam a oralidade e a coordenação motora, a contagem oral com brincadeiras. 

E no mês de Agosto desenvolveremos o Projeto Geração em Geração, a cultura da família como 

brincadeiras, culinária, parlendas, histórias passada a outras gerações. Com isto, conhecer a estrutura da 

família, construir a árvore genealógica, resgatar o que foi passado de geração em geração como 

brincadeiras, receitas de famílias, histórias, contos e parlendas, músicas, confeccionar de livro da família e 

sua cultura, valorizar a famílias, enfatizar os valores familiares, propiciar momentos de visita das famílias 

a escola, confeccionar brinquedos de material reciclado, apreciar figuras de famílias, distinguir a foto de 

sua família, atividades de culinária, conhecer as brincadeiras que ensinam aos filhos, ensinar a outra turma 

uma brincadeira, nomear as brincadeiras, registro de todas as pesquisas do projeto em livro da turma, painéis 

de receitas, rótulos dos ingredientes das receitas, pintura com materiais orgânicos como beterraba. 

Iniciaremos o mês de Setembro com a Semana Educativa Carlos Gomes conhecer a biografia do maestro 

e compositor Carlos Gomes e suas obras. Pretendo apresentar a história de Carlos Gomes, confeccionar 

instrumentos musicais com material reciclado, perceber os sons dos instrumentos, explorar os sons (alto, 

baixo), apresentar e explorar instrumentos musicais, elaborar um brinquedo de cavalo de pau, apreciar as 

obras do compositor Carlos Gomes, desenvolver a coordenação motora, explorar a massa de modelar. 

Prosseguiremos com o Projeto Primavera pretende apresentar a beleza da criação em seu ápice nesta 

estação. Para isto, conheceremos as características da estação, perceber os sons dos bichos, explorar as 

cores e formas, explorar as sensações, estimular a oralidade, desenvolver a coordenação motora, contar 

oralmente através de brincadeiras, valorizar e respeitar a natureza, pinturas com frutas, painel sensorial de 

elementos da natureza, explorar materiais como massinha, experimentar sensações de quente e frio, 

desenvolver a percepção olfativa, explorar terra e água, realizar plantio de semente. 

Em Outubro trabalharemos o Projeto Crianças os direitos e deveres das crianças. Para tal, promoverei 

durante a semana da criança, atividades variadas e interessantes, visando dar a criança oportunidades de 

lazer e sociabilidade educativa, valorizar a criança, estimular a autoestima, evidenciar direitos e deveres da 

criança, desenvolver o raciocínio lógico, a expressão oral e a coordenação motora, a percepção auditiva e 

visual da criança e proporcionar jogos e brincadeiras, perceber cores, figuras geométricas, contagem oral 

em músicas e brincadeiras. Para o desenvolvimento utilizarei músicas, painéis, murais, brincadeiras, 

circuítos, pintura, vídeos, brinquedos de material recicláveis, observar as cores e transformações de 



composições não tóxicas, mais especificamente sucos, mingau de beterraba, gelatina, brincadeiras que 

explorem forte e fraco. 

E desenvolveremos a Semana Educativa do Idoso sobre a importância do idoso na sociedade e a 

valorização e respeito ao idoso. Assim, promover a valorização do idoso, conhecer sua importância na 

sociedade, despertar o respeito aos idosos. Para isso, desenvolverei atividades de contação de história, visita 

de avós com brincadeiras com os netos, culinária, mural, lembrança, painel das fotos de netos com avós, 

decoração de cartão. 

Em Novembro desenvolverei o Projeto Brasil, com o tema “Respeitando as Diferenças” trabalhando as 

diferenças e a cultura das etnias que constituíram o Brasil: Portuguesa, Africana e Indígena. Apresentar as 

etnias e suas características, suas contribuições na cultura brasileira na alimentação, música, dança, 

desenvolver atividades de culinárias, apreciar músicas, estimular a oralidade, desenvolver a coordenação, 

percepção auditiva e visual, propiciar situações de vivencia da cultura destas etnias, apresentar figuras dos 

países das etnias, apresentar brincadeiras destes países, realizar contagem oral através de músicas e jogos, 

danças culturais, conhecer histórias, parlendas e contos das culturas, conhecer as roupas e apetrechos 

utilizados pelas etnias, explorar materiais argila, tinta, massa de modelar. 

Em seguida trabalharemos a Semana Educativa Conscientização dos cuidados com Animais 

domésticos, a fim de conhecer os animais domésticos e os cuidados necessários. Para isso, pretendo 

oportunizar o contato com alguns animais domésticos, nomear os animais, perceber os sons dos animais, 

imitar os sons dos animais, valorizar os animais e seu habitat natural, distinguir os animais domésticos dos 

selvagens, identificar características inerentes a alguns animais, desenvolver a coordenação motora, a 

percepção visual, orientação espacial e outros importantes conceitos nesta faixa etária, estimular a 

linguagem oral, a criatividade e a imaginação, oportunizar a participação em atividades que envolvam jogos 

e brincadeiras, pintura, recorte e colagem, canções, dentro do tema proposto, pesquisa junto aos pais do 

animal preferido, explorar diferentes cores, formas e texturas, estimular a motricidade. 

No mês de Dezembro encerraremos o ano letivo com o Projeto Natal, para o qual pretendo desenvolver 

os valores de amor, solidariedade e união. Para esse fim, apresentarei o verdadeiro significado do Natal, 

conhecer alguns símbolos do Natal: estrela, sinos , anjos, confeccionar um presépio, instigar os valores de 

amor, solidariedade e união, desenvolver a oralidade, coordenação motora, promover brincadeiras, explorar 

músicas natalinas, dedoches, pinturas nas paredes com piso. 



Concomitante, desenvolveremos o Projeto Sexta em Cena que visa estimular a sensibilidade e a 

capacidade de comunicação. Através de apresentações as crianças vivenciaram um trabalho lúdico, na 

medida em que exploram os movimentos corporais, danças e figurinos. 

E também trabalharemos o Projeto Higiene Bucal, para o qual almejo conscientizar sobre a importância 

da higienização bucal e a estimular o prazer da escovação. Para tanto, falarei sobre os cuidados dos dentes, 

conhecer os alimentos bons e ruins aos dentes, estimularei o prazer na escovação e o desenvolvimento da 

coordenação no uso da escova. 

O desafio colocado ao professor das instituições de educação infantil é perceber cada criança em sua 

totalidade, principalmente as com necessidades educacionais especiais, para apoiá-las em suas 

especificidades, promovendo situações de interações com as outras crianças que favoreçam a transformação 

e ampliação do seu repertório cultural, maximizando suas aprendizagens. 

As ações em atendimento a crianças com necessidades especiais, deve partir do encaminhamento do aluno 

a avaliação, diagnóstico e atendimento complementares, realizar parcerias com professores e gestores na 

elaboração do planejamento, organizar e atualizar relatórios e portfólios, o planejamento deverá possibilitar 

o envolvimento dessas crianças e das demais em vários momentos e em diferentes atividades que podem 

ocorrer simultaneamente em pequenos grupos. 

Para o acompanhamento do percurso trilhado pelas crianças e das práticas pedagógicas, a avaliação é 

fundamental como um processo de reflexão, constatação e apontamentos do processo ensino e 

aprendizagem. 

A avaliação do processo de aprendizagem não deve ser realizada como forma de medir conhecimentos, mas 

como ponto de partida para novas descobertas, que servirá como diagnóstico das necessidades dos alunos, 

ao mesmo tempo em que usarei como forma de transformar a minha prática. 

Assim, realizarei a avaliação através da análise do desenvolvimento integral das crianças das atividades 

desenvolvidas, do aprendizado, das conquistas, da socialização, da oralidade, de forma abrangente avaliar 

o processo de ensino e aprendizagem, para a qual utilizaremos como registro: fotos, exposição das 

atividades, portfólio, relatórios semanal, com relatos do desenvolvimento das atividades e participação de 

cada criança e seu desenvolvimento, e relatórios dos projetos e semanas educativas, da descrição da rotina 

e desenvolvimento das atividades propostas. 
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Agrupamento 2 A. 

Ano: 2017. 

A infância é um artefato social e histórico, e não uma simples entidade biológica. (STEINBERG e 

KINCHELOE, 2001, p. 11). Essa afirmação me possibilita à refletir sobre a infância como uma fase da vida 

construída socialmente, as contribuições das teorias psicogenéticas à construção da concepção atual de 

infância e suas implicações educacionais e pedagógicas me leva a abraçar as teorias de Piaget, que em sua 

teoria defende que o desenvolvimento cognitivo das crianças ocorre em quatro fases, sendo por mim 

observada as duas primeiras, as quais as crianças do agrupamento 2A se encontram: 1° SENSÓRIO-

MOTOR (até os 2 anos). Neste estágio, a partir de reflexos neurológicos básicos, o bebê começa a construir 

esquemas de ação para assimilar mentalmente o meio (LOPES, 1996). Também é marcado pela construção 

prática das noções de objeto, espaço, causalidade e tempo (MACEDO, 1991). As noções de espaço e tempo 

http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/ldb.pdf
http://www.icpg.com.br/artigos/rev04-16.pdf


são construídas pela ação, configurando assim, uma inteligência essencialmente prática, 2° PRÉ-

OPERACIONAL (dos 3 aos 7 anos). É nesta fase que surge na criança, a capacidade de substituir um objeto 

ou acontecimento por uma representação (PIAGET e INHELDER, 1982), e esta substituição é possível 

graças à função simbólica. Assim este estágio é também muito conhecido como o estágio da Inteligência 

Simbólica. E Vygotsky que enfatiza o papel do ambiente no desenvolvimento intelectual das crianças 

postula que o desenvolvimento procede enormemente de fora para dentro, pela internalização – a absorção 

do conhecimento proveniente do contexto. Assim, as influências sociais, são fundamentais na sua teoria. 

As duas teorias apresentam afinidades e divergências sobre determinados temas, mas comungam, a meu 

ver, de uma visão interacionista de aprendizagem e desenvolvimento humano. 

O interacionismo entende que o desenvolvimento e a aprendizagem humana acontecem por meio da 

interação entre o indivíduo (questões internas) e o meio (dados externos) onde está inserido. Dessa forma, 

o ser humano é visto como um ser ativo que ao interagir com o mundo e com o outro, se desenvolve e 

aprende. A cultura e o momento histórico nos quais o sujeito está situado também influenciam o 

desenvolvimento das possibilidades cognoscentes. 

A educação Infantil é constituída de relações educativas entre crianças-crianças-adultos pela expressão, o 

afeto, os jogos, as brincadeiras, as linguagens, o movimento corporal, a fantasia, a nutrição, os cuidados, 

os projetos de estudos, em um espaço de convívio onde há respeito pelas relações culturais, sociais e 

familiares (BARBOSA, 2006, p.25). 

Ao planejar a minha mediação em busca do desenvolvimento global das crianças do agrupamento levei em 

consideração todo o pressuposto acima, considerando tanto sua maturação quanto o meio onde estão 

inseridas. Defendo que na educação infantil a criança aprende brincando, ouvindo histórias, cantando e 

ouvindo vários gêneros musicais, tendo contato e produzindo muita obra de arte, dançar e pular são 

fundamentais, neste contexto sua leitura de mundo acontecerá naturalmente já que criança feliz é criança 

que vivência muito mais que o contato somente com o giz de cera e papel, ela desbrava cada possibilidade 

nova à ela ofertada. Claro que em todo esse processo pesei também no desenvolvimento físico delas, pois 

nesta faixa etária ocorre uma grande transição do deixar de ser bebê e passar a ser criança "Grande" que 

não usa mais fralda, que aprende a usar o banheiro sozinho, que escova seus dentes, pensando nisso planejei 

intervenções alegres a partir de muita musicalização. 

Ser Criança é... É descobrir o novo e desejar o máximo. É acreditar no momento presente com tudo o que 

oferece. É aprender a existir, é se sentir amada, pertencente, é poder acreditar que no futuro. 



O Centro de Educação Infantil CEI – CÉLIA APARECIDA JORDÃO VELARDI que mantem convênio 

com a Prefeitura Municipal de Campinas e faz parte das creches Bem Querer vem com uma proposta de 

educação de qualidade e carinho em período integral. Um espaço com equipamentos públicos garantindo o 

atendimento de cerca de 300 crianças com idade de 4 meses à 5 anos e 11 meses, preservando o direito de 

desenvolvimento global de cada uma delas, para alcançar esse objetivo a CEI utiliza a pedagogia de 

projetos, metodologia de trabalho educacional que tem por objetivo organizar a construção dos 

conhecimentos em torno de metas previamente definidas, de forma coletiva, entre alunos e professores. Os 

projetos elencados pelo corpo de professoras e equipe gestora a partir da observação da comunidade onde 

se encontra localizada a CEI e sugestão de semanas educativas disponibilizadas pela secretaria municipal 

de educação de Campinas 

Todos os projetos a serem desenvolvidos no agrupamento II A em 2017, estarão vinculado a musicalização. 

Segundo Gardner, evidências de várias culturas apoiam a noção de que a música é uma faculdade universal. 

Os estudos sobre o desenvolvimento dos bebês sugerem que existe uma capacidade computacional “pura” 

no início da infância. Finalmente, a notação musical oferece um sistema simbólico acessível e lúdico. (1995, 

p. 23) ARMSTRONG, T. Inteligências Múltiplas na sala de aula. 2ª ed., Trad. Maria Adriana Veríssimo 

Veronese. Porto Alegre: Artes Médicas, 1995. B. 

Sendo os projetos elencados os seguintes: Adaptação, Circo, Partilha Colheita, Coleta Seletiva, Geração 

em geração, Primavera, Mês das crianças, Brasil e Natal. Em consonância com os projetos acontecerão as 

semanas educativas, sendo elas: Semana da mulher, semana literária de autores campineiros, semana da 

mãe, semana pipa sem cerol, semana do idoso, semana de conscientização sobre posse de animais 

domésticos, semana Carlos Gomes. 

Projetos: 

. Adaptação: No inicio das aulas as famílias e as crianças vivenciam um momento de expectativas, medos, 

esperança e alegrias, para favorecer um ambiente rico em estímulos, onde a criança puderam conhecer e 

reconhecer os espaços da escola, vivenciando novas experiências, expressando sentimentos e emoções 

livremente, planejei atividades lúdicas com muita música e confecção de mascotes, passeios pela escola, 

acesso a todos espaços para brincar e socializar. Desta forma as crianças foram inseridas na rotina escolar 

de forma prazerosa e com tranquilidade. 

.Circo: Para possibilitar através do lúdico a descoberta do encanto da vida circense, promovendo assim o 

desenvolvimento das diferentes linguagens conforme a proposta pedagógica da instituição apresentou este 



projeto às crianças a partir de vivências significativas como se fantasiar de palhaço, bailarina, leão, mágico, 

brincar de equilibrista, de arremessar a bola na boca do palhaço, dançar e representar músicas referentes ao 

tema, colar, pintar e criar diversos personagens que fazem parte da vida circense. O resultado do projeto 

ficou visível através da alegria que as crianças demonstram quando me refiro ao tema. 

.Partilha: O presente projeto pretende, através da realização de uma série de atividades, colocar as crianças 

em contato com uma das tradições brasileiras: a Páscoa, mostrando seu verdadeiro significado e sentido. 

A Páscoa é um momento e motivo de renovação pessoal independente da religião. A escola precisa suprir 

essa necessidade que se faz nos alunos estendendo a toda comunidade escolar, desta forma promoverei 

atividades artísticas e musicais, poemas, brincadeiras diversas, buscando assim o estimulo e a socialização. 

Proporei reflexão sobre as boas ações, a solidariedade, a amizade o entendimento do significado da Páscoa. 

Para que isso aconteça aplicarei atividades que os leve a identificar e compreender os símbolos da Páscoa, 

estimularei a comemoração da Páscoa, buscarei desenvolver a criatividade, o raciocínio-lógico, a expressão 

oral e corporal, a coordenação motora, a percepção auditiva e visual das criança a partir de momentos de 

atividades individuais, coletivas e de partilha com outras salas de agrupamento II. 

.Projeto Colheita (campo x cidade):O projeto colheita visará mostrar as crianças as diferenças entre o 

campo e a cidade, elencando semelhanças e diferenças de forma lúdica, acontecerá plantio de ervas da 

estação, passeio ao Sítio São José, brincadeiras voltada para a conscientização do transito a partir da 

construção de carros de papelão. Além de elencar algumas profissões das pessoas do campo e da cidade 

como o agricultor e o lixeiro. A culminância do projeto será apresentação de dança típica rural do 

agrupamento 2ª. 

.Coleta Seletiva: Este projeto buscará desenvolver com as crianças ações e posturas responsáveis diante 

de problemas ambientais, como desperdício de água e poluição sensibilizando-os sobre a importância da 

preservação do Meio Ambiente, identificando as situações que causam danos à ecologia como o descarte 

de resíduos, estimulando assim o amor pela conservação da natureza. Para leva-los a perceber os cuidados 

necessários à preservação da vida e do ambiente demonstrarei que a reciclagem pode trazer inúmeros 

benefícios. Neste contexto utilizarei materiais recicláveis para construir brinquedos, enviarei pesquisa para 

as famílias para envolvê-las no processo de conscientização do descarte do lixo de forma correta, ampliarei 

com as crianças o plantio de flores e vegetais iniciado no projeto anterior. 

.Geração em Geração: A partir da pesquisa da origem dos brinquedos, brincadeiras e jogos tradicionais 

infantis do tempo dos nossos pais e avós, o projeto mostrará as crianças o quanto é divertido brincar com 



brinquedos construídos por elas mesmas e que existem outras brincadeiras além das eletrônicas. 

Historicamente falando “O construir brinquedos” possibilitam à criança o desenvolvimento e o 

conhecimento das suas capacidades criativas e de expressão, que aliadas ao trabalho coletivo permitirão 

perceber e respeitar as diversidades de ideias e de opiniões do grupo ao qual estão inseridos. O resgate de 

brincadeiras e a construção de brinquedos, vivenciados por seus pais na infância fortalecerá o vínculo 

família-escola possibilitando a troca entre as gerações. Para isso acontecerão oficinas de brinquedos com 

bilboquê, pipa, 5 Marias, entre outras. Além de muitas brincadeiras como dança das cadeiras, corrida de 

saco e muito mais. 

.Projeto Primavera: Para celebrar a chegada das flores, o projeto primavera contemplará atividades 

voltadas para o cuidado com meio ambiente ampliando todos os conceitos desenvolvidos em projetos 

anteriores, para que isso aconteça a partir de vivências significativas acontecerão cuidados com as plantas 

da escola. As cores e os tipos de flores serão exaltados, além de levar as crianças a descobrirem que flores 

também fazem parte da nossa alimentação, como a flor da camomila, a semente do girassol entre outras, 

para isso desenvolverei um cardápio para degustação dessas receitas, além é claro das atividades musicais 

e artísticas que o tema possibilita. 

.Mês da Criança: O mês das crianças será de pura diversão, visto que a infância deve ser tratada com muito 

gelo na educação infantil, neste mês acontecerá piquenique, apresentações teatrais, desfile de fantasia, 

brinquedos infláveis serão disponibilizados, assim como cama elástica e piscina de bolinha, além de 

atividades com geléca, bola de sabão e muito mais. 

.Brasil: No intuito de valorizar nossa brasilidade o projeto abrangerá a miscigenação cultural a qual 

pertencemos de forma lúdica, a partir do enfoque das comidas típicas, das danças e músicas folclóricas e 

das brincadeiras regionais, sem esquecer-se de tratar com delicadeza e habilidade a questão de pertencemos 

há um povo de varias cores e saberes. Para isso pesquisarei junto as famílias suas receitas prediletas, farei 

uma nova leitura das brincadeiras trabalhadas no projeto de Geração em Geração e trabalharei a história 

menina bonita do laço de fita entre outras. 

.Natal: O projeto Natal acontecerá para finalizar o ano letivo, buscando mostrar qual o verdadeiro sentido 

do natal e que esta data vai muito além da cultura comercial, desenvolverei com as crianças momentos de 

reflexão a partir de brincadeiras a importância do amor, do perdão e do cuidado com o outro. Para isso 

utilizarei cantos natalinos, a confecção de cartões com mensagens alegres, além de envolver as famílias em 

campanha de doação de roupas que não sirva mais para seus filhos para instituição- abrigo como ato de boa 

vontade. 



As semanas educativas tratam de assuntos importantes para a conscientização da comunidade escolar, assim 

todo o trabalho desenvolvido neste período vai além de atividades realizadas pelas crianças, busca envolver 

suas famílias; 

Semanas Educativas: 

.Da Mulher; A mulher a cada dia que passa está mais atuante na sociedade, para valoriza-la a semana da 

mulher com comemoração específica no dia 8 de março, buscou levar as crianças a entenderem como as 

mulheres de suas famílias são importantes, para isso foram desenvolvidas atividades que exaltaram as 

mulheres como uma “Obra de Arte”, afinal é assim que as mesmas devem ser tratadas, como algo raro e 

precioso, para isso atividades de releitura da flor de Romero Brito, lembrancinha com lixa de unha, quadros 

com pintura com cola colorida e frases de incentivo foram elaborados e exposto, ouve também palestra e 

chá da tarde para as mulheres momentos importantes de valorização das mulheres que fazem parte da 

comunidade onde está inserida a escola. 

.Semana Literária de Autores Campineiros; Para valorizar os escritores Campineiros, essa semana 

buscará descobrir seus quase anônimos poetas e autores, para isso farei uma pesquisa na academia de Letras 

de Campinas e na biblioteca municipal para elencar as personalidades literárias de Campinas e a partir disso 

apresentar uma releitura de suas obras para as crianças, como principal atividade desta semana iniciará a 

construção do livro portfólio das crianças, afinal quem sabe se deste agrupamento surgirá futuros autores 

literário. 

.Semana da mãe; Para valorizar a mãe como membro importante na composição da família acontecerão 

atividades que demonstrem todo carinho e apreço por essa mulher, que as vezes não é a mãe que gerou e 

sim a mãe-avó, mãe-madrasta, mãe-tia, mãe adotiva e muitas outras que realizam esse papel com muita 

dedicação, assim a confecção de mural com flores, a confecção de rosas com palito de churrasco e crepom 

entre outras atividades serão realizadas com a participação das crianças. 

.Semana do Idoso; Membro importante nas famílias brasileiras, é necessário conscientizar nossas crianças 

que devemos tratar nossos idosos com respeito e amor, a partir de histórias, do resgate das vivências dos 

nossos avós e do convite para participar de atividades na escola construiremos momentos e memórias 

afetivas, as quais farão parte das recordações das nossas crianças. 

.Conscientização sobre posse de animais domésticos; Ter um bichinho é muito legal, porém é necessário 

aprender a cuidar e respeitar nosso animalzinho, para isso essa semana se faz necessária, além de pesquisar 

quais animais as crianças possuem, a sala receberá a visita de um animalzinho pintinho a partir desta visita 



todo trabalho de conscientização acontecerá, atividades que elenque cuidados como cartazes, animais de 

papel machê também farão parte desta semana. 

.Semana Pipa sem cerol; Apesar de ser uma brincadeira muito divertida, empinar pipa pode ser perigosa 

se não for tomado certos cuidados, assim nesta semana confeccionaremos vários tipos de pipas, sempre 

conversando de como devemos ser responsáveis ao utilizar esse brinquedo e para que a mensagem chegue 

a comunidade acontecerá uma oficina com os pais ou responsáveis das crianças. 

.Semana Carlos Gomes; Para ampliar o contato das crianças com vários gêneros musicais e, por 

conseguinte valorizar um filho ilustre de Campinas a semana Carlos Gomes, trará para a realidade infantil 

a vivência das suas obras como a ópera o Guarani. A construção e utilização de instrumentos, o contato 

com instrumentos reais e a participação em atividades musicais permearão esta semana. 

.Sexta em Cena: Para desenvolver a desenvoltura teatral, a habilidade de se apresentar perante um grande 

número de pessoas as crianças de todos os agrupamentos participam do Sexta em Cena sempre com um 

tema relevante ao projeto ou semana educativa que esta acontecendo, esses momentos são bastante 

esperados, pois as crianças se preparam e demonstra desenvoltura típica da idade. A primeira apresentação 

do Ag 2.A teve o tema Circo onde já deu para perceber pequenos talentos surgindo. 

O agrupamento II A, em 2017 é composta por 30 crianças sendo17 meninos e 13 meninas, oriundas dos 

bairros ao redor da CEI e com pais bastante interessados pela vida escolar dos filhos, são crianças bastante 

asseadas e com boa frequência, 95% delas já frequentavam a CEI. Essa configuração da sala foi 

determinada pelo sistema Integre utilizado pela secretaria municipal de educação de Campinas, a diretora 

da escola distribui aleatoriamente as crianças em cada agrupamento. Tenho uma aluna gêmea na turma, a 

instituição busca colocar irmãos gêmeos separados para que cada criança desenvolva sua própria 

identidade, tenho também em minha sala crianças irmãs de outros agrupamentos, os quais já aprenderam 

que cada um tem sua sala e não pedem mais para ficarem juntos. Seis destas crianças vem para escola de 

transporte escolar e por esse motivo ainda não conheço seus responsáveis. São crianças que não se prendem 

por mais de 20 minutos em uma mesma atividade, característica da faixa etária, sendo necessário planejar 

várias atividades pedagógicas com curta duração, alternando entre atividades de movimento (atividades de 

movimento vão além do desenvolvimento motor, pois neste quesito as crianças buscam se relacionar, 

resolvem problemas, interagem com questionamentos, desenvolvem criatividade, memória, atenção e 

abstração) e atividades que buscam calmas e concentração. 



A equipe de profissionais desta turma consiste em uma professora e duas monitoras. As atividades 

pedagógicas são planejadas com bastante antecedência pela professora, visando preparar os recursos 

necessários para que as mesmas aconteçam de forma organizada, para que as crianças possam incorporar 

todo o conteúdo programado. Durante a manhã as crianças são organizadas hora em roda com todos, hora 

somente com os maiores, às vezes em pequenos grupos intercalando as idades, em forma de plateia, de 

roda, se necessário ofereço atendimento individual, em alguns momentos como ao utilizar os banheiros elas 

são agrupadas entre meninos e meninas, para que as mesmas possam vivenciar as atividades percebendo 

que existem várias formas de se conviver e de realizá-las. Em se tratando em cuidados, as crianças são 

divididas em dois grupos de idades variadas, meninos e meninas e cada monitora fica responsável por cuidar 

(troca de fralda e troca de roupa) de seu grupo durante o ano, esses cuidados acontecem no espaço do 

banheiro apropriado para faixa etária do agrupamento II, essas trocas acontecem no mínimo duas vezes ao 

dia podendo haver mais trocas caso a criança necessite, no banheiro existem pias e espelhos na altura das 

crianças onde o trabalho de escovação é realizado por mim com auxílio das monitoras. Saliento mais uma 

vez que existem momentos em que tanto as monitoras quanto a professora trabalham juntas as questões de 

autonomia e identidade, exemplo disso, é o desfralde, onde toda equipe se engaja para que as crianças 

passem por essa transição de forma mais tranquila possível, para isso será utilizado cartaz de tchau fraldinha 

e bonecas para ensinar como utilizar o banheiro corretamente. Sou responsável por organizar toda a rotina 

matutina e implementar as regras e os combinados a serem seguidos pelas crianças, as mesma são motivadas 

a todo momento a conviverem em harmonia, a se alimentarem sozinhas, a fazerem pequenas tarefas como 

guardar os brinquedos, a ajudarem a organizar os “cantinhos” entre outros. Em se tratando de “cantinhos” 

os mesmos são moveis e guardáveis em caixas dentro do armário, no momento de brincar escolhe se os 

cantinhos e o espaço na sala para brincar, quando o grupo perde o interesse é cantada uma música,(guarda, 

guarda bem bonitinho) onde as crianças entendem que está na hora de reorganizar a sala para outras 

atividades. Até o momento temos o canto da massinha, leitura, bonecas, bloco de montar, potes recicláveis, 

tampinhas e revistas, outros serão desenvolvidos no decorrer do ano. 

As crianças convivem com outros adultos quando transitam pela escola, como as pessoas responsáveis pela 

limpeza, portaria, as profissionais de outros agrupamentos e cozinheiras, nos momentos de alimentação 

também se relacionam com crianças de outros agrupamentos, acontecem interações em outros espaços 

como parque, tanque de areia, gramado e pátio coberto na utilização dos brinquedos e ao assistirem 

apresentações do Sexta em Cena, que acontecem por mais ou menos 20 minutos toda sexta-feira como já 

mencionado. 



Para alcançar um desenvolvimento pleno das crianças, baseando se nos Eixos da Educação Infantil, sendo 

elas, artes visuais, linguagem oral e escrita, movimento, matemática, identidade e autonomia, natureza e 

sociedade utilizarei como estratégia: recorte e colagem (papel picado, grãos, sobras de eva), rasgar papéis 

com as mãos, amassar os papéis, pintura a sopro, a dedo e/ou a pincel, massinhas de modelar, argila, brincar 

de faz-de-conta, mímicas: rir, chorar, dar gargalhadas, fazer caretas, piscar, dançar, correr com e sem apoio, 

equilibrar-se num pé só, reconhecer os sabores, doce, salgado, amargo, azedo, reconhecer as temperaturas: 

frio, quente gelado, participar de brincadeiras rimadas e ritmadas, cantigas de roda, canções folclóricas, 

dramatizar cenas familiares e histórias curtas e repetidas frequentemente, observar e explorar o ambiente 

através do tato, identificar formas: quadrado, circulo, triângulo, retângulo, identificar cores, representação 

por meio de gestos sem utilização de objetos: o fechar portas, calçar sapatos, receber uma visita, cozinhar, 

lavar, etc., rodinha para conversação, andar imitando um trenzinho, transpondo obstáculos, circular objetos, 

andando, chegar a um ponto determinado na sala, equilibrando um objeto na mão, na cabeça, brincadeiras 

com bolas, petecas, balões, água. Para desenvolver a percepção tridimensional, a percepção de distância e 

orientação espacial toda a gama de atividades de movimentos utilizando a música ou não estarão 

envolvidas. Atividades que incentive o desenvolvimento do vocabulário, a identificar as atividades 

realizadas, as tarefas diárias como identificar suas roupas além motivá-las a vestir-se e despir-se serão feitas 

de forma tranquila respeitando o tempo de cada criança, reconhecer suas mochilas, confecção de 

instrumentos rítmicos com sucata, para propiciar o canto acompanhado de instrumentos musicais, 

exercícios para desenvolver a lateralidade (andar em linha reta, curva, ziguezague, andar em pistas limitadas 

com fita, etc.), desenho espontâneo com lápis de cera e giz de lousa, pedalar bicicleta, andar com pernas 

duras e flexionadas, utilizar fantoches, teatro de máscaras, teatro de sombra para apresentação (histórias) 

as crianças, corrida de cavalinho: fazer uma fila com as crianças e colocar pequenos obstáculos como 

latinhas, saquinhos de areia, espalhados pela área em círculo, ao sinal de um apito, palmas, as crianças saem 

correndo procurando saltar os saquinhos, imitar o pulo do sapo, do macaquinho, do coelhinho, o peixinho 

nadando, a minhoca se arrastando e o som de animais conhecidos, manipulação de material de sucata como 

caixa de leite, garrafas pet cheias e fazias, tecidos, papelão entre outros, conversar com as crianças ao 

máximo, aproveitando todos os momentos, tendo como temas sua família, seus brinquedos, seus amigos, 

suas brincadeiras. Essas estratégias acontecerão dentro dos projetos e semanas educativas já elencadas 

permeando um desenvolvimento global das crianças. Ainda falando das estratégias a serem utilizadas 

elenco as mídias a serem utilizadas como complemento a esse trabalho, sendo TV e DVDs relacionados 

aos temas abordados na semana e projetos, exemplo desenhos como Lorax em busca da Trufula perdida 

para a semana educativa de Coletiva Seletiva, Cirque d´Solei, entre outras, sempre levando em consideração 

o tempo planejado e o interesse das crianças ao filme, utilizarei também o aparelho de som como uma das 

estratégias para atividades de musicalização. 



Para atender crianças com algum grau de dificuldade de aprendizagem, primeiro farei uma observação da 

turma e se detectado algum caso, em parceria com a orientadora pedagógica buscarei meios para melhor 

promover o desenvolvimento dessa criança, buscando adaptar as atividades elencadas para que as mesmas 

possam realizá-las sendo incluídas ao grupo. 

A avaliação é um processo contínuo que vai acontecer ao longo do ano letivo através de registro e 

observação da professora, do envolvimento individual de cada criança nas atividades individuais e em 

grupo, serão gerados a partir dos trabalhos realizados trimestralmente, um relatório de desenvolvimento da 

criança, a partir dessa observação sensível a cada fase que a criança avança no agrupamento II, levando 

sempre em consideração seu aprendizado social, emocional e físico. Estarei atenta as respostas das crianças 

as atividades dos projetos e semanas educativas para me uto avaliar e se necessário repensar tanto minha 

didática como as estratégias utilizadas por mim. 

Para registros serão construídos com as crianças portfólio. As fotos e exposições dos trabalhos realizados 

ao final das semanas educativas e projeto também servirão para que as famílias possam acompanhar o 

desenvolvimento de seus filhos na instituição escolar, além dos cadernos de recados que possibilita um 

canal de comunicação entre a equipe CEI e a família. Esse plano de ensino para o agrupamento II A será 

anexado ao PPP para futuras consultas. Relatório das atividades realizadas em cada fim de projeto e semana 

educativa também farão parte dos registros, será produzido um cd com fotos dos trabalhos realizados pelas 

crianças servirão tanto como registro como lembrança do ano letivo para as crianças e suas famílias. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

STEINBERG, S. R.& KINCHELOE, J. L. 2001. Introdução.In: STEINBERG, S. R. & KINCHELOE, J. L. 

(orgs.).Cultura infantil: a construção corporativa da infância. Rio de Janeiro : Civilização Brasileira. 

BARBOSA, Maria Carmen Silveira. Por amor e por força: rotinas na educação infantil. Porto Alegre: 

Artmed, 2006. 

Currículo em Construção, Secretaria Municipal de Educação, Campinas, 1998. 

(1995, p. 23) ARMSTRONG, T. Inteligências Múltiplas na sala de aula. 2ª ed., Trad. Maria Adriana 

Veríssimo Veronese. Porto Alegre: Artes Médicas, 1995. B. 

VYGOTSKY, L.S. A formação social da mente. São Paulo; Editora Martins Fontes, 1998. WEISS, Luise. 

Brinquedos e engenhocas: atividades lúdicas com sucata., São Paulo, Editora Scipione, 1989. 



PLANO DE ENSINO 2017 AGII-B. 

Professora: Klecione Aparecida de Carvalho Costa 

A criança é um indivíduo em constante construção, que traz consigo seu contexto de vida. Com isso, temos 

que ter um olhar sensível para entender suas necessidades e proporcionar um ambiente favorável ao seu 

desenvolvimento integral. Neste processo, a criança sai do anonimato e evolui para um cidadão pensante. 

Hoje, a criança é um sujeito de direitos e que precisa ter as suas necessidades físicas, cognitivas, 

psicológicas, emocionais e sociais supridas em um atendimento integral. Segundo Zabalza ao citar Fraboni 

(1998, p. 68): 

A etapa histórica que estamos vivendo, fortemente marcada pela "transformação" tecnológico-científica e 

pela mudança ético-social, cumpre todos os requisitos para tornar efetiva a conquista do salto na educação 

da criança, legitimando-a finalmente como figura social, como sujeito de direitos enquanto sujeito social. 

Na educação infantil aconteceram importantes avanços e esse processo foi se desenvolvendo aos poucos. 

Assim, a criança ganhou seu espaço e importância na sociedade, sendo vista e respeitada como indivíduo 

de maneira integral. Sofreu grandes transformações nos últimos tempos. O processo de aquisição de uma 

nova identidade para as instituições que trabalham com crianças foi longo e difícil. Durante esse processo 

surge uma nova concepção de criança, totalmente diferente da visão tradicional. Se por séculos a criança 

era vista como um ser sem importância, quase invisível, hoje ela é considerada em todas as suas 

especificidades, com identidade pessoal e histórica. Na educação infantil a criança tem que ser criança e 

experimentar cada momento livremente, com um processo de aprender regras, vivenciando sua infância 

com limites e responsabilidades. 

O Centro de Educação Infantil CEI – CÉLIA APARECIDA JORDÃO VELARDI GASPAR, é conveniada 

com a prefeitura de Campinas, faz parte das creches Bem Querer, que vem com uma proposta de educação 

de qualidade e carinho em período integral. Um espaço com equipamentos públicos garantindo o 

atendimento de cerca de 300 crianças com idade de 0 a 5 anos e 11 meses preservando o direito de cada 

uma delas. 

A turma do AGII-B é composta por 29 crianças, sendo 14 meninas e 15 meninos, em idades de 1ano e 6 

meses à 3 anos e 6 meses. Essas crianças moram nas proximidades da creche, trazidas pelas famílias. A 

maioria são as mães que trazem e alguns pais, sendo cinco dessas crianças trazidas pelo transporte escolar. 

Os agrupamentos são divididos de forma aleatória, preservando a separação de gêmeos. No agrupamento 



II-B tem dois irmãos de gêmeo, que foram separados pela concepção educacional da equipe gestora, onde 

a prioridade é preservar a identidade de cada individuo em seu desenvolvimento. A unidade escolar atende 

como critério, famílias moradoras das proximidades e prioriza vaga para irmãos de alunos, por questão de 

logística para as famílias, em buscar as crianças na mesma unidade escolar. O AGII-B é uma turma muito 

participativa e tranquila em sua maioria. A metade da sala ainda usa fralda e no mês de março, iniciamos o 

processo de desfralde, enviando o manual para desfralde, onde é esclarecido como será desenvolvido esse 

processo e a importância do trabalho em conjunto com as famílias. No processo de desfralde, incentivamos 

a autonomia de cada criança oferecendo o banheiro e fortalecendo o hábito de perceber suas necessidades 

fisiológicas. No agrupamento II não se dá banho diariamente, só em caso de necessidade. A equipe 

educacional é formada por 1 professora e 2 monitoras, sendo a turma dividida em 16 crianças por monitora 

no momento da troca e no decorrer do dia, ambas estão envolvidas com todo agrupamento. 

O processo ensino aprendizagem é desenvolvido a partir de atividades de construção, pesquisa, atividades 

livres e dirigidas, sendo estas vinculadas sempre aos projetos e sexta em cena, juntamente com as semanas 

educativas, sendo elaboradas nos planejamentos semanais e assim desenvolvidas. 

O agrupamento é organizado pela professora nas atividades pedagógicas, em grupos pequenos e grupos 

grandes, dependendo da atividade proposta e sempre misturando meninos e meninas. Assim, enquanto um 

grupo está com a professora, o outro está com a monitora, no solário, pátio, com jogos de montar ou 

brinquedos na sala. Quando o número de criança do dia é pequeno, a atividade é realizada coletivamente, 

explorando nas crianças a interação e socialização. 

Na nossa rotina, desenvolvemos relações com as crianças, onde as mesmas se sintam seguras e acolhidas. 

Assim, a professora e as monitoras as tratam com muito carinho e respeito, estando sempre atentas, 

priorizando as necessidades das crianças. As tarefas de cuidar e educar se completam em todo nosso 

cotidiano. A professora tem a função de comandar a equipe educacional, percebendo as dificuldades e assim 

encaminhando as mesmas quando necessário para a equipe gestora. Sabe-se que quem troca a roupa e 

fraldas das crianças são as monitoras, pois as funções são esclarecidas na contratação de cada profissional. 

A professora media os conflitos em primeiro sabendo-se o ocorrido e depois conversando sobre as 

consequências e explicando a importância do cuidar do outro. Nas diversas atividades, a professora expõe 

em roda como será o dia e a cada atividade proposta a mesma relembra o que irá acontecer e em todos os 

momentos desenvolve a autonomia nas crianças incentivando suas capacidades de construção e propondo 

desafios como por exemplo: escovar os dentes, ir ao banheiro, comer sozinho, em atividades pedagógicas 

individuais e outras. Proporcionamos aos agrupamentos à interação com culinária, apresentações de 

músicas, teatro, apresentação do sexta em cena e a comunidade às exposições e escola aberta. A professora 



proporciona às crianças, contato com diversificados materiais, para que as mesmas experimentem e 

explorem oportunizando novos conhecimentos, sempre organizado previamente oferecendo sulfite A3, por 

ser maior e assim as crianças se apropriarem melhor do espaço, papéis em variados formatos e texturas em 

atividades de colagens, revistas, figuras variadas, jogos de montar e brinquedos . Temos espaços externos 

como a casa de bonecas, o pátio com brinquedos de percurso, o parque de areia e brinquedos e refeitório 

explorando a interação com os colegas, incentivando a resolução de problemas, explorar a criatividade, 

fantasia e faz de conta, desenvolver habilidades, autonomia, lateralidade, espaço e tempo. 

A avaliação é constante em todo processo de aprendizagem, sendo observado o objetivo atingido de forma 

integral, tanto com as crianças quanto com o retorno que as famílias nos trazem, pelo que as crianças 

reproduzem em suas casas. Durante o ano letivo a professora documenta seus trabalhos através de relatórios, 

fotos, exposições, relatórios de atividades e reuniões 

Na unidade educacional foram escolhidos pelas professoras no TDC (Trabalho Docente Coletivo), todos 

os projetos a serem desenvolvidos durante o ano letivo sendo esses: Adaptação – desenvolver atividades 

proporcionando um ambiente seguro e acolhedor para que as crianças se acostumem com a nova rotina, , 

através das brincadeiras, dinâmicas e músicas. A partir da observação, as crianças que forem adaptando já 

permanecem o período integral junto com as demais que já pertenciam à creche. Na primeira semana, as 

crianças ficam até a hora do almoço, na semana seguinte até depois do descanso; nota-se que a criança se 

alimenta bem quando se sente acolhida, o mesmo é demonstrado quando dormem, acredito que quando a 

criança apresenta essas atividades, alcançou o objetivo e está pronta para o ambiente de aprendizagem. 

Circo: valorizar a arte circense, desenvolver o gosto pelas artes circenses, valorizar os profissionais do 

circo, conhecer diferentes brincadeiras do circo, estimular a criatividade, imaginação, socialização e 

interação, desenvolver a atenção e raciocínio, estimular o conhecimento sobre cores, formas, letras e 

números, oportunizando atividades lúdicas, musicais e assim fazendo com que elas ampliem conhecimentos 

sobre a arte circense. Partilha: incentivar a convivência em grupo a cooperação, respeito, solidariedade e a 

autonomia nas atividades lúdicas; estimular, conhecer e vivenciar valores que contribuam para formação 

docaráterda criança, incentivando a boa convivência e interação com o próximo. Colheita: resgatar valores 

rurais e urbanos, conhecer e reconhecer comidas, danças típicas, profissões e transportes, explorando novas 

descobertas através da vivência de ambientes diferentes do seu contexto. Coleta Seletiva: estimular o 

cuidado com meio ambiente, estimular a coleta seletiva, conhecer e reconhecer as cores da coleta seletiva, 

conscientizando nas crianças a importância do nosso planeta como um todo e mostrando que nós somos os 

maiores responsáveis por esse cuidado De geração em geração: Estimular os valores das famílias; resgatar 

brincadeiras e culinárias, explorando com as crianças e suas famílias momentos de pesquisa e troca de 



opiniões. Primavera: explorar cores, flores e estação do ano, explorar tipos de frutas e incentivar o cuidado 

com o meio ambiente, fazendo com que as crianças percebam a beleza da natureza e se interessem por sua 

preservação. Mês da criança: resgatar o respeito e direitos da criança, explorar brincadeiras e confecção de 

brinquedos, proporcionar atividades lúdicas e interação entre as turmas, oferecendo atividades divertidas e 

especiais homenageando nossos pequenos com muita alegria. Mês Brasil: Explorar as etnias, valorização e 

respeito pelo ser humano, estimulando o interesse por novas culturas, descobrindo novos valores e 

vivências. Natal: explorar o verdadeiro significado, confecção de enfeites para a sala, creche, incentivando 

as crianças sentimentos de amor, harmonia, renovação e socialização para um mundo melhor. Sexta em 

cena: estimular a expressão corporal, musical e teatral através de apresentações no pátio para toda a creche, 

oferecendo um ambiente de expressão e criatividade, preservando a individualidade de cada criança. 

Teremos também as semanas educativas: Mulher- valorizar e conscientizar sobre a importância na 

sociedade, culinária e homenagem; Autores literários: estimular o gosto pela leitura, valorizar autores da 

nossa cidade, conhecer obras; Mãe: resgatar seu valor, importância na família; Pipa sem cerol: conscientizar 

sobre o perigo, resgatar a brincadeira de forma saudável, confecção e brincadeira; Carlos Gomes: explorar 

variados instrumentos de ópera, conhecer a obra, estimular e ampliar o gosto musical; Idoso: valorização e 

conscientização da importância na sociedade, explorar a convivência na escola; Conscientização sobre 

posse de animais: estimular o cuidado e vivenciar um momento com algum animal de estimação, pesquisar 

sobre animais na família. 
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AGII – C – 2017 

A educação infantil é a primeira porta de acesso da criança com a sociedade, onde ela constrói suas 

hipóteses e aprendizagens sobre o mundo, é o momento de novas conquistas e descobertas, trazendo 

experiências e aprendizagens que valorizam e orientam o início da vida escolar, a criança tem a 

oportunidade de frequentar um ambiente de socialização, convivendo e aprendendo sobre sua cultura 

mediante diferentes interações, na instituição de educação infantil, que é a primeira etapa da educação 

básica, e destina-se a crianças de zero a cinco anos e onze meses, visando a proporcionar-lhes condições 

adequadas de desenvolvimento físico, psicológico, intelectual e social, promovendo a ampliação de suas 
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experiências e conhecimentos. Passa então a exercer a cidadania desde cedo e concretiza-se em ações e 

atitudes que vivenciamos no dia-a-dia. A convivência social exige regras que podem ser impostas a partir 

de interesses de um grupo ou de uma pessoa, com isso entra a Educação Básica de qualidade que é um 

direito assegurado pela Constituição Federal e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Sendo assim a 

educação deve proporcionar o desenvolvimento humano na sua plenitude, em condições de liberdade e 

dignidade, respeitando e valorizando as diferenças, usando um espaço privilegiado que a criança inserida 

relaciona – se com novos ambientes e conhecimentos. É importante propor trabalhos em grupos e misturar 

alunos que apresentem diversos níveis de aprendizagem para que cada um desenvolva diferentes maneiras 

de pensar e trabalhar. A infância é a idade das brincadeiras, por meio dela a criança satisfaz grande parte 

de seus interesses e necessidades, desorganiza, organiza e reconstrói o mundo, através do lúdico. Tanto 

para Vygostsky como para Piaget, o desenvolvimento não é linear, mas evolutivo, e nesse trajeto a 

imaginação se desenvolve. Uma vez que a criança brinca e desenvolve a capacidade para cada tipo de 

conhecimento e ela dificilmente perde esta capacidade. Portanto a proposta pedagógica será pautada no 

bem estar da criança e dará oportunidade a ela de se desenvolver, através da interação com o outro. 

É o adulto, na figura do professor, portanto, que, na instituição infantil, ajuda a estruturar o campo das 

brincadeiras na vida das crianças. Consequentemente é ele que organiza sua base estrutural, por meio da 

oferta de determinados objetos, fantasias, brinquedos ou jogos, da delimitação e arranjo dos espaços e do 

tempo para brincar. Por meio das brincadeiras os professores podem observar e constituir uma visão dos 

processos de desenvolvimento das crianças em conjunto e de cada uma em particular, registrando suas 

capacidades de uso das linguagens, assim como de suas capacidades sociais e dos recursos afetivos e 

emocionais que dispõem.( Referencial Curricular Nacional para a educação infantil,1998,p.28) 

A turma do agrupamento II C é constituída por uma professora e duas monitoras que auxiliam, os alunos 

são formadas por meninos e meninas que moram próximos a escola, essa divisão é realizadas através da 

idade, trazendo novas experiências vividas pelo aluno com outras pessoas que irão marcar e apresentar 

objetos com um sentido afetivo, sendo determinante para uma boa qualidade e uma boa relação entre os 

indivíduos. A sala do agrupamento II C é composta por 31 crianças ( 21 meninas e 10 meninos ) com idade 

entre 1 (um) à 3 (três) anos. Sendo 22 crianças que já estavam na CEI e 9 com matrículas realizadas no ano 

de 2017. Sete crianças usam transportes escolares para se deslocarem até o CEI, sendo que a maioria vem 

acompanhada pelos pais. Quatorze crianças ainda usam fraldas e começaremos o processo de desfralde no 

final do mês de março passando o período de adaptação onde as crianças estarão mais seguras. 

Segundo Wallon argumenta que as trocas relacionais da criança com os outros são fundamentais para o 

desenvolvimento da pessoa. A confecção da turma é realizada por sorteio para cada agrupamento, porém 



sempre que aparecer irmãos gêmeos coloca-se em salas diferentes para que cada um crie sua autonomia e 

identidade. Nas atividades o professor se torna mediador do ensino dos alunos e não apenas o detentor do 

saber. Com uma boa relação com seus alunos, o professor consegue administrar uma melhor forma de 

ensinar e realizar a interação entre o tema abordado e interesse dos seus alunos. Começamos nossa rotina 

através do acolhimento que será realizado na sala de referência de cada agrupamento onde as crianças serão 

recebidas com muita alegria, promovendo um ambiente seguro, tranquilo e alegre, com brincadeiras, 

brinquedos, livros,gibis, músicas, e outras. No café da manhã - As crianças serão conduzidas ao refeitório 

pela professora, juntamente com as monitoras, com músicas que estimulem a alimentação, e no refeitório 

continuarão a serem incentivadas a consumirem os alimentos oferecidos. Roda de Conversa - será realizada 

todos os dias na sala de referência ou em outro local, onde será realizada a chamada, falaremos sobre o 

calendário, clima, quantos somos, aniversariantes (se houver), momento da história, brincadeiras 

pedagógicas, regras e combinados e outros. Atividade Pedagógica, as atividades serão embasadas nos 

projetos e semanas educativas que completam e enriquecem o processo de ensino aprendizagem, durante a 

realização das atividades, será dividida em turmas metade com monitoras e a outra com o educador para 

que melhor possam compartilhar os conhecimentos. A estes princípios cabe acrescentar que as crianças têm 

direito, antes de tudo, de viver experiências prazerosas na escola e que esta não pode ser pensada como 

instituição da família, mas como ambiente socializador diferente do familiar. Cada princípio será 

desenvolvido de acordo com a faixa etária das crianças. No caso da autonomia é trabalhado em todos os 

momentos na hora troca cada um pega sua mochila, café e almoço comem sozinhos, guardam seus 

pertences, escovam os dentes sozinhos. As crianças são separadas para cada monitora para que auxiliem 

em suas trocas. A educação é o meio através do qual esse conhecimento, próprio dos componentes de 

determinada sociedade, é reproduzido e recriado a cada nova geração. A escola é um lugar especial de 

produção e de reprodução de um tipo especial de conhecimento. Atualmente entendemos que a criança, 

nesta etapa da vida, depende do outro para sobreviver e aprender e esta condição de dependência não deve 

ser entendida como fragilidade ou incapacidade, mas como fator estimulante para o desenvolvimento 

infantil. Portanto, a criança é sujeito social, que aprende e desenvolve no processo das interações sociais. 

Vygotsky demonstra a grande importância do outro, não só no processo de construção do conhecimento, 

mas também de constituição do próprio sujeito e de suas formas de agir. Segundo Tassoni (2000, p. 270), 

Toda aprendizagem está impregnada de afetividade já que ocorre a partir das interações sociais, num 

processo vincular. Pensando, especificamente, na aprendizagem escolar, a trama que se tece entre alunos, 

professor, conteúdo escolar, livros, escrita etc. não acontecem puramente no campo cognitivo. “Existe uma 

base afetiva permeando essas relações”.Com a proposta sócio – interacionista e a Pedagogia de Projetos, o 

trabalho central é o desenvolvimento de um indivíduo capaz de construir relações com o meio social e físico 



em que vive. Educar portanto é mais do que reproduzir conhecimento, é incentivar o desejo de 

desenvolvimento continuo. 

É realizado a interação com várias faixa etárias o agrupamento IIC se socializa com agrupamento I,II e III 

não somente na hora das refeições mas também em atividades estipuladas pelas professoras para 

estimulação e cuidado com os menores. O trabalho educativo será com diferentes tipos de atividades 

individuais e coletivas. Sempre que possível, utilizaremos todos os espaços disponíveis no CEI como, 

parque, um lugar em que a atenção deve ser dobrada, sempre auxiliando e interagindo com as crianças. Por 

diversas vezes, é no momento do parque que surgem as brincadeiras que as crianças mais se interessam; 

Tanque de areia: Brincadeiras diversas com baldinhos estimulando coordenação motora e socialização e 

atividades com areia; Refeitório, neste ambiente é possível apresentar a importância dos alimentos, as 

vitaminas necessárias para o funcionamento do corpo humano, trabalhar a autonomia, pois as crianças se 

servem sozinhas. Apresentar também que o refeitório é um momento de interação e de respeito com o 

próximo; Casinha de Boneca/Fantasia, Neste espaço, o foco será o estimulo da imaginação da criança, onde 

ela associa o mundo real com o mundo do “faz – de – conta”; Sala de Aula, Neste momento que ocorre a 

total socialização entre crianças e professora. Com o objetivo central de proporcionar novos conhecimentos 

às crianças e aperfeiçoamento dos conhecimentos já adquiridos. Neste ambiente que a criança terá acesso 

a letras, números, figuras, onde a criança terá uma aprendizagem lúdica. Neste ambiente será trabalhado: 

chamada, quantos somos, cartaz do tempo, aniversariantes, roda da conversa entre outras atividades. 

Nas atividades em sala e fora, faremos uso de diversos materiais entre lápis de cor, papel sulfite, cola, 

tesoura, giz de lousa, giz de cera, massa de modelar, tinta guache, glitter, retalhos de tecidos, revistas, 

papelão, caixas, sucata/reciclagem e atividades que envolvam higiene bucal. 

A avaliação durante esse processo consiste em observar e acompanhar os alunos como um todo e individual, 

anotando todos os aspectos, refletindo sobre o conteúdo e modo de trabalho e os resultados obtidos será 

através de atividades, brincadeiras, momentos de interação em sala e fora da mesma. O registro será 

apresentado através dos trabalhos, relatórios de avaliação individual, cartazes e fotos divulgados em 

reuniões de pais e exposições realizadas todo final de semana educativa e etapa do projeto concluído. 

“A avaliação é um instrumento de reflexão sobre a prática pedagógica na busca de melhores caminhos 

para orientar as aprendizagens das crianças. Ela deve incidir sobre todo o contexto de aprendizagem: as 

atividades propostas e o modo como foram realizadas, as instruções e os apoios oferecidos às crianças 

individualmente e ao coletivo de crianças, os agrupamentos que as crianças formaram, o material 

oferecido e o espaço e o tempo garantidos para a realização das atividades.” 



Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil (BRASIL, 2009, p. 16). 

HOFFMANN (1996) afirma que a avaliação na Educação Infantil precisa resgatar urgentemente o sentido 

essencial de acompanhamento do desenvolvimento e de reflexão permanente sobre as crianças em seu 

cotidiano educativo, como elo na continuidade da ação pedagógica, ou seja, como norteador da ação 

pedagógica do professor. 

O trabalho com o agrupamento II terá como foco os seguintes projetos: Projeto Adaptação onde visa 

organizar situações para que os familiares acompanhem seus filhos até a sala de aula, dando–se assim o 

início a adaptação e readaptação das crianças que já frequentavam o CEI, são muitas novidades, professora, 

monitoras e novos colegas, e para fazer desse momento o mais agradável possível vamos deixar um 

ambiente acolhedor, com dedicação, amor, carinho e paciência, para que tanto a crianças e seus familiares 

possam criar com a escola relações afetivas destinadas a favorecer a construção de um mundo social mais 

amplo, observando e percebendo o estilos e maneiras diferentes de agir de cada educando para que seja 

feita a melhor adaptação, com incentivos para que os mesmos gradualmente interiorizem as diferentes 

rotinas e ações que deverão realizar, através de brincadeiras, roda, contação de histórias e conhecendo os 

espaços internos e externos do CEI; Projeto desfralde, é muito importante é um processo relativo simples, 

e com várias etapas. As crianças podem levar alguns dias ou meses para aprender, por isso necessita de 

paciência e esperar o momento certo. Ensinar cuidados que se deve ter nesse momento, estimular a retirada 

da fralda, trabalhar sempre em parceria com a escola e família, evitar processos violentos tornando assim 

um processo divertido e lúdico para a criança com a confecção de um cartaz falando tchau fraldinha, Projeto 

Circo, através Do Projeto circo buscamos promover novas experiências, para que as crianças se socializem, 

interajam e busquem aspectos afetivos, cognitivos e sociais, despertado o imaginário e focando no respeito 

as diferenças de povos, linguagens e tendo sempre como base o brincar de forma lúdica, ampliando e 

resgatando um pouco sobre a história desse mundo tão mágico que despertam curiosidades. Na Educação 

Infantil, devemos promover experiências significativas de aprendizagem da língua, por meio de um trabalho 

com a linguagem oral e corporal. Contaremos para as crianças a história do circo, importância dos animais 

que moravam no circo e que hoje não estão mais, além de transmitir a magia e a alegria de forma lúdica, 

incentivando novas gerações e despertado-as para o mundo de imaginação e fantasia. Trabalhando junto 

com esse projeto faremos o uso do incentivo a higiene. Estimular nas crianças a vontade de realizar sua 

higiene e favorecer um ambiente rico em estímulos, onde poderá conhecer e viver novas experiências. 

Projeto Partilha, buscamos promover novas experiências, interação e socialização, não há como crescer no 

cognitivo se não houver relação com as pessoas. Desde a educação infantil os verdadeiros valores precisam 

ser abordado, no sentido de construção da personalidade, toda pessoa está em constante aprendizado. Na 



Educação Infantil, devemos promover experiências significativas de aprendizagem da língua, por meio de 

um trabalho com a linguagem oral e corporal. Trabalhando assim nesse projeto a ação com atividades que 

as façam refletir sobre o comportamento humano, agindo em prol a um bem comum, descobrindo a 

amizade, respeito e a partilha. Projeto Colheita CampoxCidade), As crianças realizaram um passeio no Sítio 

são José onde poderão observar como é a vida no campo, conhecer e brincando com animais, os meios de 

transportes que são utilizados, alguns alunos já conhecem essa realidade e já sabem as diferenças entre a 

zona rural e na zona urbana e o que cada uma oferece. É importante que no trabalho e nas atividades seja 

diferenciadas as características e a importância do campo e da cidade valorizando a relação de troca entre 

esses dois meios. Tendo como encerramento a nossa festa da colheita com apresentações de músicas com 

temas a respeito. Projeto Coleta seletiva, Trabalhar as cores referentes a cada lixo para que conheçam de 

maneira lúdicas é muito importante eles diferenciarem e saberem como cada lixo fica e para que serve a 

reciclagem, sabendo que devem cuidar do meio ambiente em que vivem e dar mais importância ao 

desperdício e cuidando do que tem. Construir brinquedos utilizando sucata é uma maneira simples e atrativa 

de mostrar às crianças que materiais que costumam ter como destino o lixo podem se tornar objetos úteis e 

interessantes. Além de desenvolver a criatividade, este tipo de atividade contribui para a percepção de 

valores importantes sobre a preservação ambiental e são fundamentais na formação de cidadãos 

ecologicamente conscientes e responsáveis. Projeto Geração em geração, a importância de resgatar as 

brincadeiras e brinquedos de antigamente, não se trata de enfatizar ou promover essas brincadeiras e 

brinquedos e formas de brincar do passado como as verdadeiras formas de brincar e muito menos 

desvalorizar o novo, mas sim tornar a opção de ter no lazer dessas crianças algo que possa mostrar que com 

simples objetos e gestos podemos também sentir alegria proporcionado pelo simples fato do brincar. Projeto 

Primavera, tempo de cores, alegria e comemorações possibilita a criatividade, a investigação e a observação 

para a realização de ações em proteção ao meio ambiente. É umas das estações mais esperadas onde tudo 

fica mais bonito e colorido, fazendo com que as crianças vivencie a alegria da estação com flores coloridas 

e o convívio com a natureza, podendo então trabalhar as estações do ano, as flores, e cuidados com o meio 

ambiente. Projeto Mês da criança, oportunizar o desenvolvimento da consciência crítica da criança em 

relação á sua condição de cidadã, sujeito de direitos e deveres, proporcionando atividades lúdicas de 

aprendizagem, durante a semana da criança, atividades extraclasse, variadas e interessantes, visando dar a 

criança oportunidades de lazer e sociabilidade educativas, valorizar a criança, estimular a auto-estima 

infantil, evidenciar direitos e deveres da criança, desenvolver o raciocínio-lógico, a expressão oral e 

corporal, a coordenação motora, a percepção auditiva e visual da criança 

Proporcionar jogos e brincadeiras, gincanas, pequiniques, etc. Projeto Brasil falar sobre nosso país, nossa 

bandeira eles já terão um pré conhecimento devido ao hasteamento de 15 em 15 dias na escola, sobre nossa 

cultura negros, indígenas, brancos, explorar e realizar várias atividades e brincadeiras relacionadas ao tema 



para desenvolver nosalunoso sentimento de amor e valorização a Pátria, proporcionar situações de 

brincadeiras diversas, desenvolver alinguagemoral e corporal eincentivaro amor à Pátria e Projeto Natal 

não focar em papai noel que é um comércio e sim trazer para as crianças o realmente sentido de natal 

família, união, amizade e amor. O Natal é a data que comemoramos o nascimento de Jesus, devemos então 

apresentar músicas, conhecer o verdadeiro espirito natalino, respeitar as crenças e diferenças de religião. ( 

Todos visando e buscando a melhor maneira para o desenvolvimentos cognitivo da criança) e também 

trabalharemos as SEMANAS EDUCATIVAS (Semana da mulher mostrando a importância do trabalho da 

mulher nos dias atuais na sociedade, seus direitos e deveres, realização de palestras com participação das 

mulheres, Semana Literária de autores campineiros mostrar o diversos gêneros de linguagem apresentar os 

autores campineiros, trabalhando poesias, etc, Semana da mãe não trabalharemos especificamente a mãe e 

sim a família pois tudo depende da realidade da turma, a pessoa responsável pela criança terá um dia de 

beleza na escola com seus filhos, interação e socialização família escola, Semana pipa sem cerol, 

incentivando a brincadeira sem o cerol, mostrando o prazer de se realizar uma brincadeira que não coloque 

em risco a vida da criança e de outras pessoas Semana Carlos Gomes, trabalhando os diversos gêneros 

musicais e mostrando as diferenças e apresentando todos os instrumentos que podem ser usados e confecção 

com sucatas, Semana do idoso, uma semana rica e prazerosa com socialização da família com a escola, 

participação das vovós na sala de aula, trazendo brincadeiras e histórias antigas que as crianças não 

conhecem, Semana educativa sobre posse e propriedade de animais domésticos ou de estimação), trabalhar 

o cuidado e respeito com os animais, o incentivo ao cuidar e respeitar todos os seres vivos e também o 

projeto Sexta em cena ( As apresentações se darão semanalmente por escala das turmas fazendo com que 

todos participem do projeto, seus temas sempre adaptados as realidades e dificuldades apresentadas em sala 

de aula e lincados ao projeto e semanas educativas) uma troca de experiências constantes devido à mistura 

de idades. 
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Agrupamento AGII D 

Ano :2017 

Na educação infantil temos como referência, Vygotsky, Jean Piaget, Wallon entre outros. Segundo Wallon 

podemos despertar o interesse da criança em seus conhecimentos prévios, exterioridades da afetividade, da 

motricidade e da inteligência, desenvolvendo com as crianças experiências que agucem o seu desejo pelo 

aprendizado de forma lúdica, intensificando o aprender brincando, de modo que elas se apropriem de si 

enquanto indivíduos, dos aspectos físicos do espaço, das pessoas próximas a elas, envolvendo-se nos 

aspectos da linguagem, da cultura e nas estruturas de cada estágio que a criança vive em seu processo de 

desenvolvimento. Segundo Piaget, os jogos e as atividades lúdicas tornam-se significativas à medida que a 

criança se desenvolve, com a livre manipulação de materiais variados, ela passa a reconstituir, reinventar 

as coisas, o que já exige uma adaptação mais completa. Essa adaptação só é possível, a partir do momento 

em que ela própria evolui internamente, transformando essas atividades lúdicas, que é o concreto da vida 

dela, em linguagem escrita que é o abstrato. A turma do agrupamento II D é composta por 31 crianças, 

sendo 16 meninos e 15 meninas, com idade entre 2 anos a 3 anos e 11 meses vem de um contexto de 

moradores do bairro Porto Seguro que se classifica um bairro de classe média, sendo famílias de culturas 

diversificadas, uma turma heterogenia, a maioria participativa sendo que algumas crianças por serem 

menores apresentam dificuldades de concentração, avaliando esse momento procuro trabalhar de diferentes 

formas, como cantinhos hora com grupos mistos, hora roda, hora individual, hora com pequenos grupos de 

meninos e meninas, para que esta atividade seja prazerosa e compreendida pela turma proponho que 

ocorram estas atividades em diversos ambientes sendo eles momentos em sala com cantos da leitura, da 

pintura, colagem, caixa surpresa onde surge toda dinâmica que a proposta pedagógica necessita para 

apresentação a turma inserida pela rotina. Visto segundo Vygotsky, que a criança aprende com o outro e 

com a sociabilidade, procuro favorecer momentos ricos nos espaços oferecido pelo CEI tais como: solário 

trabalharei com brincadeiras, cantigas de roda, banho de sol, ensaios de apresentações de sexta em cena, 

momentos de brincadeiras com blocos lógicos, parque interno; trabalharei a coordenação motora e a 



socialização, parque externo; trabalharei habilidades motoras, contato com a natureza, equilíbrio, sensação 

de velocidade e de tempo, casa de boneca; trabalharei a criatividade, faz de conta, fantoches e contação de 

histórias. Meu trabalho será baseado no interesse participativo das crianças, trazendo novidades de modo a 

desafiá-las. Portanto, à medida em que as crianças se sentem livres e seguras, sinto que oportunizei a elas 

momentos de aprendizagem significativo, sendo assim a turma ira se soltando e aprendendo a cumprir os 

combinados de forma suave e divertida, com isso, cantaremos, contaremos histórias, brincaremos e 

exploraremos as mais variadas formas de aprendizagem, sempre respeitando seus limites e tempos de 

aprendizado. Através das reuniões pedagógicas que acontecem periodicamente em nossa creche, foi 

discutido pelo corpo docente segundo o calendário divulgado pela Secretaria Municipal de Educação as 

melhoras propostas para serem desenvolvidas no decorrer do ano letivo em nossa unidade, após discussão 

foram escolhidos os projetos e semanas educativas, buscando estimular e promover no melhor 

desenvolvimento global das crianças, sendo eles os seguintes projetos: Adaptação - proporcionar 

experiências agradáveis, promovendo condições adequadas para alcançar que as crianças tenham uma boa 

socialização entre a turma. Circo - Explorar movimentos com o corpo, promovendo o desenvolvimento da 

motricidade ampla, equilíbrio e lateralidade, proporcionarei o contato com materiais e texturas variados, 

promoverei o contato com cores, formas e tamanhos, construindo nações sobre esses atributos. Partilha - 

Oportunizar a criança, através de ações diárias, situações que o levem a desenvolver relações de amizade, 

para a construção do respeito, partilha e coleguismo, oportunizar a criança diferentes situações lúdicas, para 

que através da convivência em grupo possa desenvolver a sociabilidade, autonomia, cooperação, respeito e 

solidariedade. Colheita – Incentivar as crianças o gosto pelas brincadeiras antigas, oferecendo-lhes 

oportunidade de descontração, socialização e ampliação de seu conhecimento através de atividades 

diversificadas, cantigas, pesquisa e apresentações características à festa da colheita e também pelo interesse 

no cultivo e alimentação saudável. Coleta Seletiva - Reconhecer a matéria (lixo) como produto advindo dos 

recursos naturais, compreendendo a necessidade de aproveitamento, objetivando a integração e a 

harmonização entre ser humano e meio ambiente, para uma melhor qualidade de vida. Geração em Geração 

– Instigar a criança, familiares a respeitar os outros e entender seus direitos e deveres, conduzir a criança a 

construir sua identidade pessoal, incentivar o aluno a valorizar e respeitar a diversidade, reconhecer valores 

como: amor, igualdade, ética, cidadania, solidariedade e respeito, situar a criança no presente, para que ele 

se sinta parte integrante da história e resgatar valores culturais. Primavera – levar a criança a conhecer e 

diferenciar as estações do ano despertando a importância de cada uma para nossa vida além de embelezar 

a natureza, desenvolver a percepção sensório-motora e cognitiva, a coordenação motora, as linhas, as cores, 

os aromas, as medidas, os numerais, formas e texturas. Mês das crianças – promover, durante a semana da 

criança, atividades extra sala, variadas e interessantes, visando dar a criança oportunidades de lazer e 

sociabilidade educativas, estimular a autoestima infantil, a expressão oral e corporal, a coordenação motora, 



a percepção auditiva e visual da criança, proporcionar jogos e brincadeiras educativas, Brasil – resgatar os 

valores cívicos da nossa sociedade, conscientizando sobre a importância do patriotismo em nossa nação. 

Natal – participar de atividades que envolvam histórias, brincadeiras e canções para despertar e esclarecer 

curiosidades sobre o mesmo, produzir trabalhos artísticos, utilizando a linguagem do desenho, da pintura, 

da colagem e da construção. Além de trabalharmos os Projetos, ampliaremos nosso conteúdo com as 

Semanas Educativas que teremos nesse ano letivo como: Semana da Mulher - entender a figura da mulher 

e valorizar o gênero feminino na sociedade, Semana Literária de Autores Campineiros - estimular as 

crianças a ouvir história e ter o gosto por ela, fazer com que tenham o hábito de escutá-las e venha e reconta-

las. E principalmente valorizar o livro como fonte de entretenimento e conhecimento na sua cidade; Semana 

Da Mãe - fortalecer os laços afetivos na família, valorizando o papel da mãe, mãe adotiva, ,mãe avó, mãe 

tia, mãe pai, conscientizar as crianças sobre valores obediência, respeito e compreensão no seu convívio 

social; Semana Pipa sem cerol: transmitiremos às crianças a importância do brincar de forma segura; 

Semana Educativa Carlos Gomes faremos uma pesquisa baseada nas obras desse gênio, que foi o mais 

importante compositor de ópera brasileiro; Semana Educativa do Idoso: trabalharemos a sabedoria e o jeito 

acolhedor de ser dos avôs e o jeito transmite suas experiências aos netos de forma carinhosa e pura; Semana 

Educativa de conscientização sobre posse de animais: identificar os animais, terrestres, aéreos e aquáticos 

reconhecendo suas diferenças e participar de atividades que desenvolva a coordenação motora fina e a 

criatividade. Avaliarei meu trabalho de forma continua, através de observações diárias, e ao final de cada 

projetos e semanas educativas, publicarei as atividades desenvolvidas pelas crianças em forma de cartazes, 

fotos, maquetes, apresentação de sexta em cena, semanários, relatórios, reuniões de pais e avaliações 

trimestrais. 

A principal meta da educação é criar homens que sejam capazes de fazer coisas novas, não simplesmente 

repetir o que outras gerações já fizeram. Homens que sejam criadores, inventores, descobridores. A segunda 

meta da educação é formar mentes que estejam em condições de criticar, verificar e não aceitar tudo que a 

elas se propõe. 
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AGRUPAMENTO II E – PROFESSORA: Juliana Amorim. 

Sabemos que a educação infantil é voltada para o educar e cuidar, bases de sustentações essas que são 

indispensáveis e inseparáveis, pois não podemos educar uma criança sem os cuidados necessários que ela 

necessita nesta fase de sua infância, e na minha opinião uma educação de qualidade se faz a partir do 

momento quando o educador se compromete a traspor o educar e o cuidar respeitando o espaço da criança, 

valorizando o trabalho coletivo, a interação com outro e com o mundo ao seu redor, portanto baseio minha 

visão de criança, de educação infantil na teoria vigotskyana , e assim como ele acredito plenamente no 

sócio-interacionismo, ou seja, no trabalho coletivo cooperativo; para ele a zona de desenvolvimento 

proximal possibilita a interação entre sujeitos. Portanto: 

A interação se dá através do outro mais experiente. A criança inclui estímulos ausentes do seu campo visual 

imediato, suas operações práticas são menos impulsivas e espontâneas do que as de chimpanzés, com a fala 

planeja, executa algo visível, assim, age num processo psicológico complexo, usando o signo, uma 

atividade especificamente humana. (VYGOTSKY, 2005: 43). 

Mas não podemos deixar de lembrar que além do educador possibilitar a coletividade entre crianças, existe 

aí, a particularidade de cada criança, ou seja, cada um tem seu próprio ritmo, e que devemos enquanto 

educadores conscientes respeitá-los, portanto, se levamos isso em consideração, possibilitamos uma 

aprendizagem mais eficaz, acredito que a criança vem em primeiro lugar em qualquer situação, e assim o 

http://www.anped.org.br/reunioes/23/textos/2019t.PDF


que diferencia a infância do mundo adulto é a particularidade da mesma, o seu jeito de ser, pensar e agir; 

porém, há uma triste realidade que ainda ameaça essa infância tão pura, é o egoísmo dos adultos em querer 

transformá-los em adultos em miniatura. 

No agrupamento IIE estão matriculados 28 crianças, compostas por 20 meninos e 8 meninas, sendo 

perceptível que o gênero masculino predomina; e com uma frequência de 23 a 25 crianças; com 1 professora 

e 2 monitoras. São crianças de idades entre 2 a 3 anos, a maioria estão com o desenvolvimento físico próprio 

de cada idade, alguns acima e outros abaixo. Tem aqueles que este é o primeiro ano na escola, observo que 

a maior parte da turma são os pais que trazem, alguns pai e mãe, outros só o pai ou só a mãe, não havendo 

crianças que venham de transporte escolar. A classe é bem heterogênea, ou seja, bem diversificada, por 

exemplo: tenho duas crianças que são gêmeos, mas seus irmãos ficam em outra sala por critério da direção, 

pois um é sempre mais dominante que outro, isso poderia interferir na autonomia e aprendizagem do outro, 

por isso a separação. Alguns que tem mais tempo na escola, já reconhece cores, números, músicas, tem 

mais facilidade de aprendizagem, e aqueles que por ser o primeiro ano no mundo escolar, ainda apresentam 

dificuldades, como coordenação motora, fala, e em outras quesitos que serão observados no decorrer do 

ano letivo. 

Tenho crianças que já vieram desfraldadas, pedindo o uso do banheiro, mas tenho aproximadamente 10 

crianças que ainda fazem o uso da fralda e no mês de março iniciaremos o projeto desfralde, no qual a 

direção pediu a lista de crianças prontas para esse processo, logo foi me entregue um manual em que traz 

um pequeno texto de introdução, falando desse processo nesta fase, e dando dicas relevantes desde ao 

acordar até o dormir para as famílias estarem utilizando nesse procedimento; o mesmo já foi enviado no 

caderno de cada criança; o projeto se dá juntamente com a ajuda da minha equipe e a família. Será realizado 

um painel do desfralde para ajudar nesse processo, e sabemos que é uma fase um tanto complicada, mas de 

extrema importância na vida da criança, em que a mesma está adquirindo sua autonomia. A nossa rotina 

começa com o acolhimento, sendo que a monitora é quem recebe a criança na porta, e eu fico dentro da 

sala acolhendo a turma com alguma atividade que chame a atenção deles e os ajude a se sentirem mais à 

vontade naquele ambiente, e para cada dia reservo um tipo de atrativo, como: brinquedos diversos, peças 

de encaixe, roda de música, contação de história ou desenho na TV.; optei por esse método porque acredito 

que na educação infantil a diversidade de materiais faz toda a diferença, e a criança sente isso. Todos os 

dias é realizada a roda de conversa, onde é um momento crucial na formação deles pois é ali que 

dialogamos, que a linguagem oral /escrita, música acontecem, muita das vezes os deixo livres para se 

expressarem, faço a chamada através de fichas com os nomes deles, dessa maneiro já trabalhamos o 



letramento, levo assuntos e matérias interessantes já explicando de uma maneira lúdica qual será a nossa 

atividade pedagógica do dia, e a maioria participa e demostra bastante interesse. 

Todos os dias realizo uma atividade pedagógica com a turma, seja no coletivo, individual ou pequenos 

grupos, esse é um momento que sempre procuro diversificar, ou seja, a maneira de realizar não é sempre a 

mesma, pois acredito que algo que se torna rotineiro pode enfadar a criança, até mesmo nós adultos. Utilizo 

três maneiras de realizar as atividades, coletivo, pequenos grupos e individual, acredito que trabalhar 

também com pequenos grupos há uma maior organização, eles vão aprendendo uns com os outros, se 

tornando mais independentes, nesse momento utilizo a seguinte estratégia meninas maiores e menores com 

meninos da mesma maneira, ou então menores com menores e maiores com crianças da mesma estrutura 

física; trabalho muito a autonomia deles na hora da escovação em que deixo eles mesmos segurarem suas 

escovas, mas sempre estou auxiliando; ao maiores peço para guardar seus pertences na bolsa, no almoço 

ensino segurar corretamente a colher, peço que me ajudem a pegar um objeto que não vá machucá-los no 

momento de uma atividade, os maiores eu os ensino e os deixo limparem o nariz quando está resfriado, em 

síntese são maneiras deles se tornarem mais independentes, e estou tendo um retorno satisfatório. Quanto 

as tomadas de decisões no dia a dia da turma são feitas por mim, para estabelecer as regras e combinados 

utilizo um pequeno cartaz com as imagens das regras, esse momento acontece na roda de conversa, assim 

trabalho o visual com as crianças, acredito ser mais eficaz para eles; e as monitoras me auxiliam nas 

atividades, faz as trocas de roupas e fraldas das crianças, levam as mesmas para o uso do banheiro, e saem 

com eles para o parque ou pátio quando é preciso, pois eu permanece na sala de aula, ou solário para 

realização das atividades previstas, saio apenas para as outras dependências da creche, como: o quiosque, 

grama, parque ou pátio apenas para realização de uma atividade que exige esse tipo de ambiente ou estudo 

do meio. 

Quanto a metodologia, emprego muito a linguagem, visual, músicas, recorte e colagem, manuseios de 

objetos, culinárias, contação de histórias, jogos, e etc., são afazeres que muitos já sabem, outros nem tanto, 

mas que eles de uma maneira geral gostam de realizar. Essas atividades são elaboradas semanalmente, ou 

seja, é montado um semanário por mim no qual é enviado para a coordenação, que está avaliará as 

atividades, e se estão dentro do esperado do projeto, este é devolvido com observações se houver 

necessidade, são atividades praticadas dentro da rotina matinal, há um horário estimado para cada prática, 

de 15 a 30 minutos, depende muito como está o ritmo da turma no dia, da quantidade de crianças, são 

questões que variam muito, e que eu procuro me adequar a cada situação. Os materiais são solicitados por 

mim semanalmente, a coordenação através de um caderno que foi disponibilizado para cada professora com 

esta finalidade, cada material que é pedido tem a ver com o tipo de atividade a ser realizada, por exemplo, 



se vou criar um painel com carimbos das mãos da turma, vou solicitar as tintas gauches de cores primárias, 

assim já trabalho cores e textura. 

Além de ser avaliado o processo de ensino aprendizagem da turma em questão, por mim através de registros, 

avaliações e relatórios, acredito ser muito importante a minha avaliação também, porque para que realmente 

as crianças estejam aprendendo com qualidade, com segurança, eu devo me auto avaliar, sempre me 

aperfeiçoar no meu oficio, e também ser avaliada pela minha coordenação, ato que será iniciado a partir 

desse semestre. E o meu trabalho é documentado através de avaliações semanais, relatórios mensais e PP 

anual, estes documentos são enviados por e-mails para meus superiores. 

Trabalhamos com agrupamento por critério da prefeitura de Campinas e da Cei Célia Gaspar, pois esse tipo 

de organização se dar por verberizar a aprendizagem entre a interação das crianças, ou seja, um depende do 

outro, isso se dar quando uma criança menor precisa da ajuda do maior para andar, pegar um objeto, por 

exemplo, comunicar a professora sobre um ocorrido com aquela criança menor que no caso ainda não sabe 

se expressar corretamente, mas o maior já sabe, isso é a interação, e por isso o critério do agrupamento. 

Todavia, o processo da escolha de cada turma dos agrupamentos se dar aleatoriamente. 

Quando iniciamos o ano letivo de 2017 foram escolhidos pelo corpo docente e coordenação as semanas 

educativas indicadaspela prefeitura de Campinas e as datas comemorativas, que são os projetos da Cei Célia 

Gaspar. Este ano a direção da creche optou por trabalhar datas comemorativas pela necessidade e 

características da comunidade atendida, que são os seguinte projetos: sexta em cena, adaptação, desfralde, 

circo, partilha, colheita, coleta seletiva, geração em geração, primavera, mês das crianças, Brasil, natal. 

Semanas educativas, são: mulher, literária de autores campineiros, mãe, pipa sem cerol, Carlos Gomes, 

idoso, conscientização sobre posse de animais. 

O sexta em cena é um projeto da creche, em que tem por objetivo a socialização, o promover de artes visuais 

através de apresentações de peças teatrais e musicais toda sexta-feira, realizada por uma professora de uma 

determinada turma ao final de uma semana educativa ou projeto. O tema escolhido para ser apresentado 

para toda escola, deve estar de acordo com o tema trabalhado na semana. 

Assim como o sexta em cena, a escola também tem o projeto do desfralde que acontece, após dois meses 

do início do ano letivo, porém, é elaborado pela gestão um manual de dicas bem elaboradas, que é enviado 

para as famílias daquelas crianças que já estão preparadas para passar por esse processo, porém antes, a 

gestão me solicitou uma lista de nomes para esse procedimento, o objetivo desse manual e projeto é instruir 

corretamente a família a iniciar o processo do desfralde, e que os mesmos , em conjunto com a escola, possa 



passar por esse processo de maneira prazerosa tanto para a criança quanto para os adultos. Dessa maneira, 

crianças que já passou pelo desfralde e se tornam independentes ao uso do banheiro, já sabem pedir para 

fazer suas necessidades, portanto, estas não tomarão banho na escola, por decisão da gestão, pois nesta 

idade e fase a higiene destas crianças se tornam mais detalhadas, e assim foi tomada essa decisão por 

critérios de segurança e eventuais problemas. 

Cada projeto e semana educativa tem seus objetivos e metodologias diferentes, e neste ano iniciamos com 

o projeto adaptação, e meu objetivo com o mesmo foi preparar e promover um ambiente acolhedor, 

passando confiança para as crianças, oportunizá-las a vivencias de situações a favorecer o desenvolvimento 

da integração, participação e convivências; integrar a criança com o meio, adaptar-se as regras de 

convivência, adotar hábitos higiênicos, desenvolver a autonomia e identidade. Nesse projeto usei algumas 

metodologias, como roda de conversa, muita música, atividades de manuseios como revistas, massinhas; 

trabalhei com texturas, brincar nos cantinhos, contar história, estudo meio, ou seja, passeio pela escola para 

que pudessem conhecer a escola, brincadeiras no pátio, explorando seus movimentos correr subir e saltar. 

Com o fim deste projeto iniciou-se a semana educativa da mulher no qual quis objetivar a importância e 

valorização da mulher na sociedade, fiz rodas de conversas, atividades coletivas, houve um momento em 

que levei alguns objetos que as mulheres usam, como colar, cintos, pulseiras, batons, saltos e etc., para que 

a turma assimilasse melhor com o visual o que estávamos de fato trabalhando, ou seja, o reconhecimento 

da figura mulher, quis também situar as crianças o dom de gerar que só a mulher tem, e o fiz através de 

fotos das próprias mães da turma no qual enviaram para mim, também levei para nossa roda um bebe de 

verdade, foi muito produtivo, por fim montei nossa exposição com demonstrações de nossas atividades. 

O projeto circo iniciou no mês de Março com duração de três semanas, e minha intenção foi possibilitar 

através do lúdico o conhecimento sobre a vida circense, o conhecimento e o gosto pela diversidade, 

considerando os valores concedido a elas. Ideias as diferentes línguas de expressão através do mundo 

mágico de imaginação e fantasia. Também quis trabalhar o desenvolvimento da linguagem oral, 

coordenação motora, criatividades; identificar personagens circenses e suas finalidades; compreender a 

cultura circense, estimular a concentração e atenção; desenvolver a motricidade ampla e fina; estimular a 

socialização através de atividades coletivas, identificar cores e formas; trabalhar o equilíbrio; trabalhar 

números e alfabeto, ou seja, as principais letras do tema C de circo e P de palhaço. As metodologias 

aplicadas foram contar histórias; filmes voltados para o tema circo; poesias; músicas; culinária circense; 

atividades coletivas e individuais; confecção de jogo; socialização entre turmas; caixas surpresas. Ao final 

montei nossa exposição no pátio para visualização de todos. 



No mês de Abril iniciará o projeto partilha, e terá duração de duas semanas. Meu objetivo será permitir a 

criança uma nova visão da celebração da páscoa, realizando comparações entre a páscoa cristã e a páscoa 

comercial, levando-a a mesma a reflexão e tomada de consciência, ou seja, o que é mais importante? Assim 

tendo como finalidade vivencia-los a cultura e história através da atividades individuais e coletivas para 

que possam entender e praticar valores como partilhar, amor e solidariedade. Tenho também como objetivo 

especifico fazer com que a criança vivencie o verdadeiro sentindo da páscoa, que adquiram valores que são 

para a vida toda, o estimulo da linguagem oral através da roda, praticar a partilha através da socialização, 

ouvir e assistir histórias relacionadas ao tema, atividades de integração etc., objetivos esses que usarei as 

seguintes metodologias culinária, pinturas, colagens, rodas de conversas, músicas e contos, mesa posta da 

verdadeira páscoa cristã, socialização entre turmas; e ao fim irei expor todas nossas atividades para que os 

pais, funcionários, outros agrupamentos, equipe da creche vejam nosso trabalho. 

Com o termino do projeto partilha, darei início à semana educativa autores literários campineiros que terá 

duração de uma semana em que visarei levar ao conhecimento da turma obras de artes literárias da nossa 

região, e além disso levar a leitura para o mundo infantil, deixando com que a criança se sinta atraída pela 

mesma e o objeto livro, explorando as formas, cores e imagens, a partir desse conhecimento literário 

deixarei com que as próprias crianças criem sua própria arte, deixando a imaginação deles fluir de maneira 

lúdica e significativa, tornando a partir dessa metodologia, no caso o trabalho coletivo uma fonte de 

aprendizagem e estimulo para as crianças. 

Logo em seguida vou dar início a semana da mãe com duração de duas semanas de trabalho, sendo esta 

uma data comemorativa muito importante na nossa cultura brasileira e muito valorizada. Terei como 

objetivo trabalhar a valorização da figura mãe, valorizar a mesma, homenageá-las através de atividades 

confeccionadas pela turma, desenvolver a atenção e criatividade, conhecer direitos e deveres dos membros 

da família e em especial das mães, enfeitar murais e painéis, identificar a letra do nome da mãe, bem como 

a palavra mãe, estimular a linguagem e etc., na metodologia utilizarei roda de conversa, músicas 

relacionadas ao tema, contar história, ornamentações de murais, confecção de lembranças para as mães. No 

encerramento desta semana montarei a nossa exposição no pátio e será também organizado pela gestão um 

dia da beleza em homenagem ás mães. 

Em seguida darei início ao projeto colheita com duração de quase três semanas no qual objetivarei trabalhar 

em primeira instância o reconhecimento e gratidão a Deus ao trabalho árduo do homem que trabalha no 

campo todos os dias na terra e retirar dali nosso alimento de todos os dias; terei também como objetivo 

levar ao conhecimento das crianças comidas típicas de cada região da nossa cultura brasileira, agregar 

valores, preservar o meio ambiente, relembrar a origem simples do homem do campo, comprovar as 



diversidades regionais, para isso utilizarei metodologias, como conversa informal em roda com as crianças, 

rodas de conversas com imagens ilustrativas, culinárias, assistir a filmes relacionados, músicas relacionadas 

ao tema, confecção de cartazes, murais, dramatizações através do projeto sexta em cena; e para o 

encerramento haverá uma festa da colheita e exposição, para todos os familiares da comunidade atendida 

pela creche. 

A semana da pipa sem cerol terá duração de uma semana, meu objetivo será a conscientização de não soltar 

pipas utilizando o cerol, e com esse trabalho pretendo levar essa conscientização para as famílias das 

crianças, através deste trabalho no qual será realizado pelas mesmas na escola. Também com esse projeto 

pretendo resgatar brincadeiras antigas, levar para as crianças a história da origem da pipa, como 

metodologia realizarei rodas de conversas, confecções de pipas, pesquisas com as famílias da turma, 

desenhos, cartazes, pinturas, recortes, colagens, músicas; e ao final montarei nossa exposição. 

O projeto coleta seletiva terá duração de duas semanas, e terei por objetivo nestas atividades levar a 

conscientização não apenas para as crianças, mas os adultos também, como funcionários, professoras e 

pais, de que devemos fazer a coleta de lixos corretamente, saber separar cada um no seu respectivo 

recipiente, realizar o reaproveitamento de lixos orgânicos, plásticos, enfim, de uma maneira geral preservar 

nosso meio ambiente através de um trabalho bem elaborado e tomada de consciência. Utilizarei como 

metodologia, apreciação de vídeos e músicas relacionadas ao tema, separação de diferentes tipos de lixo, 

trabalharei as cores e quantidades, rodas de conversas, estudo do meio, ou seja, caminhar pela escola para 

observação, apreciação de história relacionada, confecção de lembrança para o final do projeto, 

ornamentação de murais e etc. ao final farei a exposição. 

Logo darei início ao projeto geração em geração no qual terá duração de três semanas, tenho por objetivo 

através deste projeto resgatar brincadeiras de que vem lá dos nossos antepassados e até mesmo da geração 

dos nossos pais, apresentar a turma de hoje que aquelas brincadeiras que já foram esquecidas eram e são 

maravilhosas e que vale a pena conhece-las, para isso vamos contar também com a ajuda da família dos 

agrupamentos, faremos uma espécie de oficina, no qual essas famílias trará para nós suas lembranças de 

brinquedos utilizados naquele tempo, essa oficina terá como objetivo a aproximação entre famílias, essa 

troca de informação e conhecimento; e durante o projeto, farei alguns brinquedos antigos, e trarei para a 

turma brincadeiras também. Farei também exposição desse trabalho. 

A semana educativa Carlos Gomes terá duração de uma semana de atividades com exposição ao final. 

Através desse projeto pretendo fazer com que as crianças de uma maneira interessante possa conhecer esse 

músico tão consagrado, para isso contarei durante a semana sua história de uma maneira lúdica e que prenda 



a atenção da turma através do método teatral, como por exemplo, o teatro das sobras com o burrinho que o 

Carlos gomes usava, e além disso, vamos confeccionar cartazes com colagem, formando a figura do Carlos 

Gomes; ao final da semana além da exposição, eu e as demais professoras encerraremos com uma peça 

relacionada no sexta em cena. 

No dia 11/Setembro a 29/Setembro acontecerá o projeto primavera e tenho por objetivo de despertar o 

interesse pela preservação do nosso meio ambiente, pelas suas formas de vida e sobrevivência; desenvolver 

a curiosidade e a prática investigativa, observação da natureza ao seu redor; a beleza das flores e dessa 

estação tão linda e colorida, trabalhar as cores, texturas, percepção visual, tátil, desenvolver a linguagem 

oral, a atenção, promover o amor, o cuidado, a paz; desenvolver a coordenação motora grossa e fina. A 

metodologia que usarei será roda de conversa, atividades orais e escritas, plantio e cultivo de mudas de 

plantas nas floreiras, músicas e danças, montagem de painéis, poesias, contar histórias, dramatização com 

a peça “a linda rosa juvenil”; confecção de lembranças, confecção de flores com sucata, pintura com tintas 

e cola colorida, massa de modelar, passeio pelos arredores da escola para observação de espécies de flores 

existentes; e ao final farei a exposição de nosso trabalho. 

Logo em seguida darei início ao projeto mês das crianças, no qual terá duração de duas semanas. Pretendo 

nesse projeto promover atividades extraclasse, interessantes e variadas, possibilitando as crianças 

oportunidades de lazer e sociabilidade educativa; estimular a autoestima, evidenciar direitos e deveres da 

criança segundo o estatuto, desenvolver habilidades, como recortes, pinturas, coordenação motora; explorar 

brincadeira e músicas preferidas da turma, reconhecimento que nem toda criança tem a mesma infância ou 

realidade. Como metodologia usarei roda de conversa com uma conversa informal sobre infância, leituras 

através de livros, gibis; trabalhar cores, formas, seriação, classificação com matérias concretos, atividade 

individual, confeccionar brinquedos, realização de piquenique com as demais turmas promovendo a 

socialização, desfiles, brincadeiras dirigidas, circuitos no pátio da creche entre as turmas, realização de 

culinária, assistir filmes relacionados ao tema; e ao final exposição de todos os trabalhos. 

A semana educativa do idoso terá duração de apenas uma semana, e pretendo trabalhar alguns objetivos 

importantes nesse tema, como ensinar as crianças a importância daqueles que já viveram bastante, “o 

idoso”, a sabedoria, experiência, cumplicidade que eles tem; estimular nas crianças o amor e respeito pelas 

pessoas mais velhas, ressaltar a importância do idoso na sociedade e na nossa família, familiarizar-se com 

o conceito de idoso, estimular o gosto pela leitura através de contos relacionados, resgatar costumes, como: 

cantigas de roda, motivar a turma a conhecer o diferente, motivar a reciclagem através de confecção de 

artes com sucatas. Para realização das atividades utilizarei as metodologias da contar história com livros 

sobre o tema, músicas, culinária, encenação com trajes de pessoas idosas, linguagem oral e escrita na roda 



de conversa, confecção de cartazes, atividade individual, visita de um idoso na sala de aula para a turma, 

relatando suas experiências. No montarei nossa exposição. 

O projeto Brasil terá início dia 06/Novembro a 17/Novembro, pretendo trabalhar com as crianças alguns 

objetivos tais como reconhecer a nossa bandeira como símbolo da pátria; valorizar os símbolos da nossa 

pátria; formar o respeito e identificar os símbolos nacionais; valorizar a escola como participante de 

grandeza da pátria; conhecer e valorizar os direitos e deveres de todos nós cidadãos; incentivar o amor à 

pátria; conhecer as grandezas e diversidades de nosso país e suas regiões no seus aspectos culturais, 

socioeconômicos, geográficos e ambientais. Depois de trabalhar as regiões do Brasil com a turma, irei focar 

no nosso estado, sua cultura, culinária, no socioeconômico e espaço geográfico; para isso utilizarei algumas 

metodologias relevantes, tais como, linguagem oral e escrita, artes visuais através de confecções de painéis 

para o visual da turma, pinturas, colagens, recortes, pesquisas em jornais e revistas, contar histórias, 

apreciação de vídeos relacionados, músicas, culinária da região paulistana; confecção de lembrança para 

levar para casa; e por fim exposição de nossos trabalhos feitos durante o projeto. 

Em seguida teremos a semana educativa de conscientização sobre posse de animais que terá duração de 

uma semana; e pretendo alcançar e trabalhar alguns objetivos com a turma, como posse responsável, ou 

seja, promover a conscientização do cuidado com os animais de estimação; ressaltar as responsabilidades 

tais como o controle da natalidade; a conscientização de levar esses animais para vacinação, controlando 

assim possíveis doenças; despertar a responsabilidade, solidariedade, o cuidar, amor e carinho nas crianças, 

através de pesquisas para as famílias despertar essa tomada de conscientização. As metodologias usadas 

por mim, serão pesquisas para uma possível participação das famílias da turma, pesquisas na escola através 

de jornais e revistas, recorte, colagem, apreciação de vídeos e músicas, contar histórias através de fantoches, 

confecção de cartazes coletivos, atividades individuais e lembrança para levar para casa no encerramento 

da semana educativa e ao fim farei nossa exposição. 

Para encerrar o ano letivo de 2017 vamos realizar trabalhar o projeto natal, no qual terá a duração de duas 

semanas, nesse trabalho pretendo passar para as crianças o verdadeiro sentindo natalino, estimular a 

formação de bons hábitos, e o respeito ás diferentes crenças; identificar alguns símbolos e sentimentos do 

natal; estimular a socialização; desenvolver a linguagem oral, despertar valores. E para tais objetivos, irei 

realizar alguns métodos para nossas atividades, como atividades com revistas, atividades motoras, 

decoração em murais, confecção de lembrança, de cartões, contar histórias para turma através de dedoches, 

fantoches e livros; apreciação de filmes relacionados; ao final de nossas atividades e encerramento do ano 

letivo teremos a escola aberta. 
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Hoje a criança é vista de forma integral em sua condição multidimensional, ou seja, ela é vista como 

protagonista de sua história e para ajudá-la desenvolvê-la afetivamente, emocionalmente, socialmente e 

cognitivamente deve-se levar em consideração suas necessidades, sua história de vida e seu conhecimento 

prévio, ou seja, a criança em desenvolvimento é considerada como um sujeito pensante que encontra na 

educação infantil um espaço onde se relaciona com novos conhecimentos, novas situações problema e 

novos ambientes. Nesta atmosfera também se desenvolve a autonomia e identidade, com uma ampliação 

de seus conhecimentos do meio social, assim como os laços de afetividade. Ela também é um ser social e 

afetiva que aprende e desenvolve-se através das interações sociais e culturais assim sendo, cabe a escola 

complementar a ação da família e potencializar o seu desenvolvimento integral, pois no ambiente escolar 

ela terá trocas e vivenciara novas experiências. 

A teoria de Vigotsky nos explica bem isso, onde se trata do conceito de Zona de Desenvolvimento Proximal, 

que significa a distância entre aquilo que a criança sabe fazer sozinha (desenvolvimento Real) e o que é 

capaz de realizar com o auxílio de alguém mais experiente (desenvolvimento Potencial), desta forma, o que 

é de Desenvolvimento Proximal hoje, vira nível de Desenvolvimento Real amanhã. Portanto o professor e 

o monitor se tornam os mediadores do ensino-aprendizagem dos alunos e não apenas os detentores do saber. 

Com uma boa relação com eles, o professor consegue administrar uma melhor forma de ensinar e realizar 

a interação entre o tema abordado e o interesse dos seus alunos. 

A figura do professor acaba influenciando de maneira simples ao falar com seus alunos em relação às 

diferentes situações abordadas, sendo dentro ou fora da sala de aula, pois todos os ambientes da unidade 

escolar são livres para o aprendizado. Com isso é possível afirmar que uma relação de amizade e respeito 

se faz de grande importância para um melhor desenvolvimento de aprendizagem do aluno e também um 

bom lugar de trabalho para o professor. Portanto, segundo Tassoni (2000, p. 270): 

"Toda aprendizagem está impregnada de afetividade já que ocorre a partir das interações sociais, num 

processo vincular. Pensando, especificamente, na aprendizagem escolar, a trama que se tece entre alunos, 



professores, conteúdo escolar, livros, escrita etc. não acontece puramente no campo cognitivo”. Tassoni 

(2000). 

Sendo assim, as experiências vividas e adquiridas pelos alunos nessa vivência diária de aprendizagens, 

acaba de forma amena contribuindo para a aquisição do desenvolvimento cognitivo e afetivo, aumentando 

o relacionamento interpessoal e social das crianças. Para Vygotsky, a criança nasce inserida em ambiente 

social, ou seja, nasce no âmbito familiar, e é nela que se estabelecem as primeiras relações de aprendizagem 

e de linguagem, por meio da interação com os outros e em seu cotidiano. Neste contexto deve-se manter 

um olhar sensível para que todas essas necessidades sejam supridas a partir de um trabalho bem planejado 

e adequado a sua realidade. 

O Agrupamento II-F tem uma equipe formada por mim, Professora Aline que assumirei a sala pelo período 

da manhã e mais 2 monitoras que ficarão com as crianças em período integral. A turma é constituída por 

30 crianças, composta de um número misto de meninos e meninas, onde temos 11 meninas e 19 meninos. 

Este agrupamento atendera crianças na faixa etária de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 1 mês. Esta organização 

de agrupamento foi planejada afim de promover a convivência entre as diferentes idades estabelecendo 

relações diversas dentre si, inventando brincadeiras entre menores e maiores, apropriando-se de variados 

espaços, antes restrito a apenas a uma turma. 

Segundo Genovese (2006) somente a pluralidade cultural pode ser a base de uma identidade flexível, aberta 

ao confronto e à troca; o ponto de partida para a construção de novos percursos da experiência educativa, 

com a consciência de que a dimensão social das relações é elemento fundante dos processos de 

conhecimento, que implicam, como num jogo contínuo de espelhos, construir-se a partir dos outros e vice-

versa. 

O meu trabalho será baseado em um interesse participativo das crianças, trazendo novidades de modo a 

desafiá-las. Trabalharei firmemente com conversas a fim de melhorar questões como a irritabilidade e a 

falta de referências familiares de algumas crianças que apresentarem essa característica, pois sabemos que 

acabará influenciando na dinâmica do grupo, até porque, como ainda teremos crianças que não 

desenvolveram a fala e estão na fase das mordidas, puxões de cabelo, beliscões e empurrões. Dentro dessa 

dinâmica, é importante fazermos a orientação imediata de acordo com as ocorrências que teremos. 

Portanto, à medida que as crianças irão se sentindo seguras e livres para aprender brincando de forma lúdica 

e de letramento, irão se soltando e aprendendo a cumprir os combinados de forma suave e divertida, assim, 



cantaremos, contaremos histórias, brincaremos e exploraremos as mais variadas formas de aprendizagem 

respeitando seus limites e tempos de aprendizado. 

“O ambiente social da criança co-determina a sua existência e fornece o primeiro meio de satisfação das 

suas necessidades.” 

Henri Wallon 

Na Educação Infantil devemos buscar o desenvolvimento integral e global da criança em um espaço onde 

se reúnam vários aspectos do saber, propiciando novos aprendizados e valorizando a aprendizagem que 

trazem consigo. 

Iremos trabalhar com a adaptação social/escolar das crianças, pais e familiares que também se enquadram 

nesse contexto, bem como toda a equipe escolar. O processo de adaptação será desenvolvido através de 

atividades que desenvolvam diversas formas de linguagem: cantar, dançar, imitar, desenhar, pintar, entre 

outras. Atividades lúdicas como: exploração de cantinhos na sala de aula, recreação, brincadeiras dirigidas, 

exploração dos diversos espaços disponíveis no CEI e músicas também serão trabalhados durante esse 

período. 

Após o período de adaptação das crianças iremos trabalhar com projetos e semanas educativas visando as 

datas comemorativas, pois esta proposta temática foi escolhida dentro da necessidade da comunidade, sendo 

pré-definidos pelas professoras e pela direção do CEI. Os projetos escolhidos foram: 

O projeto circo terá o intuito de resgatar os valores que atribuirão de forma prazerosa em um mergulho ao 

mundo da imaginação e fantasia. Buscando sempre aprimorar novas habilidades em cada momento 

vivenciado do projeto. Sendo assim nossas atividades será proporcionada de forma lúdica e desafiadora 

para que todos apreciem a arte circense. 

O projeto partilha terá o intuito de partilhar, onde se englobará de tudo um pouco por meio da socialização 

de alimentos ou objetos. Junto também se abordara os valores a serem resgatados que valorizem a vida e a 

convivência harmoniosa entre as crianças, ou seja, tudo estará voltado para o exercício da solidariedade e 

partilha. 

O projeto colheita terá o intuito de abordar os diversos tipos de trabalhos e meio de transporte entre a 

cidade e o campo, onde iniciaremos o projeto fazendo um passeio ao Sitio São José no dia 05 de Maio. As 

atividades será de forma lúdica e prática. 



O projeto coleta seletiva terá o intuito de conscientizar como devemos proceder em relação à coleta 

seletiva e sobre os cuidados que devemos ter com o meio ambiente, enfatizaremos com atividades 

dinâmicas a importância de nossas ações no meio em que vivemos. 

O projeto de geração em geração terá o intuito de desenvolver diversas atividades que exaltem a 

importância de cada membro da família, tenha ela formato tradicional ou moderna, o grande ápice deste 

trabalho será as oficinas desenvolvidas com as família que acontecerá no dia 25 de Agosto. As atividades 

será por meio de aulas de culinária, brincadeiras antigas e parlendas exaltando sempre a ludicidade. 

O projeto primavera terá o intuito de vivenciar a alegria da estação levando a criança a contemplar as 

suas maravilhas e o bem-estar que a convivência da natureza proporciona, onde englobará atividades de 

forma lúdica sobre a primavera como por exemplo roupa, árvores, flores, etc. 

O projeto mês das crianças terá o intuito de promover durante o mês todo da criança, atividades 

diferenciadas, variadas e interessantes, visando dar à criança, oportunidade de lazer e socialmente 

educativas abordando também seus direitos e deveres. 

O projeto mês Brasil terá o intuito de possibilitar aos alunos um maior conhecimento sobre a história do 

Brasil, onde englobara os valores culturais, suas crenças, misturas de raças e comidas típicas das regiões de 

norte a sul, participando ativamente de atividades e situações que envolvam o seu cotidiano. 

O projeto natal terá o intuito de estudara importância do nascimento de Jesus Cristo, pois o Natal é uma 

data muito importante do nosso calendário, que infelizmente foi se tornando pouco a pouco apenas um dia 

comercial, com estímulo a compra de roupas, calçados e presentes. Com isto, o verdadeiro sentido foi 

sendo, pouco a pouco, perdido, deixado de lado e era aí, exatamente que residia a beleza da festa, o espírito 

natalino. As atividades abordarão o real significado do Natal efacilitarão a construção de conhecimentos 

das tradições da festa de forma participativa, descontraída, buscando integrar diversas áreas e permitindo a 

livre criação, a interação e o diálogo, respeitando, porém, as diferenças individuais. 

Além de trabalharmos os Projetos, ampliaremos nosso conteúdo com as semanas educativas que teremos 

nesse ano letivo como a semana da mulher que em comemoração ao dia internacional da mulher, 08 de 

março, será trabalhado a importância da mulher na sociedade e na vida das crianças. Na semana literária 

de autores campineiros conheceremos os diversos autores que compõem em nossa cidade, para que desde 

muito pequenos as crianças aprendam de forma lúdica a valorizarem a sua cultura, pois será apresentado a 

elas o universo da literatura infantil. Na semana da mãe será trabalhado a importância do cuidar e respeitar 

a mulher na sociedade como mãe batalhadora e guerreira, sendo que o grande ápice deste trabalho será o 



dia da beleza para as mães ou mulheres responsáveis pelas crianças que acontecerá no dia 12 de maio. Na 

semana pipa sem cerol Para conscientizar sobre os perigos de brincar de pipa com cerol e apresentar esse 

brinquedo milenar as crianças pequenas, essa semana acontecerá contando com a participação ativas das 

famílias dos alunos. Na semana Carlos Gomes, faremos uma pesquisa baseada nas obras desse gênio, que 

foi o mais importante compositor de ópera brasileiro. Na semana idoso, As crianças de hoje serão os idosos 

do amanhã, como valorizar o envelhecer? Tratar uma criança com amor, respeito, compaixão, justiça e 

dignidade contribuirá para que ela possa saber fazer o mesmo com as outras pessoas ao longo da vida. Esta 

semana educativa buscará essa conscientização tanto das crianças, quanto dos adultos envolvidos no 

processo e no dia 27 de outubro teremos o dia do idoso na escola. Na semana da conscientização sobre a 

posse e propriedade de animais domésticos e ou de estimação será trabalhado a importância de se ter 

um animal e não maltrata-lo, onde conheceremos os diversos tipos de animais domésticos. 

O projeto sexta em cena visando alcançar uma formação consciente, organizada e uma atitude reflexiva 

nas crianças atendidas pela unidade educacional, as professoras desenvolverão um projeto envolvendo os 

alunos nesta proposta de forma gradual. As apresentações se darão semanalmente às sextas-feiras e seus 

temas sempre adaptados as realidades e dificuldades apresentadas em sala de aula pelas crianças e lincados 

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

entendimento das mesmas. 

E por fim teremos o projeto do hasteamento da bandeira do Brasil que ocorrera de 15 em 15 dias as 

sextas-feiras, onde cantaremos o hino nacional, sendo que na parte da manhã se abre e na parte da tarde se 

fecha a bandeira, visando alcançar o conhecimento pela cultura brasileira nas crianças. 

Mediante o trabalho com os projetos e semanas educativas, todas as atividades que serão realizadas com as 

crianças serão desenvolvidas no âmbito coletivo ou individual e expostas ao final de cada projeto e semanas 

educativas. 

Nossa rotina diária começará com o acolhimento, onde recepcionarei as crianças com brinquedos e músicas, 

seguida da roda da conversa, momento no qual, além de conversar, cantaremos, faremos a chamada e a 

contagem das crianças, faremos o calendário e o tempo, cantaremos a música do alfabeto da Xuxa e por 

fim faremos a oração do “Pai Nosso”. Após a Roda, a manhã seguirá com café da manhã, atividades e 

brincadeiras pedagógicas dirigidas baseadas sempre nos projetos e nas semanas educativas, escovação dos 

dentes, almoço e o momento do sono. 



A tarde terá início com um lanche, seguida de brincadeiras juntamente com as monitoras, jantar e saída das 

crianças. 

Abordaremos regras de convivência e como tudo é novo para algumas crianças deste agrupamento, 

proporcionaremos contato com alguns materiais, como giz de cera, tintas, massinhas, texturas diversas e 

papéis variados. Usaremos a Linguagem Artística como expressão de sentimentos, onde o desenho 

apresentará um contexto único onde a criança expressará seus sentimentos, realizações e frustrações, esses 

sentimentos também serão expressados por meio de uma contação de história, um livro ou apenas na roda 

da conversa através das falas e vivências dos próprios alunos. Explorarão livros, manuseando-o, contando 

histórias uns para os outros e ouvindo as histórias contadas por mim. 

Nas atividades as crianças executam as vezes todos juntos, outras vezes em pequenos grupos de 5 a 6 ou 

individualmente, pois mesmo que a atividade seja a mesma, a maneira que ela será feita e conduzida são de 

formas diferentes, seja ela rápida ou lenta ou de pé ou sentado, tendo sempre que priorizar a melhor forma 

de desenvolve-la com a criança. 

O CEI é um espaço amplo e agradável, visando o conforto e segurança de todas as crianças, portanto temos 

vários espaços para a realização das atividades pedagógicas tais como: um solário, onde faremos atividades 

em grupo que utilizam materiais diferenciados como água; o banheiro, onde explicarei e demonstrarei como 

se fazer o uso correto dos vasos sanitários, da lavagem e secagem das mãos e da escovação dos dentes; no 

pátio utilizaremos alguns brinquedos do parque para fazermos atividades de circuito, de socialização com 

outras turmas, um palco para apresentações teatrais e musicais, o refeitório onde auxiliarei e explicarei a 

forma correta de se alimentar, de pegar no copo e levá-lo a boca e até mesmo a colher, na casa de boneca e 

no tanque de areia, onde faremos atividades de jogo simbólico. 

Acredito que a Educação Infantil deva ter uma base consistente em uma proposta pedagógica, levando em 

consideração a organização do tempo, do espaço, e dos materiais em função das características da turma 

para que possamos continuar a desenvolver todas essas linguagens. Esta carta está baseada no documento 

da Prefeitura Municipal de Educação, “RCNEI - Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação 

Infantil” (1998). 

Propiciaremos situações de cuidados, brincadeiras e aprendizagens orientadas de forma integrada e que 

possam contribuir para o desenvolvimento das capacidades infantis, através do desenvolvimento das 

diversas linguagens. As crianças necessitam da construção das identidades e autonomia pessoal, por isso 



acreditamos que a criança nesta fase deva conhecer o corpo e a própria imagem, através das partes, 

nomeando-as, apontando as diferenças e semelhanças entre as pessoas. 

Acredito no que tange essa faixa etária de 01 a 03 anos, podemos construir o conhecimento dessas crianças 

baseando nos objetivos e conteúdos citados, até o término deste ano letivo, garantindo um ambiente rico, 

prazeroso, saudável e não discriminatório de experiências educativas e sociais variadas. 

No CEI observamos algumas crianças que apresentam dificuldades de aprendizagem, porém não temos 

diagnóstico, portanto o trabalho será adaptado as suas dificuldades motoras e cognitivas, visando uma maior 

socialização. Nas reuniões de TDC a equipe pedagógica farão troca de ideias para que esse trabalho possa 

fluir cada vez melhor com essas crianças. 

A avaliação é um processo continuo que vai acontecendo ao longo do ano letivo em diferentes momentos, 

pois vai oportunizando um acompanhamento sistematizado da aprendizagem do aluno pelo professor. Ela 

deve ser processual, qualitativa, observando onde a criança está e onde podemos ajudá-la, mediando o que 

está a um passo de conseguir fazer sozinha. Devemos ter subsídios para que possamos rever o processo de 

ensino-aprendizagem, tornando-o um ponto de partida na busca da superação das dificuldades e 

potencialidades dessa criança. 

"A avaliação deixa de ser o momento terminal do processo educativo [...] para se transformar na busca 

incessante de compreensão das dificuldades do educando e na dinamização de novas oportunidades de 

conhecimento". Hoffmann (1995, p. 21) 

O professor deverá ter o cuidado de avaliar, sem que haja comparações entre ele e os demais alunos com 

ele mesmo, para vermos com muita clareza o quanto ele avançou. Neste contexto o método de registro das 

avaliações será por meio de registro e observação da professora, atividades individuais e em grupo, 

relatórios de desenvolvimento da criança trimestral, fotos e exposição do trabalho a cada encerramento de 

temas de acordo com o planejamento. 
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Professora: Aline Cristiane Gama Magalhaes AGIII A 

Considerando que a criança é um sujeito histórico e de direitos que , nas interações, relações e práticas 

cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, experimenta, narra, fantasia, 

deseja, aprende, observa, questiona, e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade produzindo cultura. 

Segundo Maria Montessori a criança tem uma mente absorvente, ela absorve os estímulos de seu ambiente. 

A criança tem capacidade inata para aprender por ter o desejo de reter todo o mundo que a cerca e 

compreende-lo , por este motivo a criança o explora, investiga e pesquisa. Por esse olhar é proporcionado 

à criança um ambiente adequado com materiais interessantes para a tal se desenvolver por seus próprios 

esforços, no seu ritmo e segundo seus interesses. O papel do educador é auxiliar a criança de forma 

organizada estimulando sua imaginação e evidenciando que tudo tem sua função, que o ser humano deve 
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ser consciente de seu papel na manutenção de um mundo melhor. O professor utiliza um método cientifico 

de observação, hipóteses e teorias para entender melhor a forma de ensinar cada criança e para verificar a 

eficácia de seu trabalho no dia a dia. É possibilitado um ambiente onde a criança desenvolva sua autonomia 

e compreensão de sua liberdade. O ambiente atende as suas necessidades biológicas e psicológicas, 

encontram-se mobília de tamanho adequado e materiais de desenvolvimento para livre utilização da criança. 

Nossa instituição atende crianças de 0 a 5 anos e 11 meses. O espaço é composto por dez salas de aula, 

sendo nove com solarium, temos a disponibilização de um quiosque, cozinha, casa de boneca, parquinho, 

banheiros adaptados. Nosso agrupamento AGIII A é composto por trinta e três crianças, sendo dezoito 

meninas e treze meninos na idade de quatro anos á cinco anos e onze meses matriculados no período 

matutino, ou seja, das 7h ás 11h. Objetivos: Favorecer a construção da identidade e autonomia, Incentivar 

os cuidados com os materiais de uso coletivo e individual; Incentivar o desenvolvimento social para que a 

criança se perceba como ser humano e parte de um todo (social); Reconhecer-se como membro de um 

grupo, respeitando direitos, deveres e opiniões divergentes; Incentivar a construção e utilização de regras 

no convívio social, Desse modo, visando favorecer a interação criança/criança, criança/adulto e o 

desenvolvimento social, cognitivo, afetivo e motor serão proposta as seguintes atividades: Brincadeiras de 

Faz-de-conta; Brincadeiras de papéis sociais; Contação de histórias; Rodas de conversa; Rodas de músicas; 

Momento do conto e reconto; Desenho livre; Desenho mediado; Jogos numéricos (trilhas, bingo, dominó); 

Cantigas populares que envolvam números como; indiozinhos, o foguete, a galinha do vizinho, a lata de 

biscoito; Realizar brincadeiras e cantigas em que sejam citados os nomes das crianças e dos educadores; 

Atividades com jogos pedagógicos envolvendo letras, números e outros símbolos; Atividades envolvendo 

dança, imitação e mímica; Atividades que envolvam o movimento enquanto linguagem; Atividades que 

desenvolvam a atenção, concentração e memória. De modo geral, a turma é muito entrosada. Ajudam-se 

uns aos outros, opinam nas tarefas uns dos outros e gostam de realizar as atividades em grupo, encontrando 

algumas dificuldades apenas no que diz respeito à divisão ou uso comum de materiais e brinquedos. Saindo 

de uma fase egocêntrica, iniciam a formação de hábitos de partilha e internalização de regras de convivência 

social. Exercícios como recontar histórias ou cantar músicas, contar em voz alta e dialogar vem sendo 

realizados. Bastantes participativos todos já realizam As tarefas rotineiras, acostumando-se a seguir regras 

preestabelecidas. De modo geral, todo o grupo gosta de ouvir e recontar histórias, passando com facilidade 

a imitar as personagens, através do jogo simbólico. Todos são bastante ativos e enérgicos, o que também é 

típico da faixa etária. As atividades e jogos lúdicos têm sido de vital importância para melhorar a 

socialização. Os momentos de dramatização, canto e reconto também, assim como a utilização de 

brinquedos ao ar livre. Em relação aos cuidados, estimulamos as mesmas a adquirirem autonomia, 

incentivando-as ao aprendizado da forma correta de se alimentarem sozinhas, fazendo o descarte correto 

dos alimentos em recipientes próprios. Também dos hábitos higiênicos, como escovar os dentes, lavar as 



mãos, antes e após as refeições, após as brincadeiras e o uso correto do banheiro. As crianças têm a 

necessidade de se movimentar e de explorar as possibilidades e limitações do próprio corpo. Atividades 

como subir, pular de uma calçada, utilizar os brinquedos do parque se transformam em meios para a 

construção da consciência corporal e do desenvolvimento psicomotor. Realizamos diversas atividades que 

visavam promover conhecimentos por meio de experiências sensoriais, corporais e expressivas que 

possibilitem movimentação ampla, expressão da individualidade e respeito. Embora meninos e meninas 

desenvolvam suas capacidades de maneira heterogênea, é criadas condições para o desenvolvimento 

integral de todos, considerando, as possibilidades de aprendizagem através de uma atuação que propicia o 

desenvolvimento de capacidades envolvendo ordem física, afetiva, cognitiva, ética, estética, de relação 

interpessoal e inserção social. Temos como finalidade de metodologia o desenvolvimento do educando 

como um todo, através de planejamentos adequados, com conteúdo forte e constante, propiciando assim a 

estabilidade de ensino. A comunidade atendida é composta e grande parte por famílias removidas de áreas 

de risco e são beneficiários do auxilio moradia em Campinas junto ao programa Minha Casa e Minha Vida 

com a parceria com a COHAB. São famílias em condição de vulnerabilidade e risco social. As crianças são 

ativas, para elas é difícil ficarem sentadas por muito tempo, têm dificuldades para se concentrarem em 

pequenos detalhes, as meninas normalmente estão mais adiantadas do que os meninos no desenvolvimento. 

São falantes e ávidas por aprender, possuem sentimentos e temores intensos, apreciam a rotina. Gostam de 

brincar de faz de conta e imitar os adultos. Entre experiências de aprendizagem serão desenvolvidos ao 

longo do ano os projetos : Adaptação(acolhimento) Favorecer um ambiente rico em estímulos, para que as 

crianças possam conhecer novas experiências, socializar-se, a fim de expressar seus 

sentimentos,pensamentos e emoções, Circo(desenvolvimento lúdico e pedagógico) Incentivas nas novas 

gerações o gosto pela diversidade e o respeito pela mesma, considerando os valores atribuídos a elas, 

mergulhando no mundo da imaginação e fantasia, Partilha (Repartir)Oportunizar a criança, através de ações 

diárias, situações que o levem a desenvolver relações de amizade, para a construção do respeito, partilha e 

coleguismo, Geração em Geração(valores) Tem como principal objetivo o respeito e cuidado com os pais, 

avós e demais idosos, Primavera(estação e cores) O projeto possibilita que as crianças realizem um trabalho 

coletivo, onde haja o envolvimento de todos, promovendo a socialização e estimulando a integração e a 

curiosidade, através da vivência de experiências, da música, da expressão corporal, da psicomotricidade e 

da ludicidade, Mês das Crianças(lazer e sociabilidade) Promover, durante a semana da criança, atividades 

extraclasse, variadas e interessantes, visando dar a criança oportunidades de lazer e sociabilidade educativas 

valorizar a criança , estimular a autoestima infantil, evidenciar direitos e deveres da criança, desenvolver o 

raciocínio-lógico, a expressão oral e corporal, a coordenação motora, a percepção auditiva e visual da 

criança, proporcionar jogos e brincadeiras educativas, Brasil( modo de vida no Brasil, caraterísticas) 

Refletir sobre o que é ser patriota; Comemorar as datas cívicas do nosso país; Incentivar o amor à Pátria; 



Conhecer melhor a nossa história;, Natal(socialização e criatividade) compreender o significado doNatal; 

conhecer os símbolos natalinos; desenvolver o raciocínio lógico; desenvolver a expressão corporal; 

desenvolver a sociabilização; ampliar alinguagem oral; desenvolver a percepçãosonora e auditiva. Revisar 

as cores; revisar as figuras geométricas; compreender o conceito de longe/perto; adquiriro conceito em 

cima/em baixo. O trabalho com projetos garantem as crianças situações enriquecedoras garantindo a elas 

um processo de maturação alicerçado em diferentes conhecimento e valores. Semanas educativas: Semana 

da Mulher, Semana Literária, Semana da mãe, Semana Pipa sem cerol, Semana coleta seletiva Semana 

Idoso, Semana Educação conscientização sobre a pose de animais. Sobre como avaliar as vivências e 

aprendizagens construídas com as crianças são utilizados instrumentos e processos, tais como: Relatos 

semanais: consiste em registrar a observação semanal da dinâmica interativa entre as crianças do 

agrupamento e da Creche, em que se busca registrar frequentemente suas vivências pela necessidade de 

pensar e, portanto avaliar as condições nas quais ocorrem determinadas interações. Produções das Crianças: 

valorização dos registros e produções das crianças, com o intuito de socializar com a família e com a 

comunidade o material produzido pelas próprias crianças de modo que expressam os diversos momentos e 

atividades vivenciadas no grupo; Avaliação do trabalho realizado pelos educadores e a auto avaliação: Esta 

avaliação se realiza no final de cada projeto, na qual os educadores reavaliam suas práticas, repensam nas 

atividades realizadas. 
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Agrupamento III B 

Prof.ª Elisângela Toledo 

Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, lei n° 9.394 a educação infantil é considerada 

a primeira etapa da educação básica (título V, capítulo II, seção II, art. 29), conforme determina a 

constituição, deve ser um espaço organizado para despertar a curiosidade e a interação com as outras 



crianças, buscando o desenvolvimento global através dos brinquedos, brincadeiras e jogos que 

proporcionem o contato com o mundo letrado, com a cultura e a sociedade. 

A criança é um sujeito social e histórico que está inserido em uma sociedade na qual partilha de uma 

determinada cultura. É profundamente marcada pelo meio social em que se desenvolve por intermédio das 

interações que realiza com outras crianças, educadores e familiares, constrói sua identidade pessoal e 

coletiva. É através das relações estabelecidas que a criança vá percebendo e ampliando sua visão de mundo, 

possibilitando descobertas e vivencias que contribuirão para o desenvolvimento. 

Segundo Henri Walon, a simbiose fisiológica dá lugar à simbiose emocional a partir da significação que o 

social dá ao ato motor da criança, que se expressa no sorriso e nos sinais de contentamento. 

A educação na infância possui uma identidade própria, desde que as crianças nascem tudo o que acontece 

ao seu redor é uma oportunidade para aprender novidades e encontrar prazer na própria aprendizagem, se 

relacionar com o mundo e de construir sentido para o que experimentam. A concepção pedagógica que irá 

nortear meu trabalho é a sócio - interacionista, que enfatiza a importância do desenvolvimento integral da 

criança que é visto como um processo que depende de uma dimensão sócio-afetiva e cognitiva, colocando 

a criança como sujeito de sua aprendizagem. Tendo em vista que a criança é como um sujeito social e 

histórico, e assim constrói o conhecimento através das interações que estabelece com o outro e com o meio. 

Vygotsky ressalta que o brinquedo cria uma zona de desenvolvimento proximal da criança. No brinquedo, 

a criança sempre se comporta além do comportamento habitual de sua idade, além do comportamento 

diário; no brinquedo é como se ela fosse maior do que na realidade. O brinquedo fornece ampla estrutura 

básica para mudança das necessidades e da consciência. A ação na esfera imaginativa, numa situação 

imaginária, a criação das intenções voluntárias e a formação dos planos da vida real e motivações volitivas, 

tudo aparece no brinquedo, que se constitui, assim, o mais alto nível de desenvolvimento pré-escolar. A 

criança desenvolve-se, essencialmente, através do brinquedo. Somente nesse sentido pode ser considerada 

uma atividade condutora que determina o desenvolvimento da criança. 

Como professora norteadora quero ser presente na vida dos alunos, criando um ambiente acolhedor de 

amizade e confiança para que as crianças resolvam conflitos, argumentem, criem situações problemas e 

despertem novas habilidade, possibilitando assim sua autonomia, estimulando sua criatividade e 

imaginação. Estarei desenvolvendo este trabalho no agrupamento III B é constituído por crianças na faixa 

etária entre três a cinco anos sendo 12 meninos e 18 meninas, a turma é heterogênica, e agitados, porém 

participativos e apresenta uma diversidade cultural que será levada em consideração para o 



desenvolvimento do trabalho, pois também trabalharei a inclusão com as crianças portadoras de 

necessidades especiais, para que todas as atividades planejadas possam ser adaptadas e assim haja o 

processo de inclusão. Para que meu trabalho proporcione um melhor desempenho à turma, procurarei 

diversificar momentos de atividades sendo hora em roda, hora em pequenos grupos, hora com a turma toda, 

hora meninas hora meninos, sempre promovendo um aprendizado lúdico e apreciável, onde todos serão 

estimulados a participarem de forma prazerosa obtendo mais autonomia e novas habilidades, utilizando 

como recurso o contato com materiais diversos, naturais e industrializados como: jogos de encaixe, 

bonecas, alfabeto móvel, alinhavos, jogos de memória, quebra cabeça, giz de cera, sucatas, folhas, lápis, 

cola, caneta hidrográfica, guache, tesoura, papel A 3, papel creative paper, papel sulfite, papel cartão, papel 

Kraf cartolinas, color set, papel laminados, placas de Eva, gliter, lantejoula, placas e bolas de isopor, palitos 

de sorvetes e de churrasco, revistas, jornais, filme, jogos, sons, vídeo, massinhas, papeis de diversos 

formatos e texturas, tintyas guache,jornais, lixas, fantoches, dedoches, fantasias, sucatas, espelhos, CD`S, 

DVD`s e outros materiais que fizerem necessário no decorrer do processo, que proporcionarão as crianças 

diferentes e significativos. 

Ao longo deste ano trabalharei as diferentes linguagens que serão desenvolvidas através de diversas formas 

de expressão, dramatização, raciocínio, artes visuais, linguagem oral e escrita, brincadeiras, jogos, danças, 

expressão corporal, manipulação de diferentes materiais manufaturados e construídos por cada um, 

exploração dos sentidos, experimentação e curiosidade. Sempre no intuito de proporcionando as crianças 

em diferentes situações, estabelecendo e construindo sólidos vínculos sociais, utilizando os conhecimentos 

adquiridos de maneira significativa e prazerosa. 

Os espaços pedagógicos da U.E. tanto os externos com os internos serão utilizados para brincadeiras livres 

e dirigidas, onde as crianças terão acesso a diferentes brinquedos como bolas diversas, bonecas de vários 

tamanhos e etnias, bonecos representando alguns heróis, carrinhos de diversos tamanhos, fantasias, 

dedoches, jogos de quebra cabeça, alinhavos, jogos de montar, massinhas, jogo uno, domino, entre outros, 

e materiais como o parque brincadeiras no balanço, escorregador, trepa-trepa, tanque de areia, amarelinha, 

ovo-choco, pular corda, brincadeira com bola, a brinquedo teca e o cantinho da leitura com livros para que 

dramatizem e estimulem seu imaginário, peças teatrais com fantoche, entre outros que iremos construir a 

partir da necessidade e entusiasmo que os projetos e semanas educativas aguçarem. As atividades em sala 

geralmente são disponibilizadas nas mesas e cadeiras que temos em sala a criança tem a oportunidade de 

em alguns momentos escolher a atividade que gostaria de participar, mas também há momentos em que as 

atividades são direcionadas e coletivas, porem de forma lúdica e agradável, tendo a professora o papel de 

mediar e intervir no processo a todo tempo. 



No CEI, é disponibilizado para enriquecer o desenvolvimento de nossas crianças, alguns espaços, como: 

pátio, utilizarei com o objetivo de desenvolver habilidades motoras básicas locomotoras, manipulativas, 

psicomotricidade estimulando a organização do corporal, a formação de domínio e equilíbrio, a orientação 

no espaço, o ritmo, a postura e a lateralidade, proporcionando brincadeiras de faz de conta, pega pega, 

esconde esconde, amarelinha, dança da cadeira, ovo-choco, queimada, entre outras que surgirão através do 

interesse apresentado pela turma; parque: nesse momento irei auxiliar e estimular a criança a desenvolver 

a sua motricidade e socialização, ajudando também a resolver os conflitos que surgem nas brincadeiras 

quando por ventura, as crianças não forem capazes de solucioná-los sozinhas; quiosque: explorarei esse 

espaço para realizar culinárias, contos de histórias, brincadeiras com jogos pedagógicos; casa de 

boneca: Iremos brincar o faz de conta , estimular o raciocínio, concentração e momentos de releitura. 

Desenvolverei um trabalho tomando como base alguns Projetos cujos nomes serão: Adaptação trabalhará 

visando acolhimento, fortalecimento e vinculo das crianças; Circo oportunizará momentos onde as crianças 

aprenderam através da ludicidade: Partilha despertará situações de solidariedade e gentileza entre a turma; 

Colheita onde desenvolverei momentos envolvendo sentimentos e atitudes; Coleta Seletiva oportunizará 

momentos de reciclagem e percepções referentes ao meio onde vivemos; Geração em Geração 

proporcionarei momentos de conscientização e respeito desde criança até a fase adulta; Primavera 

favorecerá momentos utilizando os sentidos como visual, olfato, tato e paladar onde as cores e texturas 

serão prazerosamente incluídas neste processo; Mês da Criança desenvolverei o contato com as brincadeiras 

antigas, socialização, músicas e expressão corporal e conversarei sobre os direitos e deveres das 

crianças; Mês Brasil contribuirá em alguns momentos para que entendam sobre nosso Pais e suas projeções 

e assim se conscientizem no futuro sendo crianças mais perspicazes; Natal aguçará momentos referente a 

amor ao próximo e a si mesmo, lembrando que os projetos foram abordados junto com o corpo docente 

visando sempre o desenvolvimento cognitivo, social, motor afetivos crianças, dentro destes projetos 

trabalharemos alguns semanas educativas elencando um aprendizado significativo como: Mulher 

conscientizar o aluno sobre a importância da figura humana; Literária proporcionar o conhecimento que 

em nossa cidade temos grandes aurores e despertar a imaginação através do universo da literatura infantil, 

sempre incentivando o gosto pela leitura e o oralidade; Semana da Mãe conscientizar sobre sua importância 

na sociedade, como se trabalha no campo e na cidade; Pipa sem cerol conscientizar a brincadeira sobre suas 

consequências; Carlos Gomes explorar a linguagem e levar a criança ao mundo da imaginação e ao mesmo 

tempo a descobrirem o maravilhoso universo da literatura infantil; Idoso investigar conceito do tempo, 

respeito e sua valorização na família; Animais reconhecer que os animais são seres vivos, respeitando, 

valorizando e protegendo-os; Sexta em cena é um momento que tem um intuito de socializar e integrar as 

crianças de uma forma prazerosa, onde uma vez por semana uma turma apresenta no palco diversas 



músicas, peças teatrais abordando temas desenvolvidos durante da semana para que todas as crianças do 

CEI participem e se conscientizem sobre as propostas desenvolvidas. 

A avaliação será processual e continua e por meio de observação em todas as atividades, registro diário 

realizada pelas crianças na roda de conversa. Para documentar meu trabalho utilizarei como estratégias, 

registros fotográficos, cartazes, projetos, semanários, avaliações trimestrais, exposições para famílias de 

cada tema encerrando de acordo com o planejamento elaborado pelo corpo docente. Como educadora 

procuro passar as informações aos pais através de reuniões, caderno de recados, para a comunidade através 

de festas e palestras. Minha prática pedagógica será cotidiana e sempre refletida e revista se esta atentando 

o interesse da criança e oportunizando novas práticas para que se desenvolvam integralmente. Assim sendo, 

estarei atenta aos temas que surgirem no grupo e, a partir daí, desenvolverei as atividades dentro desse 

centro de interesse, proporcionando à criança o acesso a informações e conhecimentos por meio da 

construção e produção de saberes sociais, culturais e científicos. 

“A educação exige os maiores cuidados, porque influi sobre toda a vida”. Sêneca. 
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1999..__________. Pensamento e linguagem. São Paulo: Martins Fontes, 1989.RUSSO, Danilo. De como 

ser professor sem dar aulas na escola da infância. In: FARIA,Ana Lúcia Goulart (org.). O coletivo infantil 

em creches e pré-escolas: falares e saberes.São Paulo: Cortez, 2007, p. 67-93 

33. 4.11 

Plano de trabalho da Educação Especial. 

A educação especial é uma modalidade de educação escolar, oferecida preferencialmente na rede regular 

de ensino, para os educandos portadores de necessidades especiais (LDB 9.394/96, V, art. 58). Sendo 

considerados alunos com necessidades educacionais especiais aqueles que manifestem comportamentos 

particulares que impeçam os encaminhamentos rotineiros das praticas pedagógicas, pois é necessário que 

o professor faça ajustamentos curriculares, sem os quais eles não conseguirão realizar as aprendizagens ao 

nível de suas capacidades e potencialidades. 



“O termo necessidades educacionais especiais refere-se a todas aquelas crianças ou jovens cujas 

necessidades se originam em função de deficiências ou dificuldades de aprendizagem. As escolas têm de 

encontrar maneiras de educar com êxito todas as crianças, inclusive as que têm deficiência graves”. 

(Garcia, 2006) 

A educação especial será conduzida pelos aspectos que visem à educação inclusiva, nessa linha de 

pensamento, a educação inclusiva terá como ponto de partida o cotidiano: o coletivo, a escola e classe 

comum, onde todos os alunos com necessidades educativas, especiais ou não, precisam aprender ter 

acesso ao conhecimento, à cultura e progredir no aspecto pessoal e social. As crianças com qualquer 

deficiência, independentemente de suas condições físicas, sensoriais, cognitivas ou emocionais, são 

crianças que têm as mesmas necessidades básicas de afeto, cuidado e proteção, e os mesmos desejos e 

sentimentos das outras crianças. Elas têm a possibilidade de conviver, interagir, trocar, aprender, brincar e 

serem felizes, embora, algumas vezes, de forma diferente. Essa forma diferente de ser e agir é que as 

tornam seres únicos, singulares, elas devem ser olhadas não como defeitos, incompletude, mas como 

pessoas com possibilidades diferentes, com algumas dificuldades, que, muitas vezes, se tornam desafios 

com os quais podemos aprender e crescer, como pessoas e profissionais que buscam ajudar o outro. 

Nesse trabalho o cotidiano com os alunos portadores de necessidades especiais e com os outros alunos serão 

indispensáveis ações e atividades que visem à educação inclusiva, que são elas: O principio da identidade: 

a construção da pessoa humana em todos seus aspectos afetivos, intelectuais, moral e éticos. A sensibilidade 

estética diz respeito à valorização da diversidade para conviver com as diferenças, com o imprevisível, com 

os conflitos pessoais e sociais, estimulando a criatividade para resolução dos problemas. A construção de 

laços de solidariedade, atitudes cooperativas e trabalho coletivo proporcionam maior aprendizagem para 

todos. A inclusão significa a transformação da prática pedagógica, relações interpessoais positivas, 

interação e sintonia professor-aluno, família-professor, professor-comunidade escolar. O projeto 

pedagógico garantirá adaptações necessárias ao currículo, apoio didático especializado e planejamento, 

considerando as necessidades educacionais de todos os alunos, oferecendo equipamentos e recursos 

adaptados quando necessário. O professor da classe regular assume a responsabilidade pelo trabalho 

pedagógico e recebe apoio do professor especializado, dos pais e demais profissionais envolvidos para a 

identificação das necessidades educacionais especiais na avaliação do processo de desenvolvimento e 

aprendizagem e no planejamento e organização das metas. 

O sucesso do processo de aprendizagem dependerá do projeto de inclusão, que será o trabalho cooperativo 

entre o professor regular e o professor especializado na busca de estratégias de ensino, alternativas 

metodológicas, modificações, ajuste e adaptações na programação e atividades. Organização da didática, 



do tempo e do espaço: Essa organização diz respeito à introdução de recursos e materiais necessários para 

que a criança com necessidades especiais consiga realizar a atividade proposta em grupo, tratam-se, de 

ajustes, enriquecimentos ou modificações introduzidas nos procedimentos metodológicos e didáticos 

adotados pela escola para o desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem; O tempo refere-se à 

rotina diária, que deve acompanhar as demais crianças, porém quando necessário deverá ter um apoio 

individualizado.Algumas crianças com deficiência poderão necessitar de mais tempo para a construção de 

vínculos afetivos, para se sentirem seguras e assim se adaptarem ao grupo e interagir com os colegas e 

professora, daremos o tempo necessário, respeitando o ritmo de cada criança em vez de retirar objetivos e 

conteúdos, objetivando resultados imediatos; E o espaço será favorável para todo esse desenvolvimento, 

sendo um espaço inclusivo, acolhedor, um ambiente estimulante que reforça os pontos fortes, reconhecendo 

as dificuldades e se adaptando às peculiaridades de cada aluno. 

As adaptações curriculares são estratégias para promover maior eficácia educativa, a fim de contribuir, de 

forma mais coerente, com o sistema de inclusão, as adaptações curriculares se caracterizam pela procura 

de uma maior flexibilidade e dinamismo. A avaliação do desenvolvimento desses alunos portadores de 

necessidades especiais acontecerá de forma global, de maneira qualitativa dos aspectos referente à 

competência social, necessidades emocionais, estilos cognitivos, forma diferenciadas de comunicação, 

elaboração e desempenho nas atividades, uma maior valorização das potencialidades, das aptidões, dos 

interesses e do empenho do aluno com necessidades educacionais especiais para a realização das atividades, 

na participação nos projetos e trabalhos coletivos. Assim, o processo de avaliação na perspectiva da 

educação inclusiva e da aprendizagem significativa não estará centrado apenas no desenvolvimento de 

habilidades e competências, nem na capacidade de assimilar conteúdos e acumular informações, mas sim 

na possibilidade de pensar, fazer escolhas, agir com autonomia, relacionar-se com o outro e com o objeto 

de conhecimento, de comunicar-se, expressar sentimentos, idéias, resolver problemas, criar soluções, 

desenvolver a imaginação, e ter realmente a participação da criança com necessidades educacionais 

especiais nos momentos de aprendizagem. 

Até a presente data a unidade não tem demanda para Educação Especial para atendimento. 

34. 4.12 

Plano de trabalho da Comissão Própria de Avaliação (CPA). 

Não se aplica 



35. 4.13 

Programas e Projetos desenvolvidos pela Unidade Educacional, contendo: profissional envolvido, tempo, 

local, objetivos, metodologia e indicadores para avaliação. 

Não se aplica 

 


