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1. 1 

Objeto da parceria 

 
1. Objeto de parceria 

 
 

A ANA - Associação Nazarena Assistencial Beneficente tem realizado a cogestão de quatro Unidades 
Educacionais denominadas CEIs Bem Querer. Através do Desenvolvimento do Contrato de Gestão para a 
gestão das atividades e serviços de educação, nos Centros de Educação Infantil – CEIs entre a 
municipalidade e a Organização Social Civil legalmente constituída e sem fins lucrativos. Durante esse 
tempo, temos exercido nossa prática sob a orientação da Secretaria Municipal de Educação nos aspectos 
Pedagógico e Administrativo/Financeiro. 

 
 

Podemos seguramente afirmar que procuramos cumprir à risca todas as determinações a nós 
designadas, com o propósito de acertar sempre, fazendo o melhor de acordo com a nossa capacidade. 

Como resultado do trabalho honesto e transparente que temos buscado realizar, podemos afirmar que 
construímos um bom relacionamento com os órgãos/departamentos da SME, tanto Pedagógico, através 
da supervisão do NAED Sudoeste, como Administrativamente. 

Com relação ao setor Pedagógico, podemos afirmar que todo o trabalho realizado no CEI , nesses anos, 
tem sido executado buscando a excelência no atendimento das crianças e seus familiares. Tendo sempre 
como foco principal do trabalho a criança e suas necessidades. 

Com relação aos pais, familiares e comunidade, temos construído uma relação de confiança, tendo os 
pais como parceiros da escola, buscando sempre estreitar esse relacionamento, oferecendo a eles uma 
escola de qualidade e um espaço de diálogo. 

Também procuramos manter contato com as Instituições Públicas que fazem parte da rede social para 
atendimento das crianças, participando de cursos, palestras, discussões de casos, fazendo 
encaminhamentos para atendimento e acompanhamento, visando a saúde e o bem estar das crianças. 

Pelo trabalho que temos realizado, podemos dizer que o CEI Célia Aparecida Jordão Velardi Gaspar é 
hoje conhecida/conceituada, segundo relato dos pais, como uma escola que acolhe e trata com carinho 
as crianças e seus familiares. 

Reconhecemos, porém, que este é apenas um começo que julgamos bem sucedido, mas ainda temos 
muito a realizar e a oferecer a essas crianças e comunidade. Precisamos fortalecer os laços já efetuados 
e estar sempre abertos a novas parcerias que tragam benefícios e resultados positivos para o 
crescimento do trabalho iniciado. 
Vale a pena ressaltar que  ao longo do ano letivo, há, em atendimento ao Contrato de Gestão, a 
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apresentação de quatro relatórios trimestrais: 
  1º Trimestre (jan/fev/mar); 
  2º Trimestre (abr/mai/jun); 
  3º Trimestre (jul/ago/set); 
  4º Trimestre (out/nov/dez, o qual apresenta resumo da execução de todo o ano, inclusive com dados 
numéricos acumulados). 
 Depois de elaborados pela Direção da Unidade, tais relatórios são enviados à análise da Supervisão, que 
o encaminha ao Departamento Financeiro da SME. 

 
 

Este ano o CEI Célia Aparecida Jordão Velardi Gaspar está organizado para atender da seguinte forma 
conforme a Parceria: 

AGRUPAMENTO CAPACIDADE MÍNIMA CAPACIDADE MÁXIMA 

   

AG I 84 102 

AG II 150 166 

AG III 60 70 

   

TOTAL 294 338 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

2. 2.1 

Autorização de funcionamento e demais atos legais, tais como: portarias, comunicados e notificações 

relacionados ao funcionamento do CEI 

TIPO DO ATO DESCRIÇÃO DO TIPO DO ATO DATA DO ATO Nº DO ATO DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR 

DECRETO CRIAÇÃO 06/02/2015 18.645 DECRETO PUBLICADO NO DOM EM 09/02/2015 

LEI DENOMINAÇÃO 25/05/2015 15.013 LEI PUBLICADA NO DOM EM 26/05/2015 
 

3. 2.2 



Horário de funcionamento 

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

 
Horário de Atendimento dos Turnos: 

Turno Início Término 

MANHA 07:00 11:00 

TARDE 13:00 17:00 

INTEGRAL 07:00 18:00 

 

4. 2.3 

Identificação, histórico do CEI e as características socioeconômicas e culturais da comunidade escolar 

Identificação da Unidade Educacional 

 

a) Nome: CEI Célia Aparecida Jordão Velardi Gaspar 

 

b) Endereço: Rua Nadalino Colombini, 45 – Residencial Porto Seguro 

 

c) CEP: 13057-130 

 

d) Telefone: (19) 3224-8018 

 

e) Endereço Eletrônico: diretoriaportoseguro@anabrasil.org 

 

 

Histórico do CEI e as características sócio econômicas e culturais da Comunidade escolar 

 

 

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

aproximadamente 20 quilômetros do centro 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. 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 permaneceu por quatro anos. 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 estavam em 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 cabeleireiras, 

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 294 



crianças, sendo 84 do Agrupamento I, 150 do Agrupamento II e 60 do Agrupamento III. 

 

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 início das atividades percebemos que não estava acontecendo um avanço no desenvolvimento 

de algumas crianças no Agrupamento I, 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 Agrupamento II viria a proporcionar um desenvolvimento global 

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 identificada uma melhora. 

 

 

 

 

 

A Sra. Célia Aparecida Jordão Velardi Gaspar entre os anos de 1978 a 1986 trabalhou na Secretaria 

Municipal de Promoção Social atuando no apoio urbanização de ocupações 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 a 1989 organizou diversos eventos e campanhas do Fundo de Solidariedade do Município de 



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

transformadoras engajadas no compromisso da inclusão 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 numa 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 e 

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 e esperança de 

um futuro melhor para educação infantil. 

 

 

 

 

PESQUISA COM AS FAMÍLIAS: FICHA DE CARACTERIZAÇÃO 

 

No início do ano letivo/2019 as famílias receberam uma ficha chamada: Ficha de Caracterização da 

Família. Nesse documento a família respondeu algumas questões pertinentes ao conhecimento do bairro 

onde a comunidade está inserida e como a criança vive. Essa pesquisa torna-se importante para que a 

escola tenha mais conhecimento sobre a criança e também faz com que as famílias participem com suas 

respostas no trabalho realizado na Unidade. 

 

 

QUESTÕES SOBRE O BAIRRO, FAMÍLIA E CRIANÇA: 



 

1- Sobre o bairro: 

 

 

a) Tipo de construção 

 

 

 

 

b) Serviços prestados à comunidade 

 

 

 

 

2 - Aspecto socioecônomicos 

 

a) Profissão dos pais 

 

 

 

b) Trabalha com Carteira Registrada 

 

 

 

c) Renda familiar 

 

 

 

 

3 - Aspectos culturais 

 

a) Escolaridade dos pais 

 

 



 

4) Sobre a criança 

 

a) Com quem mora 

 

 

 

 

b) Quantas pessoas moram na casa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 2.4 

Infraestrutura predial contendo o quadro das salas de aulas com os respectivos horários de ocupação de 

cada turma e os recursos físicos e materiais 

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

a) Espaço destinado à área administrativa composto de: 



- 01 (uma) secretaria organizada com: 
o 03 armários de aço; 
o 04 arquivos de aço; 
o 02 mesas grandes; 
o 02 mesas menores; 
o 02 cadeiras giratórias; 
o 01computador; 
o 01 impressora; 
o 01 aparelho de telefone.; 

- 01 (uma) Sala da coordenação com: 
o 01 mesa de escritório; 
o 01 computador; 
o 01 aparelho telefônico; 
o 01 mesa de reuniões; 
o 01 armário com prateleiras; 
o 10 cadeiras; 
o 02 cadeiras giratórias. 

- 01 (uma) Sala da direção com: 
o 01 computador; 
o 01 aparelho telefônico; 
o 01 armário de aço; 
o 01 mesa de escritório; 
o 01 mesa de reunião; 
o 01 cadeira giratória; 
o 06 cadeiras. 

- 01 (um) Almoxarifado com: 
o 04 armários em ferro com portas duplas; 
o 03 armários com prateleiras de ferro. 

- 01 (um) banheiro feminino; 

- 01 (um) banheiro masculino. 
o  

 

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 à 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 e armários de aço. 

o Casa de Boneca: espaço adaptado 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 intempéries as crianças poderão usufruir deste espaço coberto com segurança 
e conforto. 



 

 

- Cozinha equipada com: 
o dois fogões industriais; 
o dois freezer; 
o duas geladeiras; 
o uma máquina de lavar louças. 

 

- Despensa; 

- Refeitório infantil com 10 mesas grandes para refeiões e 105 cadeiras infantis; 

 
o 02 (dois) lactários com 23 cadeirões para refeição dos bebês em cada um deles; 

- Refeitório exclusivo de funcionários equipado com: 
o 02 mesas grandes; 
o 10 cadeiras; 
o 01 microondas,; 
o 01 geladeira; 
o 01 bebedouro de água potável; 
o 03 roupeiros de aço para guarda de pertences particulares; 
o 02 banheiros em anexo. 
o 01 parque externo com brinquedos diversos: Utilizado para realizar atividades livres e dirigidas, 

momentos de lazer e interação entre as crianças; 
o 01 Quiosque equipado com: Pia e bancada - Para desenvolvimento de várias atividades 

pedagógicas; 

 

 
o 08 salas de aula sendo 04 salas adaptadas para bebês, com lavatórios e banheiros adaptados; 
o 02 banheiros adultos adaptados para portadores de necessidades especiais; 
o 02 banheiros infantis para portadores de necessidades especiais; 
o Área externa com gramado. 

 

 

QUADRO DAS SALAS DE AULAS E HORÁRIOS: 

 

SALA TURMA HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

SALA 1 AG I/II A 7:00h as 18:00h 

SALA 2 AG I C 7:00h as 18:00h 

SALA 3 AG I B 7:00h as 18:00h 

SALA 4 AG I A 7:00h as 18:00h 

SALA 5 AG II D 7:00h as 18:00h 

SALA 6 AG II C 7:00h as 18:00h 



SALA 7 AG II B 7:00h as 18:00h 

SALA 8 AG II A 7:00h as 18:00h 

SALA 9 AG III AAG III B 7:00h as 11:00h13:00h as 17:00h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 2.5 

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

formação 

7. 2.5.1 

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

 

Visando ter uma escola participativa e democrática, a atenção é voltada às necessidades da UE, 
buscando melhores resultados no tocante às crianças / comunidade, A Equipe Gestora se reúne 
em Reuniões semanais, às Sextas-feiras das 14:00h às 15:30h, onde são discutidas atividades 
previstas no Calendário Escolar, dificuldades e / ou situações colocadas pelos profissionais nas 
reuniões de TDC e na Formação de Monitoras. A Equipe Gestora está sempre presente e disposta 
a participar e resolver as dificuldades e necessidades da Unidade. 

As pautas dessas reuniões são elaboradas pela Equipe Gestora. Todos os planos de ação que garantam 
a qualidade e alcance dos objetivos propostos pela UE são pautados pela gestão da equipe e pelos 
objetivos levantados e discutidos e registrados em forma de ata. 
  

A Diretora Educacional é graduada em Pedagogia, com pós graduação em Gestão em Recursos 
Humanos e Gestão Escolar. A Orientadora Pedagógica é graduada em Pedagogia com pós-graduação 
em Psicopedagogia. 

 



 

QUADRO DE TRABALHO DA EQUIPE GESTORA: 

 

NOME FUNÇÃO JORNADA HORÁRIO DE TRABALHO HORÁRIO DE FORMAÇÃO 

     

KELLY C. 

FERNANDES 

NUNES 

DIRETORA EDUCACIONAL 
40 

horas 

7: 00/16:00h - 2ª FEIRA8: 00/18:00h-

3ª e 5ª FEIRA9: 00/18:00h - 4ª e 6º 

FEIRA 

Quartas-feiras - 9: 00h - Reunião de 

diretores - NAED;Sextas-feiras - 14: 00h - 

Reunião da Equipe Gestora 

MÁRCIA SOUZA 

GERMANO 

ORIENTADORA 

PEDAGÓGICA 
40 horas 

8: 00/18:00h - 2ª FEIRA7: 

00h / 16:00h - Demais dias 

da semana 

Segunda-feira - 8: 00h - Reunião das OPs - 

CEFORTEPESextas-feiras - 14: 00h - Reunião da Equipe 

Gestora 

 

8. 2.5.2 

De professores 

Atualmente a Unidade conta com 10 (dez) professoras, todas são habilitadas em Pedagogia, algumas 
delas com pós graduação na área educacional. 

 
 

Segue o quadro a seguir: 

 
 

NOME FUNÇÃO JORNADA HORÁRIO DE TRABALHO HORÁRIO DE FORMAÇÃO(5ª FEIRA) 

ALINE CHAVES PROFESSORA 22H 7:00h/11:00h 11:00h/13:00h 

ANDRESSA MOREIRA CRECCI PROFESSORA 22H 7:00h/11:00h 11:00h/13:00h 

ELIANE SANTANA DO AMARAL PROFESSORA 22H 7:00h/11:00h 11:00h/13:00h 

ELISÂNGELA C.C.TOLEDO PROFESSORA 22H 13:00h/17:00h 11:00h/13:00h 

GISELE CORREA M. SOUZA PROFESSORA 22H 7:00h/11:00h 11:00h/13:00h 

JAQUELINE P.G.C. NOGUEIRA PROFESSORA 22H 7:00h/11:00h 11:00h/13:00h 

MARIA ANTONIA R. FIGUEIREDO PROFESSORA 22H 7:00h/11:00h 11:00h/13:00h 

NIURA VOLNA L. DOS SANTOS PROFESSORA 22H 7:00h/11:00h 11:00h/13:00h 

ROBERTA G. SANTOS NETO PROFESSORA 22H 7:00h/11:00h 11:00h/13:00h 

SUELLEN E. LOURENÇO PROFESSORA 22H 7:00h/11:00h 
11:00h/13:00h 

 



9. 2.5.3 

De agentes de Educação Infantil, AEI, e Monitores de Educação 

 

O CEI Bem Querer Célia Ap. Jordão Velardi Gaspar conta com 23 (vinte e três) Monitoras / Auxiliares de 
Educação Infantil, todas com o curso básico em Ensino Médio. 

 

O Módulo Adulto e Criança determina o número de agentes educacionais para a quantidade de crianças 
pertencentes aos agrupamentos (I e II). Distribuídas da seguinte forma: 

  
 a) 01 (um) AEI/Monitor para cada grupo de oito crianças de até um ano e quatro meses de idade; 

b) 01 (um) AEI/ Monitor para cada grupo de doze crianças de um ano e cinco meses a dois 
anos de idade; 

c) 01 (um) AEI/Monitor para cada grupo de dezesseis crianças de dois a três anos.  

 

Segue o quadro dos profissionais: 

 

NOME FUNÇÃO JORNADA HORÁRIO DE TRABALHO 
HORÁRIO DE ALMOÇO EM DIAS DE 

FORMAÇÃO 

HORÁRIO DE 

FORMAÇÃO 

ALINE SANTOS DE 

ANDRADE 
MONITORA 44H 7: 00h / 17:00h 10:40h / 11:52h 3ª FEIRA: 7: 00h / 9: 00h 

ANDREIA IZOLA M. 

MENEZES 
MONITORA 44H 

7: 30h / 17: 30h(3ª e 5ª feiras: 7h / 

17:30h) 
11: 52h / 13: 34h 

5ª FEIRA: 7: 00h / 9: 

00h 

ANGELA PATRICIA DA SILVA MONITORA 44H 
8:00h / 18:00h(3ª e 5ª feiras: 7h / 

18h) 

11: 52h / 

14:04h 
5ª FEIRA: 7: 00h / 9: 00h 

CLEONICE SOUZA DE 

ANDRADE 
MONITORA 44H 

7:30h / 17:30h(3ª e 5ª feiras: 7h / 17: 

30h) 
11:52h / 13:34h 

5ª FEIRA: 7: 00h / 9: 

00h 

ELISANDRA S. GOMES MONITORA 44H 7:00h / 17 00h 
10:40h / 

11:52h 
3ª FEIRA: 7: 00h / 9: 00h 

GILDA SALES O. 

SOARES 
MONITORA 44H 7: 30h / 17: 30h(3ª e 5ª feiras: 7h / 17: 30h) 

11: 52h / 13: 

34h 

5ª FEIRA: 7: 00h / 9: 

00h 

GRAVANI MARTA DIOGO MONITORA 44H 
7: 30h / 17:30h(3ª e 5ª feiras: 7h/ 

17:30h) 

11:52h / 

13:34h 

5ª FEIRA: 7: 00h / 9: 

00h 

HELENA DE SOUZA DIAS MONITORA 44H 7:00h / 17:00h 10:40h / 11:52h 3ª FEIRA: 7: 00h / 9: 00h 

HELIANA AMARAL VILARVAS MONITORA 44H 7: 00h / 17:00h 10:40h / 11:52h 3ª FEIRA: 7: 00h / 9: 00h 

INGRITH ALMEIDA DE ARAUJO MONITORA 44H 7:00h / 17:00h 10: 40/11:52h 3ª FEIRA: 7: 00h / 9: 00h 



ISABEL DE JS DE ANDRADE MONITORA 44H 7:00h / 17:00h 10:40h / 11:52h 5ª FEIRA: 7: 00h / 9: 00h 

ISIANE CRISTINA J. PALIOTA MONITORA 44H 7: 00h / 17: 00h 10:40h / 11:52h 3ª FEIRA: 7: 00h / 9: 00h 

KELLY CRISTINA R. DA SILVA MONITORA 44H 7:00h / 17:00h 10:40h / 11:52h 3ª FEIRA: 7: 00h / 9: 00h 

LILIAN MIRIAN DE O. DIAS MONITORA 44H 7:00h / 17:00h 10:40h / 11:52h 3ª FEIRA: 7: 00h / 9: 00h 

LUANA JEREMAS DOS SANTOS MONITORA 44H 7:00h / 17:00h 10:40h / 11:52h 3ª FEIRA: 7: 00h / 9: 00h 

MARIA LUCIA FACHINI DA 

SILVA 
MONITORA 44H 

7:30h / 17:30h(3ª e 5ª feiras: 7h / 17: 

30h) 
11:52h / 13:34h 

5ª FEIRA: 7: 00h / 

9: 00h 

MICHELE BARBOSA 

NASCIMENTO 
MONITORA 44H 

8:00h / 18:00h(3ª e 5ª feiras: 7h / 

17: 30h) 

11:30h / 

13:12h 

5ª FEIRA: 7: 00h / 

9: 00h 

NÚBIA A. MELO 

MATTOS 
MONITORA 44H 

7: 30h / 17: 30h(3ª e 5ª feiras: 7h / 17: 

30h) 
11:52h / 13:34h 

5ª FEIRA: 7: 00h / 9: 

00h 

ROSIMEIRE NUNES DA SILVA MONITORA 44H 7:00h / 17:00h 
10:40h / 

11:52h 
3ª FEIRA: 7: 00h / 9: 00h 

TATIANE BRITO 

CONSTANTINO 
MONITORA 44H 7:30h / 17:30h(3ª e 5ª feiras: 7h / 17: 30h) 

11:52h / 

13:34h 

5ª FEIRA: 7: 00h / 

9: 00h 

TATIANE CRISTINA 

SILVÉRIO 
MONITORA 44H 

7: 30h / 17: 30h(3ª e 5ª feiras: 7h 

/ 17: 30h) 
11: 52h / 13:34h 3ª FEIRA: 7: 00h / 9: 00h 

VANESSA RAMOS MONITORA 44H 7: 30h / 17: 30h(3ª e 5ª feiras: 7h / 17: 30h) 11:52h / 13:34h 5ª FEIRA: 7: 00h / 9: 00h 

10. 2.5.4 

De funcionários 

O serviço de apoio ao CEI é desempenhado pelas funções de limpeza, alimentação, serviços gerais, 
serviços administrativos e portaria. Cada uma das funções tem horários específicos para atender à 
demanda dos serviços dos quais a escola necessita em sua rotina diária.Como acreditamos que todos os 
profissionais que atuam na educação são educadores por essência, observamos que estão sempre 
empenhados em auxiliar as crianças em diferentes espaços e momentos deste cotidiano. O trabalho é 
realizado com cuidado e tem a função de propiciar conforto, organização, higiene e alimentação saudável 
para cada uma das crianças. Cada função desempenhada: 

Serventes: A manutenção dos espaços e cuidados com as áreas internas e externas são organizadas 

concomitantemente com a rotina das turmas e utilização dos espaços educativos, tendo o cuidado de 
estar em constante ajuste e re-planejamento, visando que o trabalho seja realizado sem prejudicar o 
envolvimento do fazer pedagógico das crianças. 

Cozinha: As cozinheiras e auxiliares de cozinha desempenham suas funções orientadas por 

nutricionistas e seguem normas de higiene e vestuários próprios ao ambiente da cozinha. Tais cuidados 
são necessários e observados rigorosamente, tendo como pressuposto que a saúde da criança seja 
resguardada de contaminações e intoxicações provocadas pelo manuseio incorreto dos alimentos. 

Administrativo: Os assistentes administrativo são responsáveis por todos os controles administrativos, 

financeiros, contábeis, RH e da prestação de contas à SME. Já o auxiliar administrativo é responsável 
pelas atribuições da secretaria da Unidade. 

 
 



Porteiro: O serviço de porteiro tem o cuidado de observar tudo o que ocorre na escola, atentando para o 

trânsito de pessoas que adentram ao prédio, pelas mais diversas razões, orientando-os quanto às 
crianças e o atendimento dos profissionais da direção e educadores. Observa a entrada e saída das 
crianças com os pais e/ou responsáveis. As rondas constantes pela área externa permite confirmar o 
funcionamento normal da escola como um todo. 

 
 

 
 

Segue quadro dos profissionais: 

 
 

 
 

NOME FUNÇÃO JORNADA HORÁRIO DE TRABALHO 

ELLYS MURYELL S. SANTOS ASS. ADMINISTRATIVO 40H 7:00h/16:00h 

DAMARES GOMES SILVA ASS. ADMINISTRATIVO 40H 7:30h/16:30h 

RAFAEL ZACCARIAS AUX. ADMINISTRATIVO 40H 8:00h/17:00h 

CRISTIANE AP. M. RAIMUNDO COZINHEIRA 44H 7:00h/17:00h 

ROSANGELA DE V. CRUZ COZINHEIRA 44H 7:00h/17:00h 

LEONICE M. S. LEITE AUX COZINHA 44H 7:00h/17:00h 

MARIA AUREA COSTA AUX.COZINHA 44H 7:00h/17:00h 

CLAUDETE GOMES S. PIRES SERVENTE DE LIMPEZA 44H 7:00/17:00h 

ELISANGELA P DA SILVA SERVENTE DE LIMPEZA 44H 7:00h/17:00h 

MARIA JOSÉ DIONÍSIO SERVENTE DE LIMPEZA 44H 7:30h/17:30h 

MARIA SONHA DA SILVA SERVENTE DA LIMPEZA 44H 8:00h/18:00h 

EVANDRO IAGO O. DA SILVA PORTEIRO 44H 
8:00h/18:00h 

 

11. 2.6 

Objetivos da Educação Infantil e da Educação Especial 

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

A Educação Infantil, primeira etapa da educação básica, tem como objetivo proporcionar condições 
adequadas para promover o bem estar da criança, seu desenvolvimento físico, emocional, 
intelectual, moral e social, a ampliação de suas experiências e estimular o interesse da criança pelo 
processo de conhecimento do ser humano, da natureza e da sociedade. 



Quanto a educação especial o CEI tem por objetivo valorizar as peculiaridades de cada aluno, 
atender a todos na escola, incorporar a diversidade, sem nenhum tipo de distinção. Segundo a LDB 
Nº 9394/96, art. 59 parágrafo I: “Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com 
necessidades especiais: I Currículo, Métodos, Técnicas, Recursos educativos e Organização 
específica para atender suas necessidades”. Bem como a acessibilidade dessas crianças.  

Desta forma, a prática da educação infantil, na unidade educacional, em concordância com o 
Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil (Brasil, 1998, p. 63) tem por objetivo 
desenvolver as seguintes capacidades das crianças: 

• Desenvolver uma imagem positiva de si, atuando de forma cada vez mais independente, com 
confiança em suas capacidades e percepção de suas limitações; 

• Descobrir e conhecer progressivamente seu próprio corpo, suas potencialidades e seus limites, 
desenvolvendo e valorizando hábitos de cuidado com a própria saúde e bem-estar; 

• Estabelecer vínculos afetivos e de troca com adultos e crianças, fortalecendo sua auto -estima e 
ampliando gradativamente suas possibilidades de comunicação e interação social;  

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

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

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

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

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

Nas últimas décadas os debates em nível nacional e internacional apontam para a necessidade de 
que as instituições de educação infantil incorporem de maneira integrada as funções de educar e 
cuidar, não mais diferenciando nem hierarquizando os profissionais e instituições que atuam com as 
crianças pequenas e/ou aqueles que trabalham com as maiores. 

A instituição de educação infantil deve tornar acessível a todas as crianças que a frequentam, 
indiscriminadamente, elementos da cultura que enriquecem o seu desenvolvimento e inserção 
social. Cumprir um papel socializador, propiciando o desenvolvimento da identidade das crianças, 
por meio de aprendizagens diversificadas, realizadas em situações de interação. 

Na instituição de educação infantil, pode-se oferecer às crianças condições para as aprendizagens 
que ocorrem nas brincadeiras e aquelas advindas de situações pedagógicas intencionais ou 
aprendizagens orientadas pelos adultos. 

Educar/propiciar situações de cuidados, brincadeiras e aprendizagens orientadas de forma integrada 
e que possam contribuir para o desenvolvimento das capacidades infantis de relação interpessoal. 
De ser e estar com os outros em uma atitude básica de aceitação, respeito e confiança, e o acesso, 
pelas crianças, aos conhecimentos mais amplos da realidade social e cultural. Neste processo, a 
educação auxiliará o desenvolvimento das capacidades de apropriação e conhecimento das 
potencialidades corporais, afetivas, emocionais, estéticas e éticas, na perspectiva de contribuir para 
a formação de crianças felizes e saudáveis. 

A base do cuidado humano é compreender como ajudar o outro a desenvolver-se enquanto ser 
humano. Cuidar significa valorizar e ajudar a desenvolver capacidades. O cuidado é um ato em 



relação ao outro e a si próprio que possui uma dimensão expressiva e implica em procedimentos 
específicos. 

O desenvolvimento integral depende tanto dos cuidados relacionais que envolvem a dimensão 
afetiva, os cuidados com os aspectos biológicos do corpo, como a qualidade da alimentação e dos 
cuidados com a saúde, quanto da forma como esses cuidados são oferecidos e das oportunidades 
de acesso a conhecimentos variados. As necessidades básicas podem ser modificadas e acrescidas 
de outras de acordo com o contexto sociocultural. 

O cuidador precisa considerar, principalmente, as necessidades das crianças, que quando 
observadas, ouvidas e respeitadas, podem dar pistas importantes sobre a qualidade do que estão 
recebendo. Os procedimentos de cuidado também precisam seguir os princípios de promoção à 
saúde. Para se atingir os objetivos dos cuidados com a preservação da vida e com o 
desenvolvimento das capacidades humanas é necessário que as atitudes e procedimentos estejam 
baseados em conhecimentos específicos sobre o desenvolvimento biológico, emocional, e 
intelectual das crianças, levando em consideração as diferentes realidades socioculturais. Os 
conteúdos e objetivos a serem trabalhados durante o ano visam proporcionar um trabalho integrado, 
no desenvolvimento dos aspectos social, cognitivo, emocional e cultural.  

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

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

É preciso trabalhar conteúdos de naturezas diversas, que abrangem desde cuidados básicos 
essenciais até conhecimentos provenientes das diversas áreas do conhecimento, concretizando-se 
em dois âmbitos de experiências: “Formação Pessoal e Social” e “Conhecimento de Mundo”. 

A Formação Pessoal e Social refere-se às experiências que favorecem a construção do indivíduo. 
Trabalhar com a criança a Identidade Pessoal e a Autonomia é fundamental para o fortalecimento 
de sua auto-estima, para o conhecimento de si própria e para o desenvolvimento psicogenético em 
suas fases evolutivas, nas suas operações mentais e relações lógicas. 

O Conhecimento de Mundo refere-se à relação da criança com aspectos da cultura e de todo o 
entorno da criança, considerando os aspectos mais próximos do meio e ampliando gradativamente 
para os menos próximos. 

Assim sendo, os conteúdos não devem ser abstratos, mas vivos e concretos, portanto, indissociáveis 
da realidade social. 

A definição dos objetivos em termos de capacidades visa ampliar a possibilidade de concretização 
das intenções educativas, uma vez que as capacidades se expressam por meio de diversos 
comportamentos e as aprendizagens que convergem para as capacidades podem ser de naturezas 
diversas. 

Ao estabelecer objetivos nesses termos, o educador amplia suas possibilidades de atendimento à 
diversidade apresentada pelas crianças, podendo considerar diferentes habilidades, interesses e 
maneiras de aprender no desenvolvimento de cada capacidade. 

O âmbito do desenvolvimento cultural está estruturado a oferecer às crianças conteúdos 
diversificados, que sirvam como objeto e apoio das aprendizagens específicas, sistematizadas e 
com finalidade formadora, de modo que as crianças possam aproveitá-las. 

Destacam-se as áreas do conhecimento: Identidade/Autonomia; Linguagem Oral e Escrita; Artes 
Visuais; Música; Movimento; Matemática; Natureza e Sociedade e Datas Importantes.  

 

 



 

 

 

12. 2.7 

Matriz curricular 

Matriz Curricular 2019 

Anexo: matriz_curricular/MatrizCurricularInfantil.pdf 

13. 2.8 

Proposta Curricular 

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 cinco 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 viver experiências 

https://pponlinesme.campinas.sp.gov.br/upload/matriz_curricular/matriz_curricular/MatrizCurricularInfantil.pdf
https://pponlinesme.campinas.sp.gov.br/matriz_curricular/MatrizCurricularInfantil.pdf


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 ao Bem 

Comum; 

o Princípios Políticos dos Direitos e Deveres de Cidadania, do Exercício da Criticidade e do 

Respeito à Ordem Democrática; 

o Princípios Estéticos da Sensibilidade, da Criatividade, da Ludicidade, da Qualidade e da 

Diversidade de Manifestações Artísticas e Culturais; 

 

CONCEITO DE EDUCAÇÃO 

 

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

de discernir e agir. 

Existe hoje um significativo desenvolvimento da informação disponível para os cidadãos, a tecnologia 

avançou muito e a quantidade de informações a serem elaboradas pelo cérebro humano, exige uma nova 

percepção de quem é o aluno que chega às nossas escolas. 

Desde o nascimento a criança recebe a influência externa. Ela é um ser histórico e social que faz parte de 

uma família, pertence a uma sociedade e está inserida em uma determinada cultura. Há uma forte relação 

com o meio social, ela tanto recebe influência como influencia o mesmo. 

Importante é entender que a criança sente e pensa o mundo de maneira única, própria dela. Esforça-se 

para compreender esse mundo através das interações que estabelecem com o meio e com as pessoas com 

quem convivem. 

A criança na atualidade traz consigo a imagem de um mundo que ultrapassa muito os limites da família e 

da comunidade onde está inserida. São mensagens lúdicas, informativas, publicitárias, etc., transmitidas 

pelos meios de comunicação. 

Hoje, escola e professores devem oferecer um espaço atraente para os alunos e propiciar-lhes um 

entendimento das mudanças que vêm se desenvolvendo e para a sociedade da era atual: da informação e 

do conhecimento. 

A escola tem que ser vista como um lugar onde a aprendizagem acontece efetivamente ao invés de um 

espaço onde o professor limita-se a transmitir o conhecimento ao aluno. Deve tornar-se o local por 

excelência onde atitudes e valores são desenvolvidos e as competências e habilidades são adquiridas. 

O Conceito de Educação deve ser visto como um processo de aprendizagem ao longo de toda uma 

existência, onde cada indivíduo tenha a capacidade de conduzir sua própria vida em um mundo onde a 

rapidez das mudanças é um fato, onde a globalização não tem volta, onde a competitividade ocupa um 

lugar considerável exigindo assim uma disposição para aprender e reaprender continuamente. 

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. 

 

 

14. 2.9 

Calendário Escolar 

o INFANTIL 

 

 JANEIRO 

2019 

DOM 

SEG 

TER 

QUA 

QUI 

SEX 

SAB 

1 
FN 

2 
RE 

3 
RE 

4 
RE 

https://pponlinesme.campinas.sp.gov.br/pp-validar-consolidar.php#3


5 
RE 

6 
RE 

7 
RE 

8 
RE 

9 
RE 

10 
RE 

11 
RE 

12 
RE 

13 
RE 

14 
RE 

15 
RE 

16 
RE 

17 
RE 

18 
RE 

19 
RE 

20 
RE 

21 
RE 

22 
RE 

23 
RE 

24 
RE 

25 



RE 

26 
RE 

27 
RE 

28 
RE 

29 
RE 

30 

31 

 FEVEREIRO 

2019 

DOM 

SEG 

TER 

QUA 

QUI 

SEX 

SAB 

1 
ECE 

2 

3 

4 
CE 

5 

6 

7 

8 

9 

10 



11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

 MARÇO 

2019 

DOM 

SEG 

TER 

QUA 

QUI 

SEX 

SAB 



1 

2 

3 

4 
RE 

RE 

5 
RE 

RE 

6 
RE 

RP 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 



25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

 ABRIL 

2019 

DOM 

SEG 

TER 

QUA 

QUI 

SEX 

SAB 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 



12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 
FM 

20 

21 
FN 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

 MAIO 

2019 

DOM 

SEG 

TER 

QUA 

QUI 

SEX 



SAB 

1 
FN 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 
RFE 

18 

19 

20 

21 

22 

23 
CE 

24 

25 

26 



27 

28 

29 

30 

31 

 JUNHO 

2019 

DOM 

SEG 

TER 

QUA 

QUI 

SEX 

SAB 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 



14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
FM 

21 
SDL 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 
AE 

29 

30 

 JULHO 

2019 

DOM 

SEG 

TER 

QUA 

QUI 

SEX 

SAB 



1 
F 

2 
F 

3 
F 

4 
F 

5 
F 

6 
F 

7 
F 

8 
F 

9 
FE 

F 

10 
F 

11 
F 

12 
F 

13 
F 

14 
F 

15 
F 

16 
F 

17 
F 

18 
F 

19 
F 

20 
F 



21 
F 

22 
F 

23 
F 

24 
F 

25 
F 

26 
F 

27 
F 

28 
F 

29 
F 

30 
F 

31 
RP 

 AGOSTO 

2019 

DOM 

SEG 

TER 

QUA 

QUI 

SEX 

SAB 

1 

2 

3 

4 



5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
CE 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 



 SETEMBRO 

2019 

DOM 

SEG 

TER 

QUA 

QUI 

SEX 

SAB 

1 

2 

3 

4 

5 
SMCEI 

SMCEI 

6 

7 
FN 

8 

9 

10 

11 

12 

13 
RFE 

14 

15 

16 

17 



18 

19 

20 
AE 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 
RP 

28 

29 

30 

 OUTUBRO 

2019 

DOM 

SEG 

TER 

QUA 

QUI 

SEX 

SAB 

1 

2 

3 

4 

5 



6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 
FN 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

 NOVEMBRO 



2019 

DOM 

SEG 

TER 

QUA 

QUI 

SEX 

SAB 

1 

2 
FN 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 
FN 

16 

17 

18 

19 



20 
FM 

21 

22 
CE 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

 DEZEMBRO 

2019 

DOM 

SEG 

TER 

QUA 

QUI 

SEX 

SAB 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
RFE 



7 

8 
FM 

9 

10 

11 

12 

13 
AE 

14 

15 

16 
RE 

RP 

17 

18 

19 

20 

21 
RE 

RE 

22 
RE 

RE 

23 
RE 

RE 

24 
RE 

RE 

25 
FN 

RE 

RE 



26 
RE 

RE 

27 
RE 

RE 

28 
RE 

RE 

29 
RE 

RE 

30 
RE 

RE 

31 
RE 

RE 

Legendas: 

Dia Letivo 

Dia Letivo com Atividade 

Feriado 

Dia Não Letivo 

 

 

Dia Não Letivo com Atividade 

 

 

FN - FERIADO NACIONAL 

FE - FERIADO ESTADUAL 

FM - FERIADO MUNICIPAL 

FEE - FERIADO ESCOLAR 



PF - PONTO FACULTATIVO 

RE - RECESSO ESCOLAR 

CE - REUNIÃO DE CONSELHO DE ESCOLA 

CC - REUNIÃO DE CONSELHO DE CICLO 

AE - ATIVIDADE ESCOLAR 

CCF - REUNIÃO DE CONSELHO DE CICLO FINAL 

ST - SEMINÁRIO TEMÁTICO 

F - FÉRIAS DOCENTE 

APE - ASSEMBLÉIA DE PAIS E EDUCADORES 

RPAI - REUNIÃO PED. AVAL. INSTITUCIONAL 

RFE - REUNIÃO DA FAMÍLIA E EDUCADORES 

SEF - SEMINÁRIO DE ENSINO FUNDAMENTAL 

ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA 

1° TRIMESTRE: 02/01 - 21/05 

2° TRIMESTRE: 22/05 - 10/09 

3° TRIMESTRE: 11/09 - 20/12 

FE - FERIADO ESTADUAL 

09/07 - REVOLUÇÃO CONSTITUCIONALISTA 

FM - FERIADO MUNICIPAL 

19/04 - PAIXÃO DE CRISTO 



20/06 - CORPUS CHRISTI 

20/11 - CONSCIÊNCIA NEGRA 

08/12 - NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO 

FN - FERIADO NACIONAL 

01/01 - CONFRATERNIZAÇÃO UNIVERSAL 

21/04 - TIRADENTES 

01/05 - DIA DO TRABALHADOR 

07/09 - INDEPENDÊNCIA DO BRASIL 

12/10 - NOSSA SENHORA APARECIDA 

02/11 - FINADOS 

15/11 - PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA 

25/12 - NATAL 

RE - RECESSO ESCOLAR 

04/03 - 05/03 

21/12 - 31/12 

02/01 - 29/01 

06/03 

16/12 

SMCEI - SEMINÁRIO MUNICIPAL CURRICULAR: "PENSAMENTOS E FAZERES COTIDIANOS COM A INFÂNCIA" 

05/09 



ECE - ELEIÇÃO DO CONSELHO DE ESCOLA 

01/02 

CE - REUNIÃO DE CONSELHO DE ESCOLA 

04/02 

23/05 

20/08 

22/11 

RP - REUNIÃO PEDAGÓGICA 

06/03 

31/07 

27/09 

16/12 

RFE - REUNIÃO DA FAMÍLIA E EDUCADORES 

17/05 

13/09 

06/12 

SDL - SUSPENSÃO DE DIA LETIVO 

21/06 

AE - ATIVIDADE ESCOLAR 

28/06 



20/09 

13/12 

F - FÉRIAS DOCENTE 

01/07 - 30/07 

15. 
2.10 

Programas e Projetos 

 

Com o objetivo de melhoria da aprendizagem das crianças dentro da instituição de ensino e conforme a 

legislação de nosso país desenvolve-se projetos que levam em consideração a abordagem de conteúdos 

relevantes para a formação do aluno. Entretanto, a escola está vinculada a fatores sociais, econômicos e 

de valores, que regem a atuação dos docentes e o funcionamento e a eficácia na formação do aluno com 

a qualidade de ensino. 

 

Os projetos são discutidos e estabelecidos a toda unidade, e são realizados durante todo o ano, sabendo 

que cada um com sua importância e objetivo, possibilitando assim com que as crianças compreendam e 

tenham acesso a toda diversidade que está a sua volta. Sendo estes elaborados por toda equipe docente, 

visando uma educação integral das crianças, através dos projetos pedagógicos. 

Neste ano serão abordados nove projetos e cinco semanas educativas, pré-estabelecidos pela equipe 

gestora e docente. São estes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

  

 

16. 2.11 

Composição dos Colegiados 

OS COLETIVOS EXISTENTES 

 

Segundo o Currículo em Construção “A base para discussão e formulação da Proposta Educativa de uma 
instituição de ensino infantil deve ser a experiência acumulada por seus educadores: a teoria que 
fundamenta essa prática, a concepção do ser humano, sociedade, infância e mundo que a comunidade 
possui, os valores individuais e coletivos existentes, o contexto sócio-cultural onde a comunidade está 
inserida, a visão de proposta curricular de que se necessita e que se deseja.” Portanto, os coletivos 
existentes são todas as pessoas envolvidas e comprometidas com o processo educacional que envolvem 
as metas, os objetivos, as práticas, as prioridades, tudo o que compõe o Projeto Pedagógico, pois para 
que o coletivo exista é preciso um projeto que o forme e o sustente. Ainda de acordo com o Currículo em 
Construção: “ A existência de um grupo identificado em cada pessoa que o compõe, articulado e 
harmonioso, garante por sua vez a cooperação e o respeito entre os profissionais, bem como a integração 
também articulada e harmoniosa com as crianças e seus familiares”. 

 

CONSELHO DE ESCOLA LEI Nº 6662 – 10/10/1991 REGIMENTO ESCOLAR – TÍTULO IV, CAPÍTULO 
IX, PARÁGRAFO ÚNICO 

 

O Conselho colabora na Gestão Administrativa e Pedagógica da escola. Ele é um órgão representativo da 
U.E., composto pelos segmentos: equipe gestora, educadores, auxiliares educacionais, apoio e pais. Os 
interessados se inscrevem e são eleitos entre seus pares. 



No início do ano os pais são convidados a participarem do Conselho de Escola e, em reunião/assembleia, 
são explicadas as funções enquanto órgão representativo da comunidade escolar. A assembleia, eleição 
e posse são realizadas em dias estabelecidos conforme Calendário Escolar, nas dependências da escola. 

O Conselho de escola tem suas atribuições previstas em lei e prima por um atendimento qualitativo às 
crianças. As questões pedagógicas e administrativofinanceiras são decididas nesse coletivo em reuniões 
ordinárias conforme o Calendário Escolar, ou extraordinárias, quando necessário. 

As necessidades pedagógicas e/ou materiais são planejadas e decididas nas reuniões. Este diálogo e 
tomada de decisão conjunta mostra a transparência nas intenções pedagógico/administrativas que 
revertem em prol das crianças. 

 

PLANO DE TRABALHO DO CONSELHO DE ESCOLA 

 

Para o Conselho de Escola/ 2019 foi realizada a Assembleia de Pais no dia 01/02/2019 e a posse dos 
conselheiros no dia 04/02/2019. Se reunirá Ordinariamente de acordo com as datas determinadas no 
Calendário Escolar. 

Nas diversas reuniões realizadas ao longo do ano serão discutidos temas pertinentes ao bom andamento 
do CEI como: Proposta Pedagógica, Projetos, Eventos, Necessidades físicas e pedagógicas Atendimento 
aos pais e familiares, aprovação de Relatório Financeiro, entre outros. A Unidade tem contado com a 
participação e colaboração de mães, pais e até avós que se empenham para ajudar como parceiros da 
escola na resolução dos problemas/assuntos que dizem respeito ao dia-a-dia das crianças. Uma das 
grandes dificuldades da participação dos pais é que a maioria deles trabalha o dia todo, não tendo 
disponibilidade de horários para participar das reuniões. Mesmo assim, podemos considerar muito boa a 
participação dos pais/familiares no dia-a-dia da Unidade, esperamos poder aumentar essa parceria a 
cada ano que passa para que possamos realmente ter uma escola com gestão democrática participativa. 
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." 

 

COMPOSIÇÃO DO CONSELHO DE ESCOLA / 2019 

NAED: Sudoeste 

Número de salas/turmas: 9 salas e 10 turmas 

Data da Eleição: 01/02/2019 

Data da Posse: 04/02/2019 

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

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

 

 

1. MEMBRO NATO (DIRETOR): 



 

NOME: KELLY CRISTINA FERNANDES NUNES 

 

 

2. SEGMENTO ESPECIALISTA: 

TITULAR 

 

NOME: MÁRCIA SOUZA GERMANO 

 

SUPLENTE 

 

NOME: GISELE CORREA MONACE DE SOUZA 

 

3. SEGMENTO DOCENTE: 

 

TITULAR 

 

NOME: ELIANE SANTANA DO AMARAL 

 

SUPLENTE 

 

NOME: NIURA VOLNA LIMA DOS SANTOS 

 

4. SEGMENTO FUNCIONÁRIO: 

TITULAR 

NOME: CRISTIANE APARECIDA MARQUES RAIMUNDO 

SUPLENTE 

 

NOME: CLEONICE SOUZA DE ANDRADE 



 

TITULAR 

 

NOME: ÂNGELA PATRICIA DA SILVA 

 

SUPLENTE 

 

NOME: LUANA JEREMIAS DOS SANTOS 

 

TITULAR 

 

NOME: ELISÂNGELA PEREIRA DA SILVA 

 

SUPLENTE 

 

NOME: RAFAEL ZACCARIAS 

 

 

5. SEGMENTO PAIS DE ALUNO: 

TITULAR 

NOME: ANA CLAUDIA SILVA DE LIMA 

SUPLENTE 

 

NOME: IVANE LIMA DE SANTANA 

 

TITULAR 

NOME: RENATA DE PAIVA GONÇALVES 

SUPLENTE 

NOME: TAMIRES PENHA TRIVELATO 



TITULAR 

NOME: VIVIANE J. SILVA SOARES 

SUPLENTE 

NOME: CARLOS HENRIQUE S. SILVA 

TITULAR 

NOME: MARIZETE GONÇALVES DOS SANTOS 

SUPLENTE 

NOME: MONIQUE DA SILVA P. DE BRITO 

TITULAR 

NOME: FABIANA SOARES BARBOSA 

SUPLENTE 

NOME: JOÃO PAULO DOS SANTOS 

 

 

CRONOGRAMA DAS REUNIÕES DE CONSELHO DE ESCOLA 

 

As reuniões do Conselho de Escola tem o objetivo de trazer a comunidade a participar da rotina da 
Unidade, conhecendo suas metas, valores, projetos, identificar problemas e ajudar a solucioná-los,e 
esses momentos são vistos como espaço de relações, no qual uma gestão democrática e participativa 
permite que todos os envolvidos com a educação de qualidade participem da escola e opinem, 
viabilizando relações que contribuem para o ensino e para o aprendizado. 

 

Segue abaixo o cronograma das reuniões: 

DATAS DAS REUNIÕES ASSUNTOS TRATADOS 

  

01/02/2019 Eleição do Conselho de Escola 

04/02/2019 Posse do Conselho de Escola e aprovação do Calendário Escolar 

21/02/2019 - Reunião 

Extraordinária 

Análise e Aprovação do Relatório Financeiro;Programação do Café das Mulheres (08/03/19);Ficha de Caracterização da 

Criança;Avaliação Institucional - Dimensão 7 - Cooperação e troca com as famílias e participação na rede de Proteção Social 

23/05/2019 
Análise e Aprovação do Relatório Financeiro;Programação sobre a Festa na Roça (28/06);Texto: Há uma tragédia silenciosa 

em nossas casas - Médico Psiquiatra Luis Rojas Marcos 

20/08/2019 Análise e Aprovação do Relatório Financeiro;Programação da Festa da Primavera. 

22/11/2019 
Análise e Aprovação do Relatório Financeiro;Programação para o final do ano letivo;Avaliação Institucional - Dimensão 4 - Promoção da 

Saúde 



Observação: As reuniões extraordinárias podem acontecer no decorrer do ano 

conforme a necessidade na Unidade. 

Observação: Assuntos podem ser acrescentados no decorrer do ano 

conforme a necessidade na Unidade. 

  

17. 2.12 

Normas que regulam a convivência escolar 

 

Para que o serviço proposto pela Unidade tenha êxito, faz-se necessário ter um procedimento geral, 

documento elaborado pela Equipe Gestora juntamente com a equipe escolar e também com o Conselho de 

Escola, tendo como foco principal o conhecimento das famílias. O procedimento da Unidade sempre é 

explicado pela Equipe Gestora ao iniciar cada ano letivo e entregue uma cópia para cada família ou todas 

as famílias que fazem a matrícula da criança no decorrer do ano letivo. Esse procedimento é lembrado aos 

familiares todas as vezes que algum procedimento deixa de ser cumprido. 

 

Procedimentos Gerais 

 

Srs. Pais/Responsáveis, 

 

É com muita alegria que iniciamos o ano letivo de 2019 nesta unidade escolar e para que tenhamos um 

andamento proveitoso, informamos os procedimentos que deverão ser seguidos pela escola e família. 

 

1. Adaptação: A fase de acolhimento na Educação Infantil é diferente para cada faixa etária e 

requer atenção redobrada com bebês e as crianças de até 3 anos. Afinal, quase tudo é novidade 

para eles: a convivência com outras crianças e adultos, o ambiente escolar, as brincadeiras e a 

alimentação. Por isso, damos muita importância para este período e cada criança tem uma 

adaptação diferenciada. 

 

Para o Agrupamento III o horário de aula será das 07h às 11h (Turmas da manhã) e das 13h às 17h 

(Turmas da tarde). NÃO HÁ PERÍODO DE ADAPTAÇÃO PARA O AGIII. 

ATENÇÃO!!!! É PROIBIDA A PERMANÊNCIA DE CRIANÇAS DO AGIII APÓS AS 11H E AS 

17H NA UNIDADE ESCOLAR. 
 

2. HIGIENE AO ENTREGAR A CRIANÇA NA ESCOLA: Informamos que a criança deverá ser 

entregue na sala de aula de manhã em condições de higiene adequada, ou seja, de roupa trocada 

respeitando a estação do ano e a fralda limpa e trocada. 

 

3.Entrada dos alunos DOS AGRUPAMENTOS I, II, III (período da manhã): A criança deverá ser 

entregue na porta da sala de aula ao responsável pela turma. PEDIMOS PARA QUE NESTE 

MOMENTO NÃO HAJA CONVERSAS ENTRE PAIS/RESPONSÁVEIS COM A MONITORA 



DA PORTA para que esta não perca a atenão que deve ser da criança. 

 

4. SAÍDA DOS alunos DOS AGRUPAMENTOS I, II, III (periodo da manhã e tarde): 

Para as crianças do agrupamento III do período da manhã a saída será as 11h. Pedimos que as famílias 

não ultrapassem o horário de saída das crianças do AGIII, pois não temos monitoras para ficar 

com as crianças do AGIII após a saída das professoras. 
No período da tarde será as 17h. Pedimos que não haja atrasos para que não atrapalhe o andamento das 

demais atividades da creche, pois não temos monitoras para ficar com as crianças do AGIII após a 

saída das professoras. 

 

Para as crianças dos agrupamentos I e II a saída será até as 18h. Informamos que após 18h será 

solicitada a presença da Guarda Municipal na creche para os procedimentos legais PARA AS 

CRIANÇAS QUE AINDA ESTIVEREM NO ESTABELECIMENTO. 

 

ATENÇÃO! NENHUMA CRIANÇA SERÁ RETIRADA DA CRECHE SEM IDENTIFICAÇÃO 

DA AUTORIZAÇÃO QUE É FEITA PELA APRESENTAÇÃO DO CRACHÁ E DO RG 

DIARIAMENTE OU NA SECRETARIA DA CRECHE. 

NÃO INSISTA!!! CASO A PESSOA NÃO TENHA O CRACHA E O RG DEVERÁ PRIMEIRO 

PASSAR NA SECRETARIA DA CRECHE. 

Contamos com a compreensão, colaboração e educação de todos, pois tal procedimento é visando a total 

segurança e integridade de nossas crianças. 

5. Falta da criança: 

A criança só poderá ser retirada fora do horário normal de aula mediante comunicação prévia feita 

pelo responsável e seguindo o mesmo procedimento de identificação por meio da carteirinha e RG. Na 

falta da criança por problemas de saúde, solicitamos a entrega do atestado médico comprovando tal fato. 

A entrega do atestado poderá ser feita via caderno de recados ou na secretaria no horário de 

atendimento. Lembramos que não é permitida a permanência de crianças doentes no ambiente 

escolar por motivo de contágio. Pedimos que a família mantenha a criança em casa e só retorne 

com a mesma para a escola quando não oferecer mais riscos para ela e para os amigos e é dever da 

família levar a criança ao medico sempre que solicitado pela direção e apresentar atestado na 

entrada da criança na escola no dia anterior ou no seu retorno. 

 

6. Medicação: Não será administrado nenhum tipo de medicamento à criança no horário de permanência 

na creche por funcionários da mesma. Caso seja necessária a administração de remédios este será feito 

pela família ou a criança permanecer em casa até o término do tratamento. 

EM CASO DE EMERGÊNCIA A FAMÍLIA SERÁ CHAMADA PARA BUSCAR A CRIANÇA E, 

SE NECESSÁRIO, O SAMU SERÁ ACIONADO. CASO A ESCOLA NÃO CONSIGA CONTATO 

TELEFÔNICO COM A FAMÍLIA A GUARDA MUNICIPAL E O CONSELHO TUTELAR 

SERÃO ACIONADOS IMEDIATAMENTE. 

7. Mochila: Deverá permanecer diariamente na mochila do aluno somente os itens solicitados na lista de 

material e diariamente uma sacola plástica ou retornável para transporte de roupas sujas. Não será 

permitida a entrada de guloseimas, salgadinhos, lanches, refrigerantes, sucos ou qualquer tipo de 

alimentação, pois a alimentação será fornecida pela escola com supervisão de uma nutricionista. 

 

8. Caderno de recados: Diariamente a família deverá ler e assinar todas as comunicações feitas pela 

escola. Lembramos que todos os recados enviados são de extrema importância para o bom andamento das 

atividades. Pedimos que a família cuide com carinho deste caderno, pois nele será feita toda a 

comunicação com a escola. No caso de perda do caderno a família deverá providenciar outro com 

urgência. 

 

9. Secretaria: Informamos que para realização de cadastro/ matrículas, segue os horários de atendimento 

da secretaria e solicitamos que os mesmos sejam observados e respeitados para o bom andamento do 

funcionamento. 

 

 

o 2ª, 4ª e 6ª feira – 08h às 12h 



 

 

o 3ª e 5ª feira - 13:00h às 16h 

 

Em outros horários a secretaria estará funcionando com atribuições internas da Unidade. 

 

A família poderá se comunicar com a escola através do telefone 3224-8018 ou através do 

email:diretoriaportoseguro@anabrasil.org 

 

10. PROIBIDO CONVERSAR COM FUNCIONÁRIOS NA PORTA DA SALA DE AULA: 
Pedimos que os pais ou responsáveis pela criança, ao deixá-la na escola ou na saída, não solicite das 

monitoras ou professoras conversas para saber do desenvolvimento geral ou diário da criança. A atenção 

das funcionárias é total para as crianças e num breve instante que elas param para atender os familiares 

para tais informações deixam de dar atenção às crianças e colocam em risco a segurança das mesmas. As 

professoras têm um horário semanal para atender a família tirar qualquer duvida e também todos 

os comunicados que a família desejar fazer ou informações que queira saber da criança poderá 

procurar a diretora ou a coordenadora ou fazer pelo caderno de recados a qualquer momento que 

sentir necessidade. 

 

 

Faz-se necessário também para o bom andamento da Unidade que a equipe de colaboradores tenham total 

conhecimento das Normas Internas da Unidade. São elas: 

  

CAPÍTULO III 

Do Corpo Docente 

Art. 20 - O Corpo Docente do CEI Célia Aparecida Jordão Velardi Gaspar é formado por docentes com 

formação mínima em Curso de Graduação Superior de Licenciatura Plena em Pedagogia, ou conforme 

especificações do Termo de Referência Técnica. 

 

Art. 21 - São direitos dos profissionais do Corpo Docente, além dos direitos trabalhistas: 

 

 

 

o Ser apresentado pela direção ou membro da equipe, aos demais funcionários, e receber 

informações sobre o funcionamento e as normas internas da instituição; 

 

 

o Propor à direção e coordenação pedagógica medidas que objetivem o aprimoramento do bom 

andamento pedagógico, profissional; e trabalho com os alunos; 

 

 

o Participar das discussões para a implementação do plano pedagógico e seu cumprimento; 

 

 

o Comunicar à direção as ocorrências que exijam providências superiores; 



 

 

o Participar de cursos ou eventos similares que promovam seu aperfeiçoamento, desde que não 

interfira no funcionamento da instituição e mediante autorização prévia da Direção; 

 

 

o Requisitar o material didático que julgar necessário ao desempenho de sua função, de acordo 

com o cronograma definido e autorizado pela direção e ou coordenação pedagógica; 

 

 

o Organizar atividades extra escola somente com prévia autorização da direção e coordenação 

pedagógica; 

 

 

o Ocorrência de 01 (um) atraso mensal ao trabalho, que não ultrapasse a 30 (trinta) minutos e seja 

devidamente justificado, por escrito, pelo empregado, para que não acarrete o desconto do DSR 

(Descanso Semanal Remunerado) correspondente. 

 

Art. 22 - É dever do Corpo Docente: 

 

 

o Promover educação e a relação ensino-aprendizagem de crianças de 0 a 5 anos; 

 

 

o Participar da elaboração do projeto pedagógico, TDC (Trabalho de Desenvolvimento Coletivo) 

discutindo a proposta da escola, fixando metas, definindo objetivos, cronogramas e conteúdo; 

 

 

o Desenvolver de forma harmoniosa aspecto afetivo-social, cognitivo e perceptivo-motor. A fim 

de fazer crescer na criança a capacidade de investigação, observação, curiosidade, 

experimentação, para a formação de cidadãos autônomos, capazes e responsabilidade e escolhas 

próprias; 

 

 

o Interagir com a família e a comunidade; 



 

 

o Manter organizados os ambientes nos quais desenvolvem as atividades pedagógicas (SALA DE 

AULA, MULTIUSO, CASA DA BONECA, QUIOSQUE, ETC); 

 

 

o Registrar e avaliar o desenvolvimento da criança; 

 

 

o Registrar diariamente a freqüência dos alunos no controle interno da creche e no Integre; 

 

 

o Elaborar o semanário contendo o planejamento das aulas dentro dos padrões estipulados pela 

coordenação pedagógica; 

 

 

o Pontualidade na entrega do semanário e de qualquer outra atividade solicitada pela 

direção/coordenação, respeitando as datas e horários estabelecidos pela coordenação pedagógica; 

 

 

o Elaborar projetos a serem desenvolvidos com as crianças trimestralmente; 

 

 

o Não atender pais e ou responsáveis na porta da sala de aula. Este atendimento deverá acontecer 

com agendamento feito pela coordenação pedagógica e os comunicados e informações deverão 

ser feitos através do caderno de recados; 

 

 

o Assinar e datar diariamente os cadernos de recados e manter os mesmos atualizados com os 

informativos da creche; 

 

 



o Comunicar a direção e ou coordenação pedagógica de todos os acidentes e incidentes ocorridos 

com a criança no ambiente escolar; 

 

 

o Participar de todos os eventos e reuniões administrativas ou pedagógicas promovidas pela 

instituição; 

 

 

o Não deixar o aluno transitar pelas instalações da escola, principalmente nos ambientes dos 

banheiros, sem a devida supervisão; 

 

 

o Não se ausentar da sala de aula para resolução de quaisquer problemas no horário de 

atendimento das crianças sem autorização da direção ou coordenação pedagógica; 

 

 

o Não guardar alimentos e nem se alimentar dentro da sala de aula durante o horário de 

atendimento das crianças; 

 

 

o Respeitar e cumprir os Procedimentos Gerais da Creche. 

 

 

CAPÍTULO IV 

Do Monitor de Educação Infantil 

 

Art. 23 – É dever do Monitor de Educação Infantil: 

 

 

o Acolher as crianças com demonstração de afetividade e respeito e carinho; 

 

 

o Cuidar e Educar crianças de 0 a 5 anos, em conformidade com a proposta pedagógica; 

 

 



o Promover o contato afetivo e harmonioso entre adulto e crianças; 

 

 

o Orientar as crianças em suas atividades pedagógicas, recreativas, alimentares, higiênicas, 

fisiológicas e de repouso; 

 

 

o Efetuar trocas de fraldas ou roupas das crianças sempre que necessário e não estabelecer horário 

fixo para as trocas; 

 

 

o Zelar pela guarda e conservação do material de consumo da creche; 

 

 

o Auxiliar a professora nas atividades de estimulação sensório-motora, lúdica; 

 

 

o Não deixar o aluno transitar pelas instalações da escola, principalmente nos ambientes dos 

banheiros, sem a devida supervisão; 

 

 

o Não se ausentar da sala de aula para resolução de quaisquer problemas no horário de 

atendimento das crianças sem autorização da coordenação pedagógica; 

 

 

o Não guardar alimentos e nem se alimentar dentro da sala de aula durante o horário de 

atendimento das crianças; 

 

 

o Respeitar e cumprir os procedimentos de entrega e recebimento das crianças, conforme o 

estabelecido nos Procedimentos Gerais da creche. 



 

CAPÍTULO V 

Dos funcionários em geral 

 

Art. 24 - Além de outras obrigações legais, compete ao funcionário: 

 

 

o Manter assiduidade, cumprindo o horário determinado pela direção; 

 

 

o Ser responsável pelo seu ponto, registrando-o conforme horário determinado pela direção. Os 

horários de trabalho não registrados serão descontados na folha de pagamento; 

 

 

o Comunicar, na primeira oportunidade, a direção da ocorrência de faltas e ou atrasos, sendo 

obrigatório à justificativa dos mesmos; 

 

 

o Não se ausentar antes do término do expediente sem prévia solicitação e autorização da direção; 

 

 

o Permanecer no seu local de trabalho, independentemente de estar com aluno ou não; 

 

 

o Cabe aos Monitores de Educação Infantil e ou Professoras atuarem em qualquer classe que lhe 

for designada, substituindo em outra turma quando necessário, responsabilizando-se pelos alunos 

e ou equipamentos; 

 

 

o Cooperar para a disciplina geral do estabelecimento; 

 

 

o Guardar sigilo e manter postura ética sobre assuntos profissionais ou particulares; 



 

 

o Entregar em tempo hábil qualquer documento ou material que lhe for solicitado pela direção e ou 

coordenação pedagógica; 

 

 

o Manter organizado os ambientes onde desenvolve suas atividades; 

 

 

o Preservar e manter equipamentos e materiais de trabalho, comunicando defeitos, perdas ou 

quebras à direção, responsabilizando-se pelo referido ressarcimento quando for resultante de má 

utilização dos mesmos; 

 

 

o Zelar pela economia e conservação do material que lhe for confiado a guarda ou uso; 

 

 

o Cumprir e fazer cumprir, no se âmbito de ação, as disposições das presentes normas internas; 

 

 

o Agendar com a direção da creche, com antecedência de 07 (sete) dias, as ausências por motivos 

médicos de rotina como consultas, exames, entre outros. Só poderá se ausentar da creche por tais 

motivos 01 (um) funcionário por dia devido à necessidade da equipe diariamente estar completa 

visando o cuidar, educar e o brincar das crianças como também sua integridade física, segurança 

e cumprimento da orientação do Termo de Referência Técnica, no item 2.2 - Do módulo Adulto 

e Criança. 

 

Art. 25 - É vedado ao funcionário: 

 

 

o Receber no seu local de trabalho pessoas estranhas sem autorização prévia da direção; 

 

 

o Realizar atendimentos em regime particular nas dependências da instituição; 



 

 

o Deixar o aluno sozinho no local de trabalho quando estiver sob sua responsabilidade; 

 

 

o Fazer qualquer tipo de comentário inadequado perante os alunos, pais, visitantes; 

 

 

o Recusar-se a substituir outro funcionário de sua área; 

 

 

o Ausentar-se da escola com seus alunos sem prévia autorização da direção; 

 

 

o Fornecer endereços ou números de telefones de pais de aluno, funcionários a pessoas estranhas 

sem prévia autorização da direção; 

 

 

o Por qualquer motivo que seja, registrar o ponto de outro funcionário; 

 

 

o Se alimentar com alimentos destinados aos alunos e utilizar objetos da cozinha como copos 

pratos, talheres e vasilhas para uso pessoal, os quais são de uso exclusivo dos alunos; 

 

 

o Descumprir qualquer direito da criança garantido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente; 

 

 

o Não cumprir com as funções, horários e atividades determinadas pela direção e relativas à 

função; 



 

 

o Se dirigir ao seu superior direto de forma a figurar desrespeito; 

 

 

o Manter conversas individuais ou em grupo com outros funcionários dentro do horário de 

atendimento as crianças. Toda a atenção do funcionário deve ser voltada ao cuidado das 

crianças; 

 

 

o Uso do celular em horário de trabalho, quer seja nas dependências da creche ou em reuniões. 

Exceto departamento administrativo; 

 

 

o Atender ou efetuar ligações no telefone fixo da creche sem prévia autorização da direção. 

 

 

 

18. 3.1 

Avaliação do Projeto Pedagógico do ano anterior 

19. 3.1.1 

Cumprimento de Metas 

“ A educação da criança pequena envolve simultaneamente dois processos complementares e 

indissociáveis: Educar e Cuidar”. (BUJES, 2001, p.16) 

 

“A brincadeira é para a criança um espaço de investigação e construção de conhecimentos sobre si 

mesma e sobre o mundo. Brincar é uma forma de a criança exercitar sua imaginação. A imaginação é 

uma forma que permite às crianças relacionarem seus interesses e suas necessidades com a realidade de 

um mundo que pouco conhece”. (Fundamentos Teóricos e Metodológicos da Educação Infantil p. 107). 

 



O Projeto Pedagógico do CEI é elaborado anualmente a partir das reflexões coletivas da Unidade 

Educacional, baseado no tripé EDUCAR-CUIDAR-BRINCAR levando sempre em consideração as 

necessidades e interesses das crianças para a elaboração dos projetos a serem executados. 

Entendemos que todo Projeto não encerra seus objetivos em apenas uma ideia ou texto. Há um processo 

de mobilização, idealização e ação, que provocam reestruturações, avanços e retrocessos, movimento 

constante e dialógico com a prática que sugere novos caminhos e percursos do fazer pedagógico. 

O trabalho pedagógico é descrito nos capítulos que fazem parte deste documento, com o objetivo de 

apresentar a proposta elaborada a partir do eixo norteador. 

O coletivo deste CEI é fundamental na construção do Projeto Pedagógico enquanto sugere, interfere, 

redimensiona, analisa e reconstrói a trajetória do projeto, pois observando a criança e as interações que 

ela faz com os objetos do conhecimento terão condições de avaliar as inúmeras possibilidades que 

definem e remodelam o trabalho. 

 

Dentro da proposta de cumprir e se fazer cumprir as metas previstas pela unidade em 2018, segue abaixo 

o quadro demonstrativo com os projetos planejados e executados pela equipe educativa da Unidade: 

 

Cumprimento das metas anuais previstas no Contrato de gestão – Edital 03/2015 (Anexo I - Termo de 

Referência Técnica - Item V, 1.1, E) a partir do desenvolvimento do Projeto Pedagógico da UE. 

 

PLANEJADO EXECUTADO 

 

METAS 

PREVISTAS 

AÇÕES 

PREVISTAS 

CRONOGRAMA 

PREVISTO 

METAS 

ALCANÇADAS 
AÇÕES EXECUTADAS 

CRONOGRAMA 

REALIZADO NA 

EXECUÇÃO DAS 

METAS 

Socializar, esclarecer e 

divulgar a Proposta 

Pedagógica em 

desenvolvimento ou 

desenvolvida pela 

Unidade Educacional. 

Reuniões de Pais 

e Educadores, 

Conselho de 

Escola, Projeto 

Escola Aberta, 

RPAI, TDC, 

Formação de 

Monitoras. 

Fevereiro e em 

cada trimesatre 

conforme o 

Calendário 

Escolar. 

Socializar, 

esclarecer e 

divulgar a 

Proposta 

Pedagógica em 

desenvolvimento 

ou desenvolvida 

pela Unidade 

Educacional. 

Em Reuniões de Pais e 

Educadores, Conselho de 

Escola, Projeto Escola 

Aberta, RPAI, TDC, 

Formação de Monitoras. 

Família puderam conhecer a 

Proposta Pedagógica e sua 

importância no trabalho da 

Unidade.EXECUTADO 

No decorrer do 

ano letivo e em 

datas previstas 

pelo Calendário 

Escolar. 

Proporcionar a 

autonomia das 

crianças através de 

Desnvolvimento do 

projeto Cantinhos. 

Durante o 

ano 

letivo. 

Proporcionar a autonomia das 

crianças através de brincadeiras 

diversas. 

No decorrer do ano esse 

projeto foi desenvolvido e 

percebeu-se que as crianças 

Durante o 

ano letivo. 



brincadeiras 

deversas. 

conseguiram se organizar com 

autonomia e interação com os 

demais. Respeitando tempo, 

organizando os espaços dos 

cantinhos.EXECUTADO 

Valorizar ações de cooperação 

e solidariedade, desenvolvendo 

atitudes de ajuda e colaboração 

e compartilhando suas 

vivências; Expressar e 

manifestar o controle 

progressivo de suas 

necessidades, desejos e 

sentimentos em situações 

cotidianas; Identificar algumas 

singularidades próprias e das 

pessoas com as quais 

convivem no seu cotidiano em 

situações de interação. 

Planejar 

atividades que 

envolvam a 

valorização, as 

diferenças e a 

cooperação, 

como discutir os 

combinados na 

roda da conversa, 

jogos 

cooperativos nos 

ambientes 

externos da 

Unidade. 

Durante o 

ano letivo. 

Valorizar ações de 

cooperação e 

solidariedade, 

desenvolvendo atitudes 

de ajuda e colaboração e 

compartilhando suas 

vivências; Expressar e 

manifestar o controle 

progressivo de suas 

necessidades, desejos e 

sentimentos em 

situações cotidianas; 

Identificar algumas 

singularidades próprias 

e das pessoas com as 

quais convivem no seu 

cotidiano em situações 

de interação. 

Durante o trabalho realizado às 

crianças puderam aprender 

valores importantes à vida. 

Trabalhados valores nos 

projetos Partilha e Quem ama 

cuida.EXECUTADO 

Durante a 

execução 

dos 

projetos e 

no 

decorrer 

do ano. 

Envolver as 

crianças e dar 

ouvidos a sua 

voz na 

construção do 

planejamento. 

Durante a 

avaliação do dia e 

na roda de 

conversa, respeitar 

a opinião e os 

desejos das 

mesmas visando 

um planejamento 

semanal que gere 

interesse nas 

crianças. 

Semanalmente 

Envolver as 

crianças e dar 

ouvidos a sua 

voz na 

construção do 

planejamento. 

A roda de conversa é realizada diariamente, 

esse é um dos momentos em que a professora 

consegue ouvir as crianças, em suas vivências, 

curiosidades, dando sua opinião para que 

juntos construam projetos e 

atividades.EXECUTADO 

Semanalmente 

Estimular a aceitação de 

uma alimentação 

saudável e variada. 

Possibilitar que a 

criança conheça sobre 

alimentação, 

identificando frutas, 

legumes, e raízes e a 

importância para a 

saúde. Reconhecero 

produto 

industrializadocomo 

alimento menos 

nutritivo e menos 

Desenvolver o 

Autosservimento 

nos AG III. 

Ensinar sobre 

alimentos 

saudáveis e não 

saudáveis. 

Semana Educativa 

sobre Alimentação 

Saudável baseado 

no livro - Cesta da 

dona Maricota. 

Fevereiro e 

continuidade 

o ano todo. 

Estimular a aceitação 

de uma alimentação 

saudável e variada. 

Possibilitar que a 

criança conheça sobre 

alimentação, 

identificando frutas, 

legumes, e raízes e a 

importância para a 

saúde. Reconhecero 

produto 

industrializadocomo 

alimento menos 

nutritivo e menos 

No decorrer desse trabalho a 

professoras desenvolveram um 

trabalho com atividades 

diversas, como: Contação de 

histórias, registros, 

apresentação dos alimentos 

saudáveis e não saudáveis, 

degustação e também 

momento de culinária com as 

crianças. Foram momentos 

prazerosos e de 

aprendizado.EXECUTADO 

Fevereiro e 

continuidade 

ano todo 



necessário ao seu 

desenvolvimento. 

necessário ao seu 

desenvolvimento. 

Garantir 

condições básicas 

de limpeza, 

salubridade e 

conforto às 

crianças e equipe 

da Unidade 

Educacional. 

Limpeza constante e diária 

nos ambientes da Unidade 

Educacional. 

Durante 

o ano 

letivo 

Garantir condições 

básicas de limpeza, 

salubridade e conforto às 

crianças e equipe da 

Unidade Educacional. 

São realizadas diariamente a 

lavagem da Unidade, higienizaçãode 

colchõe, tatames e tudo mais a 

garantir a limpeza do ambiente, 

saúde e bem-estar das 

crianças.EXECUTADO 

Durante 

o ano 

letivo 

Oferecer um 

espaço de 

acolhimento, 

facilitação para a 

expressão das 

necessidades, 

desejos, 

sentimentos das 

crianças e suas 

famílias. 

Desenvolvimento 

do Projeto 

Acolhimento 

Fevereiro 

Oferecer um 

espaço de 

acolhimento, 

facilitação para a 

expressão das 

necessidades, 

desejos, 

sentimentos das 

crianças e suas 

famílias. 

No início do ano letivo houve a 

preocupação e cuidado em 

proporcionar um ambiente 

acolhedor e agradável às crianças e 

seus familiares, com a escola 

organizada e atrativa, horários 

flexíveis para que as crianças 

adquirissem e se adaptassem aos 

pouco, trazendo confiança também 

às famílias.EXECUTADO 

Fevereiro 

 

 

20. 3.1.2 

Relato sobre a formação continuada dos profissionais do CEI, indicando os resultados na prática 

educativa 

 

As Formações Continuadas desenvolvidas no decorrer do ano letivo, tanto com professores quanto com 

monitores, buscou 

acrescentar e aprimorar o trabalho realizado na Unidade com as crianças. Visou também o 

desenvolvimento do diálogo e produção de sentidos 

sobre as práticas a fim de atingir a aprendizagem dos educandos. 

No decorrer do ano letivo foram realizadas orientações quanto a rotina da creche no trabalho com as 

crianças, Planejamentos a serem 

elaborados, Projetos, Relatórios Trimestrais, Relatórios Individuais, Planejamento e execução das festas 

na Unidade, organização das Semanas 

Educativas. Abaixo alguns textos que foram discutidos durante as reuniões: 

• Discussões entre pares sobre a Proposta Pedagógica e a elaboração do Projeto Político Pedagógico e sua 



construção; 

? Contribuições de Wallon em relação cognição e afetividade na educação, disponível 

em http://www.scielo.br/pdf/er/n36/a03n36.pdf; 

? A relação entre o cuidar e o Educar na Educação Infantil; texto disponível em 

https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/pedagogia/um-novo-olhar-para-o-cuidar-e-educar-

da-educacao-infantil/30061; 

? Continuidade da teoria para a prática de letramento da Educação Infantil, disponível em 

http://www.editoradobrasil.com.br/educacaoinfantil/letramento_e_alfabetizacao/educacao_infantil.aspx 

? Discussões sobre a Base Nacional Comum Curricular em relação à Educação Infantil, disponível em 

http://www.editoradobrasil.com.br/educacaoinfantil/letramento_e_alfabetizacao/educacao_infantil.aspx. 

• “Manifestações expressivas dos bebês e crianças pequenas”, texto de 

Diretrizes Curriculares da Educação BÁSICA PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL: 

Um Processo Contínuo de Reflexão e Ação. 

• LEI No 13.257, DE 8 DE MARÇO DE 2016 

Dispõe sobre as políticas públicas para a primeira infância e altera a Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 

(Estatuto da Criança e do 

Adolescente), o Decreto-Lei no 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo Penal), a 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), 

aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, a Lei no 11.770, de 9 de setembro de 2008, e 

a Lei no 12.662, de 5 de junho de 

2012. 

• OS BRINQUEDOS E O BRINCAR NA PRIMEIRA INFÂNCIA 

FORMAÇÃO DE EDUCADORES ECOBRINQUEDISTAS- Campinas, julho 2016- 

Renato M. Barboza . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.scielo.br/pdf/er/n36/a03n36.pdf
https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/pedagogia/um-novo-olhar-para-o-cuidar-e-educar-da-educacao-infantil/30061
https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/pedagogia/um-novo-olhar-para-o-cuidar-e-educar-da-educacao-infantil/30061
http://www.editoradobrasil.com.br/educacaoinfantil/letramento_e_alfabetizacao/educacao_infantil.aspx
http://www.editoradobrasil.com.br/educacaoinfantil/letramento_e_alfabetizacao/educacao_infantil.aspx


21. 3.1.3 

Atividades de integração realizadas entre equipe educativa e famílias 

A escola é por sua vez um espaço de trocas, espaço de reflexão e formação de uma consciência crítica. A 

cultura escolar ultrapassa seus muros e é dentro desse enfoque que se justifica programas que visam 

atividades de integração entre a equipe educativa, famílias e ações intersetoriais de diferentes setores 

públicos. 

 

A união da escola com a comunidade é de fundamental importância para que seja possível alcançar um 

ensino de qualidade e para que a escola sinta-se apoiada e parceira de diferentes setores. Para tanto, é 

essencial existir um bom relacionamento entre todos e é preciso trabalhar de forma articulada e que 

atenda às necessidades educacionais das crianças, visando alcançar o sucesso escolar. 

 

 

o Guarda Municipal de Campinas 

 

Em 2018 a Unidade Escolar manteve sua parceria com a Guarda Municipal de Campinas, com seu projeto 

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. Aindaem 2018 houve a apresentação do PROIN para os 

docentes no momento do TDC semanal, Palestra para pais e comunidade com o tema: "Criando filhos nos 

dias de hoje", Teatro de fantoches para as crianças com o tema Meio Ambiente; 

 

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). 

 

A unidade educacional tem a parceria com o Posto de Saúde com o projeto que desenvolve junto à 

unidade de saúde que visa à saúde bucal das crianças partindo da conscientização e ensino de uma 



escovação correta e sua importância. Essa orientação da escovação é feita com todas as crianças de cada 

agrupamento no ambiente da unidade, onde diariamente as crianças costumam fazer o processo de 

escovação. 

Após o trabalho realizado na Unidade são encaminhadas para atendimento no consultório do Posto de 

Saúde as crianças que apresentarem necessidade de um tratamento não só preventivo, mas de intervenção. 

Também temos uma parceria com a unidade de saúde para o atendimento das crianças que apresentam 

algum problema de saúde e que necessitam de uma avaliação imediata para poder permanecer no 

ambiente escolar sem risco de contágio. As crianças que na entrada do período escolar estão apresentando 

alguma irregularidade, a direção as encaminha junto com seu responsável até ao posto de saúde para que 

a equipe médica avalie sua permanência ou não na escola no período de tratamento. Com esta parceria 

temos diminuído muito os casos de contágio no ambiente escolar. 

 

 

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 , atendimento e cadastramento do Bolsa Família e demais 

programas de transferência de renda. 

A unidade educacional trabalha 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 e são articuladas propostas 

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

 

 

o Vigilância Sanitária Região Sudoeste 

 

Em 2018, houve a parceria com a Vigilância Sanitária da Região Sudoeste em concomitância com o 

desenvolvimento de nossos projetos, onde a equipe apresentou e reforçou, através de teatros: Reciclagem, 

Fantoches, Não pode jogar lixo no chão e Esse mosquito. 

 

 

o EMDEC 

 

Com a intenção de conscientizar e estimular as crianças sobre a importância do respeito no trânsito, a 

Unidade Escolar também teve em 2018 a parceria com a EMDEC, onde apresentou às crianças o projeto 

deste ano que é a Campanha VIVA, que nasceu para promover mudanças dos hábitos de trânsito e 

incentivar uma convivência mais harmoniosa entre motoristas, pedestres, motociclistas e ciclistas. 

 

 

 

o CEASA 

 

A Unidade Escolar contou com a parceria da CEASA não somente na alimentação escolar das crianças 

que já acontece ano a ano, mas sim num momento onde uma equipe de Nutricionistas vieram à escola dar 

uma palestra e atividades para as crianças sobre Alimentação Saudável. 



As cozinheiras participam, todos os anos juntamente com a direção, de capacitação oferecida pelo 

departamento de Nutrição e Ceasa, para explicar o atual Manual de Boas Práticas e Manipulação e 

relembrar normas e procedimentos de preenchimento de planilhas e recebimento de mercadorias. 

  

  

  

 Sabemos que não há como existir Gestão Democrática na escola sem participação ativa e 

colaborativa da família e comunidade, que são corresponsáveis pelo processo educativo das 

crianças. Segue a seguir ações que envolvem diretamente a parceria entre escola e família: 

 

 

o 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 insucesso na 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. 

 

No ano de 2018 ano foram realizadas as reuniões com o Conselho de Escola para discutir assuntos 

pertinentes ao bom andamento da Unidade e também para discussão sobre as atividades realizadas, como 

Festas, também os conselheiros estiveram presentes para discutir, analisar e aprovar a prestação de contas 

e outros assuntos tratados sobre a rotina do trabalho realizado. 

Segue as datas das reuniões realizadas: 

 

19/02, 15/5, 15/08, 14/9 e 14/11 – Reunião de Conselho de Escola 

 

 

 

o Reunião de pais e Educadores 

 

As reuniões de pais e educadores foram realizadas trimestralmente, onde as famílias puderam estar 

presentes para acompanhar o desenvolvimento de seu filho. A cada reunião os Relatórios Individuais 

foram apresentados para que todos tomassem conhecimento dos projetos trabalhados e o aprendizado de 

cada criança e também as atividades realizadas no decorrer dos trimestres. As reuniões foram momentos 

de interação da escola e comunidade, espaço de expressão, valorização do trabalho realizado e claro a 

atenção que cada familiar deve ter com seu filho. 

Segue as datas das reuniões: 

26/01, 22/05, 11/09, 14/12 - Reunião de Pais e Responsáveis 

 

 

o Festas 



 

A Unidade realizou algumas festas com a participação da comunidade,que teve por objetivo de 

proporcionar interação entre escola e comunidade. As famílias vieram prestigiar as apresentações das 

crianças e passaram momentos gostosos na Unidade. Tivemos as seguintes festas: 

 

- Dia da Beleza com chá da tarde para mães: Esse momento aconteceu em março, alguns profissionais 

voluntários da beleza foram convidados a proporcionar as famílias um dia da beleza, a equipe escolar 

também ajudou muito para que esse dia fosse um sucesso. Em seguida as famílias que estavam no evento 

foram convidadas a tomar um delicioso chá da tarde. 

 

- Festa da colheita: Essa festa aconteceu em junho e teve por objetivo realizar apresentações com as 

crianças para que a comunidade participasse, prestigiando o trabalho realizado com as criaanças e 

conhecer o ambiente escolar, que ainda não consegue em dias comuns participar da vida escolar dos 

filhos 

 

- Festa da Família: O tema da festa foi: Respeitável público! Nesse dia também a equipe ensaiou as 

crianças para realizar apresentações, para que a família pudesse vir prestigiar e acompanhar o trabalho 

realizado com as crianças. 

 

- Festa de Despedida: Esse momento foi dedicado às crianças dos Agrupamentos III que foram para o 

Ensino Fundamental, as famílias estavam presentes prestigiando essa fase importante na etapa da vida das 

crianças, logo após esse momento participaram de um coquetel de frutas. 

 

- Festa de encerramento: O tema da Festa foi: Pintando o Sete.As crianças da cada Agrupamento 

apresentaram uma música na presença das famílias para fechar o ano com chave de ouro. 

 

- Escola Aberta: A Unidade proporcionou a comunidade, além de festas no decorrer do ano letivo, 

também um dia onde os familiares puderam vir com seus filhos prestigiar todas as atividades realizadas 

através dos Projetos trabalhados. 

 

 

 

22. 3.1.4 

As aprendizagens e conhecimentos construídos por meio das ações educacionais vivenciadas entre as 

crianças e adultos nos tempos e espaços educativos 

No decorrer do ano letivo a equipe docente juntamente com monitores e crianças desenvolveram 
alguns projetos que tiveram como objetivo a aprendizagem, integração entre adultos e crianças, 
levando em consideração sempre a importância do brincar. Para que esse projetos fossem 
realizados com exatidão os espaços da Unidade foram explorados para que houvesse maior 
aprendizado e desempenho de todos os envolvidos e materiais pedagógicos diversos foram 
utilizados para colaborar para o desenvolvimento dos projetos. Foram trabalhados os seguintes 
projetos: 

 

Projeto Adaptação: Proporcionou às crianças um ambiente acolhedor, para que todas se sentissem 

seguras, adaptando-se a rotina e ao espaço da creche. Assim, foram desenvolvidas atividades com 
jogos de montar, desenhos livre, pintura com cola colorida, contação de histórias, roda de conversa 
e muita música. 

 

Projeto Partilha: Teve por objetivo apresentar o real sentido da páscoa, no que se refere ao doar-

se ao próximo, partilhar e compartilhar com o outro. Foi realizada arrecadação de mantimentos e 
produtos de higiene pessoal juntamente com funcionários e famílias para serem doados a uma 



unidade de repouso no mês de junho. Tivemos muita receptividade dos familiares e adesão dos 
mesmos. 

 

Projeto Senta Que Lá Vem História: Despertou nas crianças o interesse e a admiração pela leitura, 

enriqueceu o imaginário de cada uma delas, ampliando o repertório de palavras, através da sua 
vivência de mundo, nesse projeto trabalhamos a Semana Educativa Monteiro Lobato, onde as 
crianças conheceram os personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo, se fantasiaram e apresentaram 
peças teatrais e danças 

caracterizados, desenvolvendo assim o gosto pelo teatro, dança e música. 

 

Projeto Quem Ama Cuida: Teve por objetivo estimular a construção de laços afetivos entre as 

crianças e seus cuidadores, bem como despertar o interesse em cuidar, dos outros e de si próprio. 
Também permeou esse projeto o valor da gratidão , afinal, mesmo que o carinho, afeto e cuidado 
estejam ligados a atos de amor, devem ser agradecidos e valorizados mutuamente. 

 

Projeto Colheita: Foi realizado a fim de apresentar às crianças a vida no campo, como: Agricultura, 

vestuário, meios de transporte, lazer, brincadeiras, brinquedos e animais. Despertando o interesse 
em cuidar da natureza. Foram executadas atividades em grupo no qual as crianças participaram da 
construção e plantio de uma horta, todas molharam e conversaram sobre a importância da 
preservação do meio ambiente. Durante o projeto trabalhamos a Semana Educativa da Alimentação 
Saudável que abordou hábitos de alimentação e proporcionou as crianças a oportunidade de 
experimentar frutas, legumes e verduras. 

 

Projeto Geração em Geração: O objetivo geral foi a valorização da cultura transmitida através das 

gerações. As professoras resgataram histórias, contos, lendas, brinquedos, brincadeiras, culinária, 
regionalidade e demais culturas. Foi proporcionado experiências que seus pais, familiares e 
responsáveis tiveram na infância. Houve participação da família no envio de brincadeiras, culinária 
da família, principalmente na construção de brinquedos em seus lares. 

 

Projeto tempo de alegria "Primavera": Teve por objetivo despertar o interesse pela preservação 

da natureza, assim como, as formas de vida e sua sobrevivência, observando o meio natural 
desenvolvendo a curiosidade e a prática investigativa de cada criança. Durante o projeto as 
professoras realizaram atividades de recorte, colagem, pintura e plantio de flores. Foi um momento 
prazeroso para as crianças da unidade. 

 

Projeto Respeitável Público: O objetivo foi ampliar os conhecimentos das crianças, sobre a 

valorização da arte circense, valorizar os profissionais do circo, conhecer diferentes brincadeiras, 
estimular a criatividade, imaginação, socialização e interação. Assim, foi desenvolvido com as 
crianças atividades com pinturas, colagens e confecção de tenda de circo. As professoras realizaram 
uma apresentação circense com muita mágica, acrobacias e malabares.  

 

Projeto Como é que eu vou?: Foi um projeto curto, com a intenção de conscientizar e estimular as 

crianças sobre a importância do respeito no trânsito. Tivemos a visita da EMDEC, onde apresentou 
o projeto deste ano que é a campanha Viva, que nasceu para promover mudanças dos hábitos de 
trânsito e incentivar uma convivência mais harmoniosa entre motoristas, pedestres, motocicli stas e 



ciclistas. Neste sentido a visita da EMDEC veio de encontro com o projeto. Foram elaboradas 
atividades prazerosas às crianças. 

 

Projeto Então... É Natal: Foi abordado o tema com base nas virtudes, aproveitamos para enfatizar 

a bondade, caridade, solidariedade, o diálogo e a paz. As atividades do projeto foram desenvolvidas 
de forma coletiva e individual com as crianças. Foram realizadas rodas de conversas para abordar 
por meio de contos infantis e cantigas o tema “Natal”. As professoras confeccionaram símbolos de 
Natal tais como: 

Árvores de natal, cartões de Natal, atividades com poesias, músicas, hinos natalinos, textos 
informativos e murais “Natal”. 

23. 3.2 

Estratégias para avaliação do Projeto Pedagógico do ano em curso 

 

“Um bom ensino é aquele que estimula a criança a atingir um nível de compreensão e habilidade que 

ainda não domina completamente, “puxando” dela um novo conhecimento”. (VYGOTSKY). 

 

OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira nº ,9.394/96 “A Educação Infantil, primeira 

etapa da Educação Básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança até os 5 anos de 

idade, em seus aspectos: físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da 

comunidade”. As escolas de Educação Infantil têm como objetivos, com base na Constituição Federal, na 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, na Lei Orgânica do Município de Campinas, no Estatuto 

da Criança e do Adolescente, no Currículo em Construção, na Filosofia e nos princípios que norteiam a 

Secretaria Municipal da Educação em relação às crianças de zero a seis anos de idade e, com base nos 

princípios arrolados no item anterior relativos a essa escola. Seguem abaixo os objetivos principais: 

1. Garantir o atendimento educacional às crianças com educação de qualidade, que respeite as 

especificidades socioculturais e identidade cultural, racial e religiosa da comunidade onde estão inseridas; 

  2. Respeitar a história de vida de cada criança e a partir dela garantir a construção e aquisição de novos 

conhecimentos, oferecendo-lhe situações significativas ao seu desenvolvimento, possibilitando-lhe uma 

atuação autônoma em seu meio, através de vivências cognitivas, afetivas, sociais e corporais; 

3. Reconhecer a criança como um ser social, cidadã, sujeito de seu processo de conhecimento, 

proporcionando a integração com seus pares e com o meio físico, social e cultural; 

4. Estimular a sociabilidade, a confiança, senso crítico e curiosidade da criança através de momentos de 



interação com crianças de várias idades; 

5. Estimular e assegurar à criança o direito de expressar suas ideias, necessidades, interesses, desejos, 

sentimentos e criatividade por meio da utilização de diferentes linguagens; 

6. Considerar a criança como centro do processo educacional, proporcionando-lhe segurança, alimentação 

para o bom desenvolvimento físico, cognitivo, afetivo/emocional e psicomotor; 

7. Garantir à criança o direito de brincar como atividade fundamental para o seu desenvolvimento e 

aprendizagem; 

8. Propiciar à criança portadora de necessidades educacionais especiais acesso e permanência na escola de 

Educação Infantil, contribuindo significativamente para o seu desenvolvimento e favorecendo um 

acompanhamento específico de acordo com suas necessidades; 

9. Realizar programas e projetos que atendam à criança em seu desenvolvimento, propiciando condições 

de integração da família e da comunidade no trabalho educativo; 

10. Valorizar o educador como sujeito de sua prática pedagógica oportunizando-lhe um trabalho em 

consonância com Currículo de Educação Infantil. 

 

A Seção II da LDB 9394/96 em seu Artigo 29 estabelece que: “A Educação Infantil, primeira etapa da 

Educação Básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança até seis anos de idade, em 

seus aspectos: físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da 

comunidade”. Em seu artigo 30, organiza a oferta de vagas, conforme texto abaixo: “ A Educação Infantil 

será oferecida em: 

I – Creches ou entidades equivalentes para crianças de até três anos de idade; 

II – Pré-escola para as crianças de quatro a cinco anos de idade”. (Alterado pela lei 11.114/05 de 16 de 

maio de 2005). 

Tratando da avaliação em seu Artigo 31: “Na Educação Infantil a avaliação far-se-á mediante o 

acompanhamento e registro do seu desenvolvimento, sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso 

ao Ensino Fundamental”. 

 

“É o que pretende a nossa pedagogia, passando ao máximo a palavra à criança, proporcionando-lhe 

individual e cooperativamente, uma iniciativa máxima no âmbito da comunidade, esforçando-se mais em 

prepará-la que em dirigi-la”. (FREINET) 

 

“ ... as crianças aprendem e se socializam a partir das ações, das relações e interações que estabelecem 

com as pessoas, adultos ou crianças, e com o mundo que as envolvem”. (PRÁTICAS COTIDIANAS NA 

EDUCAÇÃO INFANTIL, p. 80) 



 

“ Ao refletirmos sobre as instituições de Educação Infantil onde trabalhamos, devemos ter em mente que 

a creche, pré-escola e a escola são instituições socialmente construídas. Tanto influenciam quanto são 

influenciadas pelo contexto no qual estão inseridas. Elas são o que nós, “como uma comunidade de 

agentes humanos, fazemos dela”. (DAHLBERG, p.88) 

 

Quanto à avaliação: “...é preciso conhecer o aluno em todas as suas dimensões de aprendizagem....para 

poder, de fato, promover melhores oportunidades, adequadas à personalidade de cada um, no sentido de 

seu avanço”. (HOFFMANN,Jussara). 

  

De acordo com a Lei 9394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, cap. II, seção II, Artigo 

31, “na Educação Infantil a avaliação far-se-á mediante acompanhamento e registro de seu 

desenvolvimento, sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao Ensino Fundamental”. As 

professoras farão observações e registros do desenvolvimento das crianças. Essas anotações são objetos 

de reflexões para as professoras (re)planejarem as suas práticas pedagógicas com suas crianças. 

 

EDUCAÇÃO ESPECIAL 

 

Além do exposto acima, na Seção V em seu Artigo 58, temos: “Na Educação Básica conta-se com o 

atendimento educacional especializado gratuito “aos educandos com necessidades especiais, 

preferencialmente na Rede Regular de ensino”. 

§ 1º - Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado, na escola regular, para atender as 

peculiaridades da clientela com necessidades especiais”. 

§ 3º - A oferta da educação especial, dever constitucional do Estado tem início na faixa etária de zero a 

seis anos, durante a educação infantil”. 

Segundo o Departamento de Políticas Públicas de Educação Infantil e Ensino Fundamental – Secretaria 

de Educação Básica do MEC, a Educação Infantil é um tempo de formação e este tempo vivido pelas 

crianças proporciona seu desenvolvimento. As crianças, portanto, não estão se preparando para crescer, 

elas estão crescendo em todos os seus aspectos. A Educação Infantil não é um período preparatório para a 

escola futura. Nessa perspectiva, o trabalho com a faixa etária de zero a cinco anos envolve ações e de 

cuidados e de educação de forma indissociável; assim, os sistemas de ensino devem organizar seus 

projetos articulando esses dois processos. 

A Proposta Educacional deste CEI advoga a teoria da inclusão expressa pela escola inclusiva. A 

Constituição Federal de 1.998 prevê a responsabilidade do Estado e do Município para a educação de 



pessoas com necessidades especiais, a partir do ano de 1999. 

 

“Refletir e buscar uma compreensão maior acerca da relevância da relação instituição de Educação 

Infantil, família e comunidade para o processo de formação das crianças é fundamental para um 

trabalho que garanta o caráter de complementaridade que deve haver entre essas instâncias formativas”. 

(Coleção Proinfantil, Módulo III, Unidade 2). 

 

 

ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA DOS TEMPOS/ESPAÇOS ESCOLARES 

 

No CEI, a organização dos tempos/espaços escolares, acontece de maneira integral, onde tanto a criança 

quanto o professor são protagonistas do processo educacional dentro da U.E. Portanto, todas as ações são 

pensadas, modificadas e atualizadas visando a criança que é o “foco” do trabalho pedagógico. 

A organização pedagógica das salas acontece no sentido de favorecer primeiramente o acolhimento ao 

receber as crianças. Elas são recebidas com músicas diversas, livros, revistas, cantinhos de brinquedos. 

Posteriormente faz-se uma roda e acontecem os relatos das crianças; a professora, como mediadora desse 

processo educacional. Na roda da conversa também são cantados diversos tipos de músicas. 

A higiene é trabalhada com as nossas crianças, com o objetivo de enfatizar bons hábitos higiênicos, a 

importância dela para a saúde do corpo e o desenvolvimento da autonomia. Esse trabalho inicia-se com 

pesquisas, recortes de revistas ou jornais, a reprodução da escrita, desenho e registros deles no flipshart, 

papéis diversos e lousa, reprodução em massas de modelar e argila, jogos, brinquedos, leitura de livros e 

histórias e a confecção de livros produzidos por eles mesmos sobre a higienização. 

Antes das refeições, as crianças vão ao banheiro lavar as mãos. E depois de uma refeição do dia, trabalha-

se a escovação dentária, onde as professoras auxiliam e orientam-nas sobre a maneira correta de se 

escovar os dentes. 

Nesse trabalho de higienização, faz-se necessário a participação dos pais na escola a fim de serem 

comunicados da importância da limpeza/higiene na vida de seus filhos, bem como o cuidado em relação 

aos parasitas, escabioses entre outros, para a manutenção de uma boa saúde. 

Os solários são espaços para as brincadeiras das crianças, são colocados diversos brinquedos como: 

balanços , jogos e play ground de plásticos convenientes às suas faixas etárias. 

Outros espaços da escola, também são oferecidos como lúdico, são eles: casinha de bonecas, tanque de 

areia, parte externa da sala, quiosque, pátio coberto/Play Kids, gramados, todos com brinquedos 

apropriados à faixa etária. 

 



INDICADORES DE QUALIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

O documento Indicadores da Qualidade na Educação Infantil (MEC, 2009), foi elaborado para oferecer 

parâmetros às unidades da Educação Infantil que pretendem avaliar-se. 

  

Segue as dimensões: 

 

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 têm o papel de desenvolver e implantar um sistema avaliativo 

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

educacional, com o objetivo de qualificar as suas ações de planejamento, execução e avaliação. 

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 superá-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. 

 

No dia 06 de março do ano vigente houve uma Reunião Pedagógica Coletiva (RPC) na Unidade, onde 

toda a equipe esteve envolvida com a avaliação institucional, onde todas as dimensões foram discutidas e 

avaliadas em grupos. Para que esse momento fosse realizado com seriedade e verdade foram seguidos os 

seguintes passos: 

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 

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

2º Momento: 

O grupo, passo-a-passo, observou indicador por indicador, elencou os mais relevantes à realidade, no que 

compete a necessidade de melhorias e/ou mudanças para o que o trabalho da Unidade seja realizado de 

modo que venha suprir as necessidades de toda equipe escolar e comunidade. 

 

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 insucesso na 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, nas reuniões pedagógicas semanais, cada projeto concluído passará por uma 

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

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

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

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

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

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

na pessoa do supervisor da unidade educacional. Esta avaliação se dá através da análise 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, Matrículas 

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

fornecidas pela equipe gestora da unidade educacional por meio de um relatório, o qual é encaminhado à 

supervisão para emissão de parecer, e posteriormente à Coordenadoria de Educação Básica/Setor de 



Convênios. 

No final do ano letivo, a unidade educacional elaborará um Relatório Anual constando o Projeto 

Pedagógico desenvolvido no decorrer do ano. Este relatório é elaborado pela equipe gestora juntamente 

com a equipe pedagógica da unidade educacional, seguindo as orientações do Setor de Convênios e da 

Supervisão do Naed Sudoeste. 

O Relatório Anual finalizado será encaminhado 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. 

 

 

 

 

24. 4.1 

Plano de ação pedagógica do CEI 

PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL 

o Meta(s) definida(s) 

 Oportunizar a todos da comunidade escolar o conhecimento do PP. Discutir com a 

equipe da Unidade a a elaboração/apresentação do PP, utilizando meios de trabalho que 



combata a discriminação que existe entre as pessoas, disponibilizando meios para a 

participação e envolvimento de todos. 

o Ação(ões)s para o cumprimento da(s) meta(s) 

 Discutir a Proposta nos Tempos Pedagógicos; nas RPAIs, nas Reuniões de Conselhos 

de Escolas, Formações de Monitores e TDCs. 

o Principal(is) responsável(is) pela(s) ação(ões) 

 Equipe Gestora 

o Indicador(es) para monitoramento da(s) ação(ões) 

 Proposta pedagógica consolidada 

o Cronograma da(s) ação(ões) planejada(s) 

 Tempos Pedagógicos: semanalmente; -Reuniões Pedagógicas: Março, Julho, Setembro, 

e Dezembro; -Conselhos Escola: Fevereiro, Maio,Agosto,Novembro. - Disponibilização 

de cópias impressas após homologação. 

MULTIPLICIDADE DE EXPERIÊNCIAS E LINGUAGENS 

o Meta(s) definida(s) 

 Proporcionar à criança o conhecimento do meio ambiente/comunidade em que ela está 

inserida. 

o Ação(ões)s para o cumprimento da(s) meta(s) 

 Levantamento de ideias da equipe de educadoras; Levar em consideração o interesse 

das crianças; Viabilizar meios de concretização das ações. 

o Principal(is) responsável(is) pela(s) ação(ões) 

 Equipe Gestora 

o Indicador(es) para monitoramento da(s) ação(ões) 

 Crianças relacionando-se com o ambiente natural e social 



o Cronograma da(s) ação(ões) planejada(s) 

 No decorrer do ano letivo. 

PROMOÇÃO DA SAÚDE 

o Meta(s) definida(s) 

 Capacitar todas as funcionárias/educadoras em casos de acidentes. Zelar pela segurança 

das crianças evitando acidentes. 

o Ação(ões)s para o cumprimento da(s) meta(s) 

 Através de Palestras/Cursos sobre Primeiros Socorros realizados por profissionais 

especializados. Manutenção e observação de possível deteorização de materiais, 

produtos, objetos, brinquedos que possam oferecer perigo às crianças. 

o Principal(is) responsável(is) pela(s) ação(ões) 

 Equipe Gestora juntamente com toda a equipe escolar 

o Indicador(es) para monitoramento da(s) ação(ões) 

 Procedimentos preestabelecidos e conhecidos por todos, em caso de acidentes 

o Cronograma da(s) ação(ões) planejada(s) 

 Palestra de Primeiros Socorros para crianças e adultos. Realizou-se no dia 06/03/2019; 

Prevenção: Todo o ano letivo. 

ESPAÇOS, MATERIAIS E MOBILIÁRIOS 

o Meta(s) definida(s) 

 Disponibilzar um espaço na sala de aula com estante para a exposição de livros/revistas 

para que os mesmos sejam, acessíveis as crianças e educadoras. 

o Ação(ões)s para o cumprimento da(s) meta(s) 

 Discutir com a equipe escolar em suas respectivas formações meios para deixar 

livros/revistas expostos na salas já que a escola não tem um ambiente de biblioteca. 

o Principal(is) responsável(is) pela(s) ação(ões) 



 Equipe Gestora juntamente com a equipe escolar. 

o Indicador(es) para monitoramento da(s) ação(ões) 

 Espaços e mobiliários que favorecem as experiências das crianças. 

o Cronograma da(s) ação(ões) planejada(s) 

 2º trimestre 

FORMAÇÃO E CONDIÇÕES DE TRABALHO DAS PROFESSORAS E DEMAIS PROFISSIONAIS 

o Meta(s) definida(s) 

 Trabalhar temas diversos com a equipe escolar sobre a diversidade. 

o Ação(ões)s para o cumprimento da(s) meta(s) 

 Discutir nos Tempos Pedagógicos; nas RPs, nas Reuniões de Conselhos de Escolas, 

Formações de Monitores e TDCs, temas voltados para o assunto diversidade Cultural 

Convidar a equipe do MIPID para ministrar palestras sobre Preconceito, Racismo. 

o Principal(is) responsável(is) pela(s) ação(ões) 

 Equipe Gestora, Professoras e Monitoras 

o Indicador(es) para monitoramento da(s) ação(ões) 

 A formação Continuada promove conhecimento e discussão sobre as diferenças 

o Cronograma da(s) ação(ões) planejada(s) 

 No decorrer do ano letivo. 

COOPERAÇÃO E TROCA COM AS FAMÍLIAS E PARTICIPAÇÃO NA REDE DE PROTEÇÃO 

SOCIAL 

o Meta(s) definida(s) 

 Melhorar o relacionamento existente entre família, escola e comunidade. Manter a 

comunicação com as famílias, sempre abertas a dúvidas, deixando-os a vontade e 

confiantes quanto ao trabalho desenvolvido. 



o Ação(ões)s para o cumprimento da(s) meta(s) 

 Proporcionar momentos onde a família possa participar na escola. Nos períodos de 

adaptação, conversar com as famílias, explicar toda a rotina, procedimentos da 

Unidade. 

o Principal(is) responsável(is) pela(s) ação(ões) 

 Equipe Gestora, Professoras e Monitoras. 

o Indicador(es) para monitoramento da(s) ação(ões) 

 Famílias de crianças novas são auxiliadas e encorajadas a ficar na Instituição 

o Cronograma da(s) ação(ões) planejada(s) 

 No decorrer do ano letivo, quando a criança for inserida na Unidade. 

25. 4.2 

Plano de acompanhamento dos indicadores internos e externos da 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. 

De acordo com a resolução CME nº01/2016, a avaliação na Educação Infantil: 

I - é concebida na perspectiva de educação integral; 

II - é prevista como um movimento de acompanhamento da trajetória individual da criança das 

ações educacionais, envolvendo o seu pensar e fazer com o outro, com o conhecimento e cultura, 

sem objetivo de seleção, promoção ou classificação; 

III - tem como finalidade documentar a trajetória da criança e compor material que subsidie a 

reflexão, o planejamento e o replanejamento das ações educacionais para a permanente 



qualificação da Educação Infantil, e 

IV – será realizada pelos educadores, por meio de crítica, reflexiva e criativa no acompanhamento 

das brincadeiras, da relação da criança com o outro, com o conhecimento e a cultura. 

 

“A brincadeira é para a criança um espaço de investigação e construção de conhecimentos sobre si 

mesma e sobre o mundo. Brincar é uma forma de a criança exercitar sua imaginação. A imaginação é 

uma forma que permite às crianças relacionarem seus interesses e suas necessidades com a realidade de 

um mundo que pouco conhece”.(Fundamentos Teóricos e Metodológicos da Educação Infantil p. 107). 

 

Conforme a resolução SME nº 10/2016,de 01 de setembro de 2016, devem ser garantidas experiências 

que envolvam: 

I - relações sociais e culturais da criança com a vida e com o mundo, que incluem diferentes gêneros 

textuais e formas de expressão – corporal, gestual, verbal, plástica, dramática e musical; 

II - vivências narrativas de apreciação e interação, individual e coletivamente, com a linguagem oral e 

escrita, em meio a diferentes suportes e gêneros textuais orais e escritos no contexto das práticas sociais; 

III - relações quantitativas, medidas, formas e orientações espaço temporais a partir de contextos 

significativos que recriam as práticas sociais da vida da criança, da família, dos educadores e da 

comunidade; 

IV - relações com variadas formas de expressões artísticas: música, artes plásticas e gráficas, cinema, 

fotografia, teatro, literatura e 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. 

 

Trimestralmente é realizada uma RFE (Reunião de Família Educadores) onde toda a observação feita da 

criança é apresentada através de um Relatório Individual realizado pelos professores com o auxílio das 

monitoras e das pessoas envolvidas no processo de desenvolvimento da criança que ocorre dentro do 

ambiente escolar e entregue aos pais no dia de Reunião onde podem tomar conhecimento do 

desenvolvimento de sua criança e também dos projetos trabalhados. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. 4.3 

Plano de trabalho da equipe Gestora que deverá apresentar as ações da gestão para o cumprimento das 

metas estabelecidas no plano de trabalho do CEI 



 

Plano de trabalho dos gestores da unidade educacional 

 

 

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

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

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

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

objetivos propostos num mundo de mudanças. 

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

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

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

das referências que constituem o processo de gestão. 

 

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

 

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

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

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

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

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

 

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

de seu trabalho conjunto na unidade: 

 

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

 

 

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

necessário; 

 

 

o Promover momentos de integração família/escola; 



 

 

o Trabalhar junto com as famílias, conscientizá-las da importância dos colegiados e da 

participação em relação à educação das crianças, incentivando-as a vir aem reuniões de pais e 

educadores; 

 

 

o Zelar pelo prédio e infraestrutura do mesmo, a fim de adequá-lo de forma a atender as 

necessidades da Proposta Pedagógica; 

 

 

o Acompanhar as atividades pedagógicas nos diferentes espaços; 

 

 

o Participar das reuniões pedagógicas; 

 

 

o Incentivar e promover a formação de trabalho dos funcionários; 

 

 

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

 

 

o Diagnosticar as necessidades da escola; 

 

 

o Estimular a criatividade dos profissionais da unidade; 

 

 

o Valorizar a eficiência do trabalho conjunto; 



 

 

o Promover a divulgação de experiências bem sucedidas. 

 

 

o Fazer a ligação entre as demandas da equipe de profissionais da unidade escolar e as orientações 

e determinações dada pela SME e Naed Sudoeste através da participação ativa em reuniões e 

outros espaços de debate. 

 

 

o Coordenar os trabalhos de elaboração e efetivação do Projeto Pedagógico promovendo a 

integração e a participação de todos os envolvidos neste processo educacional; 

 

 

o Garantir que todos os que trabalham na unidade escolar exerçam função educativa em relação à 

criança, tratando-a como prioridade através de atitudes de respeito e de responsabilidade nos 

momentos de suprir as suas necessidades educacionais e do cuidar; 

 

 

o Administrar os recursos humanos da unidade escolar de forma a proporcionar condições de 

desenvolvimento profissional destes e equipando de forma adequada as condições físicas ao 

trabalho com as crianças atendidas; 

 

 

o Cuidar para que haja a participação da comunidade escolar, através do Conselho de Escola, os 

debates e tomadas de decisões da escola que de tal forma venha fortalecer o alcance ao projeto 

pedagógico, o qual a cada ano se reestrutura; 

 

 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNÇÃO - ORIENTADOR PEDAGÓGICO 

 

 

o Articular e coordenar a elaboração da Proposta Pedagógica, com foco em competências e 

habilidades; 

 

 



o Coordenar as atividades de acompanhamento e avaliação da Proposta Pedagógica, Planos 

Semanais de aula e Projetos Educacionais; 

 

 

o Elaborar o Calendário escolar junto à direção, dentro da proposta da SME; 

 

 

o Conhecer e aplicar a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (9394/96) referente às questões de 

educação básica e especial; 

 

 

o Orientar o trabalho dos professores na elaboração, execução e avaliação dos planos de 

cursos/aulas, com foco na adequação à Proposta Pedagógica da escola; 

 

 

o Acompanhar e avaliar os resultados dos alunos com dificuldade de aprendizagem, redefinindo 

estratégias, junto com os professores; 

 

 

o Recomendar mudanças na forma de ensinar do professor para fortalecer suas habilidades em sala 

de aula, estabelecendo uma relação de ajuda ao professor; 

 

 

o Identificar necessidades de treinamento para o corpo docente e sugerir à Direção a participação 

em programas de desenvolvimento profissional; 

 

 

o Orientar o professor a explorar as potencialidades didáticas dos projetos em relação aos objetivos 

de ensino; 

 

 

o Planejar, coordenar e acompanhar os TDC (Trabalho Desenvolvimento Coletivo) e a Formação 

das Monitoras; 



 

 

o Atuar como facilitador nas reuniões de TDC, estimulando a participação, comparando diferentes 

pontos de vista, identificando os pressupostos de cada interpretação e analisando a validade dos 

argumentos utilizados; 

 

 

o Promover no TDC possibilidades de troca de experiências entre os professores, desenvolvimento 

de atitudes de cooperação e corresponsabilidade, elaboração de formas de intervenção pessoais/e 

ou coletivas, avaliação do trabalho e replanejamento, como também sessões de estudo mediante 

suporte bibliográfico; 

 

 

o Orientar os professores a adotarem estratégias metodológicas diversificadas de ensino que 

mobilizem menos a memória e mais o raciocínio e outras competências cognitivas; 

 

 

o Planejar atividades pedagógicas como palestras, encontros e seminários, projetados para 

promover o desenvolvimento intelectual, social e físico da criança e da família; 

 

 

o Ajudar o professor no desenvolvimento da sua autoestima, do auto conceito e da motivação para 

ensinar como um processo contínuo; 

 

 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADE DA FUNÇÃO - DIRETORA EDUCACIONAL 

 

 

 

o Coordenar, planejar e acompanhar, junto com a equipe pedagógica, a execução do Projeto 

Político Pedagógico, da Unidade Educativa; 

 

 

o Implantar e implementar o processo de organização do Conselho de Escola, 

 

 



o Participar, junto com a Equipe Pedagógica, do planejamento e execução das reuniões 

pedagógicas, conselhos de classe, reuniões de pais, e outras atividades da Unidade Escolar, 

 

 

o Dinamizar o processo ensino aprendizagem, incentivando as experiências da Unidade Educativa, 

 

 

o Zelar pelo cumprimento da função social da escola, organizar e supervisionar o processo de 

matrícula, o acesso e a permanência de todos os alunos na Unidade Escolar, 

 

 

o Articular a Unidade Escolar com os demais organismos da comunidade: 

 

 

o Associações de Bairro, Conselho de Escolas, e outros, 

 

 

o Administrar o cotidiano Escolar; 

 

 

o Organizar e acompanhar os trabalhos realizados pelos funcionários da Unidade Escolar em 

relação à limpeza, conservação, alimentação e higiene; 

 

 

o Zelar pelo cumprimento da legislação em vigor, dos Procedimentos Gerais, Normas Internas e 

Descrição de funções; 

 

 

o Acompanhar o processo ensino aprendizagem, 

 

 



o Informar oficialmente a Secretaria Municipal de Educação e a Instituição, dificuldades no 

gerenciamento da Unidade Escolar, bem como solicitar providências no sentido de suprí-las; 

 

 

o Contribuir junto com a comunidade educativa, na valorização do espaço escolar, bem como na 

sua conservação; 

 

 

o Acompanhar o trabalho de todos os funcionários da Unidade Escolar, no sentido de atender às 

necessidades dos alunos; 

 

 

o Buscar em conjunto com a Equipe Pedagógica, Professores e Pais, a solução dos problemas 

referentes à aprendizagem dos alunos; 

 

 

o Preocupar-se com a documentação escolar, desde sua elaboração, no sentido de manter os dados 

atualizados, cumprindo prazos, bem como encaminhar prioridades; 

 

 

o Solucionar problemas administrativos e pedagógicos de forma conjunta com a Secretaria 

Municipal de Educação; 

o  

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

o  

o Colaborar nas questões individuais e coletivas, que exijam respostas imediatas nos problemas de 

disciplinas de alunos, professores e funcionários; 

o  

o Buscar soluções alternativas e criativas para os problemas específicos da Unidade Escolar, em 

relação à convivência humana, espaço físico, segurança, evasão, etc.; 



o  

o Gerenciar os recursos financeiros na Unidade, de forma planejada em conjunto com o 

departamento financeiro da Instituição, atendendo às necessidades coletivas do Projeto Político 

Pedagógico; 

 

 

o Estimular, participar de cursos, seminários, encontros, reuniões e outros, buscando a 

fundamentação, atualização e redimensionamento de sua função; 

 

 

o Comunicar ao Conselho Tutelar os casos de maus tratos, negligência e abandono de crianças em 

sua Unidade Escolar; 

 

 

o Administrar os recursos financeiros e patrimônio da Unidade Escolar; 

 

 

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

deficiências; 

 

 

o Aplicar normas, procedimentos e medidas administrativas e pedagógicas emanadas da Secretaria 

Municipal de Educação. e Conselho Municipal de Educação; 

 

 

o Cumprir e fazer cumprir as determinações legais estabelecidas pelos órgãos competentes, bem 

como, comunicar as irregularidades da Unidade Escolar, buscando medidas saneadoras; 

 

 

o Coordenar e manter o fluxo de informações entre a Unidade Escolar e a Secretaria Municipal de 

Educação; 

 

 



o Desenvolver o trabalho de direção, considerando a ética profissional; 

 

 

o Cumprir a legislação vigente; 

 

 

o Realizar outras atividades correlatas com a função; 

 

 

o Respeitar e cumprir os Procedimentos Gerais da Creche e Normas Internas da Creche. 

 

Semanalmente a equipe gestora da unidade educacional se reune 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. Participam das reuniões a direção e orientadora pedagógica. Mas 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. 

 

 

27. 4.4 

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

 

No CEI - Célia Aparecida Jordão Velardi Gaspar, a organização dos tempos/espaços escolares, acontece 

de maneira integral a qual considera que a criança é a protagonista de um processo educacional dentro 

desta U.E. Portanto, desde à sua inauguração até os dias atuais, todas as ações são pensadas, modificadas 

e atualizadas, a fim de realmente destacar esse protagonista dentro da escola, nunca esquecendo que ele é 

o “foco” de nosso trabalho pedagógico. 

Importante ressaltar que nosso entendimento é que o processo de ensino aprendizagem deva ocorrer 

através de um trabalho onde, o CUIDAR e o EDUCAR estejam aliados ao compromisso com os 

princípios éticos da autonomia, responsabilidade, solidariedade e do respeito ao bem comum, procurando 

entrelaçar a história do EU INDIVIDUAL à do EU COLETIVO, onde a criança possa aprender a 

socializar-se, ser independente, cooperativa e autônoma, tendo como eixo norteador a ludicidade. 



As diferentes brincadeiras e formas de brincar contribuirão para inúmeras aprendizagens e para ampliação 

de significados, promovendo a socialização e fortalecendo os laços de convívio harmonioso. 

O dia a dia da Educação Infantil está tomado de vínculos, afetos, aprendizagens nas mais diversas 

atividades que compõem o cotidiano das crianças. Este cotidiano precisa, então, estar organizado para que 

elas ampliem seus conhecimentos. O professor é quem vai pensar a organização do espaço e do tempo na 

escola, de modo a desafiar a iniciativa da criança, considerando e respeitando a faixa etária, o número de 

alunos do agrupamento, as necessidades e interesses do grupo, as possibilidades de interação com os 

colegas e os espaços físicos de que dispõe. O brincar na Educação Infantil é, para a criança, uma forma de 

descobrir o mundo, desenvolver capacidades como atenção, criatividade e imaginação, organizar emoções 

e iniciar os primeiros relacionamentos no meio de convivência. 

Portanto, é necessário que o BRINCAR coordenado pelo adulto, seja uma constante no processo 

educativo, para que crianças de diferentes idades, brincando juntas, desenvolvam-se e aprendam. O ato de 

brincar deve constituir-se na metodologia e a brincadeira é uma atividade social relevante, vinculada ao 

desenvolvimento dos conceitos essenciais da área (tempo- espaço-grupo), pois “no brinquedo a criança 

cria uma situação imaginária” (VYGOSTKY, 1999- pag 123) capaz de vinculá-la afetiva e praticamente 

as estruturas sociais, espaciais e temporais do mundo real. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- As atividades pedagógicas do Agrupamento III são: Atividades específicas para o letramento, 

socialização, musicalização, coordenação motora, estímulos sensoriais (cinco sentidos), o movimento a 



linguagem oral e escrita e o brincar. 

- As atividades extraclasses do Agrupamento III são: Parque, pátio, casa de boneca, quiosques e tanque de 

areia. 

 

28. 4.5 

Planos de trabalho entre pares 

Formação Continuada 2019 

Público-Alvo: Monitores, professores e equipe gestora. 

Justificativa 

Devido à movimentação política e social existente durante a história da educação, a qual atenta constituir 

a criança de zero a cinco anos como identidade a ser construída e respeitada em sua singularidade, 

buscando seu desenvolvimento integral, salientamos a necessidade dos profissionais dessa área, como 

gestão, professores e monitores, manterem-se atualizados em relação às novas pesquisas e descobertas 

da educação infantil. Segundo Candau (2011): 

Os processos de formação continuada são aqui compreendidos como aqueles projetos em que as 

situações formativas acontecem em momentos específicos, conforme propostas elaboradas a partir de 

demandas também específicas, após a formação inicial (CANDAU, 1997; FREITAS, 2004; BRZEZINSKI, 

2011) 

Sendo assim, é necessário que exista o desenvolvimento profissional, para consequentemente melhorar o 

atendimento e desenvolver com qualidade as necessidades das crianças. É através de projetos com 

situações formativas que poderemos elaborar propostas educacionais funcionais a demanda apresentada 

na unidade educacional 

É importante compreendermos a importância da formação continuada que possibilite aos profissionais ir 

além da mera repetição de técnicas, conteúdos e habilidades, contribuindo para uma formação teórica 

sólida que lhes dêem condições de refletir e assumir um compromisso social, assim como uma maior 

compreensão e contextualização de seu papel na sociedade. 

Nossas formações se organizarão através de reflexões sobre a prática exercida e os desafios para 

contemplar o desenvolvimento físico, motor, emocional e social dessas crianças, portanto será necessário 

buscar ações que se firmem positivamente na atuação do profissional de educação infantil, 

proporcionando a eles incorporar novos paradigmas teórico-metodológicos para pensar sobre seu 

trabalho, sua turma, entre outros assuntos que permeiam esse meio. 



Para que exista um trabalho em comunhão dos docentes e monitores é necessário criar um ambiente 

favorável e de constante aprendizado, nesse viés a formação continuada vem permitir o fortalecimento 

dos vínculos entre profissionais e crianças, proporcionando o respeito mútuo entre crianças, professores, 

monitores, e familiares, onde tem-se como prática o educar e o cuidar. 

Além disso, o desenvolvimento dentro desses espaços de formação propicia a apropiação das linguagens 

como as artes em geral, brincadeiras, desenvolvendo potencialmente a criatividade e a imaginação da 

criança; 

A formação propicia a criação de momentos para refletir sobre os conflitos existentes na prática 

pedagógica – criança – professor – família - de forma a contribuir para uma abordagem branda e tornar 

essa relação profissional. 

O fato de elaborar um espaço de formação continuada, possibilita a todos os membros da equipe se 

desenvolver e sanar alguns erros cometidos no ano antecedente, pois é a capacitação dos envolvidos 

que garantirá que as metas estabelecidas no Projeto Político Pedagógico sejam alcançadas. 

 

Objetivo Geral 

O objetivo se traduz em romper com as visões simplistas de educação e relacionar o conhecimento 

transformando-os em atos críticos de atuação e melhorando a qualidade do serviço prestado. 

Objetivo Específico 

· Proporcionar a formação tendo como suporte as experiências pedagógicas dos educadores, visando a 

construção de saberes e processo de reflexão da prática pedagógica 

· Realizar discussões sobre as problemáticas das diversidades culturais local 

· Capacitar educadores em atividades na educação básica através de aperfeiçoamento da formação em 

educação infantil. 

Desenvolvimento 

Através de reuniões e momentos específicos para reflexão sobre o trabalho pedagógico. Nosso trabalho 

se baseará na prática pedagógica e na reflexão sobre as pesquisas desenvolvidas pelos nossos pares, 

adaptando para nossa realidade. 

 Segue cronograma e tema de trabalho no item 4.6 deste documento. 

Avaliação 

Teremos uma avaliação através das Reuniões de Avaliação Pedagógica e Institucional, além dos próprios 

momentos de reflexão durante os períodos de formação. 

 

 



29. 4.6 

Plano de demandas de formação continuada dos profissionais do CEI 

 

Atualmente a informação e o conhecimento são compartilhados de maneira muito rápida, de certa forma 

quase instantânea, de modo que se manter atualizado é requisito indispensável para qualquer 

profissional. Ainda assim, é válido ressaltar que a informação só se torna conhecimento de fato quando é 

associada a algum sentido. Isso significa que cabe á escola possibilitar a construção do conhecimento 

dos alunos, já que os livros e a internet, por exemplo, disponibilizam, sobretudo, apenas informações. A 

formação continuada tem muito a oferecer nesse processo, porque ajuda o profissional melhorar cada vez 

mais suas práticas pedagógicas e com isso apoiar os alunos na construção de conhecimentos e não 

apenas no acumulo de informações. 

A formação continuada de professores e monitores tem sido entendida hoje como um processo 

permanente e constante de aperfeiçoamento dos saberes necessários á atividades dos educando. 

Tendo como pressuposto a formação continuada como processo de constante aprimoramento dos 

saberes necessários para a prática da atividade docente que será realizado ao longo da vida profissional 

com o foco em garantir uma ação efetiva que promova aprendizagens significativas e que seja essencial 

para o crescimento e valorização dos profissionais da educação infantil. 

 

 

As reuniões de TDC serão registradas em livro ATA, datadas e assinadas pelos participantes. 

 

 

As reuniões de formação monitoras serão registradas em livro ATA, com atividades e temas discutidos, 

datadas e assinadas pelos participantes. 

Após as formações serão avaliadas as competências e habilidades das profissionais em relacionar teoria 

e prática. 

30. 4.7 

Plano de demanda de manutenção de infraestrutura do CEI 

Visando melhorias na infraestrutura predial da Unidade e consequentemente no ambiente para atender 
cada vez melhor as crianças que é o foco do nosso trabalho, segue abaixo um quadro com as demandas 
de infraestruturas necessárias ao CEI: 



 

DEMANDA DE INFRAESTRUTURA RESPONSÁVEIS PELA MANUTENÇÃO AÇÃO REALIZADA CRONOGRAMA 

    

INFILTRAÇÕES CAE 
SOLICITAÇÃO POR EMAIL COM FOTOS AO DEPARTAMENTOS: CAE, 

NAED e COGESTORA 
1º SEMESTRE 

TAMPA DA CAIXA DE GORDURA 

QUEBRADA 
CAE SOLICITAÇÃO POR EMAIL 

2º 

TRISMESTRE 

MURETAS DO 

SOLÁRIO 
CAE SOLICITAÇÃO POR EMAIL COM FOTOS AO SETOR RESPONSÁVEL 

1º 

SEMESTRE 

ILUMINAÇÃO DO PÁTIO CAE 
SOLICITAÇÃO POR EMAIL COM FOTOS AO SETOR 

RESPONSÁVEL 

1º 

SEMESTRE 

PORTÃO DA 

UNIDADE QUEBRADO 
CAE/COGESTORA 

SOLICITAÇÃO POR EMAIL AO SETOR DE COMPRAS DA 

COGESTORA E CAE 

1º TRIMESTRE 

(REALIZADO) 

COMPRA DE PROTETORES DE 

PORTA 
COGESTORA/DIREÇÃO 

SOLICITAÇÃO POR EMAIL AO SETOR 

DE COMPRAS DA COGESTORA 
2º TRIMESTRE 

INSTALAÇÃO DE VENTILADORES - ÁREA ADMINISTRATIVA/ REFEITÓRIO 

DAS CRIANÇAS/ LACTÁRIOS 
CEB 

SOLICITAÇÃO POR EMAIL AO 

CEB 

1º 

SEMESTRE 

MANUTENÇÃO DOS PARQUES EXTERNOS CAE 
SOLICITAÇÃO POR 

EMAIL 
1º SEMESTRE 

TROCA DE GRELHAS E RALOS DA 

COZINHA 
CAE 

SOLICITAÇÃO POR EMAIL COM FOTOS AO SETOR 

RESPONSÁVEL 

2º 

TRMESTRE 

ILUMINAÇÃO DO PÁTIO CAE SOLICITAÇÃO POR EMAIL 
NO DECORRER DO ANO LETIVO 

 

31. 4.8 

Plano de recursos humanos do CEI 

CAPÍTULO II 

Procedimentos para Contratação de Pessoal, Plano de Cargos, Salários e Benefícios dos 

Empregados 

 

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

estadual, com vistas a garantir a publicidade, transparência e isonomia do processo, possibilitando a toda 

comunidade o acesso as vagas. 

 

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

especificações de formação, área de atuação, requisitos exigidos; bem como deixar claro que maiores 



detalhes serão informados no dia da seleção de pessoal incluindo as etapas do processo seletivo, 

informação dos salários e provedor do recurso. 

 

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

currículos analisados com a mesma rigorosidade dos demais candidatos e serão submetidos ao mesmo 

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

 

Considerando-se as dificuldades de recrutamento para a seleção de PCD'S, (Portadores com Deficiências) 

pela pouca disponibilidade de candidatos, bem como a necessidade e dificuldade da instituição em 

cumprir com a cota de PCD'S, em seu quadro de pessoal, determinada por lei, fica estabelecido: 

 

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

de escolaridade mínima, conforme o Perfil da vaga existente. 

· A flexibilização dessa exigência, para um nível de escolaridade inferior, será pré-avaliada pelo 

Psicólogo e o gestor da área/unidade responsável pelo processo em que o colaborador irá atuar. 

· É dispensada a realização da prova de redação. 

 

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

endereço residencial, assim como, no e-mail ou correspondência utilizada para o envio do currículo, o 

cargo, área desejada e pretensão salarial. O prazo para envio de currículos é de, no mínimo, três dias a 

partir da publicação. 

 

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

Instituição Associação Nazarena Assistencial Beneficente - ANA, rádios, redes sociais, entidades 

públicas, instituições de ensino superior, Comércios da Região, entre outros. 

 

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

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

anúncio do perfil da vaga existente. Através Os currículos e correspondências/e-mail enviados, em que 

não constarem tais informações, poderão ser desconsiderados do processo seletivo. 

 

Exigências para os preenchimentos das vagas: 

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

grupo, provas situacionais, testes psicológicos, testes de conhecimentos teóricos ou práticos. Essas 



técnicas deverão ser fidedignas na identificação do candidato mais apto para o preenchimento da vaga 

existente, buscando também, além dos requisitos profissionais, características pessoais favoráveis que 

atenderão as expectativas e filosofia da unidade educacional. 

 

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

anúncio do perfil da vaga existente. Através os currículos e correspondências/e-mail enviados, em que 

não constarem tais informações, poderão ser desconsiderados do processo seletivo. 

 

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

seguintes profissionais: 

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

na área de educação; 

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

Doutorado na área de educação; 

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

Mestrado ou Doutoradona área de educação; 

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

égide da Resolução CNE/CP Nº01 de 15/05/2006, com experiência de, no mínimo, 2 anos na área de 

Educação Especial. 

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

ajudante de cozinha ou auxiliar de cozinha; porteiro, vigia, guarda, zelador com escolaridade mínima de 

ensino fundamental incompleto; assistente administrativo ou auxiliar administrativo com escolaridade 

mínima em ensino médio completo. 

 

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

profissionais: 

· Professores: docentes com formação mínima em Curso de Magistério, ou Normal Superior, ou 

Licenciatura Plena em Pedagogia, habilitados em Educação Infantil, e, para esta última, estão 

resguardados os direitos garantidos pela Resolução CNE/CP Nº01, de 15/05/2006, que em seu artigo 10 

dispõe: “As habilitações em curso de Pedagogia atualmente existentes entrarão em regime de extinção a 

partir do período letivo seguinte à publicação desta Resolução”; 

 

· Monitores/ Agentes Educacionais: profissionais com formação mínima em Ensino Médio completo e 

experiência na área educacional formal ou informal. 



Etapas do Processo de Seleção: 

O processo seletivo dos candidatos do CEI apresenta fases distintas, conforme descrição dos passos 

inerentes a esse procedimento: 

 

Ø Análise de Currículo Vitale 

Ø Testes de habilidade 

Ø Questionários sobre personalidade 

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

Ø Entrevistas Individuais 

Testes por segmento de profissional: 

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

considerados medidas objetivas e padronizadas de amostras de comportamentos e focalizam 

especificamente as aptidões dos candidatos. 

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

revelar características da personalidade dos candidatos. 

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

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

Dinâmicas por segmento profissional: 

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

realizadas de forma grupal, objetivando suprir as especificidades de cada vaga. 

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

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

comportamentos característicos dos candidatos em interação com outras pessoas, partindo-se do princípio 

de que, durante a dramatização, a pessoa irá estabelecer vínculos e desempenhar os papéis habituais. 

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

individuais. 

 

Segue quadro comparativo de Recursos Humanos do CEI: 

 

 

 

32. 4.9 



Plano financeiro com previsão de investimentos para formação dos profissionais, aquisições e 

manutenção 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33. 4.10 

Plano de ações intersetoriais 

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

um espaço para reflexão e formação de 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. 

 

MIPID 

 

MIPID (Memória, Identidade, Promoção da Igualdade na Diversidade) é um projeto da Prefeitura 

Municipal de Campinas voltado a realizar com os docentes um trabalho sobre raça, etnia, discriminação e 

identidade. Nesses momentos uma equipe vem à Unidade e abre uma discussão com as professoras sobre 

como o trabalho tem sido realizado em sala de aula com as crianças, como as crianças estão aprendendo 

sobre a diversidade sob nosso olhar. A equipe do MIPID traz temas de livros e sugestões de projetos para 

as professoras trabalharem em sala com as crianças de acordo com a faixa etária. Esses momentos são 

separados por ciclos. O ciclo 1 iniciará nesta Unidade no início de abril. 

 

 

Guarda Municipal 

 

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. 

 

PROIN - Projeto de Integração 

 

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. 

 

 

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. 

A unidade educacional tem uma parceria com a equipe da unidade de saúde onde visa à saúde bucal das 

crianças partindo da conscientização e ensino de uma escovação correta e sua importância. 

A orientação da escovação é realizada de forma prática com todas as crianças de cada agrupamento no 

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

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

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

Também temos uma parceria com a unidade de saúde para o atendimento das crianças que apresentam 

algum problema de saúde e que necessitam de uma avaliação imediata para poder permanecer no 

ambiente escolar sem risco de contágio. As crianças que na entrada do período escolar estão apresentando 

alguma irregularidade, a direção as encaminha junto com seu responsável até ao posto de saúde para que 

a equipe médica avalie sua permanência ou não na escola no período de tratamento. Com esta parceria 

temos diminuído muito os casos de contágio no ambiente escolar. 

 

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 , 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 e sãoarticuladas propostas 

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

 

Vigilância Sanitária Região Sudoeste 

 

Teremos para este ano a parceria com uma equipe da Vigilância Sanitária da Região Sudoeste em 

concomitância com o desenvolvimento dos projetos. A Vigilância traz temas sobre a conscientização do 

Meio Ambiente "Reciclagem", Cidadania "Não pode jogar lixo no chão"e também doença, como a 



Dengue "Esse mosquito" e o que fazer para evitá-la. A equipe da Vigilância traz teatros, fantoches, 

enriquecendo assim, o trabalho realizado pela equipe docente da Unidade. Este ano a Vigilância Sanitária 

virá no mês de junho realizar com as crianças do AG I, II e II a peça teatral: "A extinção do Aedes". 
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Planos coletivos de ensino/trabalho elaborados por todos os Professores de cada Agrupamento 

Série: Agrupamento I 

Plano Anual Coletivo do Agrupamento I - 2019 

Professoras: Aline Chaves, Maria Antônia R. Figueiredo e Suellen Evangelista Lourenço  

 

A criança foi vista de diferentes formas no decorrer da história, as atuais concepções são as mais 
variadas, para Piaget a criança é um sujeito epistêmico, que adquire o conhecimento na ação do 
sujeito com o objeto. Para Wallon a criança tem sua essência no emocional e se constitui em um 
ser sócio cognitivo, sendo construído nas ações e ideias. E 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. 

Entendemos que a criança deve ser vista de forma integral em sua condição multidimensional, ou 
seja, como protagonista de sua história, e para ajudá-la a desenvolver 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 está 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 na educação infantil que a criança encontra um espaço onde se relaciona com novos 
conhecimentos, situações problema e aprendizado, um ambiente onde a infância é vivida em toda 
sua plenitude. Pois, conforme estabelece a LDB no artigo 29 a educação infantil, é a primeira etapa 
da educação básica, e que 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 e que vão além 
dos limites familiares, e contribui para a formação do eu psíquico. Pode estimular o desenvolvimento 
de valores saudáveis nas interações, tais como a cooperação, a solidariedade, o companheirismo e 
o coletivismo. Assim, 

... 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, a figura do professor e educadores 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: 

"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). 

Desta forma, a distribuição das crianças 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. 

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), assim, o que é de Desenvolvimento Proximal hoje, vira nível de Desenvolvimento Real 
amanhã. 

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 às inquietações da 
infância, e que oferece às crianças a possibilidade de contato com as diversas formas de expressão 
e sentimentos. 

Assim, a proposta pedagógica será organizada com a separação das crianças em grupos de mesma 
quantidade 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 das crianças. 

Nas atividades pedagógicas, organizaremos as atividades orientando e estimulando as crianças, 
propondo atividades desafiadoras, respeitando o tempo e limite de cada criança, as  atividades 
serão executadas às vezes todos juntos, em pequenos grupos de 2 a 4 ou individualmente, 
pois mesmo que a atividade seja a mesma, a maneira como será feita e conduzida será 
diversificada, seja ela rápida ou lenta, ou de pé ou sentado, tendo sempre que priorizar a 
melhor forma de desenvolvê-la com cada criança. 

Trabalharemos com combinados, através de conversas e intervenções amorosas a fim de melhorar 
questões como a irritabilidade, o choro e motivos socio-culturais que podem influenciar na dinâmica 
do grupo. 

Acreditamos que a Educação Infantil deve 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, 
baseada no documento da Prefeitura Municipal de Educação e “RCNEI - Referenciais Curriculares 
Nacionais para a Educação Infantil” (1998). 

Por isso, propiciaremos situações de cuidados, brincadeiras e aprendizagens orientadas de forma 
integrada e que possam contribuir para o desenvolvimento das habilidades 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. 

No planejamento semanal os espaços serão usados de acordo com o desenvolvimento do projeto e 
semanas educativas. No parque serão explorados os brinquedos visando desenvolver a 
coordenação motora; no quiosque o brincar com diversos materiais, jogos pedagógicos, contação 
de histórias, e outras atividades em que as crianças possam utilizar o espaço com segurança; na 
casinha de boneca irão explorar o espaço, estimular a imaginação e a criatividade.  

Logo, para este ano a unidade educacional desenvolverá sua proposta educacional com 

projetos, onde os mesmos foram escolhidos pela equipe docente para promover o acesso ao 
conhecimento. E ainda, trabalharemos as semanas educativas, que visam oferecer ações 
educativas de conscientização e o despertar por assuntos importantes da comunidade e seu 
contexto cultural. 

“O planejamento é uma atitude crítica do educador diante de seu trabalho docente. Por isso não é 
fôrma! Ao contrário, é flexível e, como tal, permite ao educador repensar, revisando, buscando novos 
significados para sua prática pedagógica. Marca a intencionalidade do processo educativo.” (Luiz 
Carlos Varella de Oliveira). 

Neste ano de 2019 iniciamos com o tema gerador “Nosso mundo tem!”, onde concluímos que essa 
afirmação é necessária no cotidiano e é vivenciada por todas as crianças, portanto ao longo do ano 
desenvolveremos os seguintes projetos: 

Nosso mundo tem sacola viajante, seu objetivo é incentivar a leitura e o contato com o livro desde 

cedo, tonando assim um ato prazeroso. 

Nosso mundo tem sexta em cena, seu objetivo é promover atividades que estimulem e permitam 

um contato direto e indireto dos bebês com sons em geral. 

Nosso mundo tem tudo novo de novo seu objetivo é de estimular nas crianças a manifestação da 

confiança no ambiente da instituição vivenciando um bom processo de adaptação, afim de, 
desenvolver uma imagem positiva de si, atuando de forma independente confiante em suas 
capacidades. 

Nosso mundo tem identidade e autonomia seu objetivo geral é despertar na criança a consciência 

de seu corpo, o conhecimento de suas partes, funções e cuidados; para que perceba suas 
possibilidades e limitações, diferenças e semelhanças entre os seres humanos e a importância de 
cada pessoa como ser único. 

Nosso mundo tem alimentação saudável seu objetivo é criar situações em que as crianças tenham 

a oportunidade de aprender a se alimentar, de maneira correta e saudável, dentro e fora do ambiente 
escolar. 

Nosso mundo tem cores e formas seu objetivo é propiciar a criança à visualização, exploração, 

contato e manuseio de diversos objetos que compõem o universo das cores e das formas.  

Nosso mundo tem bichinhos de jardim seu objetivo é construir conhecimentos sobre o universo 

do jardim, plantas e bichos que o compõem envolvendo a prática de observação, exploração. 
Conhecendo os cuidados básicos de pequenos animais e vegetais por meio de observação, 
exploração, criação e cultivo. 

Nosso mundo tem meio ambiente seu objetivo é de conscientizar as crianças sobre a importância 

da preservação do meio ambiente como meio de preservação da própria vida. 

Semana educativa da coleta seletiva terá o intuito de conscientizar como devemos proceder em 

relação à coleta seletiva, enfatizando com atividades dinâmicas a importância de nossas ações no 
meio em que vivemos. 

Semana educativa do livro terá como objetivo despertar à valorização da cultura de maneira lúdica 

através da apresentação do universo da literatura infantil. 



Semana educativa da família terá o intuito de resgatar valores sociais, tradições e costumes entre 

alunos e seus familiares fortalecendo os laços afetivos. 

Semana educativa alimentação saudável comer bem é algo que se aprende também na escola e 

com esse pensamento buscamos através do cardápio do CEI, fazer um trabalho prático através de 
degustações e experimentações para incentivar a alimentação saudável. 

Semana educativa da criança pretende incentivar as crianças o gosto pela diversidade e o respeito, 

considerando os valores atribuídos a elas, mergulhando no mundo da imaginação e fantasia, 
enfatizando os direitos e deveres das mesmas. 

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 é 
também uma oportunidade do professor rever sua prática pedagógica a fim de produzir resultados 
positivos para sua formação pessoal e profissional. 

"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 as crianças, para ver 
com muita clareza o quanto ela avançou. Neste contexto o método das avaliações será por meio  de 
registros e observações das professoras, atividades individuais e em grupo, relatórios de 
desenvolvimento das crianças trimestrais, relatórios semanais e mensais das atividades e projetos, 
reuniões de pais, fotos e exposições dos trabalhos nas três festas de encerramento trimestrais de 
acordo com o planejamento. 
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princípios básicos. 

 Principio Ético: valorização da autonomia, da responsabilidade da solidariedade e do respeito ao 

bem comum, ao meio ambiente e as diferentes culturas, identidades e singularidades.  

 Principio político: dos direitos de cidadania, do exercício a criticidade e do respeito à ordem 

democrática. 

 Principio estético: valorização da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade e da diversidade de 

manifestações artísticas e culturais. 

 O grande marco para educação aconteceu em 1996, quando a Lei n° 9.394 de Diretrizes e Bases 

para a Educação Nacional determina em seu art.29 que a Educação Infantil passa a integrar a 

Educação Básica Nacional, trazendo assim princípios que garantam a criança o d ireito a educação: 

“a Educação Infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento 

integral da criança até 5 anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, 

complementando a ação da família e da comunidade.” [LDB/96,ART.29]. 

 Portando entendemos infância como o período de desenvolvimento integral da criança que tem 

direito a um atendimento de qualidade. Proporcionaremos a descoberta de novos conhecimentos, 

pois é na creche que a criança começa a ter contato com varias diversidades que são essenciais 

para um aprendizado de qualidade. 

 Em nosso CEI o agrupamento II conta com cinco turmas, com 30 crianças.  

 As crianças freqüentam o CEI em período integral, contamos com uma rotina que visa proporcionar 

um atendimento de qualidade, em sala o trabalho pedagógico é realizado pela professora licenciada 

que tem como apoio duas monitoras conforme estabelecido nas técnicas de trabalho da Educação 

Infantil de Campinas. 

Essa rotina conta com os seguintes momentos: acolhimento roda de conversa (músicas, histórias e 
diálogo), refeições, atividades pedagógicas, trocas e higiene e descanso. O acolhimento será 
realizado na sala de referência de cada agrupamento onde as crianças serão recebidas com muita 
alegria, promovendo um ambiente seguro, tranqüilo e alegre, com brincadeiras, brinquedos, livros, 
gibis, músicas, e outras. 

Nas refeições as crianças são conduzidas ao refeitório pela professora, juntamente com as 
monitoras, com músicas que estimulem a alimentação, e no refeitório continuarão sendo 
incentivadas a aceitar e experimentar os alimentos oferecidos. 

A Roda de Conversa é realizada todos os dias na sala ou em outro local, onde será realizada a 
chamada, falaremos sobre o calendário, clima, quantos somos, aniversariantes (se houver) e 
momento da história. 

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 
as crianças poderão ser divididas em dois grupos um com monitoras e a outra com o educador, 
também há a possibilidades de atividades com grupos mesclados, só de meninas ou só de meninos 
ou individual. 

As trocas acontecem em horário pré estabelecido e as demais de acordo com as necessidades das 
crianças neste momento ocorre o estimulo a autonomia. Higiene esse cuidado também respeita as 
necessidades das crianças, eles já realizam a escovação dos dentes todos os dias, demonstram 
contentamento, a lavagem das mãos ocorre antes de cada refeição e ao entrarem no refeitório 
complementamos essa higiene com o álcool em gel. 

Para que haja interação entre todas as crianças e adultos da unidade educacional, desenvolveremos 
o projeto Sexta em Cena e Hino Nacional, todas as sextas-feiras do ano letivo, oportunizando a cada 
semana uma apresentação musical, teatral, danças e histórias e o patriotismo. 

Iniciaremos o ano letivo de 2019, tendo como norte o tema gerador Nosso mundo tem! Essa 
afirmação nos levou a escolher projetos que ampliam de forma lúdica o conhecimento das crianças. 
Portanto ao longo do ano desenvolveremos os seguintes projetos: 



Nosso Mundo tem tudo novo de novo: O objetivo desse projeto é propiciar a criança um ambiente 

acolhedor, valorizando sua presença de forma que ela se sinta segura e tranqüila para se 
desenvolver nos aspectos, físico, emocional e social 

Nosso mundo tem identidade e autonomia: Tendo como objetivo ampliar os conceitos da criança 

sobre sua identidade, relacionamento com o outro e com o ambiente, valorizando as características 
individuais como enriquecedores das relações interpessoais.  

A Semana Educativa da Família será entre o dia 06/05 á até o dia 10/05, acreditamos que a 

participação da família na creche favorece a aprendizagem promove a auto-estima da criança que 
se sente valorizado e seguro com a presença dos familiares. 

Nosso mundo tem alimentação saudável: Este projeto tem como objetivo desenvolver nas 

crianças hábitos saudáveis, apresentando os alimentos saudáveis de forma lúdica, alertar quanto 
aos perigos de uma má alimentação e ensinar a importância de higienizar os alimentos. Junto com 
esse projeto teremos a Semana Educativa Alimentação Saudável 

Nosso mundo tem cores e formas: o projeto tem o objetivo de fazer com que a criança conheça 

cores e formas que estão presentes em todos os ambientes em que vive, proporcionando o contato 
e manuseio de diversos objetos que compõem o universo das cores e formas.  

Nosso mundo tem bichinhos de jardim: O objetivo é construir conhecimentos sobre o universo do 

jardim e os bichos que o compõem, promovendo atitudes de respeito e preservação e desta forma 
despertar a curiosidade e a consciência dos cuidados com a natureza e com o meio em que vivemos. 

Semana Educativa da criança deverá ser uma semana com bastantes brincadeiras, jogos, 

gincanas, uma seqüência de atividades que proporcionará às crianças momentos de alegria e 
diversão. 

Nosso mundo tem meio ambiente:. A conscientização a preservação deve se iniciar cedo, pois é 

muito fácil fazer as crianças entenderem a importância da natureza e quando esse ensinamento 
começa na educação infantil com certeza as crianças vão crescer com essa idéia bem formada. 
Temos como primordial para preservação a reciclagem, pois através dela damos utilidade a 
materiais que causam poluição, enchentes e alagamento de ruas que muitas crianças presenciam 
nas ruas das cidades, abordaremos também os danos causados pelas queimadas que estão 
presentes em vários pontos das comunidades. 

Semana da coleta Seletiva buscando conscientizar as crianças através da separação dos lixos e 

também a construção de brinquedo reciclado. Nosso mundo tem sacola viajante: o projeto irá 

proporcionar um momento único entre a criança e sua família, estabelecendo uma relação de 
cuidado, amor, amizade, respeito e responsabilidade, oportunizando as crianças a vivenciares novas 
experiências e conhecimentos com suas famílias. 

Semana Educativa do Livro: Esta semana o tem como objetivo desenvolver o gosto pela leitura, 

estimular a criatividade e a imaginação, promover a afetividade entre a criança e a família através 
da leitura. 

O projeto Hino Nacional: O patriotismo inicia – se através da educação, esse projeto tem como 

objetivo despertar na criança o orgulho, amor, devolução e devoção a pátria, aos seus símbolos e 
ao seu povo. 

Na educação Infantil se faz necessário utilizar diferentes espaços físicos importantes para o 
desenvolvimento das crianças, a utilização desses espaços são previamente planejados, e os 
recursos necessários são fornecidos e separados com antecedência, em nossa unidade temos os 
seguintes espaços internos e externos que serão explorados pelos agrupamentos II: Parque: Este 

local irá estimular a criança a desenvolver a sua socialização e motricidade, ajudando também a 
resolver os conflitos que surgem nas brincadeiras. Quiosque: Espaço que poderemos explorar com 

conto de história, brincadeira com jogos, dança, manipulação de materiais diversos, culinários, 
confecção de massinhas, petecas, rabo de gato, e piquenique. Casinha de boneca: Nesse espaço 

teremos momentos favoráveis para o faz de conta, onde as crianças começam a imitar o que se  
estabelece no mundo real. Pátio: Neste espaço poderão desenvolver a psicomotricidade, 

estimulando a organização do esquema corporal, a formação e o domínio do equilíbrio, a consciência 
do próprio corpo, o ritmo, a lateralidade, proporcionando jogos e brincadeiras diversificadas, 



brincadeiras livres e dirigidas, brincadeiras com motocas, jogar bola, apresentação de danças e 
teatro. Refeitório: Será compartilhado nas refeições e também como objetivo trabalhar o respeito, 

a amizade, a integração, e a sociabilidade. Colocaremos em pratica lavar as mãos antes das 
refeições e higienização com álcool gel, utilização dos talheres. Incentivo a autonomia para comer 
sozinhos, saborear as variedades dos alimentos e frutas. Tanque de areia: Iniciaremos a interação 

com a areia, baldes, pás peneiras estimulam os sentidos ajudam no crescimento e desenvolvimento 
além de trabalhar a coordenação motora. Solário: Este espaço é considerado uma extensão das 

nossas salas, diariamente ele é freqüentado, com brincadeiras, histórias,  jogos, motocas e 
cavalinhos e atividades pedagógicas ao ar livre. 

A avaliação será realizada mediante acompanhamento, registros de atividades, brincadeiras, 
momentos de interação em sala e fora das mesmas. 

Durante o ano as professoras do agrupamento II, farão as avaliações semanais, ao final de cada 
projeto e também individual de cada criança a cada trimestre. 
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Série: Agrupamento III 

PLANO DE ENSINO AGRUPAMENTO III 

PROFESSORAS: ANDRESSA CRECCI E ELISANGELA TOLEDO. 

 

As experiências vivenciadas de zero a cinco anos de idade são fundamentais na formação do ser 
humano. O que se aprende na referida fase pode deixar marcas para o resto da vida. A educação 
infantil é o momento de interação da criança com o mundo, com todos os que a cercam e consigo 
mesma. Os estudos de Sousa (1998) configuram a educação infantil como importante fase no 
desenvolvimento da criança, porque, segundo a autora, é durante esta fase que as bases do ser 
humano começam a ser estruturadas, visto que são estimulados e iniciados os processos de 
formação e integração das várias áreas do desenvolvimento na fase da educação infantil. O direito 
social das crianças à educação encontra-se assegurado na Constituição Federal (CF) da República 
Federativa do Brasil de 1988, conforme o art. 208, § 4º, reescrito e editado pela Emenda 
Constitucional (EC) nº. 53, de 19 de dezembro de 2006, que reconhece a educação infantil como 
dever do Estado, sendo reafirmado por meio do Estatuto da Criança e do Adolescente  (ECA), Lei 
nº. 8.069, de 13 de julho de 1990, e da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Lei 
nº. 9.394, de 20 de dezembro de 1996. 

A LDB de 1996 inseriu a educação infantil na educação básica como sua primeira etapa de formação 
– uma forma de reconhecer que a educação tem início nos primeiros anos de vida e é essencial 
para o cumprimento de sua finalidade, conforme o art. 22 do referido ditame, Art. 22 – A educação 
básica tem por finalidade desenvolver o educando, assegurar – lhe a formação comum indispensável 
para o exercício da cidadania e fornecer – lhes meios para progredir no trabalho e nos estudos 
posteriores. 

Na atual LDB, o destaque dado à educação infantil era inexistente nas legislações anteriores. Aqui, 
a temática é tratada na seção II, do capítulo II, nos seguintes termos: Art. 29 A educação infantil, 
primeira etapa da educação básica, tem com finalidade o desenvolvimento integral da criança até 
os seis anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a 
ação da família e da comunidade. 

Brincar é uma experiência que possibilita a criança demonstrar sua personalidade, e conhecer 
melhor a si mesma e nas relações com os outros durante as brincadeiras a criança se socializa e 
aprende a conviver com as pessoas. Bruna Alessandra S. Lima (2013).O significado de brincar é 



muito mais complexo do que as definições encontradas nos diversos dicionários existentes. Aurélio 
(2003, p. 12) define o brincar como “divertir-se, recrear-se, entreter-se, distrair-se, folgar”. Tal gesto 
também pode ser, segundo o dicionário Michaelis (2012, p. 17), “entreter -se com jogos infantis e 
divertir-se fingindo exercer atividades cotidianas do dia a dia adulto”. Ou seja, brincar é algo muito 
presente na vida do ser humano, ou pelo menos deveria ser. Segundo Oliveira (2000), o brincar não 
significa apenas divertir-se sem fundamento e razão, caracterizando-se como uma das formas mais 
complexas da criança em comunicar-se consigo mesma e com o mundo, ou seja, o desenvolvimento 
dá-se por meio de trocas experimentais mútuas estabelecidas durante toda sua vida. Assim, através 
do brincar, a criança pode desenvolver capacidades importantes, como, por exemplo, a atenção, a 
memória, a imitação, a imaginação, entre outros, que propiciam à criança o desenvolvimento de 
determinadas áreas da personalidade, a saber: afetividade, motricidade, inteligência, sociabilidade 
e criatividade. 

Em sua teoria, Vygotsky (1998) partiu do princípio que o sujeito se constitui nas relações com os 
outros, por meio de atividades caracteristicamente humanas, mediadas por ferramentas técnicas e 
semióticas. Nesta perspectiva, a brincadeira infantil assume uma posição privilegiada para a análise 
do processo de constituição do sujeito, rompendo com a visão tradiciona l de que esta é uma 
atividade natural de satisfação de instintos infantis. O autor ainda se refere à brincadeira como uma 
maneira de expressão e apropriação do mundo das relações, das atividades e dos papéis dos 
adultos. A capacidade para imaginar, fazer planos, apropriar-se de novos conhecimentos, surge, 
nas crianças, através do brincar. A criança, por intermédio da brincadeira, das atividades lúdicas, 
atua, mesmo que simbolicamente, nas diferentes situações vividas pelo ser humano, reelaborando 
sentimentos, conhecimentos, significados e atitudes, podendo, assim, preparar-se para a vida e 
seus diversos desafios, sem ter diretamente vivenciado as situações em si. Diante das referidas 
situações, afirma se que ao brincar, a criança não está preocupada com os resultados da brincadeira 
– fato possível de ser observado durante e depois da brincadeira. O que a impulsiona a explorar e 
descobrir o mundo é o prazer e a motivação que surgem da necessidade de aprender através dos 
exemplos dos pais, amigos ou pessoas próximas, desde que seja esta uma de seus atuais 
referenciais de comportamento de mundo. Segundo o Referencial Curricular Nacional (RCN) da 
Educação Infantil: Ao adotar outros papéis na brincadeira, as crianças agem frente à realidade de 
maneira não literal, transferindo e substituindo suas ações cotidianas pelas ações e características 
do papel assumido, utilizando-se de objetos substitutos (BRASIL, 1998, p. 27). Vigotsky (1995) ainda 
aborda que o desenvolvimento não se constitui em um processo puramente evolutivo, que age por 
meio de mudanças lentas e graduais, mas caracteriza-se por rupturas e saltos qual 

itativos e mudanças essenciais nas próprias forças motoras do processo. Aquele autor também 
destaca que o desenvolvimento caracteriza-se pela alternância de períodos estáveis e críticos. Nos 
períodos estáveis, o desenvolvimento se deve principalmente às mudanças de personalidade da 
criança, que vão se acumulando e se manifestam posteriormente como uma formação 
qualitativamente nova em uma determinada idade. Assim, nos períodos críticos, produzem-se 
alterações bruscas e fundamentais na transformação da personalidade da criança em um tempo 
relativamente curto; tem-se uma nova visão e uma melhor relação da criança com o meio em que 
se encontra e as pessoas ao seu redor. 

O desenvolvimento da criança é visto como um processo pelo qual o indivíduo adquire informações 
habilidades, atitudes, valores, etc., a partir de seu contato com a realidade, o meio ambiente, as 
outras pessoas. É um processo que se diferencia dos fatores inatos (a capacidade de digestão, por 
exemplo, que já nasce com o individuo) e dos processos de maturação do organismo, independentes 
da informação do ambiente. 

Com base em toda essa teoria, iniciamos o ano letivo de 2019, com a primeira reunião pedagógica 
com um proposito de olharmos á novas janela de conhecimento e assim discutimos e ampliarmos 
nossos conhecimentos, contudo a equipe chegou ao bom senso de desenvolvermos projetos mais 
extensos e pertinentes ao desenvolvimento global de cada criança tendo um olhar antropológico a 
cada um com isso ficou acordado que trabalharíamos com um tema gerador,  Nosso mundo 
tem! Essa afirmação nos levou a desenvolver projetos que ampliarão de forma lúdica os 

conhecimentos das crianças. Portanto nós professoras do agrupamento lll, visando a necessidade 
das nossas turmas vamos elaborar os seguintes projetos e semanas educativas ao longo do ano:  

Nosso mundo tem tudo novo de novo: Uma das tarefas mais difíceis dos profissionais que 

trabalham em creches é conseguir equilibrar o “cuidar” e o “educar”. De um lado estão a proposta 
pedagógica, a construção do conhecimento e as ferramentas de estímulo para favorecer o 
desenvolvimento infantil. Do outro, estão o carinho, o afeto, atividades de rotina, como a 
alimentação, e o inevitável envolvimento com as crianças. Equilibrar tudo isso não é tarefa fácil. Mas 



esse é o grande desafio do educador da creche e deve ser encarado com determinação e vontade 
de aprender sempre mais. 

Neste período de adaptação há a necessidade de se orientar, estimular com amor e paciência, aos 
novos compromissos das crianças. 

Mais um ano de trabalho se inicia, com ele também iniciam as atividades da creche, os primeiros 
dias de retorno a este ambiente ficam conhecidos pelo período de adaptação pelo qual criança, 
família e escola passam. A criança está deixando a convivência com seu ente familiar para ir a um 
ambiente que lhe é estranho, portanto, precisa se sentir acolhida. Para tanto é essencial que o 
educador crie um vínculo efetivo, de forma que a criança perceba essa transferência de cuidado, 
afeto e confiança. O abaixar para falar com a criança, o olhar para ela nos olhos, o conversar sobre 
o que está acontecendo, o reconhecer o sentimento dela naquele momento, o esperar pelo seu 
tempo, o brincar, a interação lúdica como recurso de aproximação, o colocar o limite necessário com 
firmeza de alguém que quer ajudar são algumas indicações importantes para que o novo aluno sinta-
se acolhido e escutado. 

Durante a adaptação a professora auxilia a criança a familiarizar-se com os novos horários, 
buscando um equilíbrio dos seus hábitos e costumes, aproximando-os gradualmente até acomodá-
los a rotina da creche. 

É importante nesta fase que todos, pais e educadores, possam compreender e respeitar o momento 
da criança de conhecer o novo ambiente e estabelecer novas relações. À medida que ela vai se 
integrando, podem ser percebidas as influências positivas de sua permanência em uma creche que 
oferece boas condições para o seu desenvolvimento. 

Nosso mundo tem identidade e autonomia:O projeto tem como objetivo alargar o universo das 

crianças, em vista da possibilidade de conviverem com outras crianças e com adultos de origens e 
hábitos diferentes, de aprender novas brincadeiras, de adquirir novos conhecimentos sobre a 
realidade na qual está inserida. 

Na faixa etária na qual nossas crianças se encontram o conhecer o outro, imitar, tocar e sentir estão 
bastante aflorados, no entanto, muitas vezes a maneira de sentir e estar com o outro, nem sempre 
é representada por carinho, muitas vezes as crianças brigam, se batem, enfim, desta forma, com o 
projeto mostraremos para as crianças a importância do respeito e convivência com o outro.  

Visando também que a data deste projeto se encaixa com o dia do livro, vamos aproveitar para 
trabalhar a Semana Educativa do Livro, explorando a vivência das crianças e estimulando a 
formação para futuros leitores tudo de forma prazerosa e lúdica. 

Outra proposta para esse projeto é incluir a Semana Educativa da Família, onde podemos acolher 
e conhecer a comunidade num todo, promovendo um momento de aproximação através de palestras 
e acolhimento social. 

Nosso mundo tem alimentação saudável: Uma alimentação saudável trás diversos benefícios: 

Previne muitos males (como obesidade, colesterol, diabetes, desnutrição e anemia), além de 
melhorar o humor e dar ânimo e força para encarar o dia. No Brasil, uma parcela significativa da 
população não se alimenta corretamente e isso é um dos grandes desafios que o sistema de saúde 
tem enfrentado. As crianças, neste sentido, estão no foco das ações que combatem os hábitos 
alimentares inadequados e causadores destes males. Estima-se que uma em cada três crianças no 
Brasil é obesa e os distúrbios alimentares como anorexia e bulimia precoce têm crescido, assim 
como a depressão associada. A necessidade do projeto surgiu da observação da alimentação das 
crianças na escola. Se por um lado é possível perceber alunos que exageram na alimentação, 
comendo porções maiores do que sua necessidade diária, por outro lado é notável que alguns alunos 
apresentem dificuldade em se alimentar e rejeitam uma variedade enorme de alimentos.A creche é 
responsável pelas principais refeições do dia, torna-se fundamental que a criança tenha 
conhecimento da importância de alimentar-se bem, assim como, permita-se experimentar alimentos 
diversos. Dessa forma, o objetivo do projeto é permitir que os alunos, juntamente com seus 
familiares, reflitam sobre seus hábitos alimentares e das consequências que esses hábitos têm na 
sua saúde. Pretende-se levar ao conhecimento das crianças que tanto a carência quanto o excesso 
de alimentos podem gerar doenças e prejudicar o crescimento. Ao compreender a importância da 
alimentação saudável, espera-se uma mudança de hábitos alimentares. Aproveitando todo esse 
contexto vamos trabalhar com as crianças a Semana Educativa referente à Alimentação Saudável, 



promovendo momentos e conceitos para novos hábitos alimentares e estimulando a degustações 
saudáveis para seu melhor desenvolvimento. 

Nosso Mundo tem Cores e Formas: O uso das cores tem uma ligação direta no desenvolvimento 

da criança. Estímulos decorrentes da presença de figuras coloridas contribuem para o 
aprimoramento da capacidade motora e cognitiva, raciocínio, fala, audição, entre outras funções. 
Com base nisso, este projeto têm por finalidade levar a criança a conhecer as cores presentes no 
ambiente que a cerca, levando-a a desenvolver a percepção visual. Nesta fase, é importante 
propiciar à criança a visualização, exploração, contato e manuseio de diversos objetos que compõem 
o universo das cores e formas, possibilitando a criança identificá-las. Participarão deste projeto 
crianças do agrupamento III, participativas e curiosas em contínuo processo de desenvolvimento e 
descobrimento do seu mundo. Através de matérias construídos os alunos entram em contato com 
as formas e cores de uma forma lúdica e prazerosa. Se nossas crianças já estão nesse mundo 
permeado de informatização e todos os dias mais enquadradas nos novos paradigmas gerados e 
nas novas formas de relação com o conhecimento, não podemos ignorar esse fato e limitá-las ao 
uso de diversos materiais criativo. Será trabalhada com os alunos em sala: Coordenações motoras 
visuais e auditivas; Formas geométricas encontradas no seu ambiente; Trabalhar com figuras de 
animais, paisagens para que as crianças descrevam oralmente; Desenhos livres, usando a 
imaginação. 

Nosso Mundo tem Bichinhos de Jardim: Os jardins despertam a atenção das crianças por ser um 

espaço que, além de bonito, é vivo, cheio de plantas e povoado por formigas, minhoca, borboletas 
e outros bichos que despertam um real fascínio e curiosidade nas crianças. Para atender aos 
interesses das crianças e contribuir para ampliação de seus conhecimentos propomos o Projeto 
Bichos de Jardim, pois permite tanto valorizar o espaço jardim quanto conhecer os bichos que ali 
moram, dando as crianças oportunidades de desenvolver atitudes de respeito e preservação com o 
meio ambiente e com os animais. Aproveitando a alegria deste projeto vamos explorar também a 
Semana Educativa da Semana da Criança, onde faremos gincanas, entro outras diversas 
brincadeiras. 

Nosso Mundo tem Meio Ambiente: Percebendo a importância das questões ambientais para todo 

o planeta, não podemos ficar de braços cruzados, é preciso agir Precisamos plantar a semente da 
conscientização também para os pequenos, para que as crianças de hoje percebam-se parte do 
ambiente. Sendo assim, sensibilizar as crianças com o meio ambiente é garantir que no futuro se 
tornem cidadãos responsáveis e conscientes de seu papel. Acreditando em um mundo com mais 
natureza junto deste projeto, vamos explorar a Semana Educativa Coleta Seletiva, construindo 
brinquedos com reciclados, organizando e separando os lixos dentro de tantas outras atividades 
neste sentido do meio ambiente. 

Nosso Mundo Tem Sacola Viajante: Projeto Sacola Viajante foi criado visando à meta de propiciar 

e despertar nas crianças o gosto pela leitura, ampliação do vocabulário, junto aos pais promovendo 
momentos interação social e afetiva de habito de leitura, e a capacidade de imaginação através de 
muita lúdicidade, assim desejo que nossas crianças formem adultos leitores e consequentemente 
cidadãos mais críticos e pensantes, para isso é necessário que desde cedo tenhamos contanto com 
boas histórias e que sintam o prazer da leitura. Sendo necessário manusear e interagir com os livros 
infantis. 

Nosso Mundo Tem Sexta em cena. O mundo é repleto de símbolos e significados que possibilitam 

grandes descobertas nesta fase da infância. A arte possibilita o desenvolvimento de atitudes 
essenciais para o indivíduo como senso crítico, a sensibilidade e a criatividade. A arte faz parte da 
vida da criança como instrumento de leitura do mundo e de si mesma. Nossas crianças se encontram 
na fase do pensamento concreto e faz uso de seus sentidos para enriquecer suas experiências. Este 
projeto abordara as diferentes linguagens artísticas e fornecera oportunidades para explorar a 
musica, a dança e peças teatrais. 

Nosso mundo tem Hino Nacional Vamos apresentar uma vez por semana o Hino Nacional as 

crianças de uma forma agradável no pátio da creche. Neste momento haverá a interação entre o 
agrupamento 2 e 3 na unidade, pois realizaremos este projeto juntas de forma lúdica e prazerosa. 
Pensamos que com esse projeto podemos trazer para as crianças uma reflexão sobre o que é ser 
patriota, comemorando as datas cívicas do nosso país com alegria junto de todo o corpo docente. 
Incentivar o amor à Pátria, conhecendo melhor a nossa história, reconhecendo a Bandeira como 
símbolo da Pátria. Vamos explorar junto as crianças seus valores e direitos de todos nós cidadãos. 
Valorizando a creche como participante de grandeza da Pátria, despertando o civismo e o senso 
crítico através dos conteúdos propostos pelo Hino Nacional. Todo esse contexto acima citado será 
apresentado de acordo com a faixa etária de nossas crianças.  
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