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1 - Objeto da parceria

Objeto de Parceria

 

 Desenvolvimento da celebração do objeto de execução de atividades de atendimento educacional as crianças de 03 a 05 anos e
11(meses) de idade, matriculadas na Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica em complementação à Rede Municipal
de Ensino do Município de Campinas, na Unidade Educacional Centro de Educação Infantil - CEI Bem Querer João Batista Nardi
Neto, localizado á Rua  Rafael de Paula Oliveira,93 - Jardim Stella -  Campinas /SP.
 
 As atividades educacionais objeto deste, devem observar as especificidades do público atendido nos seus aspectos físicos,
emocional, afetivo, cognitivo, linguístico e social, de acordo com a legislação pertinente em especial a Diretrizes Nacionais
Gerais da Educação Básica, Base Nacional Comum Curricular e Municipais, Diretrizes curriculares, Cadernos Temáticos e
demais documentos da Secretaria Municipal de Educação..

 A Unidade Escolar atenderá 180 crianças, divididos nos seguintes agrupamentos:

                                                                               CRIANÇAS ATENDIDAS PELA PARCERIA    

TURMA TURNO PROPOSTA DE ATENDIMENTO MATRICULAS ATIVAS

IIIA MANHÃ 30 25

IIIB MANHÃ 30 25

IIIC MANHÃ 30 25

IIID TARDE 30 30

IIIE TARDE 30 29

IIIF TARDE 30 28

 

 O prazo previsto de execução e serviço, será a partir de 02/03/2021 e estender-se-á até o dia 31/01/2022.

 

2 - Caracterização e organização pedagógica

2.1 - Autorização de funcionamento e demais atos legais, tais como:
portarias, comunicados e notificações relacionados ao funcionamento
do CEI
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Tipo do
Ato

Descrição do
Tipo do Ato

Data do
Ato

Nº do
Ato Descrição Complementar

LEI DENOMINAÇÃO 11/05/2017 15.420 LEI PUBLICADA NO DOM EM 11/05/2017
PORTARIA AUTORIZAÇÃO 10/03/2020 SME

Nº 018
AUTORIZAÇÃO - PORTARIA SME 018/20 -
PUBLICADA 11/03/2020.

PORTARIA OUTROS 10/03/2020
NAED
SUL
007

REGIMENTO ESCOLAR - PORTARIA NAED SUL
Nº 007/20 - PUBLICADA DOM 11/03/2020.

DECRETO DENOMINAÇÃO 22/10/2020 21128

CRIA E DENOMINA CENTRO DE EDUCAÇÃO
INFANTIL - CEI, ALTERA O DECRETO N 17308,
DE 07 DE ABRIL DE 2011 E DISPÕE SOBRE A
DENOMINAÇÃO DE CENTROS DE EDUCAÇÃO
INFANTIL - CEIS.

 

2.2 - Horário de funcionamento

Horário de Funcionamento da Escola: 07:00 às 17:00

Horário de Atendimento dos Turnos:

Turno Início Término
MANHA 07:00 11:00
TARDE 13:00 17:00

 

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

Centro de Educação Infantil - CEI Bem Querer João Batista Nardi Neto

Endereço: Avenida Rafael de Paula Oliveira N º 93 – Bairro: Jardim Stella

Município:  Campinas – Estado: São Paulo

CEP: 13051-405

Fone: (19) 3227 - 0431 e (19) 98183 - 6957

Endereço Eletrônico e-mail: cei.batistaneto@educa.campinas.sp.gov.br

Centro de custo: E0210
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  A Unidade Educacional recebeu o nome do professor de Educação Física João Batista Nardi Neto. Esse,
formado em Pedagogia e Educação Física, atuou nas redes de ensinos municipais, particulares e estaduais do
Município de Campinas. Terminou sua carreira na Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Edson Luís Lima
Souto, no bairro San Martin. Também, foi vice-diretor em outras unidades da rede municipal. Aposentou-se em
2011 e faleceu nove dias após sua aposentadoria. Era casado com Fátima e pai de Vitor e Gabriel. 
 

 

 A escola localiza-se na Região Sul, no Município de Campinas, no Bairro Jardim Stella.

 

Sua estrutura predial, conta com três salas de aula, cozinha, lavanderia, refeitórios, banheiros, área de lazer
(parque) e salas administrativas.

 

  Na escola, são atendidas crianças com idade entre 3 anos e meio a 5 anos e 11 meses, as quais são
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moradoras dos bairros Parque Oziel, Monte Cristo, Gleba B, Jardim Fernanda, Jardim do Lago continuação, Jardim
Marisa, Campo Belo, Itaguaçu, Jardim Campituba e Cidade Singer, entre outros próximo ao Aeroporto de
Viracopos. Elas estudam em período parcial (manhã ou tarde) e são transportadas até a escola por meio de ônibus
oferecido pela Prefeitura Municipal de Campinas. 

 

 Segundo as informações da coordenação do SUL/ Parque Itália, Sra. Maria Margarida da Silva, via telefone no
dia, 15/01/2020, podemos olhar para o Jardim Stella de duas maneiras distintas: como parte integrante do Jardim
Icaraí ou como um pequeno bairro constituído de apenas oito ruas. A mesma relatou também que, há pouca
procura pelo DAS (Distrito de Assistência Social), pelos moradores do entorno da escola e os bairros próximos e
que, no Bairro Jardim Stella, não há violências.

 

Se considerarmos a área composta pelos pequenos bairros que compõem o Jardim Stella (Jardim Icaraí,
Residencial Carvalho de Moura e Jardim Noêmia), existem características de vulnerabilidade social e infraestrutura
básica ainda necessitando de melhorias; se considerarmos somente o Jardim Stela, teremos uma realidade bem
distinta do entorno, pois a área possui infraestrutura muito organizada, como rede de água e esgoto, energia
elétrica, telefonia, coleta de lixo, transporte coletivo (Linhas 431,432 e 434 Transurc) e o asfaltamento de ruas e
avenidas.

 

Nessa mesma região existem várias escolas em funcionamento: Escola Estadual de Ensino Fundamental
Jardim Icaraí, Centro de educação Infantil - CEI Maria Isabel Baltar Rodrigues do Nascimento, Centro de educação
Infantil -CEI Bem Querer Francisco Amaral, (Gleba B); Obra Social Dom Bosco (Gleba B).

 

Essa região é composta por uma população de trabalhadores de classe média baixa.

 

O entorno do CEI João Batista Nardi Neto, possui atualmente oito igrejas evangélicas e uma igreja católica,
um Posto de Saúde, denominado Residencial Carvalho de Moura, mais próximo que se localiza no Parque
Residencial Carvalho de Moura, que realiza o atendimento básico de especialidades pré-agendado, pois as
urgências e emergências precisam ser encaminhadas ao Hospital Mário Gatti. O Centro de Saúde Carvalho de
Moura, atende a população  do Jardim do Lago, Jardim do Lago II, Jardim Icaraí, Fazenda Taubaté, Jardim Nova
Califórnia, Sítio Paraíso, Jardim Stella, Jardim Noemia, Carvalho de Moura, Jardim Conceição, Sete Quedas, Jardim
Irajá, Jardim Iraci, Jardim Nossa Senhora de Lourdes, Saltinho, Parque Centenário, Pedra Branca, Birizeiro, Três
Vendas e Reforma Agrária.
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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

 

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

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

 A Equipe Gestora é constituída pela Diretora Educacional e Orientadora Pedagógica atuando de forma integrada, em consonância ao que preconiza as
especificidades de cada cargo. A organização da equipe gestora contempla o horário estabelecido de funcionamento da Unidade, com a presença, ao
menos, de um membro da equipe gestora.
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2.5.2 - De professores

 A  equipe docente é composta por profissionais graduados e habilitados em Pedagogia e
com experiência na área educacional.

 

 

2.5.3 - De agentes de Educação Infantil, AEI, e Monitores de Educação
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2.5.4 - De funcionários

 
 

2.6 - Objetivos da Educação Infantil e da Educação Especial

Em consonância com a concepção de Infância e Educação Infantil das Diretrizes Curriculares da Rede
Municipal de Campinas (RMEC), documento este que nos convida
a refletir com os “olhos de encantos” sobre as especificidades tão importantes nessa fase da criança, é que, face a
ele, pautaremos a pluralidade de propostas e conceitos no trabalho educacional do CEI João Batista Nardi Neto.
 

Tão referenciada no documento, a sociologia da infância, preconiza a criança em seus direitos coletivos de
criação cultural nos espaços da creche, onde cita que: “Nestes espaços de educação, meninos e meninas
produzem culturas, dialogam com a dos adultos, interpretam-
nas e as reinventam. Crianças são compreendidas como sujeitos que produzem novos sentidos ao mundo que
habitam”. (Diretrizes Municipais de Campinas, p. 1).

 
Nesta perspectiva de respeito à infância, as Diretrizes Curriculares da Rede Municipal de Campinas (RMEC),

(2013, p. 16), cita que a sociologia da infância é: (...) estudo das relações sociais das culturas de pares, das
crianças entre elas e delas no mundo, compondo amizades, conflitos, curiosidades, gostos, sentidos, prazeres,
brincadeiras, imaginação”. Compreendemos que a criança, não é um sujeito passivo e sim ativo, protagonista de

Prefeitura Municipal de Campinas
Secretaria Municipal de Educação

http://pponlinesme.campinas.sp.gov.br
28/09/2021 21:36:38   Página 10 de 119



seu saber, tornando-se notório que o trabalho proposto às crianças pelo CEI João Batista Nardi Neto, estará
pautado nas aprendizagens trazidas e vindas delas.

 
Paralelo às concepções das Diretrizes Curriculares da Rede Municipal de Campinas (RMEC) cabe ressaltar,

que o CEI João Batista Nardi Neto, alinhará o seu
trabalho, através de propostas que priorizarão as crianças em suas narrativas, tais como: roda de conversa,
recontagem e criação de textos coletivos, tendo como escriba o educador, compreensão e respeito de suas
narrativas, oportunidades para experimentarem sentimentos e sensações e respeito às suas expressões.

 
O CEI João Batista Nardi Neto buscará acolher as crianças em seus diferentes desejos, bem como, ao tempo

que necessitam para realizarem suas ações cotidianas, o respeito às suas intencionalidades e a observância da
curiosidade da criança com relação ao ambiente escolar e consequentemente ao mundo. Essas escolhas das
crianças, as conduzirão com o que realmente querem e necessitam na escola.

 
Acreditamos que esse trabalho, potencializa as crianças para que tenham mais autonomia nas escolhas dos

projetos e nas atividades que serão desenvolvidas. Dessa forma, a infância, passa a ser ouvida e a sua opinião,
valorizada.

 
Desse modo e ressignificando a proposta e frente aos estudos propostos pela

Diretrizes Curriculares da Rede Municipal de Campinas (RMEC), o CEI João Batista Nardi Neto, valorizará a
curiosidade natural, o deslumbramento com o vivido, o entusiasmo com o novo e a vivacidade da criança.

 
Ainda, para contemplarmos a concepção de infância, torna-se necessário fazermos destaque para a

importância das Diretrizes da Rede Municipal de Ensino de Campinas (RMEC), as quais em seu conteúdo,
consideram que as crianças que frequentam a Educação Infantil e vão para o Ensino Fundamental, não deixam de
ser crianças, e propõem que a infância seja vivida em toda a sua plenitude, num tempo de encontro entre os seus
próprios espaços. Diante disto, antes de ingressarem de uma etapa a outra é necessário aproximarmos esses
caminhos.

 
Partindo dessa premissa e, segundo as Diretrizes Curriculares da Rede Municipal de Campinas (RMEC):
 

“Consideram a infância como tempo humano, histórico, social e propõem o diálogo entre as duas
primeiras etapas da Educação Básica, posto que as crianças que frequentam a Educação Infantil são as
mesmas que entram no Ensino Fundamental”. (2013, p. 22):

 
Esse conceito de infância repercute fortemente no papel da Educação Infantil,

pois através dele direcionará toda a proposta pedagógica do CEI João Batista Nardi Neto, voltada ao interesse e
desenvolvimento integral da criança e, em suas múltiplas linguagens.

 
Ao observarmos as concepções sobre escritas de infância e criança, podemos ressaltar que, através das

Diretrizes Curriculares da Rede Municipal de Campinas (RMEC), traz à tona algumas mudanças na história da
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Educação Infantil de Campinas, onde houve a necessidade de retomar alguns elementos, tais como; novas
propostas de restruturação curricular, de espaços e discussões sobre Educação Infantil.

 
Face às transformações da história da Educação Infantil de Campinas, e  segundo

o documento das Diretrizes Curriculares da Rede Municipal de Campinas (RMEC), onde,
o mesmo menciona que, no passado de uma cidade Cafeicultora em direção a um
grande Pólo industrial, da participação da mão de obra feminina no mercado de trabalho,
frente às necessidades de vagas para seus filhos, diante às criações dos Parques Infantis com caráter assistencial
às necessidades lúdicas das crianças, diante a criação de inovadoras propostas curriculares e reflexões face aos
estudos e pesquisas, há que se destacar a criação deste conceituado documento: Diretrizes da Educação Básica
para a Educação Infantil: Um processo contínuo de reflexão e ação.
 

O movimento de avanços e através de estudos e discussões, constituído pelas “vozes” e “escutas” dos
profissionais envolvidos ao longo desta trajetória, é que as
Diretrizes do Município, nos levam a repensar a história da então citada educação, onde, as lembranças e
vivências das pessoas envolvidas, deram legitimidade a construção de um currículo como base de um
processo educacional.

 
Ainda, para contemplar o currículo, faz-se necessário privilegiar os estudos das Diretrizes Curriculares, onde

a mesma cita que:
 

“Todas as experiências cotidianas de cuidados educacionais compõem o currículo, como: carinho,
beijo, toque, banho, trocar fraldas, descansar, dormir quando tiver vontade, calçar os sapatos, vestir
a roupa, arrumar a sala, locomover-se, alimentar-se, passear, cantar, escalar, pular, escorregar,
brincar, conversar, pintar, modelar, desenhar, dramatizar, escrever, pesquisar, dentre tantas outras
práticas, intencionais, que na instituição de Educação Infantil são planejadas e avaliadas, com a
mesma importância na configuração curricular, ou seja, desenhar não se sobrepõe a lavar as mãos
para se alimentar e trocar fraldas é tão importante quanto contar uma história.” (CAMPINAS, p.16)

 
Partindo desse pressuposto, faz-se necessário alinhar o nosso trabalho (docentes, comunidade escolar e

equipe gestora), os quais estaremos envolvidos cotidianamente com as crianças, bem como, através dos tempos
pedagógicos, de leituras, pesquisas e estudos, e ações e reflexões sobre as Diretrizes Municipais.

 
Alinhados às concepções de Infância e Educação Infantil, apresentadas nas

Diretrizes Curriculares da Rede Municipal de Campinas (RMEC), é que o CEI João Batista Nardi Neto trabalhará na
mesma direção, considerando que as mesmas, juntas se compõem de conceitos e propostas significativas e
equitativas na vida das crianças e
garantam: a ampliação do universo de experiências das crianças, de “olhares sensíveis”, de possibilidades, de
direitos, de respeito ao tempo de aprendizagens, de provocações de afetos, livre de “rótulos” e estigmas, de
respeito às “falas e escutas”, a “vez” e a “voz” das crianças, identidade singular, de construção histórica, política,
social e cultural incluindo-a como ator social.
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Reconhecemos que o avanço da Educação Infantil no Município de Campinas, está pautado nas contribuições

de um currículo vivo e de pessoas que com suas vivências,
pensamentos, palavras e pesquisas, trouxeram um grande crescimento para a história da Educação Infantil.

 
Também, sua função está pautada em práticas educacionais que legitimam a criança e o educador, como

protagonista de um processo educacional participativo, com contribuições aos objetivos da Educação Infantil e
através de movimentos reflexivos sobre o processo de elaboração das Diretrizes Curriculares do Município de
Campinas (2013).
 

Segundo BARBOSA, (2009, p.12): “A função da educação infantil nas sociedades contemporâneas é a de
possibilitar a vivência em comunidade, aprendendo a respeitar, a acolher e a celebrar a diversidade dos demais, a
sair da percepção exclusiva do seu universo pessoal, assim como a ver o mundo a partir do olhar do outro e da
compreensão de outros mundos sociais”.

 
Nesta direção, cabe ressaltar que se torna necessário que a Educação Infantil, valorize as interações sociais

das crianças, suas vivências no cotidiano da escola, que possuam espaços que possibilitem a convivência, a
ampliação de saberes, conhecimentos diversos das crianças e adultos.
 

Nesse sentido conforme as Diretrizes Curriculares da Rede Municipal de Campinas (RMEC), os objetivos do
currículo na Educação Infantil, deve cumprir o papel de ser o espaço possibilitador para a percepção e
reconhecimento dos lugares sociais dos bebês e das crianças pequenas, através de suas formas, das
diferentes linguagens, de suas participações e percepções, e desejos singulares.
Objetivos estes, que deem às mesmas, possibilidades de narrarem e produzirem suas próprias histórias, fazer com
que elas se tornem autoras de suas vidas, influenciem e produzam sua própria cultura.
 

As práticas pedagógicas que compõem a proposta da Educação Infantil, também, devem ser norteadas pelas
interações e as brincadeiras, onde, as mesmas são atos que acontecem como processo dinâmico e indissociável
entre as crianças, pois interagir e brincar, são linguagens naturais delas.
 

Ainda na proposta de indissociabilidade nos objetivos da Educação Infantil, consideraremos a importância do
cuidar e educar, pois entendemos que esses movimentos estão intrinsicamente ligados. Partindo dessa premissa,
ressaltamos ao que cita BARBOSA, (2009, p.105): (...) com a indissociação entre o cuidar e educar, com a
ludicidade e a brincadeira e que, em sua realização pressuponha processos de interação e colaboração
sistemáticas, com base na escuta, no diálogo e na negociação, e tenha em consideração a diversidade e o
pertencimento”.
 

Assim, podemos concluir que o objetivo principal da Educação Infantil nos
anos iniciais é atingir a qualidade social, onde se promova para todas e cada uma de nossas crianças o domínio de
conhecimentos e o desenvolvimento de suas capacidades cognitivas, operativas e sociais; bem como, garantir de
forma sistemática a apropriação do conhecimento acumulado pela humanidade; além de desenvolver as
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diversas habilidades.
 

Quanto aos Agrupamentos Multietários, cabe ressaltar que, segundo as Diretrizes Curriculares para a
Educação Infantil: a implementação dos Agrupamentos Multietários:

 “[...] foi formalizada através da Resolução SME nº 23/2002, publicada em Diário Oficial do dia 13/11/2002,
pela qual as crianças deveriam ser matriculadas e divididas em turmas por idade aproximada: Agrupamento I –
Crianças de 03 meses a 01 ano e 11 meses; Agrupamento II – crianças de 2 a 3 anos e 11 meses; Agrupamento III
– crianças de 4 a 6 anos” (CAMPINAS, p. 11)”. (CAMPINAS, 2013).

 
Nós acreditamos que quando o grupo de crianças é heterogêneo, há aprendizagens significativas por elas,

tendo em vista, que cada uma delas apresenta condições individuais de experimentar e aprender.
 
Essa concepção, busca deixar de lado a ideia de ver as crianças como seres unicamente biológicos, os quais

percorrem etapas definidas pela idade, ao
mesmo tempo em que elas têm a possibilidade de aprender umas com as outras
nas trocas de experiências, partilhando conhecimentos e se inspirando umas com as outras.  
Esta forma de organização, faz com que os educadores tenham que repensar e recriarem suas práticas
pedagógicas.
 

Reconhecendo que as escolas necessitam realizar uma abertura para a diversidade com as crianças, nas
propostas de acolher, respeitar, e acima de tudo, valorizá-la como elemento fundamental na constituição de uma
sociedade democrática e justa, pressupomos que tal escola busque caminhos para se reorganizar de forma a
atender todas as crianças, inclusive as crianças com deficiências.

 
Nesta perspectiva, cabe ressaltar que o CEI João Batista Nardi Neto, consubstanciado com as Diretrizes

Curriculares da Rede Municipal de Campinas (RMEC), apresentará uma proposta de trabalho, que caminhe junto
aos documentos que referendam às Políticas Públicas, as quais asseguram os direitos às diversidades.
           Através das Diretrizes do Município de Campinas (2013, p. 22), podemos verificar que as
mesmas: (...) trazem a perspectiva da diversidade, propondo que ações inclusivas sejam privilegiadas e efetivadas
nas práticas de escuta dos bebês, das crianças pequenas, e também entre os adultos nas diferenças étnicas, de
gênero, religião, crença, deficiência, língua, opinião política, origem nacional, filiação, entre outros”.

 
Entendemos que a Educação Inclusiva deve ser vista como um processo integral e social, onde todas as

crianças construam o conhecimento de acordo com suas
especificidades, sejam respeitadas e não sejam impedidas ao brincar pelas suas limitações, possibilitando a todas
conviverem com as diferenças de maneira mais harmoniosa. Uma escola inclusiva que valoriza todas as crianças,
respeitando suas particularidades e garantindo seus direitos.

 
Assim, segundo a Política Nacional da Educação Especial, na perspectiva da Educação Inclusiva, onde cita que:
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“O movimento mundial pela inclusão é uma ação política, cultural,
social e pedagógica, desencadeada em defesa do direito de todos os alunos de estarem juntos,
aprendendo e participando, sem nenhum tipo de discriminação. A educação inclusiva constitui um
paradigma educacional fundamentado na concepção de direitos humanos, que conjuga igualdade e
diferença como valores indissociáveis, e que avança em relação à ideia de equidade formal ao
contextualizar as circunstâncias históricas da produção da exclusão dentro e fora da escola”
(BRASÍLIA, 2008).

 
À frente a essas concepções, o objetivo desta proposta é também apresentar um plano de trabalho a ser

realizado com as crianças público alvo da Educação Especial no CEI João Batista Nardi Neto, as quais caminharão
em consonância aos termos legais das políticas públicas, sejam elas nacionais e/ou municipais. Nesta direção e
comprometendo-nos a um atendimento de qualidade, cabe aqui, virmos a considerar o documento, (MEC/SECADI,
2008, p.10):

 
A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva tem como objetivo o
acesso, a participação e a aprendizagem dos estudantes com deficiência, transtornos globais do
desenvolvimento e altas habilidades/superdotação nas escolas
regulares, orientando os sistemas de ensino para promover respostas às necessidades educacionais,
garantindo:
 

·         Transversalidade da educação especial desde a educação infantil até a educação superior;
·         Atendimento educacional especializado;
·         Continuidade da escolarização nos níveis mais elevados do ensino;
·         Formação de professores para o atendimento educacional especializado e demais

profissionais da educação para a i n c l u s ã o  escolar;
·         Participação da família e da comunidade;
·         Acessibilidade urbanística, arquitetônica, nos mobiliários e equipamentos, nos transportes, na

comunicação e informação; e
·         Articulação intersetorial na implementação das políticas públicas.

 
 

Diante o trabalho com as crianças público alvo da Educação Especial no CEI João Batista Nardi Neto e
alinhados aos Termos de Referência Técnica, Resolução Nº
01/2020, publicado do Diário Oficial, no dia 06/01/2020, nos comprometemos a assegurar que as mesmas terão a
garantia de:

 ·         Assegurada a matrícula de forma igualitária;
·         Disponibilidade e acompanhamento de 1 (um) professor (a) responsável com formação especializada na

área de Educação Especial em conjunto com o professor (a) regente da sala;
·         Acessibilidade aos aspectos arquitetônicos da escola;
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·         Acompanhamento da criança, junto ao professor (a) na sala de aula e os demais espaços da escola;
·         Encaminhamento da criança para as salas de recursos multifuncionais;
·         Direito ao uso de materiais específicos adaptados, caso haja a necessidade ao processo educativo;

 

No entanto, ainda para acentuarmos a importância da Educação Especial às nossas propostas com as
crianças, compete-nos aqui citá-la na perspectiva de uma Educação Inclusiva. Nesse sentido, Sassaki e Mantoan,
dialogam com aspectos incomuns, onde o verdadeiro objetivo de uma escola inclusiva deve ser a de oportunizar a
capacidades das crianças com necessidades especiais e suas diversidades, de se desenvolverem.

 Os autores explicam que, cada criança possui um diferencial e potencial diverso. Assim, a escola inclusiva
passa a “olhar” e trabalhar com as crianças, através de suas individualidades, respeitando seus limites, seus
pontos de partida, mediando assim, numa educação que proponha o desenvolvimento, segundo suas capacidades
específicas.

            Competirá à professora de educação especial, juntamente com os demais monitores docentes e
comunidade escolar, trabalhar com as crianças público alvo da educação especial, acompanhando-as nas salas de
aula do agrupamento a que pertence, dentro do planejamento feito para o grupo.

       Diante da especificidade, comportamento e desenvolvimento das crianças, serão sugeridas adaptações no
planejamento da professora regente da sala. As atividades serão as mesmas desenvolvidas pelos demais, porém
os objetivos a serem alcançados pelas crianças poderão ser diferentes.

            Também, o professor deverá envolver-se em todas as discussões coletivas inerentes ao cotidiano escolar,
apontar e sugerir recursos e adaptar materiais específicos quando necessários ao processo educacional da escola.
Para que haja intercâmbio de informações e trocas, a professora de educação especial realizará o
acompanhamento das crianças, nas entidades de atendimento especializado, a fim de que haja trocas de
experiências, informações necessárias quanto ao atendimento e acompanhamento das aprendizagens e
desenvolvimento de cada criança.

            Mediante aos assuntos abordados é que o trabalho do CEI João Batista Nardi Neto, estará pautado no
desenvolvimento de um trabalho integrado com a participação da equipe pedagógica da unidade educacional, as
famílias e a comunidade, visando à inclusão e o desenvolvimento da aprendizagem global do aluno com
deficiência. Resultando assim, no “ponto de partida” da Educação especial, e assinalando o “ponto de chegada” à
Educação inclusiva.
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2.7 - Matriz curricular

 

Prefeitura Municipal de Campinas
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DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO
 MATRIZ CURRICULAR INFANTIL

E0210 - CEI BEM QUERER JOÃO BATISTA
NARDI NETO  Semanas: 40 semanas

O currículo na Educação Infantil é o conjunto das interações e brincadeiras que
garantem experiências com o conhecimento e a cultura em meio às práticas
sociais que se dão entre as crianças, suas famílias e os educadores, acolhendo
a heterogeneidade expressiva das adversidades e constituindo história de vida
no âmbito das ações educacionais. As ações educacionais devem garantir
experiências que envolvam:
I – relações sociais e culturais da criança com a vida e com o mundo, que
incluem diferentes gêneros textuais e formas de expressão – corporal, gestual,
verbal, plástica, dramática e musical;
II – vivências narrativas de apreciação e interação, individual e coletivamente,
com a linguagem oral e escrita, em meio a diferentes suportes e gêneros
textuais orais e escritos, no contexto das práticas sociais;
III – relações quantitativas, medidas, formas e orientações espaçotemporais a
partir de contextos significativos que recriam as práticas sociais da vida da
criança, da família, dos educadores e da comunidade;
IV – relações com variadas formas de expressões artísticas:
música, artes plásticas e gráficas, cinema, fotografia, teatro, literatura e
dança;
V – vivências éticas e estéticas com outras crianças e grupos, dialogando com
a diversidade humana, social e cultural;
VI – promoção de vivências com o conhecimento e a cultura, que explorem e
estimulem a socialização entre os sujeitos e grupos, por meio de uma
educação integradora e inclusiva que responda às necessidades educacionais
de todas as crianças de diferentes condições físicas, sensoriais, intelectuais e
emocionais, classes sociais, crenças, etnias, gêneros, origens e contextos
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;
X - usos de recursos tecnológicos e midiáticos articulados a práticas sociais
que ampliem as vivências das crianças com o conhecimento e a cultura . 

Carga Horária Total: 800 horas
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2.8 - Proposta Curricular

De acordo com as Diretrizes Curriculares da Educação Básica para a Educação Infantil o Currículo da
Educação Infantil da Rede Municipal de Campinas é constituído na relação que se dá no âmbito educativo com as
crianças, suas famílias e as equipes educacionais, no mundo da cultura, considerando todos os sujeitos
socioculturais que produzem culturas.

 

        Currículo é tudo que se dá, se estabelece, se planeja, se discute, se projeta, se vive, se experiência,
constituindo-se história de vida. Conforme Goodson, espera-se que “o currículo se comprometa com as missões,
paixões e propósitos que as pessoas articulam em suas vidas. Isto seria verdadeiramente um currículo para
empoderamento” (2007, p.251). Enfim, o currículo é vivo, é libertador, é comprometido, é inovador, e
transgressor…

“...um currículo emerge da vida, dos encontros entre as crianças, seus colegas e os
adultos e nos percursos no mundo. Os “conteúdos” a serem apropriados pelas
crianças cumprem o papel de articular a dinâmica das relações e das significações
que daí emergem enquanto respostas complexas às perguntas significativas e não
mais fragmentos de conhecimentos específicos”. (BARBOSA, 2009:50).
 

        Para cada turma, buscar-se-á construir uma narrativa pedagógica singular, um trilhar de crianças e adultos,
em que a livre escolha dos objetos de conhecimento e os diversos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento
fomentados na Base Nacional Comum Curricular estejam fortemente relacionados aos desejos e necessidades dos
sujeitos aprendentes e ensinantes.

        A criança é o centro do planejamento curricular, é sujeito histórico e de direitos que, nas interações, relações
e práticas cotidianas vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja,
aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo
cultura. Nosso currículo é planejado no conjunto sistematizado de práticas culturais no qual se articulam as
experiências e saberes das crianças, de suas famílias, dos profissionais e de suas comunidades de pertencimento
e os conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, científico e tecnológico. As práticas que
compõem nossa proposta têm como eixos norteadores as interações e brincadeiras. Nosso trabalho prevê uma
proposta curricular que garante as doze Experiências das Orientações Curriculares Nacionais da Educação Infantil.

        O currículo da educação infantil deve ter, como eixos norteadores, as interações e a brincadeira, (Diretrizes
Curriculares Nacionais Para Educação Infantil) garantindo experiências que:

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

II. favoreçam a imersão das crianças nas diferentes linguagens e o progressivo domínio por elas de vários gêneros
e formas de expressão: gestual, verbal, plástica, dramática e musical;
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III. possibilitem às crianças experiências de narrativas, de apreciação e interação com a linguagem oral e escrita, e
convívio com diferentes suportes e gênero textuais orais e escritos;

IV. Recriem, em contextos significativos para as crianças, relações quantitativas, medidas, formas e orientações
espaços temporais;

V. ampliem a confiança e a participação das crianças nas atividades individuais e coletivas;

VI. possibilitem situações de aprendizagem mediadas para a elaboração da autonomia das crianças nas ações de
cuidado pessoal, auto-organização, saúde e bem-estar;

VII. possibilitem vivências éticas e estéticas com outras crianças e grupos culturais, que alarguem seus padrões de
referência e de identidades no diálogo e reconhecimento da diversidade;

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

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

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

XI. Propiciem a interação e o conhecimento pelas crianças das manifestações e tradições culturais brasileiras;

XII. possibilitem a utilização de gravadores, projetores, computadores, máquinas fotográficas, e outros recursos
tecnológicos e midiáticos.
    Propósitos educativos da unidade educacional, contendo os princípios do trabalho, incluindo os princípios da
educação para a diversidade e inclusão;
  A avaliação é considerada intrínseca ao processo educativo (Diretrizes Curriculares da Educação Básica para a
Educação Infantil)
  Sendo assim definimos democraticamente que faremos a avaliação através da observação das atividades, das
brincadeiras e interações das crianças no dia a dia, registro de relatórios, fotografias, portfólios e outros.

A Proposta do CEI João Batista Nardi Neto leva em consideração alguns objetivos que são:
I. Respeito ao processo de desenvolvimento de cada criança e de suas experiências, do ambiente em que vive e
de suas relações com esse ambiente;
I I . A articulação das experiências e dos saberes das crianças com os conhecimentos que fazem parte do
patrimônio cultural, artístico, ambiental, científico e tecnológico da humanidade;
III. O desenvolvimento integral da criança, em seus aspectos físico, psicológico, afetivo, intelectual e social;
IV.A formação “ética, política e estética da criança para o exercício da cidadania”.
 
        Nestes termos, a proposta pedagógica da unidade educacional procura se subsidiar, principalmente, pela
perspectiva histórico-cultural de desenvolvimento humano. Nesta concepção, aprendizagem e desenvolvimento
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não ocorrem de forma concomitante. Ao contrário, o desenvolvimento individual só acontece a partir das
experiências e aprendizagens adquiridas nas interações sociais estabelecidas na cultura. Ou seja, a aprendizagem
antecede ao desenvolvimento e, por isso, precisa ser proposta pelo outro nas relações (adultos ou companheiros)
para que o desenvolvimento seja impulsionado.

 

2.9 - Calendário Escolar

Janeiro
2021

DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB

FN

# 1
RE

# 2
RE

# 3
RE

# 4
RE

# 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
RE

# 31

Fevereiro
2021

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
CPA

# 19 20

21 22 23
CE

# 24 25
RFE

# 26 27

28

Março
2021

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

21 22 23
ECE

# 24 25
RPAI

# 26 27

28 29 30 31

Abril
2021

DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB

1
FM

# 2 3

4 5
CPA

# 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20
FN

# 21 22 23 24

25 26 27 28 29
RFE

# 30

Maio
2021

DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB

FN

# 1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 CE

#
19 20 21 22

23
AE

# 24
AE

# 25
AE

# 26
AE

# 27
AE

# 28 29

30 31

Junho
2021

DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB

1 2
FM

# 3 4 5

6 7
CPA

# 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 RPAI

#
25 26

27 28
AE

# 29 30
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Julho
2021

DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB

F

# 1
F

# 2
F

# 3

F

# 4
F

# 5
F

# 6
F

# 7
F

# 8

FE

F

# 9

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

Agosto
2021

DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB

1 2
CPA

# 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29
RFE

# 30 31

Setembro
2021

DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB

1 2 3 4

5 6
FN

# 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21
CE

# 22 23
RPAI

# 24 25

26 27 28 29 30

Outubro
2021

DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB

1 2

3 4
CPA

# 5 6 7 8 9

10
AE

# 11
FN

# 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

Novembro
2021

DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB

AE

# 1
FN

# 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14
FN

# 15 16 17 18 19
FM

# 20

21 22 23 24 25 26 27

28
AE

# 29 30

Dezembro
2021

DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB

CE

# 1 2
CPA

# 3 4

5 6 7
FM

# 8 9
RFE

# 10 11

12 13
RPAI

# 14 15 16 17 18

19 20 21 22

RE

RE

# 23

RE

RE

# 24

FN

RE

RE

# 25
RE

RE

# 26

RE

RE

# 27

RE

RE

# 28

RE

RE

# 29

RE

RE

# 30

RE

RE

# 31

Legendas

Dia
Letivo    Dia Letivo com

Atividade    Feriado    Dia Não
Letivo    Dia Não Letivo com

Atividade
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2.10 - Programas e Projetos

A unidade educacional é espaço privilegiado de convivência, de construção de identidades coletivas e de ampliação de saberes e

conhecimentos, por meio de práticas que atuam como recursos de oportunidades educacionais, possibilitando vivências. Visando

uma gestão democrática pressupomos a ampliação dos canais de comunicação e escuta dos diferentes protagonistas, com o

objetivo de sistematizar e compartilhar ações e projetos que visam à integração e ampliação do currículo, construindo assim, uma

inovadora e desafiante proposta educativa.

            O tema norteador das intenções pedagógicas do CEI João Batista Nardi Neto deste ano letivo será: “Pequenos exploradores.

Trilhando grandes descobertas” com o objetivo de impulsionar pesquisas e estudos a partir do interesse das crianças, uma vez que

são cientistas nas descobertas que realizam a partir da leitura do mundo e assim garantiremos que as crianças adquiram os

direitos básicos de aprendizagem descritos na BNCC: conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. O tema

norteador surgiu da observação das professoras e monitoras, na exploração e no processo investigativo das diversas vivências,

efetivadas pela relação interpessoal entre pares, pela curiosidade das crianças por diferentes objetos e pela diversidade de

fenômeno da natureza que os rodeiam. Nos projetos serão desenvolvidas atividades que abrangem tanto aspectos emocionais,

afetivos, cognitivos e sociais de cada criança. “Os projetos possibilitam a integração entre as turmas da Unidade Educacional e

comunidade, uma vez que as vivências envolvem o cotidiano da Educação Infantil e transbordam os espaços das instituições

educativas”. Diretrizes Curriculares da Educação Básica para a Educação Infantil (2013, p.19)

            Outro desafio incorporado a nossa gestão trata-se de exercer a liderança participativa e ter um olhar atento ao contexto,

investindo em planejamento, organização de tempo e espaço, criando sistemas efetivos de relacionamento com toda a

comunidade escolar, visando assegurar o efetivo processo de ensino e aprendizagem do ensino híbrido.

Diante de novos formatos educacionais, nota se que as redes sociais vêm contribuindo notadamente para inovar as

práticas pedagógicas que objetivam envolver as crianças com dinamicidade. Aliado às novas metodologias de inclusão digital, o

uso destas novas mídias no ambiente formal de ensino estabelece um formato diferenciado de   relacionamento entre professor e

aluno, dentro e fora da sala de aula. Isso se dá por meio do compartilhamento de informações de forma igualitária através do

acesso ao mundo virtual, possibilitando tanto ao educando quanto ao professor fazer uso do conteúdo da rede para adquirir mais

conhecimento. Assim, cabe ao professor buscar compreender esse cenário educacional que se transforma a cada dia, a fim de que

possa assumir um novo papel dentro da nova realidade.

            Devemos pensar a educação para além do espaço físico da escola, é preciso garantir continuidade ao atendimento

educacional aprimorando os processos formativos e os usos pedagógicos das tecnologias é possível atender às distintas demandas

das comunidades. O CEI João Batista Nardi Neto propõe trabalhar com os projetos anuais: Projeto Emoções; Projeto Literatura e

Projeto Saúde. Trabalhar estas temáticas surgiu da necessidade de ações práticas educativas e da adaptação do ambiente escolar,

para facilitar o cumprimento do distanciamento físico, as medidas de higiene e as medidas pedagógicas.

Projeto Emoções:

As crianças serão incentivadas a reconhecerem, a identificarem e a expressarem as suas emoções por meio de
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propostas de aprendizagem que primam por vivências, histórias, jogos digitais, músicas, brincadeiras, dinâmicas

através de vídeos produzidos pelas educadoras e interações semanais com a turma.

Reconhecer as emoções é importante para proporcionar o desenvolvimento da empatia nas crianças, que é a capacidade de

compreender e se colocar no lugar do outro. Quando a criança aprende a nomear e a reconhecer as emoções, sabe identificá-las

não somente em si, mas também nos outros.

Por isso, aprender desde cedo a reconhecer as emoções e saber que é natural senti-las facilita o desenvolvimento,

amadurecimento e relacionamento interpessoal. Viver em sociedade se torna mais fácil quando conseguimos

entender as nossas emoções e das demais pessoas, pode nos ajudar a solucionar conflitos com maior facilidade.

Durante todo ano desenvolveremos atividades que valorizem a questão da diversidade entre as pessoas, o respeito à

individualidade de cada criança, as relações delas com o mundo e no combate a todas as formas de discriminação, racismo e

preconceitos num momento tão importante de construção de sua identidade.

Projeto Literatura

Hoje a dimensão de literatura infantil é muito mais ampla e importante. Ela proporciona à criança um desenvolvimento emocional,

social e cognitivo. A Literatura Infantil pode ser vista como uma porta de entrada para o universo maravilhoso da leitura, pensando

nesse contexto o CEI João Batista Nardi Neto, pretende desenvolver esse projeto utilizado como recurso didático: vídeos produzidos

pelas educadoras, atividades remostas e interações planejadas semanalmente nos grupos das turmas via whatsapp, trazendo nas

propostas as variedades de textos que a compõem: fábulas, contos de fadas, rótulos, convites, lendas, adaptações de grandes

clássicos da literatura mundial, parlendas, trava-línguas, adivinhas, além de textos autorais narrativos e poéticos. Temos, assim,

um rico material repleto de histórias, memórias, diversidade cultural, fantasia, encantamento e valores humanos.

Trabalharemos com livros de histórias e músicas infantis que falam de preconceito, das deficiências físicas, da discriminação social,

da inclusão das pessoas portadoras de deficiências nas escolas e da importância da família na estruturação do futuro dos filhos,

para que se possa promover a igualdade, a tolerância, a paz e a justiça social.

Sabemos que a partir do momento em que a criança tem acesso ao mundo da leitura, ela passa a buscar novos textos literários,

faz novas descobertas e consequentemente amplia a compreensão de si e do mundo que a cerca. Nesse cenário, asseguramos

que o trabalho com a literatura infantil aconteça de forma dinâmica, por meio de práticas docentes geradoras de estímulos e

capazes de influenciar de maneira significativa o desenvolvimento de habilidades orais, leitoras e escritoras.

Projeto Saúde

Abordar a saúde na escola é fundamental para melhorar a qualidade de vida das crianças e da comunidade em geral e

conscientizar sobre a necessidade de uma vida saudável. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, podemos definir saúde

como uma situação de perfeito bem-estar físico, mental e social. Isso quer dizer que uma pessoa saudável não é apenas aquela

que não possui doenças, mas aquela que está bem consigo mesma em todos os aspectos. Percebe-se aí que a saúde é uma

realidade difícil de ser atingida, uma vez que o completo bem-estar depende de vários fatores, tais como condições

socioeconômicas e equilíbrio neuropsíquico.
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É muito importante que familiares e escola estejam juntos na criação e desenvolvimento de bons hábitos alimentares e de higiene.

O CEI João Batista Nardi Neto visa com esse projeto: Orientar as crianças para uma alimentação saudável; Evitar que as crianças se

exponham a situações que possam afetar sua saúde, explicando sobre o distanciamento social, uso de máscaras e álcool em gel;

Ajudar os alunos a identificar situações de risco; Promover a conscientização sobre a necessidade de uma vida saudável e

estimular atitudes de promoção da saúde como atividades físicas.

Essas propostas serão apresentadas através de atividades remotas, apresentações de vídeos produzidos pelas educadoras, vídeos

educativos, músicas, roda de conversas online, histórias, brincadeiras e jogos.

            Como ampliação do repertório de experiências, as celebrações e interações devem fazer parte das intenções pedagógicas

da escola. Essas ações contribuem para que o reconhecimento do outro e a constatação das diferenças entre as pessoas sejam

valorizadas e aproveitadas para o enriquecimento de si próprias, pensando nesse contexto, a equipe pedagógica definiu duas

ações para ampliar o repertório cultural das crianças e promover a construção dos vínculos afetivos:

 

Sexta em Cena

A arte de contar histórias é uma tradição antiga passada de geração para geração que nos faz viajar pelo mundo da fantasia e

imaginação. Em função do resgate dessa arte, o projeto “Sexta em Cena” foi criado pela equipe pedagógica.

Os temas escolhidos pelas turmas devem ser articulados com as temáticas e projetos que estão sendo desenvolvidos naquele

momento.

Um cronograma é organizado pela equipe pedagógica para as apresentações realizadas coletivamente pelas professoras,

auxiliares de educação e pelas crianças. São momentos ricos de descontração e importantes para o desenvolvimento integral das

crianças, que a partir das brincadeiras e interações articulam e constroem conhecimentos sobre o patrimônio cultural, artístico,

científico e tecnológico da humanidade.

As educadoras, seguindo um cronograma quinzenal, produzirão um vídeo contendo uma apresentação artística (dança, música,

história, atividades circense, recitação de poesias, poemas etc) que será compartilhado nos grupos das turmas.

Festa do Aniversariante do Mês

Aniversário sempre é uma alegria, principalmente para as crianças que adoram se divertir, para promover o desenvolvimento da

identidade e fortalecer a consciência de ser um ser subjetivo e único, embora vivendo em sociedade com situações comuns,

proporcionaremos uma festa para aniversariantes do mês.

De acordo com o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (RCNEI, 1998), identidade remete à ideia de distinção: é

uma marca de diferença entre as pessoas, a começar pelo nome, seguindo de todas as características físicas, de modo de agir, de

pensar, e da história pessoal. Segundo o mesmo documento, o desenvolvimento da identidade e a construção da autonomia estão

intimamente relacionados aos processos de socialização.

Pensando das atividades remotas, as comemorações serão através de vídeos enviados nos grupos de whatsapp de cada turma,

com temáticas definidas pelas educadoras responsáveis por mês e realização de uma festa coletiva online. Assim todas as crianças
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serão homenageadas e aumentará o vínculo entre família e escola.
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2.11 - Composição dos Colegiados
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

SME - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CEI BEM QUERER PROFº JOÃO BATISTA NARDI NETO

NAED (Núcleo de Ação Descentralizado) SUL

COMPOSIÇÃO DO CONSELHO ESCOLAR / 2021

Número de salas/turmas 3/6 Número de Conselheiros: 12

Data da Eleição:24/02 Data da Posse:24/03

Identificação dos Conselheiros:

1. Membro Nato

Raquel Biazon Tomazelli

2. Representante especialista

Titular

Adriana Bizerra Silva Beck

3. Representante Docente

Titular

Vera Lúcia de Souza
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Suplente

Nádia Luiza Borges Queiroz

4. Representante Funcionários

Titular

Jacqueline de M. Fonseca

Suplente

Marilza Inês Gobbi Januário

5. Representante Pais de crianças

Titulares

Priscila Mara Januário Vieira

Lucineide Rosalino Silva de Deus

Ericlenia Priscila da Cunha S.M. Hilário

Suplentes

Vanessa Carla de Almeida Silva

Dávila Daiany S. Cardoso

Cetelem Paula N. Lima
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

SME - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CEI BEM QUERER PROFº JOÃO BATISTA NARDI NETO

NAED (Núcleo de Ação Descentralizado) SUL

COMPOSIÇÃO DA CPA/2021

Identificação dos Membros:

I. Representante Docente

Cláudia Margarida F. Penna

II. Representante Agente/Monitor

Sheila Cristiane Rigonatto

III. Representante Funcionário

Vanessa Cardoso Farias

IV. Representante Família
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Priscila Mara Januário Vieira

V. Representante Equipe Gestora

Raquel Biazon Tomazelli

 

2.12 - Normas que regulam a convivência escolar

NORMAS E ORIENTAÇÕES AOS PAIS/RESPONSÁVEIS

ANO LETIVO 2021

 

Um novo ano se inicia e todos nós do CEI João Batista Nardi Neto sentimos muito orgulho em tê-lo como aluno (a).
Pensando em promover um bom relacionamento entre ESCOLA e FAMÌLIA, criamos este manual de procedimentos
de rotina para garantir a qualidade do nosso trabalho e aos nossos alunos o bem estar necessário.

 
1.      HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO:

Manhã: 7h – 11h
Tarde: 13h – 17h
O portão ficará aberto das 7h às 7h30 e 13h às 13h30. A criança deverá ser entregue no portão.
 
Obs: Caso os responsáveis desejem retirar a criança antes do horário, avisar com antecedência pelo
caderno de recados.
 

2.      AUTORIZAÇÃO PARA RETIRADA:
Mediante a apresentação da carteirinha da criança. Nela consta o nome completo da criança, foto e
dados dos pais e responsáveis em retirar a criança.
 

3.      TELEFONES
Os responsáveis devem manter os contatos atualizados. Além disso, cada sala possui um grupo de
whatsapp onde enviamos informes gerais relacionados a rotina da Unidade.
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4.      UNIFORME

            Após a entrega do uniforme a criança deve vir uniformizada, pois consideramos a praticidade e a
identificação do aluno como aspectos fundamentais para o dia a dia. Deverá ser marcado o nome da criança em
todas as peças.

 
5.      CADERNO DE RECADOS

A família deve ler, dá ciência e assinalar todos os campos do questionário de saúde todos os dias antes de
enviar a criança para o CEI. O questionário é colado no caderno diariamente. Ressaltamos que o caderno
é um dos nossos meios de comunicação e devemos cuidar.
 

6.      MOCHILA
Enviar na mochila uma troca de roupa compatível com a estação, 2 máscaras, o caderno de recados e
uma sacola plástica para reservar roupa e máscara utilizada.
 

7.      AUSÊNCIA
É responsabilidade da família comunicar a Equipe Gestora as ausências da criança, além de apresentar
documentos comprobatórios de tal necessidade (atestado médico ou justificativa realizada direto na
secretaria da Unidade). Excesso de ausências sem justificativas, serão comunicadas ao Conselho Tutelar
conforme legislação municipal.
 

8.      SAÚDE
O questionário de saúde deve ser preenchido diariamente. Caso a criança apresente sintomas gripais ou
outros, a família será comunicada para vir retirar a criança.
 

9.      MEDICAÇÃO
Por determinação da SME, a Unidade não está autorizada a ministrar nenhum medicamento as crianças.

ü  Os pais/responsáveis e maiores de 18 anos poderão vir a Unidade medicar a criança;
ü  Em relação a realização de tratamento médico, pedimos que comunique a Unidade o mais rápido

possível.
 

10.  BRINQUEDOS

Não é permitido trazer brinquedos de casa.

 
11.  FESTA DE ANIVERSÁRIO

Os aniversariantes serão comemorados na última semana do mês e enviado o dia pelo caderno de
recados.
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12.  VALE TRANSPORTE / TRANSPORTE FRETADO

Os pais que necessitam receber um dos benefícios deve comunicar a secretaria da escola e apresentar os
documentos necessários para a solicitação. Pedimos que mantenham os endereços atualizados no cadastro da
criança.

 
13.  HORÁRIO SECRETARIA E ENDEREÇOS DE E-MAIL DA GESTÃO E SECRETARIA

Os horários de atendimento da secretaria devem ser respeitados e seguidos para o bom funcionamento e
organização. A família pode comunicar com a escola através do telefone whatsapp (19) 98183 - 6957
Segunda a sexta: 8h ás 11h30 e das 13h ás 16h30.
 
Diretora Educacional: Maria Silvana diretoriastella@anabrasil.org  ou
silvana.lino@educa.campinas.sp.gov.br

 
Coordenadora Pedagógica: Adriana coordenacaostella@anabrasil.org ou
adriana.beck@educa.campinas.sp.gov.br

 
Secretária: Hayanna secretariastella@anabrasil.org
 

Equipe Gestora

 
REGIMENTO ESCOLAR PRÓPRIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
 
 

O CEI mantém curso específico, oferecido a crianças de zero a cinco anos e onze meses de idade, nos períodos
integral e parcial, nos termos das legislações federal e municipal vigentes.

 

A educação municipal é realizada com base nos seguintes princípios:
I - igualdade de condições e garantia do acesso e da permanência do aluno na escola;
II - gratuidade e laicidade do ensino público;
III - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber;
IV - respeito à liberdade e apreço à tolerância;
V - pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas;
VI - éticos: da valorização da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do respeito ao bem
comum, ao meio ambiente e às diferentes culturas, identidades e singularidades;
VII - políticos: dos direitos e deveres de cidadania, do exercício da criticidade e da participação e do
respeito aos princípios democráticos;
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VIII - estéticos: da valorização da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade e da diversidade de
manifestações artísticas e culturais;
IX - garantia de padrão de qualidade social;
X - valorização e formação de todos os profissionais;
XI - compromisso com o Estado Democrático de Direito;
XII - gestão democrática; XIII - valorização da experiência extraescolar; e
XIV - vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais.

 

A educação municipal tem por finalidade:
I - o ensino-aprendizagem dos saberes produzidos historicamente;
II - a articulação das experiências e dos saberes dos alunos com os conhecimentos que fazem parte do
patrimônio cultural, artístico, ambiental, científico e tecnológico da humanidade;
III - o desenvolvimento integral do aluno, em seus aspectos físico, psicológico, afetivo-emocional,
intelectual, social e cultural; IV - a formação ética, política e estética do aluno; V - a produção de saberes
e o incentivo à pesquisa; VI - a formação básica para o trabalho; e VII - a formação para o exercício da
cidadania.

 

A comunidade escolar compreende os profissionais da equipe educacional, as crianças e as famílias ou
responsáveis legais.

 

A equipe educacional é formada pelos profissionais que compõem as equipes gestora, de docentes, de apoio
direto à criança e de apoio administrativo.

 

A Equipe Gestora, constituída pelo Diretor Educacional, pelo Vice-Diretor e pelo Orientador Pedagógico, atua de
forma integrada, respeitadas as especificidades de cada cargo.

 

São atribuições do Diretor Educacional, além das previstas na legislação vigente:
I - responsabilizar-se:
a) pela elaboração coletiva, sistematização, implementação e avaliação do Projeto Pedagógico; b) pelo
processo de atribuição de turmas e períodos dos profissionais;
c) pela elaboração coletiva do calendário escolar, conforme Resolução específica da SME;
d) com a SME pelo cumprimento das orientações técnicas da vigilância sanitária e epidemiológica;
e) pela efetivação dos procedimentos referentes à vida escolar das crianças, conforme os atos
normativos da SME;
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f) pelo registro e atualização dos dados relativos à gestão e à vida escolar das crianças nos Sistemas
Informatizados;
g) pelo controle e registro da frequência dos profissionais;
II - aprovar e divulgar o Projeto Pedagógico;
III - instituir o Conselho de Escola e garantir o funcionamento dos diferentes colegiados;
IV - definir e organizar com cada integrante da Equipe Educacional o respectivo horário e/ou escala de
trabalho;
V - vistar os registros escolares; VI - realizar a abertura e o encerramento dos livros de registro;
VII - encaminhar aos órgãos competentes as propostas de modificações na infraestrutura física, após a
apreciação do Conselho de Escola;
VIII - planejar, junto aos órgãos competentes da SME, espaço físico e condições adequadas ao
atendimento das crianças público-alvo da Educação Especial;
IX - assegurar o cumprimento dos programas mantidos e implementados pelo MEC e estabelecidos pela
SME;
X - informar, antecipadamente, ao Departamento de Alimentação Escolar/Central Estadual de
Abastecimento, Ceasa/Campinas, toda e qualquer necessidade de alteração do cardápio, reprogramação
ou suspensão da entrega de gêneros alimentícios;
XI - participar de reuniões nos Naeds quando chamado;
XII - atender as recomendações da Supervisão Educacional.
 

São atribuições do Vice-Diretor, além das previstas na legislação vigente, corresponsabilizar-se, junto ao Diretor
Educacional, por:

I - atribuir turmas e períodos;
II - encaminhar aos órgãos competentes as propostas de modificações na infraestrutura física, após a
apreciação do Conselho de Escola;
III - definir e organizar com cada integrante da equipe o seu horário e/ou escala de trabalho; IV - vistar os
registros escolares; V - realizar a abertura e o encerramento dos livros de registro; VI - zelar pelo
cumprimento das orientações técnicas da vigilância sanitária e epidemiológica; VII - planejar, junto aos
órgãos competentes da SME, o espaço físico e as condições adequadas ao atendimento das crianças
público-alvo da Educação Especial;
VIII - cumprir os programas mantidos e implementados pelo MEC e estabelecidos pela SME;
IX - garantir o funcionamento dos colegiados;
X - informar, antecipadamente, ao Departamento de Alimentação Escolar/Central Estadual de
Abastecimento, Ceasa/Campinas, toda e qualquer necessidade de alteração do cardápio, reprogramação
ou suspensão da entrega de gêneros alimentícios;
XI - registrar e atualizar os dados relativos à gestão e à vida escolar das crianças nos Sistemas
Informatizados;
XII - participar de reuniões nos Naeds quando chamado; e
XIII - atender as recomendações da Supervisão Educacional.
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São atribuições do Orientador Pedagógico, além das previstas na legislação vigente:
I - coordenar:

a) a elaboração, a sistematização, a implementação e a avaliação do Projeto Pedagógico;
b) a construção e subsidiar a implementação da proposta curricular, considerando as Diretrizes
Curriculares Nacionais, as diretrizes curriculares do município e as políticas educacionais da SME;
c) as reuniões semanais de formação previstas na carga horária dos profissionais - Professores e
Agentes de Educação Infantil à luz dos documentos curriculares nacionais e municipais; e
d) ações para a aquisição de materiais pedagógicos;

II - orientar e acompanhar:
a) o planejamento e a execução do trabalho educativo das equipes docente e de Agente de
Educação Infantil;
b) o processo ensino-aprendizagem; e
c) os registros e a prática pedagógica dos profissionais;

III - participar efetivamente das reuniões de trabalho com os coordenadores pedagógicos da SME;
IV - promover ações e projetos de incentivo à leitura e às artes;
V - incentivar e planejar, com os demais integrantes da Equipe Educacional, o desenvolvimento de
atividades nos diferentes ambientes escolares e o uso de tecnologias no processo ensino-aprendizagem;
VI - construir, com os integrantes da Equipe Educacional, estratégias pedagógicas de superação de todas
as formas de discriminação, preconceito e exclusão social;
VII - orientar, coordenar e acompanhar a avaliação processual das crianças;
VIII - facilitar o processo comunicativo entre a comunidade escolar e as associações a ela vinculadas; e
IX - identificar e propor ações formativas necessárias à implementação do Projeto Pedagógico e
articuladas com a política de formação da SME.

 

A equipe docente é composta por Professores habilitados para o ensino na Educação Infantil e pelo Professor de
Educação Especial.

 

São atribuições do Professor, além das previstas na legislação vigente:
I - promover a educação em sua integralidade, entendendo o cuidado como algo indissociável ao
processo educativo;
II - corresponsabilizar-se pela qualidade do ensino;
III - zelar pela frequência e permanência da criança no CEI;
IV - participar de estudos e processos de revisão e implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais e
da SME;
V - planejar, avaliar e replanejar as ações educacionais em consonância com o Projeto Pedagógico,
organizando espaços e tempos de vivências entre as crianças e com os adultos, no movimento de
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construções e (re)criações dos conhecimentos que mobilizam os saberes das crianças;
VI - desenvolver projetos educativos vinculados ao Projeto Pedagógico;
VII - elaborar registro do vivido com as crianças e elaborar relatórios que evidenciam a trajetória da
criança na sua singularidade;
VIII - avaliar e reorganizar periodicamente o trabalho pedagógico;
IX - utilizar os recursos didáticos e pedagógicos no processo ensino-aprendizagem; e
X - conhecer o acervo da biblioteca escolar, a fim de desenvolver ações educacionais de práticas sociais
que envolvam a leitura e escrita.

 

São atribuições do Professor de Educação Especial, além das previstas na legislação vigente e no art. 13 do
Regimento Escolar (disponível pra consulta na íntegra na página 11 do DOM do dia 11 de março de 2019):

I - acompanhar a criança na sala de aula e demais espaços educacionais, em conjunto com o Professor
regente, de acordo com o horário estabelecido com a equipe gestora;
II - encaminhar a criança para as salas de recursos multifuncionais, SRM, da SME;
III - colaborar com a formação continuada;
IV - participar de reuniões mensais com os profissionais que atuam com a criança na SRM e em outros
serviços especializados;
V - viabilizar as parcerias com a rede de serviços, com a família e comunidade que atuam com a criança
fora do âmbito escolar; e
VI - apontar, sugerir recursos e adaptar materiais específicos quando necessários ao processo educativo.

 

A equipe de apoio direto à criança é composta pelos Agentes de Educação Infantil/Monitor de Educação Infantil e
Cuidadores.

 

São atribuições dos Agentes de Educação Infantil, além das previstas na legislação vigente:
I - promover a educação em sua integralidade, entendendo o cuidado como algo indissociável ao
processo educativo;
II - planejar, desenvolver, registrar e avaliar, em conjunto com a Equipe Docente, o seu trabalho de
acordo com o Projeto Pedagógico, de forma integrada com os demais profissionais do CEI, visando ao
desenvolvimento integral da criança;
III - registrar os acontecimentos relevantes do desenvolvimento da criança, em livro próprio, contribuindo
para o processo de avaliação contínua;
IV - participar do processo de escolha com o orientador pedagógico e com a Equipe Docente, dos livros,
dos materiais pedagógicos e dos brinquedos;
V - participar das reuniões com as famílias;
VI - organizar espaços e tempos de encontros entre as crianças e com os adultos no movimento de
construções e (re) criações dos conhecimentos que mobilizam os saberes das crianças;
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VII - zelar pela conservação e higienização dos materiais de uso da criança; e
VIII - comunicar à Equipe Gestora do CEI todo e qualquer problema em relação à criança.

 

São atribuições dos Cuidadores, além das previstas na legislação vigente:
I - atender a toda criança que dele necessitar e:

a) respeitar a sua privacidade;
b) desempenhar suas funções com zelo, de forma a não colocar em risco a sua saúde e o seu bem-
estar;
c) recepcioná-la quando da sua chegada ao CEI, auxiliando-a na locomoção e no transporte de
materiais e objetos pessoais;
d) acompanhá-la, garantindo seu acesso, deslocamento e movimentação, desde sua chegada ao CEI:

1- em todo o ambiente escolar para a realização das atividades internas e externas à sala de aula,
inclusive nos horários de intervalo e no contra turno, nas Salas de Recursos Multifuncionais, onde se
realizar o Atendimento Educacional Especializado;
2 - em aulas e/ou atividades extras, constantes em calendário escolar, que não se insiram no
período escolar regular; e
3 - ao término do período, até o local onde será entregue à pessoa por ela responsável, não estando
liberado de suas obrigações enquanto não transferir a responsabilidade pelos seus cuidados à essa
pessoa;

e) executar, com segurança:
1 - o apoio necessário nos momentos de alimentação, higiene e vestuário; e
2 - as manobras posturais, de transferência e locomoção;

f) auxiliá-la, parcial ou totalmente, nas atividades:
1 - de manipulação de objetos, de escrita e/ou digitação (quando os recursos das ajudas técnicas
não estiverem adaptados ou não forem sufi cientes para a sua independência);
2 - de uso de pranchas de comunicação;
3 - de orientação espacial, inclusive nas brincadeiras; e
4 - escolares, atentando para a não interferir no desenvolvimento da sua autonomia, bem como no
trabalho pedagógico do Professor;

g) reconhecer as situações que necessitem de intervenção externa ao âmbito escolar, tais como
socorro médico, e seguir os procedimentos já previstos e orientados pelo CEI;

II - utilizar os equipamentos e utensílios necessários para as atividades da criança e realizar:
a) assepsias específicas de sonda e de traqueo, de acordo com as orientações dos técnicos
responsáveis;
b) os procedimentos de higienização dos equipamentos e utensílios utilizados para alimentação e
higiene;

III - comunicar aos responsáveis pelo CEI:
a) diariamente, as ocorrências relacionadas à criança e, quando necessário, fazer o registro das
mesmas, conforme orientações da Equipe Gestora; e
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b) com antecedência, as necessidades de ausências ao trabalho;
IV - usar o uniforme;
V - atuar de acordo com os parâmetros estabelecidos pelo Projeto Pedagógico do CEI e as orientações da
equipe gestora; e
VI - participar das reuniões de planejamento e orientação no âmbito escolar, socializando os
procedimentos para o desenvolvimento da criança.

 

São atribuições da Equipe de Apoio Administrativo:
I - controlar patrimônio, suprimentos e logística;
II - supervisionar serviços complementares;
III - coordenar serviços de contabilidade e controladoria;
IV - elaborar o planejamento administrativo-financeiro.

 

São atribuições do Assistente Administrativo/Auxiliar Administrativo, além das previstas na legislação vigente:
I - executar serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e logística;
II - atender pessoas, fornecendo e recebendo informações sobre o CEI e as crianças;
III - tratar de documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos.

 

São atribuições do Cozinheiro, além das previstas na legislação vigente, organizar e supervisionar serviços de
cozinha elaborando o pré-preparo, o preparo e a finalização de alimentos, observando métodos de cocção e
padrões de qualidade dos alimentos atendendo ao programa de alimentação escolar.

 

São atribuições do Auxiliar/Ajudante de Cozinha, além das previstas na legislação vigente:
I - auxiliar outros profissionais da área no pré-preparo, preparo e processamento de alimentos e na
montagem de pratos;
II - verificar a qualidade dos gêneros alimentícios, minimizando riscos de contaminação; e
III - trabalhar em conformidade com as normas e procedimentos técnicos e de qualidade, segurança,
higiene e saúde.

 

São atribuições do Servente de Limpeza/Auxiliar de Serviços Gerais, além das previstas na legislação vigente:
I - executar serviços de manutenção e limpeza, conservação de vidros e fachadas, limpeza de recintos e
acessórios; e
II - trabalhar seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente.
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São atribuições do Zelador ou Manutentor, além das previstas na legislação vigente:
I - executar serviços de manutenção elétrica, mecânica, hidráulica, carpintaria e alvenaria, substituindo,
trocando, limpando, reparando e instalando peças, componentes e equipamentos;
II - conservar vidros e fachadas;
III - limpar recintos e acessórios;
IV - trabalhar seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente.

 

Constituem-se direitos da criança, além do disposto na legislação vigente:
I - participar, por meio de representação, das reuniões previstas em calendário escolar;
II - ter acesso aos espaços, materiais, objetos e brinquedos e à organização de tempos e espaços que
permitam a educação em sua integralidade;
III - participar de estudos do meio, de atividades culturais e de outras atividades que contribuam para o
enriquecimento do processo educativo;
IV - manifestar seus sentimentos, opiniões, pensamentos por meio de múltiplas linguagens;
V - ter assegurado que o CEI cumpra a sua função de efetivar o processo ensino-aprendizagem;
VI - ter assegurado o princípio constitucional de igualdade de condições para o acesso e a permanência
no CEI;
VII - ser respeitado, sem qualquer forma de discriminação;
VIII - participar de todas as atividades escolares;
IX - ter ensino de qualidade ministrado por profissionais habilitados para o exercício de suas funções e
atualizados em suas áreas de conhecimento;
X - ter acesso aos conteúdos previstos na proposta curricular do CEI;
XI - ter acesso a todos os recursos didáticos e pedagógicos do CEI, que contribuam para o
enriquecimento do trabalho educativo;
XII - receber AEE;
XIII - ter assegurado o cuidado e a educação;
XIV - ter assegurada a instrução em Libras, e o ensino da Língua Portuguesa como segunda língua,
quando surdo;
XV - receber o uniforme adotado pela RMEC no início do ano letivo;
XVI - ter assegurado o ingresso na escola após o início do período de aulas, quando devidamente
justificado pelo responsável legal; e
XVII - receber proteção contra qualquer forma de violência física ou simbólica e de negligência.

 

São direitos da família e do responsável legal, além dos dispostos pela legislação vigente:
I - ser respeitada incondicionalmente na sua forma de constituição;
II - participar, da elaboração, implementação e avaliação do Projeto Pedagógico;
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III - sugerir ações que viabilizem o melhor funcionamento das atividades do CEI;
IV - ter conhecimento do Projeto Pedagógico e das disposições contidas neste Regimento Escolar;
V - ser informada, no decorrer do ano letivo, a respeito do trabalho educativo realizado pelo CEI, da
frequência e do desempenho escolar da criança;
VI - ter acesso ao calendário escolar do CEI e de suas alterações;
VII - votar e/ou ser votado representante no Conselho de Escola e na Comissão Própria de Avaliação, CPA;
VIII - contestar critérios pedagógicos, podendo recorrer às instâncias superiores;
IX - tomar conhecimento da vida escolar da criança;
X - requerer transferência da criança;
XI - solicitar, à Equipe Gestora, comprovante de comparecimento ao CEI, se necessário;
XII - solicitar interlocução com a comunidade escolar;
XIII - ser convocado para reuniões em horários que viabilizem a sua participação;
XIV - demandar que o CEI cumpra a sua função social;
XV - participar das reuniões dos Colegiados, sem direito a voto quando não for membro eleito; XVI - optar
pela permanência da criança em tempo parcial, desde que no turno em que o Professor atua, nos
Agrupamentos I e II, mediante planejamento prévio com a Equipe Gestora.
 

São deveres da família e do responsável legal:
I - matricular/rematricular a criança no CEI, providenciando a documentação necessária;
II - manter relações cooperativas no âmbito escolar;
III - assumir junto ao CEI ações de corresponsabilidade que assegurem a formação educativa da criança;
IV - zelar para que a criança traga diariamente os objetos necessários para o seu cuidado individual;
V - respeitar todos os membros da Equipe Educacional, sem qualquer forma de discriminação;
VI - fornecer ao CEI os dados e os documentos necessários para a permanente atualização do prontuário
da criança;
VII - propiciar condições para o comparecimento e a permanência da criança no CEI;
VIII - respeitar os horários estabelecidos pelo CEI para o bom andamento das atividades escolares,
justificando os eventuais descumprimentos;
IX - identificar-se na secretaria do CEI, para que seja encaminhado ao setor competente;
X - comparecer às reuniões e às demais convocações pedagógicas e administrativas do CEI;
XI - comparecer às reuniões do Conselho de Escola e das demais associações, quando integrante;
XII - acompanhar o desenvolvimento escolar da criança e colaborar para que a propostas pedagógica seja
realizada;
XIII - comunicar à Equipe Gestora a necessidade de ausências da criança, justificar e apresentar os
documentos comprobatórios de tal necessidade;
XIV - respeitar e fazer cumprir as decisões deliberadas pelos colegiados;
XV - cumprir as disposições do Regimento Escolar;
XVI - comunicar à Equipe Gestora eventuais problemas apresentados pela criança, que impliquem no
acompanhamento pela escola, especialmente os de saúde. Parágrafo único. Em caso de descumprimento
de horário pela pessoa autorizada a buscar a criança, no encerramento das atividades escolares, após
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esgotadas as tentativas de contato com a família, a Equipe Gestora do CEI deverá acionar o Conselho
Tutelar.

 

À família e ao responsável legal é vedado:
I - tomar decisões individuais, no âmbito do CEI, que prejudiquem o desenvolvimento escolar da criança
pela qual é responsável ou de qualquer outra criança;
II - interferir no trabalho da Equipe Educacional entrando nos diferentes ambientes do CEI sem a
permissão da autoridade competente;
III - retirar a criança do CEI sem a devida permissão da autoridade competente;
IV - retirar e utilizar, sem a devida permissão da autoridade competente, qualquer documento ou
material pertencente ao CEI; e
V - desrespeitar qualquer integrante da comunidade escolar, inclusive a criança pela qual é responsável,
discriminando-a, usando de violência simbólica, agredindo-a fisicamente e/ou verbalmente.

 

É vedado ao integrante da Equipe Educacional:
I - discriminar, usar de qualquer tipo de violência simbólica, agredir fisicamente e/ou verbalmente
qualquer integrante da comunidade escolar;
II - ocupar-se com atividades alheias à sua função, durante o período de trabalho;
III - transferir para outras pessoas o desempenho do encargo que lhe foi confiado, exceto nos casos
previstos em lei;
IV - ausentar-se do CEI sem a prévia comunicação à autoridade competente e sua autorização, exceto no
exercício das atribuições de seu cargo;
V - retirar, reproduzir ou utilizar, sem a devida permissão da autoridade competente, qualquer
documento ou material pertencente ao CEI;
VI - alimentar-se das refeições destinadas às crianças, exceto quando em atividades pedagógicas
justificadas no Projeto Pedagógico homologado pela autoridade competente da SME;
VII - comercializar todo e qualquer produto no âmbito do CEI; e
VIII - divulgar, por qualquer meio, ações que envolvam direta ou indiretamente o nome do CEI, e/ou dos
profissionais e das crianças do CEI, sem permissão da autoridade competente.

 

A Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da
criança em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da
comunidade.

 

A Educação Infantil deve considerar a criança como o centro do processo educativo, sujeito histórico e de direitos

Prefeitura Municipal de Campinas
Secretaria Municipal de Educação

http://pponlinesme.campinas.sp.gov.br
28/09/2021 21:36:38   Página 40 de 119



que, nas interações, relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva,
produzindo cultura.

 

Na Educação Infantil a proposta pedagógica tem como objetivos garantir à criança:
I - o acesso a processos de elaboração, apropriação, renovação e articulação de conhecimentos e
aprendizagens por meio da experienciação de diferentes linguagens e de novas tecnologias;
II - o direito à proteção, à saúde, à liberdade, à confiança, ao respeito, à dignidade, à brincadeira, à
convivência e à interação com outras crianças e adultos.

 

A proposta pedagógica da Educação Infantil deve assegurar:
I - as condições e os recursos para que as crianças usufruam seus direitos civis, humanos e sociais;
II - a igualdade de oportunidades educacionais entre as crianças de diferentes origens, culturas, classes
sociais e outras variáveis, no que se refere ao acesso a bens culturais e às possibilidades de vivência na
infância;
III - a construção de novas formas de sociabilidade e de subjetividade comprometidas com a ludicidade, a
democracia, a sustentabilidade do planeta e com o rompimento de relações de dominação etária,
socioeconômica, étnico-racial, de gênero, regional, linguística e religiosa;
IV - a educação em sua integralidade, entendendo o brincar e o cuidar como algo indissociável ao
processo educativo;
V - a indivisibilidade das dimensões expressivo/motora, afetiva, cognitiva, linguística, ética, estética e
sociocultural da criança;
VI - o reconhecimento das especificidades etárias, das singularidades individuais e coletivas das crianças,
promovendo interações entre as crianças da mesma idade e entre crianças de diferentes idades;
VII - os deslocamentos e os movimentos amplos das crianças nos espaços internos e externos às salas de
referência das turmas e ao CEI;
VIII - a acessibilidade aos espaços do CEI, materiais, objetos, brinquedos e orientações para todas as
crianças, inclusive as com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e com altas
habilidades/superdotação;
IX - a apropriação pelas crianças das contribuições histórico-culturais dos povos indígenas,
afrodescendentes, asiáticos, europeus e de outros países da América;
X - o reconhecimento, a valorização, o respeito e a interação das crianças com as histórias e as
diferentes culturas, especialmente as africanas, afro-brasileiras e indígenas, bem como o combate ao
racismo e toda forma de discriminação;
XI - a dignidade da criança como pessoa e a proteção contra qualquer forma de violência física ou
simbólica e negligência no interior do CEI ou praticadas pela família, prevendo os encaminhamentos de
violações para as instâncias competentes;
XII - a participação, o diálogo e a escuta cotidiana das famílias, o respeito e a valorização de suas formas
de organização e a corresponsabilidade na educação das crianças; e
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XIII - o estabelecimento de uma relação efetiva com a comunidade local e a consideração dos seus
saberes.
 

 

 

A Educação Infantil é organizada em agrupamentos multietários denominados Agrupamento I, AGI, Agrupamento
II, AGII, e Agrupamento III, AGIII.

Os critérios para enturmação das crianças, nos agrupamentos, são definidos por Resolução específica da SME.

 

O funcionamento do CEI cumpre as seguintes regras:
I - garantia de carga horária mínima anual de oitocentas horas, distribuídas por um mínimo de duzentos
dias de efetivo trabalho escolar;
II - atendimento das 7h às 18h para crianças de zero à três anos; e
III - permanência mínima diária de quatro horas para crianças de quatro e cinco anos.

 

O módulo do número de crianças por monitor e/ou Agente de Educação Infantil é definido por Resolução específica
da SME, em consonância com as diretrizes do MEC.

 

O currículo na Educação Infantil é o conjunto das interações e brincadeiras que garantem experiências com o
conhecimento e a cultura em meio às práticas sociais que se dão entre as crianças, suas famílias e os educadores,
acolhendo a heterogeneidade expressiva das diversidades e constituindo história de vida no âmbito das ações
educacionais.

 

As ações educacionais devem garantir experiências que envolvam:
I - relações sociais e culturais da criança com a vida e com o mundo, que incluem diferentes gêneros
textuais e formas de expressão corporal, gestual, verbal, plástica, dramática e musical;
II - vivências narrativas de apreciação e interação, individual e coletivamente, com a linguagem oral e
escrita, em meio a diferentes suportes e gêneros textuais orais e escritos, no contexto das práticas
sociais;
III - relações quantitativas, medidas, formas e orientações 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,
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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.

As ações educacionais devem ser planejadas de forma a assegurar a participação das crianças, famílias e
educadores.

 

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 relatórios individuais
trimestrais da trajetória educacional das crianças.

 

O Projeto Pedagógico é o documento que registra o compromisso público da comunidade escolar em aperfeiçoar,
continuadamente, a educação ofertada no CEI.

O Projeto Pedagógico deve ficar à disposição de toda a comunidade escolar.

 

O Projeto Pedagógico deve ser elaborado de acordo com Resolução específica da SME.

O Projeto Pedagógico, após homologação pela autoridade competente, tem validade de quatro anos.

Nos três anos subsequentes ao ano de homologação do Projeto Pedagógico, a Equipe Educacional deve realizar a
atualização/adequação, conforme Resolução específica da SME.

 

A Educação Especial, modalidade transversal da Educação Básica, é oferecida às crianças com laudo de
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deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e com altas habilidades ou superdotação como parte
integrante da educação regular.

 

A Educação Especial tem como objetivo identificar as potencialidades e promover o desenvolvimento das crianças
que apresentem deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação,
apoiando, complementando ou suplementando a sua formação escolar.

 

O CEI organiza a Educação Especial, mediante:
I - apoio às atividades escolares de alimentação, higiene e locomoção;
II - acessibilidade arquitetônica, nas comunicações e informações, nos mobiliários, nos equipamentos e
nos transportes;
III - flexibilização e adaptação do currículo, respeitadas as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação
Básica;
IV - articulação das políticas públicas intersetoriais, em especial com os serviços de Saúde e de
Assistência Social; e
V - garantia do currículo funcional, quando necessário.

 

Os objetivos do Atendimento Educacional Especializado, AEE, pelo Professor de Educação Especial, são:
I - identificar e encaminhar para diagnóstico os casos de possíveis crianças público-alvo de Educação
Especial; e
II - dar apoio pedagógico às crianças com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas
habilidades ou superdotação.

O plano de trabalho do AEE, no turno da aula, deve ser transversal a todos os planos de ensino do CEI e elaborado
pelo Professor de Educação Especial com a Equipe Educacional.

 

Avaliação Institucional é o instrumento de planejamento que visa, de forma legítima e democrática, ao
aperfeiçoamento da qualidade da educação ofertada pelo CEI mediante a elaboração de um Plano de Trabalho.

 

São objetivos específicos da Avaliação Institucional no CEI, dentre outros:
I - avaliar o processo ensino-aprendizagem desenvolvido;
II - explicitar as diferentes responsabilidades e corresponsabilidades no cumprimento da obrigação social
de ofertar uma educação de qualidade;
III - construir um campo transparente, integrador e ético de inter-relacionamento para a efetividade do
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processo de educação de qualidade; e
IV - articular o caráter formativo da avaliação, no decorrer do processo, visando:

a) ao aperfeiçoamento dos profissionais que atuam no CEI; e
b) à qualificação dos atos administrativos, do processo de tomada de decisões e da participação das
crianças e das famílias.

 

A Avaliação Institucional no CEI compreende duas dimensões:
I - a interna, que corresponde à autoavaliação; e
II - a externa, que corresponde à avaliação de desempenho escolar das crianças realizada pelo órgão
competente.

 

A autoavaliação é realizada pela Comissão Própria de Avaliação, CPA e visa à análise da gestão dos aspectos
pedagógicos, financeiros e administrativos do CEI.

 

A avaliação da trajetória educacional da criança será elaborada na forma de relatório individual trimestral, em
consonância com as diretrizes curriculares da Educação Infantil vigentes, o qual deverá ser disponibilizado às
famílias pelos Professores nas reuniões periódicas.

 

O registro individual de avaliação da trajetória educacional das crianças será realizado em relatórios, de
periodicidade trimestral, que deverão:

I - ser redigidos na forma narrativa, pelos Professores;
II - articularem-se entre si, de modo que cada novo relatório considere e dialogue com o(s) anterior(es),
revelando a trajetória educacional da criança como processo contínuo;
III - explicitar as vivências da criança na relação com as diretrizes curriculares da educação municipal e
com o planejamento dinâmico e flexível, que dá materialidade ao currículo desenvolvido com a criança;
IV - considerar os planejamentos e replanejamentos elaborados pelos educadores para e com os
agrupamentos e grupos específicos de crianças;
V - ser inseridos no Sistema Informatizado da SME; e
VI - compor subsídios para a elaboração e avaliação do PP.

O relatório individual trimestral das crianças da faixa etária de matrícula obrigatória comporá a documentação a
ser expedida na transferência de UE ou na transição da Educação Infantil para o Ensino Fundamental.

 

Os horários de funcionamento para atendimento das crianças serão organizados em tempo parcial e/ou integral,
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de acordo com os períodos/turnos:
I - Manhã das 7h às 11h;
II - Tarde das 13h às 17h;
III - Integral das 7h às 18h.
 

Além da organização de que trata o caput poderá ocorrer outras formas de organização dos períodos e a
reorganização dos períodos/turnos, durante o ano letivo, mediante a comprovada necessidade do atendimento da
demanda e expressa autorização da Secretaria Municipal de Educação de Campinas.

 

A organização das turmas estrutura-se em agrupamentos multietários compostos por:
I - crianças de um ano e sete meses de idade completos até o mês de fevereiro do ano corrente,
Agrupamento I, AG I;
II - crianças de um ano e oito meses a três anos e três meses de idade completos até o mês de fevereiro
do ano corrente, Agrupamento II, AG II; e III - crianças de três anos e quatro meses completos até o mês
de fevereiro do ano corrente, a cinco anos e onze meses de idade, Agrupamento III, AG III.

 

A enturmação das crianças deve considerar a efetiva presença de crianças com idades variadas, conforme a faixa
etária que compõe cada agrupamento, promovendo a heterogeneidade de idades e características das crianças
conforme indicado nos documentos curriculares da SME.

Além da previsão de turmas de AG I, II e III, podem ser organizadas turmas mistas de AG I/II e II/III, mediante
expressa autorização da SME.

 

Os agrupamentos são organizados de acordo com a proporcionalidade:
I - AG I integral:

a) proposta de atendimento de vinte e quatro crianças;
b) seis Agentes de Educação Infantil/Monitor, sendo três por período, na proporcionalidade de oito
crianças para cada adulto; e
c) um Professor;

II - AG II integral:
a) proposta de atendimento de vinte e oito crianças;
b) quatro Agentes de Educação Infantil/Monitor, sendo dois por período, na proporcionalidade de
catorze crianças para cada adulto; e
c) um Professor;

III - AG II parcial:
a) proposta de atendimento de vinte e cinco crianças;

Prefeitura Municipal de Campinas
Secretaria Municipal de Educação

http://pponlinesme.campinas.sp.gov.br
28/09/2021 21:36:38   Página 46 de 119



b) um Agente de Educação Infantil/Monitor; e
c) um Professor;

IV - AG III parcial:
a) proposta de atendimento de trinta crianças; e
b) um Professor.

 

O calendário escolar é organizado de acordo com Resolução específica, homologado pelo Representante Regional
da SME e deve garantir:

I - mínimo anual de 200 dias letivos;
II - férias docentes na forma estabelecida na convenção coletiva de trabalho dos Professores de Educação
Básica e de sua representatividade sindical;
III - recesso escolar na forma estabelecida na convenção coletiva de trabalho dos Professores de
Educação Básica e de sua representatividade sindical;
IV - feriados;
V - três Reuniões de Família e Educadores, RFE, com periodicidade trimestral;
VI - mínimo de três reuniões Pedagógicas coletivas para planejamento e avaliação do Projeto Pedagógico;
VII - quatro reuniões ordinárias de Conselho de Escola;
VIII - as reuniões da CPA, de acordo com o estabelecido em Resolução específica da SME.
 

Nos períodos de férias e recessos dos docentes o CEI garante o atendimento de crianças, nos agrupamentos I e II.

 

Os cadastros serão realizados no Sistema informatizado da SME de acordo com Resolução específica da SME e
mediante a apresentação, pelo responsável legal pela criança, dos seguintes documentos originais:

I - certidão de nascimento da criança;
II - cédula de identidade, RG, ou outro documento com foto do responsável legal;
III - comprovante de guarda ou de tutela, quando for o caso; e
IV - comprovante de residência no Município de Campinas, preferencialmente, conta de água.

 

Os beneficiários do programa Bolsa Família deverão, além dos documentos indicados nos incisos deste artigo,
apresentar o cartão Bolsa Família do responsável legal, com o Número de Identificação Social, NIS.

 

Para a criança e/ou responsável legal público alvo da Educação Especial, além dos documentos indicados nos
incisos deste artigo, apresentar documento comprobatório (laudo, relatório médico ou Cartão Acessibilidade).
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Matrícula é o ato realizado presencialmente, pelo responsável legal pela criança, nos termos de Resolução
específica da SME e mediante:

I - cadastramento da criança;
II - apresentação dos seguintes documentos comprobatórios:

a) certidão de nascimento;
b) cédula de identidade, RG, ou outro documento com foto do responsável legal;
c) comprovante de guarda ou de tutela, quando for o caso;
d) comprovante de residência no Município de Campinas;
e) carteira de vacinação atualizada;
f) número de Identificação Social, NIS, apenas para os beneficiários do Programa Bolsa Família; e
g) laudo, relatório médico ou Cartão Acessibilidade para a criança e/ou responsável legal público-alvo
da Educação Especial;

III - assinatura de ficha de matrícula; e
IV - inserção dos dados, pela direção do CEI, no Sistema Informatizado da SME.
 

Para efetivação da matrícula deverão ser apresentados os originais e as cópias dos documentos exigidos.

 

A transferência em qualquer época do ano letivo, só ocorre para a criança na faixa etária de matrícula obrigatória,
nos termos de Resolução específica da SME, da seguinte forma:

I - entre CEIs da Rede Municipal de Ensino de Campinas, RMEC, no Sistema Informatizado da SME;
II - entre CEIs da RMEC e escolas privadas de Educação Infantil de instituições colaboradoras com a SME,
no Sistema Informatizado da SME; e
III - entre CEIs da RMEC e escolas privadas do Sistema Municipal de Ensino de Campinas ou escolas
públicas e privadas de outros sistemas educacionais, mediante:

a) requerimento de transferência assinado pelo responsável legal;
b) apresentação, pelo responsável legal, de declaração de vaga emitida pela escola que efetivará a
matrícula ou assinatura de termo de ciência sobre a necessidade de matrícula imediata em outra
escola;
c) emissão de declaração de transferência, pela direção do CEI; e
d) emissão do histórico escolar no prazo máximo de quinze dias.

 

Para todas as crianças transferidas durante o ano letivo e que frequentaram, no mínimo, dois terços do trimestre
em que foi solicitada a transferência, o relatório individual deverá ser elaborado e inserido no Sistema
Informatizado da SME.

 

Somente para as transferências previstas no inciso III do art. 62 do Regimento Escolar (que pode ser consultado na
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íntegra na página 11 do D.O.M do dia 11 de março de 2020)  o relatório deverá ser impresso para compor o
histórico escolar.

 

A frequência da criança é controlada diariamente pelo Professor, registrada no diário de classe e inserida no
Sistema Informatizado da SME.

 

A frequência das crianças da faixa etária de matrícula obrigatória, matriculadas no Agrupamento III, deverá ser
igual ou superior a 60% do total da carga horária.

 

Para o efetivo acompanhamento e controle da frequência conforme descrito no art. 63 do Regimento Escolar (que
pode ser consultado na íntegra na página 11 do D.O.M do dia 11 de março de 2020), a direção do CEI deve:

I - comunicar por escrito, no ato da matrícula e ciência do responsável legal pela criança, a
obrigatoriedade do percentual mínimo de frequência;
II - comunicar ao responsável legal pela criança, que as ausências a partir de cinco dias consecutivos
devem ser devidamente justificadas por documentação;
III - convocar o responsável legal pela criança para esclarecimentos, após cinco dias consecutivos de
ausência sem justificativa;
IV - notificar, por meio de documento protocolizado, o Conselho Tutelar após esgotadas as ações
indicadas nos incisos I, II e III deste artigo decorridos quinze dias consecutivos de ausências
injustificadas; e
V - notificar ao Conselho Tutelar os casos em que a infrequência atingir 30% do percentual permitido em
lei.
 

Para o efetivo acompanhamento e controle da frequência das crianças matriculadas nos Agrupamentos I, II e as de
matrícula facultativa no Agrupamento III, a direção do CEI deve:

I - comunicar, por escrito, no ato da matrícula, ao responsável legal pela criança, que as ausências a
partir de cinco dias consecutivos devem ser devidamente justificadas por documentação;
II - convocar o responsável legal para esclarecimentos, após cinco dias consecutivos de ausência sem
justificativa; e
III - cancelar a matrícula da criança, esgotada a situação prevista no Inciso II deste artigo, decorridos
quinze dias consecutivos de ausências injustificadas.
 

Os eventuais atrasos da criança devem ser registrados em livro próprio mediante justificativa do responsável
legal.

Os atrasos não impedem o acesso da criança à escola.
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A alimentação escolar é compreendida como ação educacional que integra o currículo, ocorre de acordo com as
diretrizes dos Planos Nacional e Municipal de Alimentação Escolar, as orientações do Programa Municipal de
Alimentação Escolar do Departamento de Alimentação Escolar, da Centrais de Abastecimento Campinas S/A -
CEASA Campinas e seu preparo conta com alimentos variados e seguros, que respeitam a cultura, as tradições e
os hábitos alimentares saudáveis, inclusive dos que necessitam de atenção específica.

 

Os atos da vida escolar da criança, para efeito de registro e de arquivamento, são escriturados em livros e
formulários padronizados, e nos Sistemas Informatizados da SME, observando-se os regulamentos e as disposições
legais.

 

A escrituração e o arquivamento de documentos da vida escolar da criança têm como finalidade assegurar, a
qualquer tempo, a verificação de:

I - identificação da criança;
II - regularidade da frequência ao CEI; e
III - autenticidade da vida escolar.

 

O registro da vida escolar da criança é feito por meio de:
I - ficha de matrícula;
II - relatórios individuais trimestrais;
III - diário de classe;
IV - Histórico Escolar;
V - requerimento e declaração de transferência;
VI - inserção de dados no Sistema Informatizado da SME, no Sistema Informatizado da SEE; e VII - ficha
da criança na SRM.
 

Os registros de vida escolar não devem conter emendas ou rasuras e devem ser rubricados pelo profissional
responsável.

 

Os dados da organização do CEI devem ser inseridos, no que couber, nos Sistemas Informatizados e atualizados
sempre que necessário.

 

O CEI mantém os prontuários das crianças contendo:
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I - ficha de matrícula;
II - relatório individual trimestral;
III - cópia da certidão de nascimento;
IV - cópia do comprovante de residência;
V - cópia atualizada da carteira de vacinação;
VI - cópia de documento comprobatório de guarda ou tutela;
VII - Histórico Escolar; e
VIII - outros.

 

O CEI mantém os prontuários dos Professores, dos Especialistas de Educação e dos funcionários contendo:
I - cópia do RG;
II - cópia do CPF;
III - cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social;
IV - ficha funcional;
V - cópia da documentação exigida para a função que exerce;
VI - títulos; e
VII - outros.

 

A organização do CEI deve ser registrada por meio de livros de registro de:
I - reuniões pedagógicas coletivas;
II - reunião de formação dos Monitores e/ou dos Agentes de Educação Infantil;
III - reuniões de Conselho de Escola;
IV - reuniões da família e/ou responsável legal;
V - reuniões de Avaliação Institucional;
VI - reuniões da Equipe Gestora;
VII - termos de visita/registro do acompanhamento do supervisor educacional;
VIII - ponto do pessoal administrativo e docente;
IX - atribuição de turma/agrupamento;
X - bens patrimoniais;
XI - comunicados internos;
XII - protocolos;
XIII - ocorrências; e
XIV - eliminação de documentos.

 

Os livros de escrituração escolar devem conter:
I - termos de abertura e de encerramento, preenchidos no ato da abertura;
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II - numeração e carimbo do CEI em todas as páginas; e
III - rubrica do Diretor Educacional em todas as páginas.

 

O Conselho de Escola, criado pela Lei Municipal nº 6.662, de 10 de outubro de 1991, é um colegiado de caráter
deliberativo.

 

A autonomia do Conselho de Escola se exercerá nos limites da Legislação em vigor, das diretrizes de política
educacional traçadas pela SME, e do compromisso com a democratização das oportunidades de acesso e
permanência na escola pública de todos que a ela têm direito.

 

Ao Conselho de Escola caberá estabelecer diretrizes e critérios gerais relativos a organização e funcionamento do
CEI, bem como ao relacionamento com a comunidade.

 

O Conselho de Escola visa à qualidade da educação e deve assegurar a gestão democrática do CEI, com a
participação ativa da comunidade escolar.

 

O Conselho de Escola é eleito anualmente conforme calendário estabelecido em Resolução específica da SME, com
atas de eleição e reuniões registradas em livro próprio.

 

O Conselho de Escola, deve garantir a representatividade das famílias e responsáveis legais pelas crianças,
Professores e funcionários do CEI.

 

Comporá também o Conselho de Escola um representante da Associação ou Associações de Moradores do bairro,
quando esta existir e estiver devidamente registrada.

 

A composição do Conselho de Escola, do qual o Diretor Educacional do CEI, é membro nato, obedecerá à seguinte
proporcionalidade:

I - quinze por cento de docentes e/ou especialistas;
II - trinta e cinco por cento dos demais funcionários; e
III - cinquenta por cento de famílias e responsáveis legais das crianças.
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São atribuições e competência do Conselho de Escola:
I - deliberar sobre:

a) as diretrizes a serem seguidas e metas a serem alcançadas pelo CEI;
b) o investimento de recursos;
c) a criação e as normas regulamentares dos organismos auxiliares do CEI que venham a ser criados;
d) os projetos, a ação e as prioridades dos organismos auxiliares que existam no CEI;
e) projetos de atendimentos integral à criança, no campo material, psicopedagógico, social ou de
saúde;
f) programas regulares ou especiais que visem a integração escola-família-comunidade;
g) alternativas de solução para os problemas de natureza administrativa e pedagógica;
h) atividades extraclasses que visem um maior aprimoramento da criança; e
i) a organização e o funcionamento do CEI, o atendimento à demanda e demais aspectos pertinentes,
de acordo com as orientações fixadas pela SME.

II - discutir e dar parecer sobre:
a) ampliações e reformas em geral no prédio do CEI;
b) problemas existentes entre o corpo docente ou entre os funcionários e que estejam prejudicando o
Projeto Pedagógico;
c) posturas individuais que surjam em qualquer dos segmentos que interagem no CEI e que coloquem
em risco as diretrizes e as metas deliberadas; e
d) as penalidades disciplinares a que estiverem sujeitos os profissionais do CEI, sem prejuízo de
recorrência a outras instâncias;

III - elaborar, com a equipe de educadores do CEI, o calendário escolar e o Projeto Pedagógico,
observadas as normas do Conselho Municipal de Educação, da SME e da legislação pertinente; IV -
apreciar os relatórios anuais, analisando seu desempenho, tendo por parâmetros as diretrizes e metas
deliberadas; e
V - acompanhar o desenvolvimento do Projeto Pedagógico.

 

As reuniões ordinárias do Conselho de Escola devem constar do calendário escolar.

 

Os Conselheiros suplentes poderão participar de todas as reuniões sem direito a voto, salvo quando estiverem
substituindo Conselheiro efetivo.
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O Conselho de Escola poderá se reunir a qualquer época, em caráter extraordinário, mediante convocação por
escrito:

I - do Diretor Educacional do CEI;
II - de um terço dos Conselheiros efetivos, em requerimento dirigido ao Presidente, especificando o
motivo da convocação; e
III - do Conselho das Escolas Municipais.

 

A convocação por escrito, de que trata este artigo, deverá chegar individualmente a cada um dos Conselheiros
efetivos ou suplentes, no mínimo setenta e duas horas antes da reunião, que comprovará o seu recebimento.

 

A reunião extraordinária do Conselho de Escola se fará sempre segundo a pauta para a qual a mesma foi
convocada e que deverá constar da carta convocatória.

 

As reuniões extraordinárias só poderão ser convocadas para horário idêntico ao estabelecido para as ordinárias.

 

O Conselheiro efetivo que faltar a duas reuniões sucessivas, sem justificativa por escrito, deverá ser substituído
por seu suplente, mediante exoneração e convocação por escrito do Diretor Educacional do CEI.

 

As reuniões do Conselho de Escola deverão ter sempre sua pauta elaborada e aprovada no início da mesma e suas
deliberações deverão constar de ata lavrada em livro próprio para esse fim.

 

As atas deverão ser sempre divulgadas e cópia das mesmas afixadas em local visível do CEI.

 

As reuniões serão realizadas em primeira convocação com a presença da maioria simples dos membros do
Conselho de Escola ou em segunda convocação, trinta minutos após, com qualquer quórum.

 

A Comissão Própria de Avaliação, CPA, é um colegiado que visa coordenar o processo de avaliação institucional do
CEI e sua organização e funcionamento são definidos por Resolução específica da SME.
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A CPA tem como princípios:
I - a participação de todos os sujeitos envolvidos com o CEI visando ao avanço no processo de
qualificação da educação a partir das especificidades e disposições locais; e
II - a qualidade negociada entre os atores internos e entre estes e os atores externos ao CEI, produzindo
acordos para contemplar as ações prioritárias definidas no plano de avaliação do Projeto Pedagógico.

 

A autoavaliação, o Plano de Trabalho e os relatórios da CPA devem ser:
I - socializados a todos os membros da comunidade escolar; e
II - integrados ao Projeto Pedagógico.

 

Os documentos previstos no caput devem ser considerados no Plano de Trabalho Anual do Naed.

 

A CPA é constituída por, no mínimo:
I - um representante da Equipe Gestora;
II - um representante da Equipe Docente;
III - um representante da Equipe de Apoio Direto à criança;
IV - um representante da Equipe de Apoio Administrativo; e
V - um representante das famílias.

 

O papel de articulador da CPA deverá ser exercido por um membro da Equipe Gestora.

 

São atribuições da CPA:
I - conduzir o processo de avaliação interna ou autoavaliação do CEI;
II - sistematizar as informações obtidas no processo de avaliação interna para estabelecer a interlocução
com as ações desencadeadas por meio das políticas públicas da SME;
III - desenvolver o processo de avaliação interna de tal modo que haja superação das experiências
avaliativas descontextualizadas e geradoras de comparações e competições entre os envolvidos;
IV - estimular a participação de todos os atores do CEI nas diferentes etapas do processo de avaliação
interna;
V - incluir, corresponsabilizar e valorizar a comunidade escolar na análise dos dados coletados no
processo de avaliação interna;
VI - manter informada a comunidade escolar sobre o processo de avaliação interna, seus
encaminhamentos e resultados;
VII - identificar, no processo educativo, fragilidades e/ou potencialidades e propor estratégias para
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superação das dificuldades observadas;
VIII - elaborar seu Plano de Trabalho, indicando as ações propostas para o monitoramento do Plano de
Metas definido pelos coletivos da escola e indicado no Projeto Pedagógico; e
IX - manter atualizados em livro próprio os registros das discussões, encaminhamentos propostos e
atividades realizadas pela CPA. Parágrafo único. O Plano de Trabalho da CPA deverá ser aprovado pelo
Conselho de Escola

 

As reuniões ordinárias da CPA devem constar do calendário escolar.

 

As reuniões da CPA deverão ter sempre sua pauta elaborada e aprovada no início da mesma e suas deliberações
deverão constar de ata lavrada em livro próprio para esse fim.

 

As atas deverão ser sempre divulgadas e cópia das mesmas afixadas em local visível do CEI.

 

As reuniões serão realizadas em primeira convocação com a presença da maioria simples dos membros da CPA ou
em segunda convocação, trinta minutos após, com qualquer quórum.

 

O presente instrumento de regras que regulam a convivência escolar deve estar à disposição e ser cumprido por
toda a comunidade escolar, após homologado pela autoridade competente da SME e publicado em Diário Oficial
do Município, DOM. 
 
 

3 - Avaliação instituicional interna ou autoavaliação institucional

3.1 - Avaliação do Projeto Pedagógico do ano anterior

3.1.1 - Cumprimento de Metas

             Para o ano letivo de 2020 reinventamos o ensino-aprendizagem através de um novo modelo mediado
pela tecnologia. Nesse ensejo, nossos educadores conheceram e buscaram ferramentas na transmissão dos
conteúdos, o engajamento e a criatividade afloraram. Os tempos de formação entre pares foi online, foram
sensíveis, pautados de afetividade e empatia, momentos formativos que ressaltaram a importância do trabalho
em equipe, leituras, discussões, provocações, pesquisas e estudos sobre a infância e aprimoramento das práticas
pedagógicas. Foi desafiador e gratificante, mapear possibilidades de ações educativas junto as crianças e famílias,
que por sua vez receberam com ânimo a nova forma de ensinar e aprender.
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O objetivo foi propiciar vínculo com as crianças e interação com as famílias em consonância com o nosso

Projeto Pedagógico, que esteve disponível para a comunidade escolar para consultas no drive do e-mail

institucional e na secretaria da escola, para que todos os colaboradores e interessados tivessem acesso ao

documento e pudessem sugerir modificações, adequações e soluções para problemas identificados. Ao realizar a

rematrícula ou matricula escolar, as famílias responderam o questionário socioeconômico, para direcionar e

embasar nossos propósitos educativos que contemplem as características e/ou necessidades da comunidade

escolar.

A elaboração dos Planos de ensino e a organização das práticas pedagógicas contidas no PP, foram

desenvolvidas considerando a especificidade da educação infantil, abarcando o interesse, as necessidades e

curiosidades das crianças. As educadoras avaliaram como o conteúdo foi desenvolvido, a recepção desse

conteúdo e o quanto essas aprendizagens provocaram mudanças significativas em todos os envolvidos.

Através das Reuniões de Planejamento Avaliativo Institucional ocorridas em dezembro avaliamos todo

trabalho realizado, as articulações dos programas, projetos, formações e o desenvolvimento das equipes

profissionais que compõem a unidade escolar. A participação das famílias no processo da avaliação institucional

 ocorreu de forma online mediante as reuniões do Conselho Escolar, CPA e Reunião de Pais e Educadores

visando aprimorar a qualidade no atendimento as crianças e  o pleno desenvolvimento institucional.  

 

            A escuta aguçada e o olhar empático, a interação, brincadeiras, escolha de materiais adequados de

acordo com a faixa etária do agrupamento, ambientação, o reconhecimento das múltiplas linguagens das

crianças, o tempo, espaço e o processo da realização das atividades cotidianas obtidas através da documentação

pedagógica, foram instrumentos que registraram o processo de aprendizagem e desenvolvimento de cada criança

na sua individualidade, socialização e no coletivo.

 

 O cumprimento das metas ocorreu mediante a realizações de algumas ações:

 

- Realizamos o planejamento, construção e articulação do Plano Pedagógico em conformidade as orientações da

SME;

- Acolhemos, integrarmos e informamos as famílias em relação ao cotidiano escolar e as atividades escolares;

- Houve a participação da comunidade escolar através das formações entre pares, RPAIS CPA e Conselho

Escolar;

- Oportunizamos a participação da equipe escolar nas formações e seminários ofertados através da

Coordenadoria Setorial de Formação e Secretaria Municipal de Educação.

Organizamos:

·     -  A rotina, documentação e teletrabalho dos educadores;

·     - Leituras, discussão e reflexões de propostas envolvendo contação de história, danças, músicas, teatro e
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dinâmicas com fantoches que enriquecem as aprendizagens;

·      - Atividades que contemplam jogos, regras, combinados e o jogo simbólico;

·    - Apoio e incentivo às crianças em expor os sentimentos e emoções através das propostas enviadas e de uma

escuta empática, que acolhe e abraça;

·      - Disponibilização de materiais necessários para a realização de tarefas sugeridas nos vídeos enviados.

Fortalecemos os cuidados com a higiene da unidade e pessoal mediante:

·       - Leitura e discussão dos protocolos sanitários;

·       - A realização dos cuidados necessários com a limpeza dos espaços internos e externos da unidade em

conformidade com as orientações do DEVISA;

·       - Disponibilização de EPI´S e equipamentos corretos para os funcionários.

Formação dos profissionais de todos os segmentos através:

·      - Realização de formações continuadas entre pares via google meet;

·      - Participação das formações do NAED e CEFORTEPE semanalmente; 

--    - Participação da equipe da cozinha nas formações do CEASA;

      -    - Participação da equipe gestora e serventes na palestra da Vigilância Sanitária.

Acolhimento das novas e atuais famílias ocorreu através:

·      - Apresentação da equipe completa as famílias via google meet;

·      - Disponibilização de atividades: sacolas de possibilidades para a realização de propostas em casa;

·       - Envio de vídeos via Facebook e grupo de whatsapp com ações educacionais garantindo as relações sociais e

culturais das crianças com a vida e com o mundo, incluindo diferentes gêneros textuais e formas de expressões.

Manutenção da estrutura física e dos equipamentos da unidade mediante:

·       - Manutenção da grama ao redor da unidade;

·        - Limpeza da caixa d'água

·        - Troca dos filtros;

·        - Desobstrução da rede de esgoto;

·        - Dedetização;

·        - Reforma da Unidade;
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·        - Consertos de equipamentos quando necessário.

 

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

A proposta pedagógica da Unidade Educacional expressa no Projeto Pedagógico, construída coletivamente 

pela comunidade escolar, esteve disponível para consultas de todos os interessados durante todo o ano letivo na 

secretaria. Nas reuniões do Conselho de Escola temas pertinentes ao desenvolvimento dos projetos planejados 

para o ano letivo foram apresentadas para apreciação e sugestões do grupo. Nas reuniões entre pares  o projeto 

pedagógico esteve sempre em discussão, como um instrumento de trabalho, tanto para consultas, como para 

orientação, reorganização e avaliação das práticas pedagógicas.

As professoras e monitoras confeccionaram materiais em suas casas, para serem entregues às crianças 

como proposta de atividade, na escolha ou na proposição de jogos, brinquedos e brincadeiras, o educador colocou 

seu desejo, suas convicções e suas hipóteses acerca da infância e do brincar, tendo como base as Diretrizes 

Curriculares para a Educação Infantil de Campinas, considerando três itens importantes que são protagonismo, a 

documentação e o compartilhamento.

Houve uma preocupação em criar condições para a realização de formação continuada durante todo o ano 

letivo para todos os professores e auxiliares de educação, bem como para os demais grupos que atuaram na 

escola, como as equipes de cozinha e limpeza, considerando a todos como educadores, pois trabalham com/ pelas 

crianças.

também foram considerados momentos formativos importantes, pois promoveram leituras, discussões sobre 

pesquisas e estudos sobre a infância e aprimoramento das práticas pedagógicas. Livros, pesquisas, textos e 

internet foram disponibilizados para as formações realizadas. Todos esses momentos foram importantes na 

conscientização do grupo em relação ao importante trabalho que realizam

A formação continuada, sob a responsabilidade da Orientadora Pedagógica, demandou uma atuação 

coordenada com os docentes em reuniões, com cronograma definido semanalmente para fins de planejamento, 

encaminhamento e alinhamento das ações pedagógicas. Todas as reuniões foram registradas em ATA disponíveis 

para consulta na escola. Os registros gerados possibilitam a construção de conhecimento sobre os livros, textos 

lidos e sobre as ações e práticas desenvolvidas com as crianças, a socialização do trabalho realizado pela escola e 

a avaliação do trabalho pedagógico frente aos objetivos e princípios elencados no Projeto Pedagógico, além de 

retroalimentar o trabalho no espaço formativo.

        Frente a importância da realização dos tempos pedagógicos com os professores e monitores, entendemos 

que eles são um processo permanente de ação, reflexão, e consequentemente novas ações, a fim de alcançarem 

o desenvolvimento das práticas e conhecimentos necessários às atividades realizadas com as crianças. Também, 
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possuem a finalidade de promover o protagonismo das crianças, potencializando assim, o rumo à visão dos 

saberes. Os tempos pedagógicos serão utilizados com a proposta de refletirmos (Orientação Pedagógica x 

professores e monitores) sobre temas pertinentes à primeira infância.

         Todas as reuniões foram realizadas através da plataforma Google Meet com duas horas de duração 

conforme as normas vigentes. 

        Nesse sentido, nossa proposta para os momentos de Formação entre Pares, foi a de incluir temas de estudos 

aprofundados em diversas temáticas e áreas do conhecimento, os quais estão a seguir: 

24/08/2020 – Boas Vindas – Início dos Estudos sobre as Diretrizes Curriculares de Campinas para Educação Infantil 

(Resumo da leitura do documento)

03/09/2020 – Leitura Compartilhada das Diretrizes Curriculares de Campinas e discussão dos principais pontos 

levantados pelo grupo.

10/09/2020 – Orientação sobre o Replanejamento dos Trabalhos para o segundo semestre/ Leitura do primeiro 

capítulo do livro Ateliê no Cotidiano das autoras Raissa Cintra e Rayssa Oliveira.

17/09/2020 – Discussão sobre a Reorganização dos Trabalhos para o segundo semestre/ orientações para 

elaboração do novo modelo de semanário,

24/09/2020 – Estudo sobre o segundo capítulo do livro Ateliê no Cotidiano/ Construção do filtro dos sonhos com os 

materiais recebidos pelas professoras para conceberem melhor o conceito de ateliê. Orientação para inscrição nos 

cursos online do GINEAD. Monitoras: Auxiliar de Creche/  Professoras: Construindo uma Escola Inclusiva. 

01/10/2020 – Criação de possibilidades para realizar durante a semana da criança/ Acolhimento dos relatos sobre 

a participação dos cursos sugeridos anteriormente.

08/10/2020  - Leitura compartilhada da Carta de Princípios da SME e discussão sobre cada item lido para ter mais 

propriedade na realização do trabalho Remoto/ Leitura de Textos reflexivos do autor Manoel de Barros.

16/10/2020 – Leitura de texto da Cecília Meireles “Renova-te, Renasce em ti mesmo”. Entrevista com algumas 

crianças filhos de educadores para um bate papo sobre com tem sido esse tempo longe da escola.

Leitura das Diretrizes Curriculares da Educação Infantil de Campinas/ Criança, Currículo, Infância: Práxis 

Educacionais Inventivas.

22/10/2020 – Continuação das apresentações das Diretrizes Curriculares feita pelas educadoras sobre Criança, 

Currículo, Infância: Práxis Educacionais Inventivas 

29/10/2020 – Questões Pertinentes sobre Africanidade e a importância de se tratar sobre essa temática no 

contexto escolar como uma educação para a vida. 

05/11/2020 – Apresentação da Professora de Educação Especial com contribuições sobre  o trabalho inclusivo 

realizado dentro da escola. Leitura compartilha do Projeto Pedagógico de 2020. Propostas de novos cursos a 

serem realizados pelas professoras e monitoras: Professoras – Jogos na Educação para a Cidadania/ Monitoras – 

Psicomotricidade Avançado / professora de Educação Especial – Condutas Típicas na Educação Especial.
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10/11/2020 – Orientações sobre o fechamento do diário de classe/ Explicação sobre como são realizados os 

registros na Educação Infantil. 

19/11/2020 – Orientações sobre a elaboração de relatório descritivo informando sobres as ações mitigadoras 

realizadas pelas professoras em tempo de pandemia solicitado pelo NAED. Finalização do Estudo das Diretrizes 

Curriculares da Educação Infantil sobre a Formação Continuada do Professor nas creches e pré-escolas da Rede 

Municipal de Campinas.

26/11/2020 – Finalização do Estudo do Livro Ateliê no Cotidiano/ Exposição das Cartografias realizadas pelas 

educadoras.

03/12/2020 – Participação do professor Francisco Cure, realizando orientações sobre a importância do exercício 

físico para garantir qualidade de vida saudável e evitar o sedentarismo/ Contribuição da professora de Educação 

Especial Valquíria falando das intervenções realizadas dentro da sala de aula

10/12/2020 – Leitura do comunicado do DEPE Nº 11/2020 publicado no DO do dia 01/12/2020 que traz orientações 

sobre o registro individual de avaliação considerando os efeitos do período de suspensão das atividades 

presenciais do ano letivo de 2020 

Ressaltamos que o CEI João Batista Nardi Neto, realizou o trabalho de Formação dos professores e monitores 

em atividade conjunta. De acordo com Termo de Referência Técnica, Resolução Nº01/2020, publicado do Diário 

Oficial, no dia 06/01/2020, salientamos a importância da formação dos professores  e monitores em nossa unidade 

educacional, e que a mesma, teve como objetivo, ser capaz de conscientizar os professores e monitores de que 

teoria e prática são “dois lados da mesma moeda”. Ele estabelece que os professores e monitores tenham 

garantido o tempo pedagógico para o trabalho entre pares com 02(duas) horas semanais. Assim, destacamos que 

os tempos de formação pedagógica, foram cumpridos em sua íntegra, conforme determina a legislação vigente. 

 

3.1.3 - Atividades de integração realizadas entre equipe educativa e
famílias

O CEI João Batista Nardi Neto possui três salas de aula físicas que atendem seis turmas de AGIll, (três no período 

da manhã e três no período da tarde). Desta forma, cada professora conseguiu elaborar seu planejamento para o 

último trimestre com foco em ações mitigadoras em tempos de pandemia. Não foi possível realizar projetos 

integrados entre as turmas.

        No mês de outubro executamos uma série de contação de histórias em comemoração ao mês das crianças 

utilizando de recursos tecnológicos para a montagem de um vídeo musical com a participação de todas as 

professoras e entregas de máscaras dos animais que eram mencionados no vídeo para que assim as crianças 

pudessem participar em casa e acompanhar o vídeo de forma mais dinâmica.

        Mesmo com as complicações do cenário pandêmico, nossa equipe pedagógica buscou alcançar o número 
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máximo de crianças com as propostas pensadas para atender às crianças em suas casas respeitando a Carta de 

Princípios elaborada pela SME, sem invadir e desrespeitar o convívio familiar, garantindo a continuidade das 

aprendizagens. 

        Segue o projeto realizado por cada profissional na realização das atividades mitigadoras.

Agrupamento lll A

Nome da professora: Vera Lúcia de Souza
1-JUSTIFICATIVA

Devido a Pandemia da Covid-19 e a necessidade do isolamento social para evitar a disseminação do vírus, se faz 

necessário e reorganização das nossas ações, considerando a nova realidade vivida, ações essas que considerem 

a necessidade e o interesse das crianças, estabelecendo vínculos com as mesmas e diálogos com as famílias 

buscando oportunizar e garantir o direito das crianças, ao bem-estar, a expressão, ao movimento, a segurança e 

ao contato com o lúdico através das atividades enviadas semanalmente.

Também vídeos elaborados com brincadeiras, contação de histórias e músicas que serão enviadas via WhatsApp 

organizada por agrupamentos. Estas atividades serão diversificadas que visam proporcionar as crianças 

experimentar, criar e recriar vivências que promovem a proteção e o apoio necessário em seu espaço / ambiente 

familiar através de vivências lúdicas e prazerosas.

Na educação infantil, encontramos os Direitos de Aprendizagem e Desenvolvimento que asseguram o aprendizado 

das crianças pequenas: conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. E os campos de 

experiências como organização curricular para essa etapa da educação básica: O eu, o outro e o nós; Corpo, 

gestos e movimentos; traços, sons, cores e formas; Escuta, fala pensamento e imaginação; Espaço, tempos, 

quantidades, relações e transformações. Essas ações se darão em um espaço familiar organizado de forma 

diferente do espaço institucional.

As ações serão desenvolvidas dentro de projetos em conformidade com as Diretrizes Curriculares de 

Educação Infantil (Campinas) levando em consideração os interesses das crianças em suas ações, mas com 

intencionalidade pedagógica, tendo clareza do que as crianças devem aprender nos primeiros anos de vida,

assegurando-lhes o direito de conviver, brincar, participar, explorar, expressar-se e conhecer-se, respeitando 

sempre a infância plena a qual as crianças têm direito. As Diretrizes apontam para ações a serem desenvolvidas 

como o conto de histórias, a oportunidade de muitas formas de expressão artísticas e sensoriais, do cuidar, 

alimentar, proporcionar jogos, disponibilizar materiais, brinquedos e outros objetos que levem as crianças a sair do 

comum e maravilhar-se, dentro dos eixos: BRINCAR, EDUCAR, CUIDAR. Estimulando a participação da criança 

nas atividades que promovam o desenvolvimento da psicomotricidade: a expressão corporal, a produção de 

movimentos e danças, atividades rítmicas, imitação, brincadeiras de equilíbrio, atividades de orientação temporal; 

ouvir histórias, socialização e interação  nas brincadeiras e jogos, nas atividades de construção de identidade, 
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meio ambiente, reciclagem, alimentação saudável na entrega de alimentos, nos estímulos a leitura entrega de Kit 

leitura da Palavra Cantada, músicas, cantigas de roda, brincadeiras cooperativas em família, faz de conta, 

produção, imaginação e criatividade, contar o que vê em fotos, gravuras, contar histórias de seu próprio desenho, 

kit sensorial com diferentes materiais, tampinhas, grãos e outros e na construção de brinquedos com sucatas.

2-OBJETIVOS – BNCC

(EI03EO02) Agir de maneira independente, com confiança em suas capacidades, reconhecendo suas conquistas e 

limitações. 

(EI03EO06) Manifestar interesse e respeito por diferentes culturas e modos de vida. 

(EI03CG01) Criar com o corpo formas diversificadas de expressão de sentimentos, sensações e emoções, tanto 

nas situações do cotidiano quanto em brincadeiras, dança, teatro, música 

(EI03CG05) Coordenar suas habilidades manuais no atendimento adequado a seus interesses e necessidades em 

situações diversas. 

(EI03TS02) Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem, dobradura e escultura, criando 

produções bidimensionais e tridimensionais. 

(EI03EF01) Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências, por meio da linguagem oral e escrita 

(escrita espontânea), de fotos, desenhos e outras formas de expressão. 

(EI03EF01) Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências, por meio da linguagem oral e escrita 

(escrita espontânea), de fotos, desenhos e outras formas de expressão. 

(EI03CG05) Coordenar suas habilidades manuais no atendimento adequado a seus interesses e necessidades em 

situações diversas. 

3 – DESENVOLVIMENTO:
As crianças receberão semanalmente as atividades onde finalizarão junto com as famílias, em casa.

Outubro:

Atividades

Semana: 05 a 09  

 – Trilha numérica de 0 a 10;

Semana: 13 a 16

 – Brinquedos confeccionados com sucatas;

 – Contação de história através de vídeo;

Semana: 19 a 23
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 – Colorindo a centopeia (com lápis colorido);

Semana: 26 a 30

 – jogo de memória;

Novembro:

        As atividades descritas a baixo serão preparadas e enviadas e semanalmente dentro de uma sacola de 

possibilidades que acompanhada da família usarão da criatividade e imaginação da mesma na sua execução

Atividades:

Semana: 03 a 06 

- Colagem usando elementos da natureza (folhas, gravetos, flores);

Semana: 09 a 13 

- Separação das cores primárias usando tampinhas de garrafa;

Semana: 16 a 20 

- Criação de brinquedos utilizando material reciclado;

Semana: 23 a 27 

- colagem sobre o papel de figuras tiradas de jornais e revistas

Dezembro:Semana: 01 a 04

Semana: 01 a 04-

- Construção de um papai noel feito de material reciclável

Semana: 07 a 11

- Contação de história e confecção de um quebra-cabeça Todas as atividades descritas

serão preparadas e enviadas dentro de uma sacola para cada criança.

INSTRUMENTOS DE DOCUMENTAÇÃO 

Os registros serão realizados através dos vídeos com contação de histórias e músicas previamente elaboradas de 

acordo com o Plano de Ação. 

INSTRUMENTOS AVALIATIVOS 

Durante o processo de ensino e aprendizagem utilizaremos como instrumento avaliativo a

Observação e o registro das famílias através de fotos e relatos durante nosso teletrabalho

Agrupamento III/B 

 Nome da professora: Claudia Margarida Fernandes Penna  

        JUSTIFICATIVA:

Favorecer o desenvolvimento das habilidades de empilhar, pendurar, enfileirar, sobrepor, construir, são 

atividades prazerosas para as crianças da educação infantil. a criança deve expressar-se de maneira livre e 

espontânea e com atividades lúdicas o professor promove o contato das crianças com diferentes materiais 
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e de diferentes texturas e espessuras: papéis diversos, pigmentos, cores, etc; onde promove também o 

desenvolvimento da coordenação motora fina. As formas geométricas presentes no ambiente constituem 

material rico a ser utilizado na educação, bem como proporcionar o manuseio destes em diferentes 

tamanhos e formas para a construção de figuras do imaginário se tornando enriquecedor o trabalho. Deve-

se também trabalhar a matemática, apresentada de modo contextualizado nas atividades do cotidiano. 

Atividades psicomotoras onde se propõe reconhecimento dos batimentos cardíacos, movimentos de 

respiração, sentimentos e sensações. No decorrer de seu desenvolvimento, a criança procura autonomia e 

amarrar o cadarço do tênis entre outras atividades caracteriza-se como iniciação para desenvolver tal 

habilidade, entre elas, a prática do alinhavo.

OBJETIVOS (BNCC)

(EI03ET02) observar e descrever mudanças em diferentes materiais, resultante de ações sobre eles, e 

experimento envolvendo fenômenos naturais ou artificiais.

(EI02TS02) utilizar materiais variados com possibilidade de manipulação, explorando cores, texturas, 

planos e volume ao criar objetos tridimensionais.

(EI03ET04) classificar objetos e figuras de acordo com suas semelhanças e diferenças.

(EI02CG02) deslocar seu corpo no espaço, orientando-se por noções como em frente, atrás, no alto, 

embaixo ao desenvolver atividades de diferentes naturezas.

(EI03CG01) criar com o corpo formas diversas de expressão de sentimentos, sensações e emoções, 

tanto nas situações do cotidiano Quanto em brincadeiras, dança, teatro, música.

(EI02ET04) identificar relações espaciais (dentro e fora, em cima, embaixo; abaixo, entre e do lado) e 

temporais (antes, durante e depois). (ei 03ts02) expressar-se livremente através de desenho, pintura, 

dobradura, colagem e escultura, criando produções bidimensionais e tridimensionais.

(EI03EF01) expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências, por meio da linguagem oral e 

escrita (escrita espontânea), de fotos, desenhos e outras formas de expressão.

3 – DESENVOLVIMENTO

        Em uma mesa de casa ou no chão em qualquer cômodo da sala.  Proporcionar também que a criança 

cuide e organize o brinquedo. A  criança poderá aumentar o jogo com os rolos que tiver em casa, assim  

poderá jogar com os amigos, vizinhos, primos, etc. 

- a criança terá o estímulo de andar pelos cômodos da casa na procura  do objeto correspondente à sombra 

descrita no papel, portanto o  ambiente que está inserida será o limite, amplo e diversificado com  certeza 

a criança pedirá ajuda de um adulto ou de outro  membro/morador da casa. A atividade será registrada de 

forma  individual, porém o caminho para a sua realização será  compartilhado. 
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- escolher um espaço aberto, amplo, livre de obstáculos para o  movimento, também amplo do corpo 

sem oferecer riscos. Movimentar se de forma espontânea, livre, para esquerda, direita, frente, atrás,  

lado esquerdo/direito, etc. A criança poderá fazer apresentações de  dança acompanhada de uma música 

(a escolher com o familiar  responsável) também poderá realizar coreografias e ginástica  rítmica. 

- a criança poderá executar a atividade em qualquer espaço da casa,  sendo possível também levar a 

atividade para casa dos avós, tios,  vizinhos, etc. A atividade é realizada individualmente, embora a  

criança possa compartilhar o conhecimento adquirido ensinando  outras crianças de seu convívio. 

- a criança deverá sentar-se de maneira confortável em uma cadeira  que tenha como base para a 

atividade, uma mesa. Para a atividade fluir  e tornar-se prazerosa será enviada uma folha com 

possibilidades de  construção de figuras. Como a quantidade de figuras é para uma  criança, a atividade 

será realizada individualmente, porém com a  ajuda de um adulto para explanação de como a atividade 

deve ser  realizada. 

-a criança receberá uma folha em branco, uma folhagem de árvore, um  fundo da garrafa de plástico de 

250ml, dois saquinhos com tintas de  diferentes cores. A criança passará a tinta na folha e o fundo da  

garrafa e carimbará no papel sulfite em branco, se a criança desejar  ela poderá completar o carimbo 

formando um desenho com lápis de  cor ou outro material que possuir em casa.

- a criança receberá dois dedoches para colorir com personagens de história infantil. A atividade consiste 

na criança usar a imaginação  para criar histórias a partir das que já conhece. -jogo da velha confeccionado 

em TNT branco formando um saquinho  para guardar as peças. Enviarei um vídeo posteriormente, pelo 

grupo  de whatsapp, orientando como se joga e as regras do jogo. -cada criança receberá uma ficha com 

cinco cores com colunas abaixo em branco e também um dado. O jogo consiste na criança convidar um ou 

mais amigos (até cinco jogadores) para jogar. Assim que escolherem as cores de cada, a criança que 

iniciará jogará o dado e se este cair na cor dela, ela anda uma casa, passando a vez para o próximo. 

Somente avança quando a cor corresponder à escolhida. Ganha quem atingir a última casa primeira.

-a criança receberá um papel em branco para colorir em formato de um sapo com uma língua de sogra na 

boca. A pintura deverá ser realizada com os materiais que tiver em casa.

-corrida de minhocas. As crianças receberão três minhocas feitas de papel color set em diferentes cores e 

três canudos. Cada criança deverá convidar um ou mais dois amigos ou familiares para brincarem juntos. 

Inicia-se a corrida um ao lado do outro, assoprando os canudos contra a minhoca fazendo ela avançar, é 

provável que um chegue tenha um vencedor, que faz a minhoquinha correr mais rápido de  acordo com seu 

esforço ao assoprar. 

-desvendando o mapa do tesouro através da pintura com giz de cera. A  criança receberá um papel que 

anteriormente foi desenhado com suco  de limão e aparentemente estará em branco, a criança pintará 

com o  giz o papel e o desenho de um mapa do tesouro surgirá como mágica.  Seguirá um explicativo para 
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os familiares realizarem com outros desenhos.  

4 -INSTRUMENTOS DE DOCUMENTAÇÃO

 -rolos de papel higiênico ou de papel-alumínio ou filme de pvc; tesoura. -fichas com sombras de figuras do 
cotidiano; cotonete e uma mini  colher de sobremesa (objetos a serem procurados); uma folha sulfite  
cortada na metade; objetos do cotidiano da criança, os quais procurará em casa, tais como: folha de 
árvore, coador de leite, tampa de pets, garfo, tampa de margarina, botão de camisa.
-jornal; tesoura; barbante; fita adesiva transparente; folha de papel crepom de diferentes cores.
-papelão com figura de um tênis para ser recortado; tesoura; barbante. -uma folha com diversas figuras 
construídas com formas geométricas  (4 figuras); formas geométricas diversificadas em tamanhos, cores e  
ângulos, recortadas em papel cartão. 
-folhagem de árvore, fundo de garrafa de água 250ml, folha sulfite a4, tintas verde e vermelha, tesoura.
-dois dedoches de personagem de história em quadrinhos, lápis de cor ou giz de cera. Tnt branco, caneta 
permanente preta, 5 peças cortadas de papelão em formato de coração e cinco em formato de círculo,

Tesoura.
-ficha com cinco colunas com cinco cores diferentes, dado feito com  rolo de papel higiênico, tesoura, 

pedra de jardim em tamanho médio  para ser o pinus que avançará as casas.

-papel cartolina branco em formato de sapo, língua de sogra, cola,  tesoura, lápis de cor ou giz de cera.

-três papéis color set em cores diferentes dobrados em “sanfona”,  canudos em tamanhos iguais, 

tesoura.

-papel sulfite, suco de um limão, canudo, giz de cera.
5 -instrumentos avaliativos:

Será encaminhado aos pais um questionário para preenchimento com  alternativas sim ou não: os 

familiares confeccionaram mais peças para  o jogo? A criança dividiu o brinquedo com algum amigo, vizinho 

ou  parente? A criança deverá desenhar em uma folha de sulfite o objeto  que mais deu trabalho para 

encontrar e entregar na UE em mãos da coordenadora pedagógica. O familiar responsável enviará, se  

possível, uma foto do movimento da criança no grupo de whatsapp,  administrado pela coordenadora 

pedagógica. Conforme o feedback  dos pais ou responsáveis forem chegando (que sua criança conseguiu  

ou não executar a atividade), o professor reavaliará a necessidade ou  não de mais atividades semelhantes 

para desenvolver tal habilidade.  Quando a criança conseguir montar uma figura, ela poderá contar a  sua 

experiência tendo a mãe ou adulto responsável como escriba. Essa  narrativa será entregue na UE para a 

coordenadora pedagógica. 

Agrupamento lll /C

Nome da professora: Adriana de Aguiar Toledo Andrade.

 JUSTIFICATIVA:
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        O planejamento das atividades tornou-se necessário para o registro das atividades que os professores estão 

desenvolvendo, assim como o planejamento prévio e pesquisa antecipadas das atividades para as crianças no 

ensino a distância.

        O objetivo geral desse planejamento é que a autoestima, a escolha, faz de conta, cuidados pessoais sejam 

estimulados, mesmo que em um ambiente que não seja a escola. 

        A organização do espaço e do tempo em momento de pandemia é importante para um desenvolvimento 

cognitivo saudável.

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

BNCC: (EI03CG05) Coordenar suas habilidades manuais no atendimento adequado a seus interesses e 

necessidades em situações diversas.

BNCC: (EI03EO03) Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de participação e cooperação.

BNCC: (EI03EO02) Agir de maneira independente, com confiança em suas capacidades, reconhecendo suas 

conquistas e limitações.

BNCC: (EI03TS02) Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem, dobradura e escultura, criando 

produções bidimensionais e tridimensionais.

BNCC: (EI03CG05) Coordenar suas habilidades manuais no atendimento adequado a seus interesses e 

necessidades em situações diversas.

DESENVOLVIMENTO:

A cigarra e a formiga – Fábula de Isopo.
Nessa semana será enviada para casa uma fábula. Os pais deverão ler a fábula para as crianças e fazer um 

desenho, uma releitura da história junto de seus filhos em folha avulsa.

Objetivos: desenvolver a concentração e a memorização, estimular a participação da família no momento de 

leitura com as crianças. 

Fábula: A Cigarra e a Formiga - Fábula de Esopo.

Kit de atividades: Uma fábula, um bilhete explicativo aos pais sobre o que é uma fábula? Orientação de explicar as 

crianças a moral da história e uma folha avulsa para a releitura.

Atividade: As crianças receberão um quebra-cabeça da fábula de Isopo – A cigarra e Formiga.

Objetivos: Desenvolver o raciocínio lógico, memorização, concentração.

Kit de atividades: Quebra cabeça e bilhete explicativo da atividade.
Semana especial para comemorar o dia das crianças;
Kit especial de atividades: Sacola surpresa com lápis de cor, e/ou giz de cera, e ou/ massa de modelar, e ou blocos 

coloridos e ou livros infantis e ou pintura de rosto... (o material disponível na escola no momento).

Objetivos: Comemorar o dia das crianças, desenvolver a coordenação motora fina e estimular a criatividade.
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Atividade: Dobradura da Cigarra em origami.

Kit de atividades: Um bilhete explicativo do passo a passo da dobradura e uma folha avulsa.

Objetivos: estimular o raciocínio lógico, dedução, memorização e incentivar as habilidades manuais.

Atividade: Jogo da memória.

Kit de materiais: Um jogo da memória com os desenhos da fábula de Isopo – A cigarra e a formiga.

Objetivos: Desenvolver o raciocínio lógico, dedução e estimular a concentração.

Atividade: Cores do semáforo.

Kit de materiais enviados para a confecção da atividade: 

Palito de sorvete;
Retângulo de papel;
Três círculos de papel color set, sendo 1 verde, 1 vermelho e 1 amarelo;
Um bilhete de orientação sobre a confecção do semáforo

Objetivos: Reconhecer as cores do semáforo e brincarem em casa, estimular as habilidades manuais na confecção 

da atividade, relembrar as cores do semáforo e classificar. 
Construção de carrinho de corrida com materiais reciclados. O kit de atividades será composto por:

Rolinhos de papel higiênico;
Uma tinta guache de pintura com os dedos e ou/ giz de cera, lápis de cor, canetinha...
Círculos de papel cartão para a colagem das rodas.

Objetivos: Desenvolver habilidades manuais e coordenação motora fina, estimular a concentração para a 

confecção da atividade e respeitar as regras de trânsito

Atividade: leitura e releitura da história “O sapo e o trânsito” (história sem autor).

Kit de atividade: Uma folha com a história “O sapo e o trânsito”, folha em branco para fazer a releitura da história 

e um bilhete explicativo sobre a importância da leitura e releitura.

Objetivos: Estimular a concentração, memorização e incentivar o gosto pela leitura.

Atividade: Dobradura “boca de sapo”.

Kit de atividade: Folha em branco para a confecção do origami e bilhete com as instruções de confecção da 

dobradura.

Objetivos: Desenvolver habilidades manuais, estimular a concentração e o raciocínio lógico e a memorização.

Atividade: Quebra cabeça.

Kit de atividades: será composto por um quebra-cabeça com desenhos relacionados às leis de trânsito. Ex: Uma 

criança esperando na faixa de pedestre o semáforo ficar verde para atravessar a rua.

Objetivos: Reconhecer as regras do trânsito, desenvolver a concentração, memorização e estimular o raciocínio 

lógico.
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Atividade: jogo dos sete erros.

Kit de atividades: será composto por um jogo dos sete erros com desenhos relacionados às leis de trânsito. Ex: 

Uma criança esperando na faixa de pedestre o semáforo ficar verde para atravessar a rua.

Objetivos: Reconhecer as regras do trânsito, desenvolver a concentração, memorização e estimular o raciocínio 

lógico.

Atividade: Leitura de rimas

Kit de atividades: será composto por várias rimas que os pais deverão ler para as crianças incentivando elas 

repetirem. O kit será composto por bilhete informativo sobre a atividade e também uma folha avulsa em branco 

para a criança fazer o desenho das rimas que mais gostou.

Objetivos: Desenvolver a concentração, memorização e estimular o raciocínio lógico.

Atividade: Dobradura

Kit de atividades: será composto por um bilhete informativo de como fazer a dobradura.

Objetivos: Desenvolver a concentração, memorização e estimular o raciocínio lógico.

Atividade: Quebra cabeça

Kit de atividades: será composto por um bilhete informativo de como realizar o quebra-cabeça. 

Objetivos: Desenvolver a concentração, memorização e estimular o raciocínio lógico.

INSTRUMENTO PARA DOCUMENTAÇÃO E REGISTRO:

        A documentação das ações realizadas pelo trabalho remoto acontecerá de forma diferenciada, pois sem uma 

interação na Escola com as crianças é preciso pensar em outras possibilidades para registrar os processos de 

aprendizagem e assim acompanhar como a Educação tem acontecido nesse tempo de distanciamento. 

        A Escola criou um grupo de Watsapp para manter o contato com todas as famílias. Essa ferramenta nos 

ajudará na captação e retorno das crianças ao receberem as propostas de brinquedos e brincadeiras em suas 

casas. As fotos, gravação de áudios e vídeos serão nossos instrumentos de registro para documentar esse trabalho 

de forma remota

INSTRUMENTOS AVALIATIVOS

Os instrumentos avaliativos serão vídeos e fotos que as famílias darão o retorno do feedback das famílias pela 

rede social whatsapp, através de vídeos e fotos.

Agrupamento III/D

Nome da Professora: Nádia Luíza Borges de Queiroz 

1 – JUSTIFICATIVA
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A brincadeira possibilita o desenvolvimento da habilidade motora, velocidade, atenção e concentração, percepção 

de espaço, planejamento e compreensão de ordens, memória e autoconfiança. 

Exercer uma escuta atenta para acolher as informações trazidas pelas crianças e possibilitar durante a brincadeira 

concentração e memorização através das orientações dadas, o momento requer que o um “mergulho” no 

imaginário.

A brincadeira proporciona para criança o momento de elaboração e organização da brincadeira, estimulando a 

percepção de espaço e a aprender esperar, também a competitividade saber administrá-la, para reconhecer suas 

habilidades e aprender a lidar com as frustrações de uma forma lúdica.
2 – OBJETIVOS

(EI03EO03)Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de participação e cooperação.

(EI03CG05)Coordenar suas habilidades manuais no atendimento adequado a seus interesses e necessidades em 

situações diversas.

(EI03TS02)Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem, dobradura e escultura, criando 

produções bidimensionais e tridimensionais. 

(EI03EF02)Inventar brincadeiras cantadas, poemas e canções, criando rimas, aliterações e ritmos. 

(EI03EF05)Recontar histórias ouvidas para produção de reconto escrito, tendo o professor como escriba. 

(EI03ET01)Estabelecer relações de comparação entre objetos, observando suas propriedades. 

(EI03ET04)Registrar observações, manipulações e medidas, usando múltiplas linguagens (desenho, registro por 

números ou escrita espontânea), em diferentes suportes. 
3 – DESENVOLVIMENTO

 Interpretar por vídeo a história do livro “A cesta de Dona Maricota”, interagir com os alunos sobre a leitura e 
depois cantar a música das “frutas”, depois propor o Jogo “Quem sou eu” Desenhar frutas em cada cartão;
Jogo de Dominó – Formas Geométricas;
 Vídeo de produção sobre os sinais de trânsito
Após a produção do vídeo explicando a importância e as sinalizações do trânsito, apresentar uma brincadeira 
para interagir e melhor compreensão.

Brincar de “Estátua do Semáforo”, inicia com uma dança que em cada cor do semáforo apresentada, a criança 

deverá dançar no ritmo correspondente. 

Ex: cor verde – dançar acelerado.

Cor vermelho – parado.

Cor amarelo – devagar.

 Jogo de memória: As peças serão postas com as figuras voltadas para baixo, para que não possam ser vistas. 
Cada participante deve, na sua vez, virar duas peças e deixar que todos as vejam. Caso as figuras sejam 
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iguais, o participante deve recolher consigo esse par e jogar novamente.
Alinhavo as Formas Geométricas: Os alinhavos serão feitos com EVA fixado no papelão, com desenhos e furos 
contornando os desenhos das formas geométricas, nos quais a criança vai passar o barbante.
A brincadeira é feita com dois ou mais participante. O barbante deve ser amarrado em dois cantos, 
permanecendo reto, em cima fixar a bexiga com o rolo de papel higiênico, assim que soltar a bexiga será 
lançada em uma distância relativamente média, o que determinará o vencedor da brincadeira
 Os 5 Sentidos: Cantar música “pula pipoquinha”, logo após explicar os 5 sentidos, e a atividade proposta é a 
criança ter estímulos dos 5 sentidos com pipoca – milho de panela, trabalhando a visão na preparação 
(auxílio de um adulto responsável), audição no estourar da pipoca e na música trabalhada, olfato para 
percepção do cheiro da pipoca, tato ao manusear a panela e ao tocar na pipoca, paladar ao experimentar.
 Contação de História: Pingo de Chuva de Mary França e Eliardo França
 Contação de História: Os Três Porquinhos 

INSTRUMENTOS AVALIATIVOS:

A avaliação será feita das fotos, vídeos e todo feedbac que as famílias estão dando de maneira virtual. Também a 

possibilidade de ser realizado online um pequeno questionário com as famílias.

Agrupamento III / E

Nome da Professora: Dayana Karolina Gaspar Mendes

JUSTIFICATIVA

Um desafio na educação infantil – aulas virtuais.

Muito se tem falado de aulas remotas ou virtuais, mas para a Educação Infantil realmente tem sido um dos 

grandes desafios, algumas perguntas e indagações permeiam esse universo uma delas são; como passar um 

ensino de qualidade e ainda conseguir sanar algumas preocupações dos educadores como por exemplo, em 

relação a exposição longa dos pequenos nas telas. Pensando nisso esse plano de ensino contemplara jogos, 

brincadeiras e atividades que serão enviadas para a casa e produção de vídeos com músicas.

E assim, as famílias contribuirão com esse elo tão importante (escola / família afinal de contas, para desenvolver 

as atividades pedagógicas enviadas a presença da família é importante. Mais do que presente, a família fazer 

parte na rotina escolar com mais efetividade.

As atividades para alunos menores são mais lúdicas e precisam ser menos complexas em função da dependência 

e reatividade dos pequenos, uma característica da Educação Infantil. Isto é, na escola ou em casa. 

A pandemia pegou o mundo de surpresa, e na educação também, não foi diferente e estamos tentando nos 

reinventar, recompor e reelaborar de forma assertiva e eficiente e alguns dos recursos que será muitos utilizados 

são os e-mails, redes sociais, WhatsApp etc. Essas são algumas das formas que as escolas encontraram para 

continuar a escolarização dos alunos de forma não-presencial e manter esse vínculo afetivo.

 O Brincar
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É por meio das brincadeiras que as crianças emergem no processo de aprendizagem, facilitando a construção da 

autonomia e criatividade. Dessa forma, a criança se desenvolve integralmente, abrangendo os âmbitos sociais, 

afetivos, culturais, cognitivo, emocionais e físico.

Através do brincar a criança se comunica com o mundo e consigo mesma, por isso uma das melhores formas de 

acompanhar e incentivar o processo de aprendizagem é proporcionar um ambiente exploratório e cheio de 

novidades. Para a criança, a brincadeira é uma forma privilegiada de interação com os outros sujeitos, adultos e 

crianças, com objetos e a natureza a sua volta. É na imaginação que residem todos os elementos do brincar, 

portanto não é necessário que haja objetos estruturados para o brincar acontecer, ele se dá nas relações, nas 

“coisinhas” que encontramos no chão, na natureza a nossa volta e nas encenações cotidianas.

Os jogos proporcionam momentos de prazer, motivando a criança a aprender de forma divertida possibilitando o 

desenvolvimento de habilidades peculiares. De maneira geral, os jogos estimulam cooperação, determinação, 

cumprimentos de regras e constrói a relação de interação com o outro.

A importância de incluir diferentes tipos de jogos: motores, cognitivos, intelectuais, competitivos, cooperativos, de 

faz de conta, simbólicos, jogos de construções entre outros de maneira lúdica e educativa.

Parte do princípio para esse plano é estar inserindo os jogos e brincadeiras na programação pedagógica para 

auxiliar na construção e transformação da história da criança e da sociedade que ela está inserida, pois, nos jogos 

e nas brincadeiras a criança pode agir com liberdade e espontaneidade e, quando tem oportunidade de 

protagonizar situações, tornar-se condutora da atividade. 

De acordo com Kishimoto (2002) o jogo é considerado uma atividade lúdica que tem valor educacional, a utilização 

do mesmo no ambiente escolar traz muitas vantagens para o processo de ensino aprendizagem, o jogo é um 

impulso natural da criança funcionando, como um grande motivador, é através do jogo obtém prazer e realizar um 

esforço espontâneo e voluntário para atingir o objetivo, o jogo mobiliza esquemas mentais, e estimula o 

pensamento, a ordenação de tempo e espaço, integra várias dimensões da personalidade, afetiva, social, motora 

e cognitiva.

2 - Objetivos BNCC.

Tendo em vista os eixos fundamentais para a primeira etapa da educação básica que consiste e que envolve 

interações e brincadeiras e que proporcionam o direito de aprendizagem e desenvolvimento garantido, na 

Educação infantil.

Impulsionar as condições para que as crianças aprendam em situações que desempenhem um papel ativo e o 

envolvimento com experienciais e vivências significativas, nas quais possam construir significados sobre si, os 

outros e o mundo social e natural.

(EI03ET04) Registrar observações, manipulações e medidas, usando múltiplas linguagens (desenho, registro por 

números ou escrita espontânea), em diferentes suportes.
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(EI03ET07) Relacionar números às suas respectivas quantidades e identificar o antes, o depois e o entre em uma 

sequência. 

(EI03ET01) Estabelecer relações de comparação entre objetos, observando suas propriedades. 

(EI03EF01) Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências, por meio da linguagem oral e escrita 

(escrita espontânea), de fotos, desenhos e outras formas de expressão.

(EI03EO02) Agir de maneira independente, com confiança em suas capacidades, reconhecendo suas conquistas e 

limitações.

(EI03EO04) Comunicar suas ideias e sentimentos a pessoas e grupos diversos. 

 
3 – DESENVOLVIMENTO

Descrição das atividades de interação e diálogo com as crianças e família:

Confecção de jogos com materiais reciclados e de papelaria.
Jogos de construção (tangaram)
Jogos de tabuleiros.
Atividades com alinhavos.
Jogos corporais e movimentos (jogo do pinguim com bexigas). Ajudam as crianças a se expressar melhor, 
desinibirem, a perder a timidez, ajudam na coordenação motora e nas relações pessoais.
Confecções de máscaras de animais.

Jogos matemáticos em que há a utilização de peças, que ajudam no aprendizado, na contagem e no 
raciocínio.
Confecção labirinto com canudos.
Brinquedo de materiais reciclados(Dragão)
Atividades que estimulam a psicomotricidade, coordenação motora fina, coordenação global etc. Podem ser 
repetidas muitas vezes, em casa. Enviar sugestões de brincadeiras para as famílias realizarem com as 
crianças.
Vídeos para aproximar e estimular o laço afetivo de professora e criança.
Experiências científicas. Propor atividades onde se incentive as descobertas, experiências que estimulem a 
curiosidade como por exemplo: Criar um kit de ciências com um copo de plástico, três grãos de feijão, um 
chumaço de algodão e enviar para casa. Essa é uma maneira das crianças acompanharem as etapas em 
desenvolvimentos do grão.

Outra forma de interação é enviar fotos do ambiente escolar: do jardim, da pracinha, do refeitório, da sala 
de aula… Também, dos profissionais da escola, da professora, da recepcionista, dos monitores, das pessoas 
que fazem a limpeza, das cozinheiras e da direção, por exemplo. A atividade é pedir que a criança mostre 
aos pais os lugares que ela mais gosta, que fale o nome das pessoas, que conte o que se lembra e do que 
tem saudades essa é uma maneira de proporcionar o vínculo com a escola. Esse registro, certamente, 
facilitará a readaptação das crianças quando volta às aulas.
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Sugerir à família atividade de leitura infantil. Pedir que eles leiam um livro para as crianças e, depois, 
registrem em vídeo a interpretação desse livro pela criança. Ela também pode desenhar.

Propor atividades factíveis. As atividades sugeridas devem ser possíveis de serem realizadas com objetos e 
materiais encontrados em casa.

Produzir material assertivo. Os pequenos perdem o interesse rapidamente, clareza e objetividade são 
fundamentais na educação remota de crianças.

Educar para o respeito a Diversidade

Para que isso seja possível, a escola precisa reconhecer os próprios desafios e encontrar estratégias pedagógicas 

para que práticas discriminatórias sejam superadas por meio de um sistema educacional inclusivo ― o que gerará 

alterações na organização estrutural e cultural do ambiente escolar.

Para que a escola possa ser considerada inclusiva de fato, é preciso que receba e acolha os alunos, independente de 

suas condições de qualquer ordem que sejam, tendo como objetivo básico desenvolver uma pedagogia que seja 

capaz de educar e incluir todos aqueles que apresentem dificuldades, sejam elas educacionais, temporárias ou 

permanentes, conforme afirma Mantoan (2008.

Educar para a diversidade realizando ações e proporcionando o conhecimento para as crianças, através do 

respeito com as manifestações e tradições culturais, principalmente as brasileiras, o respeito e o combate a toda e 

qualquer forma de discriminação, valorização de sua cultura e de seu grupo social. 

Promover através de hábitos constante a prática do bem, da conduta moral, exemplificadas em ações diárias 

busca-se um ambiente inclusivo a todos, que acolha, respeite e esteja em constate significação e busca de 

aprendizagem.

A proposta é fornecer um ambiente escolar mesmo que virtualmente, acolhedor, rico em conhecimento e em 

cumplicidade, e ações que devem explorar e estimular uma educação integradora contemplando toda a 

diversidade que entrelaça na vida social.

4 – Objetivos

Ampliar as possibilidades de adaptação ao “novo normal” criando possibilidades de diálogos, interações, 
vínculos com as crianças pequenas e famílias, valorizando a escuta, a fala, pensamentos e a imaginação.

Observar e explorar o ambiente com atitude de curiosidade, percebendo-se cada vez mais como integrante, 
dependente e agente transformador do meio ambiente, valorizando atitudes que contribuem para sua 
conservação;
Brincar, expressando emoções, sentimentos, pensamentos, desejos e necessidades;

Priorizar vivências lúdicas através de atividades pedagógicas, jogos e brincadeiras direcionadas e 
espontâneas, incentivar as crianças para que mesmo em casa participem das brincadeiras e atividades 
pedagógicas propostas pela professora.
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Proporcionar as crianças um aprendizado continuo sobre respeito ao outro e diferenças, valores, regras de 
convivência. 

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;

Ampliar a participação das famílias no processo pedagógico, valorizando sua cultura e promovendo 
momentos de troca de experiências que enriqueçam a trajetória da criança na Unidade Educacional.

5 – INSTRUMENTOS PARA DOCUMENTAÇÃO REGISTRO: 

A documentação das ações realizadas pelo trabalho remoto acontecerá de forma diferenciada, pois sem 

uma interação na Escola é preciso pensar em outras possibilidades  para registrar os processos de 

aprendizagem e assim acompanhar como a Educação tem acontecido nesse tempo de distanciamento. 

A Escola criou um grupo de Watsapp para manter o contato com todas as famílias. Essa ferramenta nos 

ajudará na captação e retorno das crianças ao receberem as propostas de brinquedos e brincadeiras em 

suas casas. As fotos, gravação de áudios e vídeos serão nossos instrumentos para documentar esse 

trabalho de forma remota 

        6 - AVALIAÇÃO:

        A avaliação será feita através das fotos, vídeos e todo feedback que as famílias estão dando de maneira 

virtual. Também a possibilidade de ser realizado online um pequeno questionário com as famílias.

Agrupamento III/ F

Nome da Professora: Priscila 

Introdução (Justificativa)

Durante nossa infância, as brincadeiras fazem parte do nosso desenvolvimento, através delas, entendemos o 

mundo a nossa volta e concretizamos essas observações em aprendizados para as nossas vidas. Brincadeira é 

coisa séria! Ao interpretar o pai, mãe ou bebê da casa, a criança está entendendo seu papel na sociedade e ao 

brincar com aviões, carros e bola, estão a brincar com a matemática! Sem ao menos perceber, nossas vidas são 

cheias de aprendizados em suas entrelinhas, nos fazendo capazes ou não de sermos cidadãos, dependendo das 

“influências” que recebemos.

As relações precisaram ser reelaboradas, o que antes era contato físico, hoje precisa ser virtual, mas sem 

deixar de lado o desenvolvimento afetivo e emocional, visto que, a inteligência emocional da criança em período 

de isolamento social, tende a ser algo de suma importância.
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Objetivos: (BNCC)

Nosso planejamento visa o desenvolvimento integral das crianças, ou seja, não apenas o cognitivo, mas 

também o físico e o socioemocional, fazendo valer seus direitos como: Conviver, brincar, participar, explorar, 

expressar e conhecer-se. 

Neste tempo em que estamos em isolamento social, estes direitos, por vezes, ganharam novas 

ressignificações, onde o grupo social é somente o que estão na mesma casa da criança.

Dentro dessa nova perspectiva, elaboramos vídeo atividades e estímulo à construção de brinquedos, de 

forma que haja reflexão por parte tanto da criança, quanto da família, abrangendo os campos de experiência 

descritos na BNCC, são elas: “O eu, o outro e o nós”, “Corpo, Gestos e Movimentos”, “Traços, Sons, Cores e 

Formas”, “Escuta, fala, pensamento e imaginação” e “Espaços, Tempo, Quantidades, Relações e 

Transformações”, 

-Desenvolvimento: (descrição das atividades)

A abordagem pedagógica que adotamos é a de Maria Montessori, cuja práxis esta voltada para elementos da 

natureza e objetos não estruturados, fazendo com que a criança seja protagonista em seu aprendizado, ofertando 

a ela, possibilidades de criações por meio de materiais que ela mesma irá dar significações e reinventando 

possibilidades, desenvolvendo raciocínio lógico, coordenação motora e incentivo às suas potencialidades, nas 

diversas áreas: cognitivo, motor, social, emocional e afetivo. Na educação infantil estamos sempre desafiando as 

crianças para que se superem, sendo desafiadas a “construírem” seus próprios brinquedos!

        Seguindo a prática Montessoriana, junto com o fator Pandemia, estamos ofertando às crianças, 

semanalmente (os pais buscam na escola), o ‘Kit Criativo”, onde contém materiais e instruções para que ela 

mesma construa seu brinquedo ou brincadeira.

        Como via de facilitar a busca dos “Kits Criativos” e mantendo o isolamento social, os responsáveis das 

crianças irão buscar uma sacola no fim de cada mês, dentro haverá os kits semanais; ao que será enviado um 

vídeo explicativo sobre tudo o que contém dentro da sacola mensal e como confeccionar/brincar com cada kit 

criativo (kit semanal).

Vídeo de apresentação: professora irá fazer um vídeo onde fala o nome de todas as crianças, buscando criar 

vínculos.

“Jogo da Velha”: preparado para que haja a confecção pela criança;  está sendo enviado pedras e tinta dentro de 

um saquinho de TNT com o tabuleiro desenhado nele. A criança poderá pintar as pedras com diferenciação para 

fazer os 2 times necessários para esta brincadeira/ jogo. Enviado instruções da brincadeira/jogo aos responsáveis 

da criança. (enviar no kit criativo)

Semana da Criança: enviado 2 vídeos: Contação de História “Faniquito e Siricutico no Mosquito”/ Música “Dança 

dos Bichos” da Eliana, gravado com todas as professoras.

Confeccionado máscaras de animais para envio às crianças. (enviar no kit criativo)
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Vídeo: “Criando Arte”, onde a professora irá de forma lúdica, apresentar alguns nomes das Arte Plásticas – pintura 

em tela.

“Quadro Criativo”: pintura em papel kraft com cola colorida (enviar no kit criativo)

Vídeo Explicativo: professora explicando todas as atividades de outubro.

“Personagens de Massinha”: massinha de modelar, palitos de sorvete e olhinhos vivos para montar seus bonecos/ 

personagens, incentivando a criatividade. (enviar no kit criativo)

Vídeo Contação de História: a definir

“Painel da Natureza”: um quadro de papelão envolto com barbante em que a criança enrosque/prenda elementos 

da natureza – folhas, gravetos, flores. (enviar no kit criativo)

Vídeo musical: a definir 

“De Onde Sou”: enviar à criança cenários diferentes e personagens para colocar cada um em seu respectivo 

cenário. Exemplo: cenários de floresta, oceano e céu; animais diversos dos três habitats. (enviar no kit criativo).

Vídeo: Construção do brinquedo Vai e Vem

“Vai e Vem”: criar brinquedo através de reciclagem, como garrafinhas pet, utilizando barbante, argolas e fita 

adesiva colorida para decoração. (enviar no kit criativo)

Vídeo: Construção do brinquedo Vai e Vem

“Vai e Vem”: criar brinquedo através de reciclagem, como garrafinhas pet, utilizando barbante, argolas e fita 

adesiva colorida para decoração. (enviar no kit criativo)

Vídeo Explicativo: professora explicando todas as atividades de outubro.

“Tapete do Pulo”: um tapete de TNT com pegadas dos dois pés, em direcionamentos diferentes, convidando a 

criança a realizar o trajeto pelo tapeto pulando com os pés nas direções indicadas. (enviar no kit criativo)

Vídeo Explicativo: professora explicando todas as atividades de outubro.

“Tapete do Pulo”: um tapete de TNT com pegadas dos dois pés, em direcionamentos diferentes, convidando a 

criança a realizar o trajeto pelo tapeto pulando com os pés nas direções indicadas. (enviar no kit criativo).

Vídeo: a definir

“Teatro de Sombras”: um pequeno cenário com personagens que as crianças irão desenvolver a história. (enviar 

no kit criativo)

Vídeo: a definir

Sacolinha com variados brinquedinhos e brincadeiras para encerramento do ano letivo. (data a definir), (enviar no 

kit criativo).

4 -Instrumentos para documentação: Registros

Gravamos e disponibilizando vídeos semanais (WhatsApp e Facebook) com contação de história, incentivo e 
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conscientização da higiene individual, confecção de brinquedos, parlendas e músicas.

5 -Instrumentos Avaliativos:

Como meio de acompanhar o processo de cada criança, solicitamos aos pais que nos envie fotos e vídeos 

das crianças e suas criações a partir do material que disponibilizamos, assim há uma troca e interação entre 

escola x professor x criança.

Nós, como educadores e mediadores do aprendizado, estamos a todo momento nos reinventando, para 

proporcionar ás crianças momentos de brincadeiras e exploração de elementos que a viabilizem ser uma criança 

potente e se entenda como um ser individual, porém participante e produtor da sociedade em que vive e está 

inserida.

 

3.1.4 - As aprendizagens e conhecimentos construídos por meio das
ações educacionais vivenciadas entre as crianças e adultos nos
tempos e espaços educativos

Compartilhar com a infância seus processos de aprendizagem exige uma reflexão sobre as implicações 

educacionais que as interrupções da ação das crianças com base no tempo do adulto podem ter nos processos de 

cada criança. Com base nessa premissa vivenciamos em 2020 um tempo adverso no qual os adultos repensaram 

seus tempos e como esse tempo prolongado dentro de suas casas possibilitaram mais contatos e afetos com as 

crianças e contribuíram para experiência única de aprendizagem no contexto familiar sem pressa e com muita 

qualidade. Desta forma, a escola precisou reinventar sua prática e pensar em uma reorganização do trabalho 

pedagógico para dar continuidade as aprendizagens que nesse contexto pandêmico seriam realizadas em casa. 

Atendendo então ao disposto da SME nº06/2020 que traz princípios norteadores para a elaboração desse novo 

planejamento no segundo semestre de 2020.

        Devido a Pandemia da Covid-19 e a necessidade do isolamento social para evitar a disseminação do vírus, se 

faz necessário a reorganização das nossas ações, considerando a nova realidade vivida, ações essas que 

considerem a necessidade e o interesse das crianças, estabelecendo vínculos com as mesmas e diálogos com as 

famílias buscando oportunizar e garantir o direito das crianças, ao bem-estar, a expressão, ao movimento e 

segurança e ao contato com o lúdico através produzidos ´pelas educadoras. 

        As ações do CEI João Batista Nardi Neto foram desenvolvidas em conformidade com as Diretrizes Curriculares 

de Educação Infantil de Campinas, levando em consideração os interesses das crianças em suas ações, mas com 

intencionalidade pedagógica, tendo clareza do que as crianças devem aprender nos primeiros anos de vida, 

assegurando-lhes o direito de conviver, brincar, participar, explorar, expressar-se e conhecer-se, respeitando 

sempre a infância plena a qual as crianças têm direito. As Diretrizes apontam para ações a serem desenvolvidas 

como o conto de histórias, a oportunidade de muitas formas de expressão artísticas e sensoriais, do cuidar, 
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alimentar, proporcionar jogos, disponibilizar materiais, brinquedos e outros objetos que levem as crianças a sair do 

comum e maravilhar-se dentro dos eixos: Brincar/Educar/Cuidar.         Estimulando a participação da criança nas 

atividades que promovam o desenvolvimento da psicomotricidade: a expressão corporal, a produção de 

movimentos e danças, atividades rítmicas, imitação, brincadeiras de equilíbrio, atividades de orientação temporal; 

ouvir histórias, socialização e interação nas brincadeiras e jogos, nas atividades de construção de identidade, meio 

ambiente, reciclagem, alimentação saudável na entrega de alimentos, nos estímulos a leitura com a entrega de 

Kits do Palavra Cantada, músicas, cantigas de roda, brincadeiras cooperativas em família, faz de conta, produção, 

imaginação e criatividade, contar o que vê em fotos, gravuras, contar histórias de seu próprio desenho, Kit 

sensorial com diferentes materiais, tampinhas, grãos e outros e na construção de brinquedos com sucatas.

        Construímos nossa relação pedagógica com o educando no dia a dia de nossa prática pedagógica. É nessa 

relação que educador e educando, mediados pelo que querem aprender descobrir, experienciam-se como pessoas 

que pensam, sonham e desejam. 

        Neste contexto Pandêmico pensamos em estratégias que alcançassem as crianças  diminuindo assim o 

distanciamento da escola e estabelecendo o vínculo, por sua vez tão essencial na Educação Infantil. Em reunião 

com a equipe pedagógica chegamos em consenso em produzir sacolas de possibilidades contendo materiais para 

serem explorados pelas crianças em suas casas, aguçando a curiosidade e estimulando a criatividade e 

estimulando as aprendizagens. Produção de vídeos com histórias, músicas, experiências e brincadeiras 

posteriormente enviados pelo de grupo de watsapp. 

         As sacolas de possibilidades foram produzidas mensalmente pelas professoras e entregues na escola para 

serem retiradas pelas famílias no momento também de entregas de Cesta Básicas e Kits hortifrúti enviados pelo 

CEASA. 

        No momento de entrega da sacola de possibilidades orientamos às famílias como procederem em casa com 

as crianças sem deixá-los ansiosos em ter que cumprir tarefas ou atrapalhar a rotina das famílias em casa. 

Observamos a receptividade das famílias que conseguiram vir buscar as propostas na escola e os relatos de como 

as crianças ficaram felizes em recebê-las, pois algumas famílias conseguiram gravar esses momentos e enviar no 

grupo de watsapp da Instituição, os recadinhos das crianças nos fez perceber o quanto a escola faz falta na vida 

de uma criança. As interações que foram interrompidas ganharam acesso virtual para amenizar o isolamento e 

manter o vínculo afetivo entre as crianças e com as professoras. Em contrapartida as professoras também 

produziram vídeos encantadores que continuaram alimentando o imaginário das crianças e garantindo assim que 

a aprendizagem continuasse mesmo distantes uns dos outros.

        Nossa equipe pedagógica realizou um trabalho mais efetivo no mês de setembro pois até então nosso quadro 

estava completo e esperando contratação. 
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3.2 - Estratégias para avaliação do Projeto Pedagógico do ano em
curso

Acreditamos que a avaliação enriquece e ressignifica nossa prática pedagógica e deve envolver toda a

comunidade escolar como instrumento de aperfeiçoamento tornando possíveis as ações que permeiam a

execução do Projeto Pedagógico.

A avaliação interna acontecerá por meio das Reuniões de Planejamento e Avaliação Institucional (RPAI),

Comissão Própria de Avaliação (CPA), Conselho de escola e Reuniões com as famílias com o intento de aprimorar

nossa prática. A Avaliação Institucional ocorrerá no âmbito interno da Unidade, com o objetivo de envolver toda

a comunidade escolar.  As estratégias utilizadas para avaliarmos nosso Projeto Pedagógico será:

·         Apresentação e discussão do Projeto Pedagógico;

·         Formulários do google para mapear sobre o ensino-aprendizagem oferecido e vivido no CEI;

·         Avaliar nossas propostas com as crianças por meio de roda de conversa, fotografias, vídeos, desenhos,

etc;

·         Os relatórios da trajetória educacional da criança;

·         A proposta curricular;

·         Os objetivos da Educação Infantil e da Educação Especial;

·         Os planos de trabalho dos educadores;

·         Os programas e projetos;

·         A organização dos tempos e espaços educativos;

·         Os indicadores internos e externos da aprendizagem;

·         A metodologia e os registros dos processos avaliativos;

·         Comprometimento, criatividade e entusiasmo com a função desempenhada;

·         Intencionalidade nas propostas pedagógicas;

·         Utilização de inúmeros meios de registros realizados pela equipe pedagógica como diário de classe, plano

de ação, diário de bordo, desenhos, pesquisas, relatórios, etc, a fim de nortear e fortalecer nosso trabalho.

A avaliação deve ser contínua, baseada nas ações e reflexões do coletivo, através das brincadeiras, interesses,

propostas didáticos pedagógicas e interações no cotidiano. Utilizaremos como referência os Indicadores de

Qualidade na Educação Infantil (MEC), a fim de explorar e avaliar o Projeto Pedagógico em curso e o

desenvolvimento institucional. O documento foi elaborado para oferecer parâmetros às unidades da Educação
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Infantil que pretendem avaliar-se.

 

·         DIMENSÃO DE PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL

·         DIMENSÃO DE MULTIPLICIDADE DE EXPERIÊNCIAS E LINGUAGENS

·         DIMENSÃO DE INTERAÇÕES

·         DIMENSÃO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE

·         DIMENSÃO ESPAÇOS, MATERIAIS E MOBILIÁRIOS

·  DIMENSÃO FORMAÇÃO E CONDIÇÕES DE TRABALHO DAS PROFESSORAS/ES E DEMAIS PROFISSIONAIS

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

SOCIAL

 

Mensalmente nos encontros de formação entre pares é avaliado nossas propostas, as metas, objetivos

alcançados, analisando o que ressaltou de positivo e em que âmbito precisamos melhorar.

                        Trimestralmente nosso Projeto Pedagógico é avaliado pelo Núcleo de Ação Educativa Descentralizada

(NAED) pela Supervisora da Unidade Educacional.

No final do ano é elaborado pela equipe gestora e equipe pedagógica um Relatório Anual apresentando o

Projeto Pedagógico desenvolvido durante o ano.

 

 
 

4 - Planos de Trabalho

4.1 - Plano de ação pedagógica do CEI

Oferecer palestras nos encontros de formação com convidados que discorram sobre
assuntos de interesse da comunidade escolar no intuito de enriquecer nossas práticas.

Meta(s) definida(s)
Organizar uma roda de conversa com os Conselheiros Tutelares da região Sul para
discorrer sobre os direitos e deveres da família, escola e profissionais;
Convidar um palestrante para discorrer sobre protocolos sanitários;
Oferecer uma palestra sobre o uso e compartilhamento de práticas pedagógicas
envolvendo as tecnologias digitais de comunicação e informação.

Ação(ões)s para o cumprimento da(s) meta(s)
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Entrar em contato com o Conselho Tutelar Sul através de ligação telefônica para
convidá-los a participar da roda de conversa;
Enviar e-mail para a Vigilância Sanitária Visasul, convidando para uma palestra
sobre os protocolos sanitários;
Convidar um profissional da área de tecnologia digital.

Principal(is) responsável(is) pela(s) ação(ões)
Equipe Gestora

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

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

Há necessidade de treinamento de rota de fuga e abandono com toda a equipe da Unidade.

Meta(s) definida(s)
Realizar um treinamento para os procedimentos adequados em caso de sinistro ou
risco grave e eminente, criando condições para uma desocupação rápida e segura.

Ação(ões)s para o cumprimento da(s) meta(s)
Acionar o Corpo de Bombeiros para realizar o treinamento.

Principal(is) responsável(is) pela(s) ação(ões)
Equipe Gestora

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

Cronograma da(s) ação(ões) planejada(s)
Segundo semestre

Realizar a cobertura do pátio.

Meta(s) definida(s)
Proporcionar um espaço acolhedor, que possibilite a realização de eventos,
propostas pedagógicas e festas.

Ação(ões)s para o cumprimento da(s) meta(s)
Solicitar a SME/CAE a construção do pátio.

Principal(is) responsável(is) pela(s) ação(ões)
Equipe Gestora
SME/CAE
Organização GOE

Indicador(es) para monitoramento da(s) ação(ões)
Espaço agradável e convidativo.

Cronograma da(s) ação(ões) planejada(s)
Segundo semestre.

Construção e manutenção de um jardim sensorial e horta.

Meta(s) definida(s)
Organizar um espaço com intencionalidades e cheio de significados.

Ação(ões)s para o cumprimento da(s) meta(s)
Seleção dos materiais para o jardim sensorial;
Montagem do jardim;
Pintura dos pneus;
Compra da terra e plantio.

Principal(is) responsável(is) pela(s) ação(ões)
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Equipe pedagógica
Zelador
Equipe Gestora

Indicador(es) para monitoramento da(s) ação(ões)
Espaço que instigue práticas concretas com a natureza.

Cronograma da(s) ação(ões) planejada(s)
Primeiro semestre.

Oferta de brinquedo no parque para crianças com deficiência.

Meta(s) definida(s)
Disponibilizar brinquedos adaptados.

Ação(ões)s para o cumprimento da(s) meta(s)
Realizar solicitação de brinquedos adaptados para atender as crianças público alvo
da Educação Especial.

Principal(is) responsável(is) pela(s) ação(ões)
Equipe Gestora
SME

Indicador(es) para monitoramento da(s) ação(ões)
Espaço que ofereça muitas experiências e opções de brincadeiras.

Cronograma da(s) ação(ões) planejada(s)
Segundo semestre

Dispor de um espaço destinado a leitura, ao acesso a diversos gêneros literários.

Meta(s) definida(s)
Construir um espaço itinerante com diversas opções de leituras.

Ação(ões)s para o cumprimento da(s) meta(s)
Organizar um espaço ao ar livre reservado para apresentar diversos livros;
Criar uma fantasia com diversos apetrechos para convidar as crianças a
conhecerem o espaço;
Tornar esse momento envolvente, regado de novidades, curiosidades e
aprendizagens significativas.

Principal(is) responsável(is) pela(s) ação(ões)
Equipe pedagógica
Coordenadora Pedagógica

Indicador(es) para monitoramento da(s) ação(ões)
Há espaço para organizarmos uma biblioteca?
Ferramentas inovadoras

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

A Unidade Educacional disponibiliza cursos ou formações que tratam o tema Primeiros
Socorros como imprescindível no âmbito escola?

Meta(s) definida(s)
Realizar um treinamento com a equipe.

Ação(ões)s para o cumprimento da(s) meta(s)
Convidar um palestrante para ministrar esse treinamento para toda a equipe.

Principal(is) responsável(is) pela(s) ação(ões)
Equipe Gestora

Indicador(es) para monitoramento da(s) ação(ões)
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Capacitação / treinamento
Cronograma da(s) ação(ões) planejada(s)

Segundo semestre

 

4.2 - Plano de acompanhamento dos indicadores internos e externos
da aprendizagem

O processo avaliativo de acompanhamento das aprendizagens das crianças deve se fazer presente em todo o

momento. A partir desse olhar, será (re) direcionado nossas propostas pedagógicas, de forma a buscar melhorias

e ferramentas no intuito de enriquecer nosso trabalho.

Cada criança possui suas peculiaridades, uma bagagem própria, que a diferencia e a faz única em suas

produções, formas de expressão e aquisição de conhecimentos.

O acompanhamento é realizado através de registros da relação da criança com o meio, com as aprendizagens e

com si mesma. A observação será nossa aliada nesse processo, pois é por meio dela que o educador conhece o

seu grupo, criam e recriam possibilidades, analisa as características pessoais, emoções, interesses, frustrações,

inseguranças, progressos, medos e tudo que envolve o ensino aprendizagem.

Outra ferramenta será a coleta de dados sobre a aprendizagem. Por meio do planejamento é apresentado o que

se espera em termos da faixa etária, a aquisição das habilidades, o entusiasmo e destreza nas propostas

apresentadas e vivenciadas.

Trimestralmente será realizado um registro coletivo contendo questões envolvendo toda a aquisição e produção

de conhecimento. Vale ressaltar que as crianças participarão desse registro através de pinturas, relatos, escrita

tornando nosso planejamento vivo, potente e significativo para todos que fazem parte desse processo.

A observação deve ser minuciosa de cada criança, comparando-a apenas consigo mesma, nos tempos e espaços

em que realiza as propostas, é instigada a pensar, questionar, negociar através da ludicidade, analisando as

relações entre pares e materiais disponibilizados e as formas em que se dá ou necessita do acompanhamento dos

educadores.

O caderno de recados é nosso meio de comunicação diário entre família e escola. Através dele dialogamos sobre

o comportamento, rotina, recados, solicitações e esclarecimentos de dúvidas e questionamentos. Além disso, a

equipe educativa constrói um relatório semestral com a trajetória educacional da criança. Esse relatório é

apresentado a família em reunião de pais e inserido no Sistema Integre.

As tomadas de decisão do educador deve envolver analise, reflexão e levar em consideração o tempo de cada

criança em suas realizações.

A avaliação deve ser leve, empática, respeitosa possibilitando diversas experiências através das propostas

dispostas no Plano de ação mensal.
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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

O CEI João Batista Nardi Neto tem sua equipe gestora composta pela Diretora Educacional e Orientadora que
atuam em consonância com as Diretrizes Municipais de Campinas que norteiam as atividades pedagógicas da
Unidade. A organização da Equipe Gestora contempla o horário estabelecido de funcionamento da Unidade, com
a presença, ao mesmo, de um membro da equipe gestora.

Todas as ações desenvolvidas na Unidade é embasada no regimento e propostas pedagógicas que regem a
educação infantil, proporcionando condições de funcionamento das estratégias educacionais, uso do espaço físico
e horário, calendário escolar, que possibilita através dos mesmos a execução, avaliação e aperfeiçoamento.

A Gestão Escolar ao realizar suas ações prioriza a escuta empática entre os envolvidos nas relações pedagógicas
e administrativas ressaltando os objetivos, concepções e pretensões com cada ação. Além de coletivizar os
processos pedagógicos, fomentar reflexões acerca de uma prática que acolhe e respeita.

 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO DIRETOR PEDAGÓGICO

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

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

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

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

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

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

Articular a Unidade Escolar com os demais organismos da comunidade: Associação do bairro, Posto de Saúde,
Guarda Municipal, Vigilância Sanitária, etc

Administrar o cotidiano escolar;

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

Zelar pelo cumprimento da legislação em vigor, dos procedimentos gerais, normas internas e descrição de
funções;

Acompanhar o processo ensino-aprendizagem;

Informar oficialmente à Secretaria Municipal de Educação e a Instituição, dificuldades no gerenciamento da
Unidade Escolar, bem como solicitar providências no sentido de supri-las;
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Contribuir junto com a comunidade educativa, na valorização do espaço escolar, bem como na sua conservação;

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

Buscar em conjunto com a Equipe Pedagógica, professores e pais, a solução dos problemas referentes à
aprendizagem dos alunos;

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

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

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

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

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

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

Fomentar a participação de cursos, seminários, encontros, mostras culturais e outros, buscando fundamentação,
atualização e redimensionamento de sua função;

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

Administrar os recursos financeiros e patrimônio da Unidade Escolar;

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

Aplicar normas, procedimentos e medidas administrativas e pedagógicas consubstanciadas a Secretaria Municipal
de Educação e Conselho Municipal de Educação;

Cumprir e fazer cumprir as determinações legais estabelecidas pelos órgãos competentes, bem como comunicar
as irregularidades da Unidade Escolar, buscando medidas saneadoras;

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

Desenvolver o trabalho de Direção, considerando a ética profissional;

Cumprir a legislação vigente;

Realizar outras atividades correlatas com a função;

Respeitar e cumprir os procedimentos gerais do CEI e normas internas da creche;

Reunir com a Equipe Gestora semanalmente para listar e analisar o andamento da Unidade.
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DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO COORDENADOR PEDAGÓGICO

ü  Articular e coordenar a elaboração da proposta Pedagógica, com foco em competências e habilidades;

ü  Coordenar as atividades de acompanhamento e avaliação da proposta Pedagógica, Planos de ação e Projetos
Educacionais;

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

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

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

ü  Acompanhar e avaliar os resultados dos alunos com dificuldade de aprendizagem, redefinindo estratégias
junto com os educadores;

ü  Recomendar mudanças na forma de ensinar dos educadores para fortalecer suas habilidades em sala de
aula, estabelecendo uma relação de ajuda mútua;

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

ü  Orientar os educadores a explorar as potencialidades didáticas dos projetos em relação aos objetivos de
ensino;

ü  Planejar, coordenar e acompanhar o trabalho docente coletivo (TDC);

ü  Atuar como facilitador nos encontros de trabalho docente coletivo, estimulando a participação, comparando
diferentes pontos de vista, identificando os pressupostos de cada interpretação e analisando a validade dos
argumentos utilizados;

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

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

ü  Planejar atividades pedagógicas como palestras, encontros e seminários, para promover o desenvolvimento
intelectual, social e físico da criança e da família;

ü  Auxiliar os educadores no desenvolvimento da sua autoestima, do autoconceito e da motivação para ensinar
como um processo contínuo;

ü  Estimular e orientar os educadores na realização do registro diário coletivo e individual e da auto avaliação
com seus alunos;

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

ü  Orientar a seleção e estimular a produção de materiais didático-pedagógico pelo educador e promover
ações para ampliar esse acervo;
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ü  Exercer atividades designadas pelo Diretor da Unidade Escolar;

ü  Na ausência do (a) Diretor (a), é responsável pelas atribuições do mesmo e por toda a Unidade e suas
decisões.

 

PLANO DE TRABALHO DA EQUIPE GESTORA

METAS AÇÕES

Construção coletiva da Proposta
Pedagógica

•         Organizar encontros
online para planejamento e
discussões das propostas
pedagógicas;

•         Envio de questionário pelo
grupo de whatsapp, com
informações da criança e
seu entorno.

Elaboração e garantia do
cumprimento do Calendário

Escolar

•         A elaboração será
realizada conforme
orientações da Secretaria
Municipal de Educação em
resoluções específicas,
consubstanciadas às
propostas da equipe
educacional e colegiados.

Instituir o Conselho de Escola

•         Realizar as reuniões
ordinárias e extraordinárias
do Conselho de Escola,
instigando a participação
ativa da comunidade
escolar, nas discussões, no
compartilhamento de ações
e tomada de decisões.

Incentivo à produção criativa dos
docentes

•         Provocar discussões
acerca da melhoria
constante das formações,
oportunizando um espaço
dinâmico e transparente;

Prefeitura Municipal de Campinas
Secretaria Municipal de Educação

http://pponlinesme.campinas.sp.gov.br
28/09/2021 21:36:38   Página 89 de 119



•         Promover a construção de
conhecimento através da
socialização de
experiências.

Propiciar momentos de
integração entre família e escola

•         Organizar palestras com
temas pertinentes online;

•         Envolver as famílias nas
propostas realizadas.

Dispor às crianças espaços
plurais

•         Manter nosso espaço
limpo, agradável, seguro e
convidativo;

•         Realizar as manutenções
prediais.

Orientação à equipe pedagógica
quanto ao registro avaliativo e

documentos referentes ao
histórico escolar da criança

•         Potencializar em
formações a importância
das documentações,
conforme as normativas da
SME, como: relatório
individual enfatizando o
desenvolvimento da
criança, diário de classe,
plano de ação, dentre
outros.

Ressaltar à equipe a importância
do papel do educador na

Unidade Escolar

•         Tornar a escola um espaço
aberto às experiências, a
escuta empática, a partilha
de interesses e intenções;

•         Oferecer palestras,
workshop com temas
pertinentes as demandas
atuais, como por exemplo, a
utilização da tecnologia na
transmissão das aulas e
vídeos.

•         Ressaltar nas conversas
com as famílias o quão rico
é a participação e
envolvimento de todos na
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Assegurar a participação da
família e equipe educacional nos

processos educativos

composição do Conselho de
Escola, Comissão Própria
de Avaliação e Reuniões de
famílias e educadores;

•         Estreitar laços e criar
vínculos significativos, por
meio de mensagens,
ligações, depoimentos da
família, criança e equipe
pedagógica.

Garantia da qualidade do
funcionamento da Unidade

•         Pautar o trabalho em
normas, leis e deveres
pertinentes;

•         Limpeza da caixa d'água e
caixa de gordura;

•         Troca periódica dos filtros
de água;

•         Dedetização e corte da
grama na Unidade;

•         Orientação e supervisão à
equipe das serventes
quanto a limpeza e
higienização dos ambientes;

•         Participação nas
formações realizadas pela
CONUTRI/CEASA
destinadas a equipe da
cozinha

 

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

A organização dos espaços da escola, deve ser pensada, tendo como princípio,
oferecer um lugar acolhedor e prazeroso para a criança, isto é, um lugar onde as crianças
possam brincar, criar e recriar suas brincadeiras, sentindo-se assim estimuladas e
independentes. Sabemos que tudo no ambiente escolar exerce influências na educação da
criança, sejam as cores, a arrumação da sala de aula, o refeitório, os banheiros, o espaço
externo, sendo assim, o CEI João Batista Nardi Neto acredita que a organização dos
espaços na Educação Infantil é essencial, pois desenvolve potencialidades e propõe novas
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habilidades cognitivas, motoras e afetivas. Deste modo, as aprendizagens que acontecem
dentro dos espaços disponíveis e ou acessíveis à criança são fundamentais na construção
da autonomia, tendo a criança como protagonista de seu conhecimento.

Reinventando a Educação Infantil em tempo de pandemia, o desafio é manter a escola
viva para as crianças e familiares e descobrir formas de usar a tecnologia de uma forma
acolhedora, sem prejudicar o desenvolvimento da primeira infância. O cuidado é como
manter a essência do que diz respeito a essa fase tão importante da vida sem ceder
a modelos prontos e tradicionais. A equipe pedagógica pensou em atividades mitigadoras
com iniciativas e propostas para atender toda comunidade escolar, foi criado um
cronograma para o ensino híbrido e definido que todas as segundas e quartas-feiras será
enviado no grupo das turmas via whatsapp um vídeo criado pela professora com suas
intenções pedagógicas, nas terças e quintas-feiras será realizado uma interação via
plataforma Google Meet entre a professora e as crianças. Esses vídeos e interações,
contará com a participação das Monitoras e da Professora de Educação Especial que
contribuirá também com as  suas propostas de inclusão.

A pandemia acabou por impor situações muito atípicas para todos nós, para os
professores a necessidade de se expor nas mídias e organizar-se em home office e para as
famílias ter a criança em tempo integral e por tempo indeterminado com seus familiares.
Com o compromisso de desenvolver as atividades pedagógicas sugeridas, muitos pais
sentem dificuldade, por vezes acham que não estão preparados para exercer esta função
ou que a rotina da família não possibilita desenvolver estas tarefas, o mais importante é
que estes momentos não se tornem um peso e sim aproxime e fortaleça vínculos
familiares. 

O nosso plano de retomada das atividades presenciais, visa providências de segurança
para o retorno, como: Ensino não presencial combinado ao retorno das atividades
presencial com 50% da turma atendidos, intercalando as semanas; Procedimentos para
cuidado na entrada e na saída dos alunos; Garantia de distanciamento físico de 1,5 m entre
as pessoas com faixas e cartazes fixados no chão e nas paredes da escola e com a
informação da capacidade máxima de pessoas permitida no local específico; Procedimentos
para o preparo e a manipulação dos alimentos, higienização dos utensílios, brinquedos e
espaços utilizados. Pensando sempre em estratégias para utilizar os espaços externos
como um terceiro educador, estudos científicos apontam que é mais saudável estar em
espaços externos, pois diminuiu a possibilidade de contagio e sempre seguindo os
protocolos sanitários.

Nesse contexto, as contribuições apontadas pela proposta de trabalho sugerem a
organização dos tempos e espaços de forma intencional e planejada visando privilegiar as
múltiplas vivências e possibilidades das ações educacionais, buscando uma perspectiva de
sucesso para a aprendizagem, promovendo os espaços como ambientes acolhedores e

Prefeitura Municipal de Campinas
Secretaria Municipal de Educação

http://pponlinesme.campinas.sp.gov.br
28/09/2021 21:36:38   Página 92 de 119



prazerosos para a criança, onde elas possam brincar e criar suas brincadeiras sentindo-se
estimuladas e autônomas.

Para tanto a equipe pedagógica propõe organizar os espaços e tempos de modo a
permitir as diferentes formas de intenções pedagógicas, observando e respeitando as
diferenças de cada um, transgredindo organizações fixas que engessam a criatividade,
mobilizando ações que promovam outras formas de constituir os espaços e tempos que
incentiva o pertencimento das crianças, bem como sua comunicação com o restante dos
usuários, sejam eles outras crianças ou adultos. Pode-se afirmar que o ambiente ensina
através dos estímulos e das experiências que ele proporciona ao aprendizado e ao
desenvolvimento de cada criança.

“Valorizamos o espaço devido a seu poder de organizar, de promover relacionamentos agradáveis entre

pessoas de diferentes idades, de criar um ambiente atraente, de oferecer mudanças, de promover escolhas e

atividades e a seu potencial para iniciar toda a espécie de aprendizado social, afetiva e cognitiva. Tudo isso

contribui para uma sensação de bem-estar e segurança nas crianças. Também pensamos que o espaço deve

ser uma espécie de aquário que espelhe as ideias, os valores, as atitudes e a cultura das pessoas que vivem

nele”. (Loris Malaguzzi, em 1984 in (EDWARDS; FORMAN; GANDINI, 2016, p. 148)

            As organizações dos espaços devem contemplar os diferentes interesses e
necessidades das crianças, de suas famílias, e da comunidade, possibilitando vivências que
respeitem as características culturais de pertencimento ao grupo. A organização
pedagógica dos tempos/espaços na escola é realizada pela equipe gestora em parceria com
os professores, com as monitoras e demais funcionários da escola, para que uma rotina
seja estabelecida, trazendo segurança e conforto para as crianças.

A rotina deverá ser clara e compreensível, envolvendo os cuidados, as brincadeiras e
as situações de aprendizagem, levando-se em conta ritmos e diferenças individuais. Deverá
prever também atividades mais e/ou menos movimentadas, individuais ou em grupos, com
maior ou menor grau de concentração. Será desenvolvido um cronograma de utilização dos
espaços da escola, com atividades intencionais, nos quais as crianças serão estimuladas e
desafiadas a participarem de atividades como dança, música, histórias, brinquedoteca,
biblioteca, futebol, canto da leitura, além das salas de referência nos espaços externos de
apoio como o parque e o pátio.

É preciso organizar os espaços, os materiais e o tempo na escola seguindo os
protocolos sanitários. Por isso, um cronograma será elaborado de forma que todas as
turmas poderão alternar os espaços internos e externos, através de um rodízio que se inicia
após o café da manhã e/ou Café da tarde. Para cada espaço serão planejadas pelas
educadoras as ações pedagógicas, ou seja, as atividades que deverão ser realizadas com
as crianças. O intuito é permitir que todos tenham oportunidade de se desenvolver em
múltiplas linguagens e explorar saberes de diferentes naturezas por meio de novas
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relações interpessoais construídas em tempos e espaços diferenciados.

Em tempos de pandemia, a escola precisa ser um espaço de construção de
conhecimento, de esperança, de aprendizagens significativas, de histórias compartilhadas.
A escola precisa ser um lugar de vida, um lugar onde as crianças se apaixonam pelo ato de
aprender, independente, se ela acontece com mediação online ou presencial.

 

4.5 - Planos de trabalho entre pares

As formações com os educadores acontecem as quintas-feiras das 11h às 13h. Vale ressaltar que o

plano é flexível, a partir dos interesses e demandas suscitadas pelo grupo, nosso cronograma

poderá sofrer alterações.

Esses encontros possibilitam o aprimoramento das práticas, trocas significativas das propostas

realizadas dando oportunidade a criação, reflexão e aprimoramento.

Plano de trabalho para as educadoras

MÊS DE FEVEREIRO

ü  Planos coletivos

ü  Planos individuais

ü  Plano de retomada

ü  Quadro de metas

 

MÊS DE MARÇO

ü  Organização das interações didáticos pedagógicas
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ü  Como aprimorar os vídeos através de aplicativos

ü  Documentação pedagógica

ü  Colocando o planejamento em prática “Plano de ação”;

 

MÊS DE ABRIL

 

ü  Caderno de tempos e espaços do Município de Campinas cap.1

ü  Acolher o ano inteiro

ü  Reunião de pais

ü  Filme: Klaus

ü  Semana Mundial do Brincar

 

MÊS DE MAIO

ü  Avaliação individual da criança

ü  Caderno de tempos e espaços do Município de Campinas cap.2

ü  Filme: Extraordinário
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ü  Protocolos Sanitários

ü  A inclusão no cotidiano da Educação Infantil

ü  Diretrizes Municipais de Campinas: Das histórias da Educação Infantil de Campinas

MÊS DE JUNHO

ü  Formas de avaliação e registros

ü  Filme: O primeiro da classe

ü  Diretrizes Curriculares da Educação Infantil: Criança, Currículo, Infância: Práxis Educacionais

Inventivas

ü  Caderno de tempos e espaços do Município de Campinas

ü  Protocolos Sanitários

 

M      MÊS DE AGOSTO

 

ü  Jogos, brinquedos e brincadeiras

ü  Filme: Como estrelas na terra

ü  Diretrizes Curriculares da Educação Infantil “(TRAS) Formação continuada: Reflexão e criação do

fazer pedagógico
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ü  Autismo

ü  Protocolos Sanitários

 

MÊS DE SETEMBRO

ü  Caderno de tempos e espaços do Município de Campinas parte 2 (1.1 a 1.4)

ü  Filme: A voz do coração

ü  Rotina escolar

ü  A importância do lúdico na Educação Infantil

ü  Protocolos Sanitários

 

MÊS DE OUTUBRO

ü  Caderno de tempos e espaços do Município de Campinas parte 2 (1.5 a 1.7)

ü  Base Nacional Comum Curricular na prática

ü  Leitura: um mundo de possibilidades

ü  Afetividade

 

MÊS DE NOVEMBRO
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ü  Alfabetização e letramento

ü  Família no contexto escolar

ü  Pedagogia do erro

ü  Caderno de tempos e espaços do Município de Campinas parte 3

 

M         MÊS DE DEZEMBRO

ü  Neurociência e aprendizagem

ü  A importância da música no contexto social

ü  Avaliação

 

4.6 - Plano de demandas de formação continuada dos profissionais do
CEI

Os encontros de formação da Educação Continuada no CEI acontecem ás quintas-feiras das 11h às 13h. Esses momentos são pautados de
reflexão, discussão, temas inerentes ao ensino aprendizagem, os temas explanados contemplam informes da organização da Unidade,
documentação, rotina, avaliação das crianças, diálogos com as famílias, temas pertinentes ao contexto vivenciado e demandas da Secretaria
Municipal de Campinas. Isso contribuem para atualização e construção de conhecimentos, ampliando repertórios sobre pesquisas e estudos
das infâncias, pois todos os profissionais são responsáveis pela qualidade da Educação, cada um em seu âmbito de atuação (DIRETRIZES
MUNICIPAIS DE CAMPINAS, P.27,2013).

A formação continuada deve fazer parte de um processo de busca ativa, pesquisas contínuas e aperfeiçoamento diário, implica na
transformação de saberes construídos e compartilhados. Promovemos encontros com convidados que compartilham suas experiências e
propostas, instigamos o hábito da leitura, disponibilizando documentações que embasam nossa prática, propomos dinâmicas que façam a
criatividade e o senso crítico aflorar. Propiciar uma escuta aguçada, um olhar empático na procura diária por aprimoramento faz parte dos
nossos objetivos.

O Plano de trabalho entre pares do CEI é uma etapa imprescindível para os profissionais, por meio dele ocorre o aperfeiçoamento de
melhorias dos processos e propostas, consubstanciadas as teorias e as Diretrizes Municipais/Nacionais. O Plano possui o intento de

Prefeitura Municipal de Campinas
Secretaria Municipal de Educação

http://pponlinesme.campinas.sp.gov.br
28/09/2021 21:36:38   Página 98 de 119



enriquecer as propostas, direcionar nossas ações e possibilitar vivências significativas e potentes para toda a comunidade educacional.
 Os estudos dialogam com as Diretrizes Municipais de Campinas e os Cadernos Temáticos.
  O trabalho dos profissionais deve atender as especificidades da criança, apresentando um mundo de possibilidades através do brincar.
Fomentar o protagonismo da criança nas produções, planejamento e condução da rotina.
 O processo de formação continuada tem a finalidade de alinhar as propostas educacionais, analisar e registrar as práticas bem sucedidas ou
não e redefinir caminhos, ressignificar posturas coletivamente. Assim, uma política de formação continuada articulada ao desenvolvimento
de um currículo só faz sentido se subsidiar os avanços dessa prática sem, no entanto, considerá-la como único objeto de estudo. É neste
sentido que a teoria, em especial a das pedagogias das infâncias, deve ser considerada também como fundamento das ações formativas.
(DIRETRIZES MUNICIPAIS DE CAMPINAS, P.28,2013).

Esse espaço é desafiador e transformador, regado de debate, inseguranças, conquistas e progressos. Como descrito por Paulo Freire
“Ninguém nasce educador ou marcado para ser educador”. A gente se faz educador, a gente se forma como educador, permanentemente,
na prática e na reflexão da prática”. (FREIRE, 1996; p. 58).

Entendemos o quão rico e significativo esses encontros são para a formação pessoal e profissional do sujeito, que precisa estar em constante
pesquisa, a procura de ferramentas digitais, atrativas, que dialoguem com a proposta da Unidade.
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4.7 - Plano de demanda de manutenção de infraestrutura do CEI

 O objetivo principal da Unidade é propiciar um espaço seguro, rico em possibilidades e significados, que transmita bem estar a

comunidade escolar, portanto, faz-se necessário zelar pela infraestrutura predial, para isso, a equipe realiza um levantamento das

necessidades de melhorias a ser realizadas na Unidade diariamente. O olhar da gestão deve ser atento a essas questões evitando que

pequenos danos, se tornem grandes. 

 
 Segue abaixo um quadro com demandas de infraestrutura predial:
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4.8 - Plano de recursos humanos do CEI

 A etapa de recrutamento visa atrair candidatos qualificados, externos e internos, para ocuparem as vagas em aberto.

A divulgação das vagas é realizada através das mídias sociais do Grupo de Oração Esperança - GOE, cartazes fixados em postos de
saúde e comércios da região em que se localiza o CEI, com vistas a garantir a publicidade, transparência e isonomia do processo,
possibilitando a toda comunidade o acesso às 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 benefícios.

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.

Através do anúncio exige-se dos candidatos que informem, no currículo, escolaridade, experiência, telefones e e-mails atualizados
e endereço residencial, assim como, no e-mail utilizado para o envio sinalizar o cargo, área desejada e pretensão salarial. O prazo
para envio de currículos é de, no mínimo, três dias a partir da publicação. Os currículos poderão ser enviados por e-mail ou
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 dos currículos enviados, em que não constarem tais informações, poderão ser desconsiderados do
processo seletivo. 
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Exigências para os preenchimentos das vagas:

Esta etapa consiste em submeter os candidatos triados ou pré-selecionados às entrevistas, provas situacionais, entrevista
psicológica, testes de conhecimentos teóricos ou práticos. Essas técnicas deverão ser fidedignas na identificação do candidato
mais apto para o preenchimento da vaga existente, buscando além dos requisitos profissionais, características pessoais favoráveis
que atenderão as expectativas e filosofia da unidade educacional.

Para termos de gestão com a Secretaria Municipal de Educação:

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,

com experiência mínima de 05 (cinco) anos no exercício da docência na Educação Básica ou 05 (cinco) anos de exercício na
função;

●       Coordenador/Orientador Pedagógico: um profissional com Licenciatura Plena em Pedagogia ou Mestrado ou Doutorado na
área de educação, com experiência mínima de 03 (três) anos no exercício da docência na Educação Básica ou 03 (três) anos de
exercício na função;

●       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”;

●       Professor de Educação Especial: Pedagogo com habilitação em Educação Especial ou Licenciatura Plena em Pedagogia, esta
última sob a égide da Resolução CNE/CP nº 01 de 15/05/2006, com experiência de, no mínimo, 02 (dois) anos na área de
Educação Especial;

●       Monitores/ Agentes Educacionais: profissionais com formação mínima em Ensino Médio completo e experiência na área
educacional formal ou informal;

●       Demais profissionais de apoio: serventes, cozinheira, auxiliar de cozinha, zelador com escolaridade mínima de ensino
fundamental incompleto; auxiliar administrativo com escolaridade mínima em ensino médio completo.

A seguir quadro com a necessidade de Recursos Humanos para o desenvolvimento do Projeto Pedagógico da Unidade:
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 Etapas do Processo de Seleção:

O processo seletivo dos candidatos apresenta fases distintas, conforme descrição dos passos inerentes a esse procedimento:
➢     Análise de currículo vitae
➢     Questionários sobre personalidade
➢     Redação, conforme o perfil da vaga existente
➢     Entrevistas individuais online ou presenciais

 

Dinâmicas por segmento profissional:

Diante do contexto atual, as dinâmicas em grupo estão suspensas. As entrevistas serão online.

 

Documentos exigidos para contratação
 Uma foto 3x4 recente, Carteira Profissional, cópia RG, CPF, Título de Eleitor, Comprovante da última eleição, Pis, Certificado de
reservista, Certidão de casamento, Certidão de nascimento dos filhos, CPF dos filhos, Carteira de vacinação dos filhos menores de
14 anos, Comprovante escolar dos filhos, Comprovante de residência recente e exame admissional.
 

4.9 - Plano financeiro com previsão de investimentos para formação
dos profissionais, aquisições e manutenção
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4.10 - Plano de ações intersetoriais

O CEI João Batista objetiva parcerias com órgãos intersetoriais, pois prima-se pela
relação escola/comunidade com o intento de vislumbrar caminhos, instigar o diálogo,
fomentar valores, compartilhar vivências integradas já existentes ou pretendidas,
referendar experiências coletivas e singulares. Potencializar a socialização na tentativa de
estreitar as relações permeadas de colaborações e consensos, propor discussões, redefinir
percursos intencionalmente voltados ao bem comum na construção da cidadania, advém a
gestão democrática na escola a atuação ativa e colaborativa da família no âmbito
educacional. Essa relação deve ser pautada de reflexões profícuas voltadas ao processo
educativo das crianças entre os diversos setores que possibilitará a construção de ações
integradas.
 O CEI se propõe a criar espaços comunicativos, de reflexão e manter parcerias, pois são
fundamentais para a realização de um trabalho de qualidade na descoberta da
possibilidade de agir, incluindo especializações profissionais e setoriais, na articulação do
atendimento integral e integrado da criança.
    A seguir, apresentamos os órgãos intersetoriais, objetivo da parceria com o CEI:

1)    Centrais de Abastecimento de Campinas - CEASA

O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), garante, por meio da
transferência de recursos financeiros, a alimentação escolar dos alunos de toda a educação
básica (educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e educação de jovens e
adultos) matriculados em escolas públicas e filantrópicas. O objetivo do programa é 
atender as necessidades nutricionais dos alunos durante sua permanência em sala de aula,
contribuindo para o crescimento, desenvolvimento, aprendizagem e rendimento dos
estudantes, ratificado na Constituição Federal de 1988, prevê que é dever do Estado com a
educação e é efetivado mediante a garantia de "atendimento em creche e pré-escola às
crianças de zero a seis anos de idade".

A Unidade escolar conta com a parceria do abastecimento de alimentos, apoio às
famílias e educadores nas palestras da Nutricionista sobre hábitos alimentares saudáveis,
obesidade infantil, importância da diminuição do açúcar no cardápio, inapetência,
compulsão alimentar, recusa da alimentação na creche entre outros. O Ceasa oferece
cursos realizados em sua cozinha experimental, para a equipe da cozinha sobre novas
receitas de papas doces e salgadas e alimentos que atendam às crianças com intolerância
ou alergia alimentar.  A equipe gestora e os demais profissionais de educação recebem
orientações, sobre os alimentos distribuídos semanalmente, quanto a manipulação e
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higienização dos alimentos, normas e cuidados, agora também frente ao combate do
COVID-19. A finalidade desse serviço é atender as necessidades nutricionais, promovendo
hábitos alimentares saudáveis a comunidade estudantil e consequentemente as famílias. 
 
              2) Centro de Saúde Carvalho de Moura
 
 O Posto de Saúde Carvalho de Moura, localizado no Parque Residencial Carvalho de Moura,
é a porta de entrada para início de tratamento através do SUS. Destinado a atenção básica,
a desenvolver ações de prevenção, promoção e recuperação da saúde, respeitando os
princípios de integridade, equidade e universalidade, ampliando a participação e o controle
social, através dos Conselhos locais de saúde e sua área de abrangência. atende a escola
com a realização e atualização da carteira de vacinação das crianças e profissionais da
Educação. Quando necessário os enfermeiros do posto de saúde realizarão campanhas de
vacinação e bloqueios na Unidade, essas ações acontecerão mediante a autorização prévia
dos responsáveis pela criança.
 A orientação da escovação é feita através de músicas, roda de conversa, vídeos
informativos e interações didático pedagógicas. A criação do hábito da higienização bucal,
por meio de vivências que paulatinamente capacite a criança a alcançar autonomia,
ressaltando a importância dessa higiene é primordial.  E para ilustrar essas atividades, a
escola desenvolverá, mensalmente, produções e relatos das crianças quanto aos cuidados
com os dentes. 
 Complementando a parceria, objetiva-se o envolvimento da família nesse trabalho. A
Unidade a partir de observações e pesquisas com as famílias elenca temas que mais as
desafiam no cuidado com os seus filhos para organizarmos palestras com a Agente de
saúde do bairro. 

3)    Associação das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Campinas -
Transurc

A Associação das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Campinas - Transurc,
organização mantida pela iniciativa privada, é responsável pela venda de passes para
ônibus no município.  Para as famílias que residem a 2 km ou mais da escola, pode realizar
o cadastro na secretaria da Unidade solicitando o Passe Escolar que encaminhará para o
Departamento de Transporte da SME para análise do pedido.  Caso o pedido seja deferido,
a família recebe mensalmente a recarga do valor equivalente a frequência da criança no
CEI.

4)    Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A - Sanasa

A SANASA é a empresa responsável pelo abastecimento de água (captação, adução,
tratamento, reservação e distribuição de água potável), coleta, afastamento e tratamento
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dos esgotos domésticos no município de Campinas. A equipe desempenha um trabalho
voltado para o uso consciente da água em forma de teatro. Através do lúdico, a equipe traz
temas como desperdício, fonte limitada e ressalta o impacto do uso incorreto e destaca
também a importância da mesma para os seres vivos.  Essas ações favorecem e auxiliam o
trabalho já realizado na rotina diária junto à comunidade escolar.
 A Sanasa desenvolve projetos a fim de conscientizar as crianças sobre a responsabilidade
com o meio ambiente, as consequências do descarte incorreto do lixo, principalmente com
relação aos rios e mares, e como podemos colaborar para mantermos uma cidade sem lixo.
Seguindo essa temática, a Equipe Pedagógica fará apresentações teatrais com os temas
citados, além de inserir os temas nas interações didáticos pedagógicas semanais.
 

5) Guarda Municipal - GMC

A Guarda Municipal de Campinas realiza o patrulhamento preventivo e comunitário no
entorno do CEI, passando pela Unidade para saber se há algo insólito, atuando como órgão
complementar da Segurança Pública.
 A equipe do canil da GMC desenvolve um projeto com cães adestrados, na demonstração
de ações cotidianas realizadas por esses animais. Esse projeto visa trazer para o âmbito
escolar a aproximação das crianças e suas famílias com a Guarda Municipal, com o intuito
de transmitir a população que esse órgão existe para nos proteger, auxiliar e não punir,
mostrando-a como aliada e protetora da sociedade. 
 Outro projeto muito importante realizado pela Guarda Municipal de Campinas em parceria
com as Unidades Escolares, é o Programa de Integração - PROIN em que equipe de
Guardas, disponibiliza diversos temas de palestras que vem ao encontro das necessidades
das famílias e comunidade. Com o objetivo de aproximar e integrar a GM e comunidade
para prevenir a violência e promover a cidadania e a construção da cultura de paz. 
 

6) Conselho Tutelar

O Conselho Tutelar é um órgão público, que atua na esfera municipal, responsável em
defender e zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e adolescente. O órgão foi criado
consubstanciado no Estatuto da Criança e Adolescente (ECA) instituído pela Lei 8.069 no
dia 13 de julho de 1990, desempenhando o papel de agente de transformação social. Ele
não desempenha atendimento direto, mas atua de forma a viabiliza-lo em casos concretos,
através de orientações às famílias em benefício das crianças. Ações protetivas e
preventivas às crianças, atendimento e aconselhamento de pais e/ou responsáveis,
embasados no Estatuto da Criança e do Adolescente.
 Os Conselheiros serão convidados para uma roda de conversa com a toda a equipe do CEI,
para apresentar o trabalho realizado no Conselho e contar em que a escola poderá
contribuir de maneira significativa.
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O CEI João Batista objetiva com a parceria o cuidar e proteger e fazer valer os deveres e
direitos da criança. A partir das interações didáticas pedagógicas e conversas com as
famílias, a equipe docente vai observar atentamente os comportamentos, as falas das
crianças e a rotina familiar. Caso haja necessidade, o CEI , como rede de proteção social,
acionará o Conselho Tutelar, quando houver negligências, violência física ou emocional,
situações de risco e maus tratos por parte das famílias. A Gestão poderá encaminhar ao
Conselho Tutelar o nome das famílias que necessitam de aconselhamento e orientação
quanto às responsabilidades e direitos da criança. Parceria prevista na Lei do artigo 56,do
estatuto da Criança e do Adolescente.
 

7) Vigilância Sanitária

A missão da Vigilância Sanitária é formular e estabelecer estratégias de implantação e
implementação das ações, articulando os diferentes níveis do sistema, incluindo as áreas
de Vigilância Epidemiológica, Sanitária e Ambiental, promovendo e protegendo a saúde da
população com ações de prevenção e controle de doenças e agravos.
 A equipe da Vigilância apresenta na Unidade uma peça teatral para as crianças e famílias
com o tema norteador “Dengue”, cujo enredo trata dos hábitos de higiene que auxiliam na
prevenção da proliferação do mosquito e os impactos negativos que isso causa a
população, demonstrando que pequenas ações geram resultados satisfatórios.
 O apoio também é dado a equipe educacional em relação à prevenção e tratamento de
doenças ou suspeitas de doenças epidemiológicas juntamente com o Posto de Saúde. A
Vigilância Sanitária realiza visitas, no intuito de orientar se nossas adequações estão
alinhadas aos protocolos sanitários a prevenção do COVID-19, a Unidade terá o papel
fundamental seguindo protocolos de segurança e evitando a transmissão do vírus em
crianças, adultos e suas famílias.

 
8) Centro de Referência de Assistência Social  e DAS - Distrito de
Assistência Social - Sul

O CRAS ,localizado no Jardim das Bandeiras, tem a finalidade de fortalecer a
convivência com a família e comunidade na prevenção de situações consideradas
vulneráveis e de risco social, através de diálogos de maneira a integrar as ações que
promovam o atendimento das crianças da escola, as quais apresentarem vulnerabilidade,
afastando-as de quaisquer tipo de violência e consequentemente, articulando propostas de
atendimento entre os pares visando encaminhamentos pertinentes para uma possível
solução. Seu principal trabalho é o Serviço de Proteção e  Atendimento Integral à Família -
PAIF- dando auxílio e orientações às famílias para prevenir situações de vulnerabilidade ou
violência, através do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. 

O CEI João Batista, nessa relação com o CRAS, participará de encontros com
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especialistas (pediatras, assistente social, psicólogos e Conselho Tutelar) da região sul. Os
especialistas dialogam e articulam ações visando um atendimento integral e integrado da
criança.

 

4.11 - Planos coletivos de ensino/trabalho elaborados por todos os
Professores de cada Agrupamento

Série: Agrupamento III

Por acreditarmos que a educação infantil é um espaço educacional no qual todos os atores
sociais devem estar comprometidos para atender as especificidades das crianças,
considerando-as protagonistas, criadoras e produtoras de cultura, o CEI João Batista Nardi
Neto visa em uma iniciativa coletiva, pensada e realizada com intencionalidade educacional
oferecer experiências e vivências significativas para as crianças, as atividades propostas
diversificadas estão vinculadas aos Campos de Experiências e aos Direitos de
Aprendizagem, previstos na BNCC, que contemplam as três dimensões de aprendizagem:
cognitiva, socioemocional e espiritual-religiosa.

No CEI João Batista Nardi Neto temos 3 turmas de agrupamento III no período da manhã e 3
turmas no período da tarde, contamos com 6 professoras de Educação Infantil, 1 professora
de Educação Especial e 4 Monitoras, desenvolvemos nosso trabalho pedagógico através da
Pedagogia de Projetos, pois essa metodologia pressupõe uma maneira de educar que
respeita a infância e suas especificidades propondo a construção de novos significados
para a aprendizagem e experiência das crianças. É importante destacar que no decorrer do
ano letivo, a equipe pedagógica irá trilhar caminhos articulando os saberes e os fazeres das
crianças instigando curiosidade e criatividade, através do desenvolvimento de projetos de
interesse, que propiciarão vivências inovadoras e peculiares, tornando tais momentos um
encontro de possibilidades e aprendizagens para todos os sujeitos envolvidos no processo.

A escola priorizará o desenvolvimento dos projetos planejados com/pelas crianças, a partir
de seu centro de interesse, pois desta forma, garante-se que sejam atuantes na construção
deste processo. O professor, além de levar em conta os conhecimentos prévios das
crianças, propõe desafios, em que possam confrontar suas hipóteses espontâneas com
hipóteses e conceitos científicos, apropriando-se, gradativamente, desses. Cabe ao
educador propiciar o contato com diferentes objetos da cultura, apontando caminhos,
adotando uma atitude de escuta e diálogo e proporcionando uma multiplicidade de
desafios. Nos projetos, as crianças e educadores se transformam em pesquisadores e
juntos vão construindo novos conhecimentos.

A escola precisou se reinventar para atender as crianças, utilizando como ferramenta o
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ensino híbrido que é uma metodologia que combina a aprendizagem presencial e remota.
Os projetos envolvem diversas linguagens, brincadeiras, brinquedos, jogos, músicas e
exploração dos espaços da escola quando for presencial, e a partir da visualização de
vídeos e interações-didáticas-pedagógicas remotas via google meet e whatstaap nos
grupos das turmas, observando as dicas das crianças quanto as diversas possibilidades, e
ainda colocando à disposição delas uma ampla gama de materiais, enriquecendo suas
experiências e vivências.

Devemos pensar a educação para além do espaço físico da escola, é preciso garantir
continuidade ao atendimento educacional aprimorando os processos formativos e os usos
pedagógicos das tecnologias atendendo às distintas demandas das comunidades. O CEI
João Batista Nardi Neto propõe trabalhar com os projetos anuais: Projeto Emoções; Projeto
Literatura e Projeto Saúde. Trabalhar estas temáticas surgiu da necessidade de ações
práticas educativas e da adaptação do ambiente escolar, para facilitar o cumprimento do
distanciamento físico, as medidas de higiene e as medidas pedagógicas.

Projeto Emoções:

As crianças serão incentivadas a reconhecerem, a identificarem e a expressarem as suas
emoções por meio de propostas de aprendizagem que primam por vivências, histórias,
jogos digitais, músicas, brincadeiras, dinâmicas através de vídeos produzidos pelas
educadoras e interações semanais com a turma.

Reconhecer as emoções é importante para fomentar o desenvolvimento da empatia nas
crianças, que é a capacidade de compreender e se colocar no lugar do outro. Quando a
criança aprende a nomear e a reconhecer as emoções, sabe identificá-las não somente em
si, mas também nos outros.

Por isso, aprender desde cedo a reconhecer as emoções e saber que é natural senti-las
facilita o desenvolvimento, amadurecimento e relacionamento interpessoal. Viver em
sociedade se torna mais fácil quando conseguimos entender as nossas emoções e das
demais pessoas, pode nos ajudar a solucionar conflitos com maior facilidade.

Durante todo ano será disponibilizadas atividades que valorizem a questão da diversidade
entre as pessoas, o respeito à individualidade, as relações com o mundo e o combate a
todas as formas de discriminação, racismo e preconceitos num momento tão importante de
construção de sua identidade.

Projeto Literatura

Hoje a dimensão de literatura infantil é muito mais ampla e potente. Ela proporciona à
criança um desenvolvimento emocional, social e cognitivo. A Literatura Infantil pode ser
vista como uma porta de entrada para o universo maravilhoso da leitura, pensando nesse
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contexto o CEI João Batista Nardi Neto, pretende desenvolver esse projeto utilizado como
recurso didático: vídeos produzidos pelas educadoras, atividades remotas e interações
planejadas semanalmente nos grupos das turmas via whatsaap, trazendo nas propostas as
variedades de textos que a compõem: fábulas, contos de fadas, rótulos, convites, lendas,
adaptações de grandes clássicos da literatura, parlendas, trava-línguas, adivinhas, além de
textos autorais narrativos e poéticos. Temos, assim, um rico material repleto de histórias,
memórias, diversidade cultural, fantasia, encantamento e valores humanos.

Trabalharemos com livros de histórias e músicas infantis que falam de preconceito, das
deficiências físicas, da discriminação social, da inclusão das pessoas portadoras de
deficiências nas escolas e da importância da família na estruturação do futuro dos filhos,
para que se possa promover a igualdade, a tolerância, a paz e a justiça social.

Sabemos que a partir do momento em que a criança tem acesso ao mundo da leitura, ela
passa a buscar novos textos literários, busca descobertas e consequentemente amplia a
compreensão de si e do mundo que a cerca. Nesse cenário, asseguramos que o trabalho
com a literatura infantil aconteça de forma dinâmica, por meio de práticas docentes
geradoras de estímulos e capazes de influenciar de maneira significativa o
desenvolvimento de habilidades orais, leitoras e escritoras.

Projeto Saúde

Abordar a saúde na escola é fundamental para melhorar a qualidade de vida das crianças e
comunidade em geral e conscientizar sobre a necessidade de uma vida saudável. De
acordo com a Organização Mundial de Saúde, podemos definir saúde como uma situação
de perfeito bem-estar físico, mental e social. Isso quer dizer que uma pessoa saudável não
é apenas aquela que não possui doenças, mas aquela que está bem consigo mesma em
todos os aspectos. Percebe-se aí que a saúde é uma realidade difícil de ser atingida, uma
vez que o completo bem-estar depende de vários fatores, tais como condições
socioeconômicas e equilíbrio neuropsíquico.

É muito importante que familiares e escola estejam juntos na criação e desenvolvimento de
bons hábitos alimentares e de higiene. O CEI João Batista Nardi Neto visa com esse projeto
orientar as crianças para uma alimentação saudável; evitar que as crianças se exponham a
situações que possam afetar sua saúde, explicando sobre o distanciamento social, uso de
máscaras e álcool em gel; auxiliar as crianças a identificar situações de risco; promover a
conscientização sobre a necessidade de uma vida saudável e estimular atitudes de
promoção da saúde como atividades físicas.

Essas propostas serão apresentadas através de atividades remotas, apresentações de
vídeos produzidos pelas educadoras, vídeos educativos, músicas, roda de conversas online,
histórias, brincadeiras e jogos. Todas as propostas seguirão os protocolos sanitários
disponibilizados pela Vigilância Sanitária.
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Como ampliação do repertório de experiências, as celebrações e interações devem fazer
parte das intenções pedagógicas da escola. Essas ações contribuem para que o
reconhecimento do outro e a constatação das diferenças entre as pessoas sejam
valorizadas e aproveitadas para o enriquecimento de si próprias, pensando nesse contexto,
a equipe pedagógica definiu duas ações para ampliar o repertório cultural das crianças e
promover a construção dos vínculos afetivos:

Sexta em Cena

A arte de contar histórias é uma tradição antiga passada de geração para geração que nos
faz viajar pelo mundo da fantasia e imaginação. Em função do resgate dessa arte, o projeto
“Sexta em Cena” foi criado pela equipe pedagógica.
Os temas escolhidos pelas turmas devem ser articulados com as temáticas e projetos que
estão sendo desenvolvidos naquele momento.

Um cronograma é organizado pela equipe pedagógica para as apresentações realizadas
coletivamente pelas professoras, auxiliares de educação e pelas crianças. São momentos
ricos de descontração e importantes para o desenvolvimento integral das crianças, que a
partir das brincadeiras e interações articulam e constroem conhecimentos sobre o
patrimônio cultural, artístico, científico e tecnológico da humanidade.

Festa do Aniversariante do Mês

Aniversário sempre é uma alegria, principalmente para as crianças que adoram se divertir,
para promover o desenvolvimento da identidade e fortalecer a consciência de ser um ser
subjetivo e único, embora vivendo em sociedade com situações comuns, proporcionaremos
uma festa para os aniversariantes do mês.

De acordo com o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (RCNEI, 1998),
identidade remete à ideia de distinção, é uma marca de diferença entre as pessoas, a
começar pelo nome, seguindo de todas as características físicas, de modo de agir, de
pensar, e da história pessoal. Segundo o mesmo documento, o desenvolvimento da
identidade e a construção da autonomia estão intimamente relacionados aos processos de
socialização.

Pensando das atividades remotas, as comemorações serão através de vídeos enviados nos
grupos de whastaap de cada turma, com temáticas definidas pelas educadoras
responsáveis por mês. Assim todas as crianças serão homenageadas enriquecendo o
vínculo entre família e escola.
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Série: Educação Especial

Plano Educação Especial

Professora: Valquíria da Silva

Sou a professora Valquíria da Silva, exerço a função de professora de Educação Especial, formação: magistério,
licenciatura plena em Pedagogia, pós-graduação em Educação Especial e Inclusão, pós-graduação Psicopedagoga
Institucional e Neuropsicopedagogia, cursando pós-graduação em Autismo. Almejo uma educação que contemple
a todos, que nos permita deleitar com a diversidade tão explicita nas cores do arco íris, que encanta os olhos e o
coração. Que nos inspire com lindas canções, histórias, que nos faça refletir sobre valores, convivência. Práticas
investigativas que estimule a nossa curiosidade, como um cientista na busca de grandes descobertas. Que acolha
com prazer a escuta da criança, se colocando no lugar do outro e sentindo o que o outro sente e transforme
sonhos em possibilidades. E através da percepção do outro, construa saberes, apropriando conhecimentos,
proporcionando as crianças e adultos nos tempos e espaços educativos a exploração de mundos possíveis.

Nesse ano letivo o Cei João Batista Nardi Neto, recebeu no Agrupamento III F período da tarde, uma criança
identificada com Transtornos Globais do Desenvolvimento – TEA. Visando acolher a criança, a família e estreitar
vínculos e conhecê-la, iniciamos nosso ano com uma reunião via plataformas digitais, que contou a presença da
professora da turma e a diretora da U.E. Apresentamos a equipe educacional, o trabalho e as propostas
pedagógicas da escola, as rotinas, os objetivos a serem alcançados com o intuito de construir coletivamente ações
educacionais intencionalmente planejadas de interação, socialização e comunicação entre as famílias e a equipe
educacional. A responsável partilhou suas vivências com a criança, relatou suas lutas, barreiras, seus anseios e
suas expectativas referentes ao desenvolvimento e o bem-estar de seu filho.

O trabalho a ser desenvolvido tem como objetivo proporcionar a identificação das especificidades. Propiciar a
inclusão de todas as crianças no acolhimento de todos e de cada uma, num coletivo diversificado, com ações
educacionais promovendo espaços, tempos, ações, projetos e atividades educativas que possibilitem o
desenvolvimento de suas potencialidades, aquisição das habilidades e competências, colaborando na construção
do seu aprendizado, com estratégias que visam a eliminação de barreiras e contribua para a sua plena
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participação na sociedade. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB/96) diz que a educação infantil é a
primeira ação educativa para o desenvolvimento inclusivo. No qual o currículo toma a criança como protagonista
da proposta pedagógica.

Uma educação infantil que respeite direitos da criança em um espaço adequado, rico em estímulos,
agradáveis aos olhos infantis num tempo bem planejado capaz de satisfazer suas necessidades em busca
da construção de novos saberes e da descoberta do mundo a sua volta. (MORENO, 2007, p. 55)

Reconhecendo e valorizando as crianças em suas peculiaridades étnicas, de gênero, cultura, partindo de suas
realidades de vida, de suas experiências, de seus saberes e fazeres, promovendo a aprendizagem a partir das
condições de cada criança, no fazer com a criança, por meio de experiências que as toquem.

A organização do trabalho e as ações junto ao professor da turma nesses tempos pandêmicos, no contexto de
isolamento social se dará diariamente mediante as plataformas digitais, respeitando o cronograma planejado pela
equipe gestora da escola, uma semana acompanhando cada turma. Segundas, quartas e sextas no período da
manhã (agrupamentos III A, B e C), terças e quintas no período da tarde (agrupamentos III D, E e F). Na construção
de um projeto pedagógico compartilhado, em que nos colocamos cotidianamente disponíveis para ouvir, refletir e
rever as práticas educativas que respeitem e acolham as diversidades na elaboração de um plano de ações para o
acolhimento as crianças, famílias e as suas necessidades educacionais. Trabalhando os seguintes princípios:
aceitação das diferenças, valorização do indivíduo, convívio com as diversidades, aprendizagem através da
interação/socialização, da cooperação, flexibilizações curriculares e produção de materiais que visam o pleno
desenvolvimento e a integração da criança. Nas práticas curriculares de identificação as necessidades, ações e
procedimentos que favoreça o aprendizado, acompanhando a criança na sala de aula e demais espaços da
instituição, encaminhamento para salas de recursos multifuncionais e na solicitação dos serviços de cuidador,
transporte, sala de recurso.

Minha atuação pedagógica se dará 1 vez por semana (inicialmente as sextas-feiras) com: orientações as
professoras monitoras sobre o atendimento as crianças, construção de documentação pedagógica; plano anual,
fichas de avaliação descritiva, relatórios, atas de reuniões, preenchimento das fichas de desenvolvimento, da ficha
semanal avaliativa, do guia portage, do PDI e portfólio. Toda quinta 2hs de encontro entre pares e formações.
Trimestralmente acontecerá as formações sobre as características de cada deficiência e sobre a a tuação da
professora de educação especial. E a elaboração e realização de reuniões com a família para apresentarmos os
relatórios individuais com o desenvolvimento da criança.

Nesse ano letivo de 2021, junto a toda a equipe educativa da CEI elaboramos o Projeto coletivo: “Pequenos
exploradores trilhando novas descobertas”, que surgiu da observação das professoras e monitoras, na exploração
e no processo investigativo das diversas vivências, efetivadas pela relação interpessoal entre pares, pela
curiosidade das crianças por diferentes objetos e pela diversidade de fenômeno da natureza que os rodeiam. Nos
projetos serão desenvolvidas atividades que abrangem tanto aspectos emocionais, afetivos, cognitivos e sociais de
cada criança. “Os projetos possibilitam a integração entre as turmas da Unidade Educacional e comunidade, uma
vez que as vivências envolvem o cotidiano da Educação Infantil e transbordam os espaços das instituições
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educativas”. Diretrizes Curriculares da Educação Básica para a Educação Infantil (2013, p.19)

Para se trabalhar na perspectiva das diretrizes, é preciso pensar no processo. As crianças precisam ter tempo para
viver as coisas profundamente, ter oportunidade de sentir as diferentes experiências. Segundo Mantoan (2003),
“Um projeto educacional inclusivo é fruto do exercício diário da cooperação e da fraternidade, do reconhecimento
e do valor das diferenças, o que não exclui a interação com o universo do conhecimento em suas diferentes
áreas”.

Nortearemos as ações educativas considerando a diversidade como parte integral das aprendizagens,
conversando com as crianças, com as famílias, para que todas as crianças tenham acesso as mesmas
oportunidades de aprendizado. Planejaremos o desenvolvimento de situações de vivências, experiências e
aprendizagem, garantindo o respeito com a dignidade da criança como pessoa, a participação das crianças no
acolhimento garantindo que os espaços da escola sejam estruturados de modo a permitir sua condição de sujeitos
ativos e ampliar suas possibilidades de ação nas brincadeiras e nas interações com outras crianças e isso inclui
garantir no cotidiano da CEI a acessibilidade dos espaços, materiais, objetos, jogos, brinquedos e das inúmeras
formas de comunicação. De acordo com as Diretrizes Curriculares Municipais (2013), pois o plano de ação da
educação especial, dialoga com o currículo da escola. Caminhos construídos a partir da realidade da comunidade
escolar. Trabalho articulado com as professoras, auxiliares e equipe gestora. Com adaptações das práticas,
possibilitando a criança: Conviver, brincar, participar, expressar e conhecer-se. Propostas de ações que estão
vinculadas aos campos de experiências a ao direito de aprender, e contemplam as três dimensões de
aprendizagem: cognitiva, social e emocional. Diante do novo cenário que a educação enfrenta, distanciamento
social e as mudanças referente a maneira de estar com o outro, de se relacionar, se faz necessário a construção
de vínculos com as crianças, famílias e toda a comunidade escolar. Pensar em um  ambiente com ações planejadas
de acordo o plano de retomada das atividades presenciais.

Projeto emoções, cuja a equipe abordará através de atividades lúdicas, o autoconhecimento da criança:
reconhecer, identificar e nomear as linguagens do seu corpo, como ele reage quando está triste, feliz, com raiva,
com medo, feliz, ansiosa e outros. Num caminho que proporcione à criança desenvolver a imaginação, emoções,
sentimentos e autor regulação, estabelecendo relações com ela e com o outro, aprender a se colocar no lugar do
outro e a mediar suas emoções.

Projeto Literatura inclusiva, o interesse de trabalhar a coleção “Trabalhando as diferenças e a inclusão social” da
autora Cristina Klein, que trata assuntos como: obesidade, abordar temas relacionados a saúde e a importância de
hábitos saudáveis para nosso bem-estar. Deficiência auditiva, deficiência física, dislexia, síndrome de down.
Histórias sobre TEA do livro “Meu amigo faz iiii” da autora Andréa Werner e da História sobre deficiência visual do
livro “O menino que via com as mãos”, autor Alexandre Azevedo, surgiu da minha experiência em sala de aula.
Permitindo o desenvolvimento do imaginário das crianças através da leitura de imagens, das possibilidades e
descobertas oferecidas pelo objeto livro como suporte lúdico, atrativo e criativo. As crianças manipulam o livro,
percebendo as ilustrações, as suas diferentes formas, o colorido das páginas e tateando as diferentes texturas
oferecidas pelas obras. As crianças, portanto, descobrirão detalhes que em um primeiro momento não eram
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observados, mas que se tornam essenciais para a realização das novas descobertas: compreensão, aceitação e
mudanças atitudinais diante das diversidades, sensibilidade perante as necessidades educacionais dos colegas
observadas no cotidiano escolar e a superação de um olhar que enfatiza apenas as limitações da pessoa com
deficiência. Segundo Coelho:

“A escola é, hoje, o espaço privilegiado, em que deverão ser lançadas as bases para a formação do
indivíduo. E, nesse espaço, privilegiamos os estudos literários, pois, de maneira mais abrangente do que
quaisquer outros, eles estimulam o exercício da mente; a percepção do real em suas múltiplas
significações; a consciência do eu em relação ao outro; a leitura do mundo em seus vários níveis e,
principalmente, dinamizam o estudo e conhecimento da língua, da expressão verbal significativa e
consciente condição sinequa non para a plena realidade do ser. (COELHO, 2005, p. 16).

A literatura é um recurso lúdico, interativo para formar nossos pensamentos, ideais, atitudes, enfim, uma
possibilidade de descobrir e compartilhar ideias, emoções e sentimentos. Bases para a formação do indivíduo. Ao
final desse trabalho realizar uma feira literária explorando as infinitas possibilidades de criação, de narrativas que
a criança trará.

A avaliação tem uma grande influência no processo educativo da criança quando atende suas necessidades. Ela
não teve ser classificatória e sim colaborar com o processo de aprendizagem da criança. Para o professor a
avaliação permitirá identificar se suas estratégias/planejamento estão proporcionando o aprendizado ou
necessitam ser melhorados. Se usada adequadamente, a avaliação pode promover o progresso da criança,
ajudando-a a construir autoconfiança e a compreender de suas habilidades como também suas limitações,
atividades que se referem tanto ao trabalho individual quanto ao trabalho coletivo, partindo de uma observação
detalhada da rotina da criança, descobrindo assim todos os saberes que elas apresentarem. De acordo com a
Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (2007)

A avaliação pedagógica como processo dinâmico considera tanto o conhecimento prévio e o nível atual de

desenvolvimento do aluno quanto às possibilidades de aprendizagem futura, configurando uma ação

pedagógica processual e formativa que analisa o desempenho do aluno em relação ao seu progresso

individual, prevalecendo na avaliação os aspectos qualitativos que indiquem as intervenções pedagógicas do

professor. No processo de avaliação, o professor deve criar estratégias considerando que alguns alunos

podem demandar ampliação do tempo para a realização dos trabalhos. (BRASIL, 2007, p. 11)

Assim na perspectiva inclusiva o professor propicia instrumentos para a construção significativa do conhecimento
da criança, com ações de interação e participação da mesma na sociedade com igualdade de oportunidades.
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4.12 - Planos individuais de ensino/trabalho de cada Professor
elaborados para cada turma do CEI, em consonância com os planos
coletivos
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