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1 - Caracterização da Unidade Educacional e seu entorno.

1.1 - Identificação da Unidade Educacional.

Nome: Nave Mãe Parque Universitário de Viracopos – Profº Pierre Weil.1.
Numero da Portaria de Autorização de funcionamento: Regimento em andamento2.
Endereço: Rua Monica Silveira Pisani, 185 – Jd. Vista Alegre3.
CEP: 13056-5104.
Telefone: (19) 3226-96455.
Endereço Eletrônico: diretorianavemae@nazareno.com.br6.

1.2 - Histórico da Unidade Educacional.

O CEI Prof. Pierre Weil foi inaugurado em 15 de Julho de 2010 e o nome escolhido foi do ilustríssimo professor
Pierre Weil, formado em Educação e Psicologia com Doutorado em Psicologia pela Universidade de Paris -
Sorbonne, educador e psicólogo e escritor Pierre Weil nasceu em Strasbourg em 16 de abril de1924 na Françae
morreu em Brasília em 2008, aos 84 anos de idade.É autor de mais de 50 livros, publicados em váriosidiomas,
sendo muitos best seller, com mais de 50 edições.

Weil estudou no Instituto de Estudos do Trabalho e de Orientação Profissional de Paris, dirigido por Henri Pierón,
na Escola Prática de Psicologia e Pedagogia da Universidade de Lyon e na Faculdade de Psicologia e Ciências da
Educação (Instituto Jean Jacques Rousseau), da Universidade de Genebra. Aluno de Jean Piaget e Léon Walther,
Weil foi convidado, em 1948, para trabalhar, no Brasil, no treinamento das equipes que organizariam os serviços de
psicotécnicas do recém-criado Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), no Rio de Janeiro.

Em 1987, Weil mudou-se para Brasília, tornou-se presidente da Fundação Cidade da Paz e reitor da Universidade
Holística para a Paz de Brasília – Unipaz. Em 1998, ele foi agraciado com o título de Cidadão Honorário da Cidade
de Brasília. Em uma visão holística e apostando na transdisciplinaridade do conhecimento, Weil passou a dedicar-
se à educação e à paz, temas de suas conferências para a Unesco (1989), tendo sido agraciado com a menção
honrosa do Prêmio de Educação para a Paz, ano 2000.

Nascido perto da fronteira com a Alemanha, sofreu as conseqüências da Segunda Guerra Mundial, durante a qual
resistiu ao nazismo como voluntário na Cruz Vermelha internacional.

“Quero construir pontes sobre todas as fronteiras porque o nacionalismo exacerbado é uma fonte de
ódio”,declarou, anos depois, sobre o período. Disposto a colocar em prática ideais pacificadores, veio para o Brasil
em 1958 e começou a dar aulas de psicologia na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Na década de 80,
descobriu Brasília e, em 1987, criou, a pedido do então governador José Aparecido de Oliveira, a Unipaz, seu mais
ambicioso projeto, que hoje está presente em oito estados brasileiros e outros sete países.
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Na década de 70 iniciou-se a ocupação da região onde hoje se localiza o Parque Universitário de Viracopos. No
início, segundo relato do Sr. Moisés Gonçalves de Carvalho que na época tinha 6 anos de idade, haviam somente 3
casas, sendo a dele, do Sr. Abílio, do Sr. Armando e uma olaria, primeira indústria do bairro.

Nesta época não havia saneamento básico, nem energia elétrica e para obtenção de água era necessário a perfuração
de poços artesianos, os quais eram feitos pelo pai do Sr. Moisés, o Sr. Manoel Gonçalves de Carvalho.

Além de ser o responsável pela perfuração do poços artesianos, o Sr. Manoel foi o primeiro presidente do bairro e
conseguiu junto a prefeitura um espaço de lazer comunitário que hoje é conhecido como “Campo do Corinthinha”,
as primeiras linhas de ônibus que tinham seu ponto final na Cerâmica Palácio, na ponte do Rio Capivari, hoje
conhecida como ponte do bairro Morumbi.

Na década de 80 o bairro já possuía 4 quadras, tendo como vizinho o jardim Shangai, Recanto do Sol, Jardim Vista
Alegre e como divisa a estrada do Friburgo.

O primeiro comércio da região foi a Padaria Jardim Mercedes, em seguida na esquina da mesma foi instalada uma
barraca de alvenaria para a venda de frutas e legumes.

No Parque Universitário, nesta ocasião, foi inaugurado o primeiro mercadinho, Mercadinho Aliança”. A partir da
década de 90, percebeu-se um grande crescimento no comércio da região com a instalação de padarias e mercados.

A primeira escola do bairro foi a Escola Veneranda Martins Siqueira, onde a mesma foi instalada em uma casa
doada pela prefeitura e no decorrer dos anos foram construindo mais escolas, creches, posto de saúde e ampliando o
comercio varejista e atacadista.

Segundo o Sr. Paulo Menas, colaborador de nossa pesquisa e morador da região desde a década de 80, o progresso
foi rápido, pois em duas décadas nossa região virou cidade com todos os recursos necessários.

Atualmente, a região é bem servida por escolas estaduais, municipais e algumas até particulares, mas mesmo assim
a demanda por vagas nas unidades escolares é grande, pois a população que migra para esta região, devido seus
benefícios e facilidades, vem aumentando consideravelmente e gradativamente ao longo de cada ano.A construção
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de vários núcleos habitacionais contribui para este aumento desordenado da demanda por vagas nas creches e
escolas da região, tornando escassas as vagas constantemente abertas pela Secretaria Municipal de Educação.

Desde o ano de 2010, na região temos o Centro de Educação Infantil Nave Mãe Parque Universitário De Viracopos
Prof. Pierre Weil, o qual está inserido no Jardim Vista Alegre, Região Sudoeste de Campinas, que faz divisa com
os bairros Parque Universitário, Parque D. Pedro, Recanto do Sol I e II, Jd. Shangai e Vila União da Vitória.

A rua central do bairro é a Avenida Arymana e uma parte daAvenida Ruy Rodrigues pela qual temos acesso a
vários outros bairros em direção ao Bairro Vida Nova. É através dela que trafega grande parte das linhas de ônibus
que servem à região. A escola está próxima do Terminal Ouro Verde, coração da Região Sudoeste, e bem servida
pela possibilidade de transporte urbano a muitas regiões da cidade de Campinas e principalmente para a região
central, além do grande número de estabelecimentos comerciais, entre eles um Shopping, igrejas de várias
denominações religiosas, academias de ginástica, postos bancários, Pronto Socorro Ouro Verde e do Complexo
Hospitalar Ouro Verde onde concentra o maior atendimento da população na área da saúde.

O Centro de Educação Infantil Nave Mãe Parque Universitário De Viracopos Prof. Pierre Weilparte de um
quarteirão na Rua Mônica Silveira Pisani, 185, tendo ao seu lado direito a praça de esportes conhecida como
Campo do Corinthinha do Bairro do Jardim Vista Alegre e em frente a Igreja Católica Santa Inês. Localiza-se
próximo do Posto de Saúde Municipal do Jardim Vista Alegre com o qual a unidade tem parceira em desenvolver
projetos ligados à saúde e também tem atendido crianças e famílias que necessitam de acompanhamento
psicológico.

A comunidade apresenta um desafiante problema, a grande demanda a ser atendida na área educacional na região.
A implantação, pela Prefeitura de Campinas através de sua Secretaria de Educação, do Centro de Educação Infantil
Nave Mãe Parque Universitário De Viracopos Prof. Pierre Weil, veio ajudar a atender a grande demanda, mas não
é suficiente ainda para a solução atual da demanda, pois vários conjuntos habitacionais foram entregues em 2012 e
ainda outros estão por ser concluídos em 2014, aumentando ainda mais a população local.

Para o ano de 2015, a Secretaria Municipal de Educação, entregará mais duas unidades educacionais localizadas
nos bairros São José e Porto Seguro, as quais virão para acolher uma parte da grande demanda por vagas que se
instala na região.

Desde agosto de 2011 a região do Ouro Verde tem sido alvo das discussões políticas e popular. A área está cotada
para virar distrito de Campinas. Agora, o que mais preocupa os moradores são as mudanças, ainda incertas.

Os eleitores aptos a votar nas eleições gerais de 2014 participarão do plebiscito (consulta popular) onde
responderão a seguinte questão “Você é a favor da criação do distrito?” Caso a criação seja aprovada, a principal
mudança que ocorrerá será em relação a independência administrativa e este novo distrito terá inicialmente uma
população estimada em 400.000 moradores.

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

A Nave Mãe do Parque Universitário de Viracopos Profº Pierre Weil fica situadana região Sudoeste de Campinas e
atende as comunidades dos bairros do entorno que em destaque estão Jd. Vista Alegre, Parque Dom Pedro II, Vila
Vitória, Residencial São José, Residencial Porto Seguro, Jd. Crisitna, Jd. Shangai, Recanto do Sol I e II.

Com o intuito de caracterizar de uma forma mais efetiva nossa comunidade, a equipe gestora do CEI elaborou uma
pesquisa sócio econômica da comunidade.

Após recolhida a pesquisa e feito o levantamento dos dados coletados, concluiu-se que o perfil da comunidade se
caracteriza da seguinte forma:
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O perfil desta comunidade é de um poder aquisitivo mediano.
A faixa etária predominante dos genitores está entre 20 a 30 anos, mas temostambém uma parcela de
genitores com a faixa etária entre 40 e 50 anos.
A grande maioria com escolaridade em ensino médio, entretanto com nível superiordestacou-se o sexo
feminino com maior numero.
O sustento da família vem da contribuição do casal.
As moradias são, na sua maioria, de alvenaria, na média com 6 cômodos, águaencanada, rua asfaltada e
saneamento básico, recebem correspondência e com uma boa infraestrutura comunitária.
Em relação ao transporte, é predominante a aquisição de 1 veiculo por família, comuma baixa porcentagem
de 2 veículos.
Na saúde a comunidade depende do atendimento público nos postos dos bairros eno Complexo Hospitalar
Ouro Verde e Mário Gatti. Uma baixa parcela das famílias possuem atendimento médico particular como
beneficio cedido pelo empregador.
Das crianças atendidas pelo CEI temos 218do sexo masculino, 204feminino,totalizando 422.
Quanto à etnia temos 274brancas, 28negras, 116pardas, 0amarelas, 0indígenas e 04não declaradas.
02 criança com diagnóstico de Autismo,
01 com deficiência física.

Através dos dados coletados na pesquisa percebemos que a comunidade atendida peloCEI se caracteriza pela não
prioridade à cultura. A comunidade não investe em leitura, lazer e artes (cinema, teatro, exposições, entre outros).

No seu tempo livre a comunidade opta por investir seu tempo na permanência doméstica assistindo televisão,
navegando nas redes sociais através dos celulares, pois não há um grande numero de computadores na família, mas
sim inúmeros celulares, chegando ater umpercentual maior de celulares do que de membros da família e de
telefones fixos.

1.4 - Ações intersetoriais em que a escola está envolvida.

GMC – Guarda Municipal de Campinas

A escola é, por excelência, um espaço privilegiado de troca de saberes e de mudança decomportamentos, um
espaço para reflexão e formação de uma consciência crítica. A cultura escolar institui práticas socioculturais que
ultrapassam as fronteiras da escola, e é dentro desse enfoque que se justifica programas que visam ações
intersetoriais entre a escola e demais setores públicos.

Visando a aproximação da Guarda Municipal de Campinas com a comunidade do entorno da unidade escolar, será
desenvolvido o PROIN- Projeto de Integração – que tem por objetivo contribuir para a construção de uma cultura
de paz, desenvolvendo propostas que priorizem a juventude, fundamentadas no exercício da cidadania e concebidas
a partir de conceitos como solidariedade e companheirismo, mostrando a Guarda Municipal como amiga e
protetora da sociedade campineira.

O PROIN sempre contou com parceiros para desenvolver seu trabalho. Um deles, é a equipe do Canil da GMC.
Durante longa data esta parceria provou que dá certo, juntos promovem ações em escolas, ONGs, instituições
religiosas e ao público em geral, que, com toda a certeza, levou mensagens de paz, respeito e solidariedade. Estas
ações mostram que a aproximação daInstituição com a comunidade fortalece o laço que favorece uma cultura de
paz e a prevenção à violência.

Após um estudo da comunidade entorno da unidade educacional, percebemos que pelo fato do índice de
criminalidade da região ser muito alta e grande parte da família da criança atendida pelo CEI estar em situação
prisional devido envolvimento direto e/ou indireto nas drogas, as crianças acabam concebendo que a Guarda
Municipal e Policia Militar como agentes da violência e não da proteção e solidariedade e o programa vem de
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encontro a esta realidade para resgatar estas crianças na primeira infância e fortalecer os laços para a prevenção à
violência.
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Centro de Saúde Vista Alegre

Em parceria com o Centro de Saúde Vista Alegre, desenvolvemos e continuaremos com essa parceria no projeto
“Saúde bucal”, o qual consiste na visita da equipe de odontologia, ensinando a forma correta de fazer a escovação,
através da apresentaram de teatrinhos, brincadeiras, distribuição de escovas para aqueles que não tem. Também são
emitidos encaminhamentos para aqueles casos mais urgentes para um tratamento e acompanhamento pelos
profissionais envolvidos no projeto.
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Grupos de estudos

Mediar grupos de estudos sobre:

Projeto de Vida: como elaborar e como acompanhar o andamento.
Pais participativos, autoritários, permissivos e negligentes: reflexos na vida escolar eprofissional.
Automotivação – a importância do fator motivacional no sucesso.
Determinação, perseverança e disciplina – as pequenas atitudes diárias que fazemtoda a diferença na
construção do sucesso.
A importância do autoconhecimento.
O que é trabalho? Diversos tipos de trabalho atuais e as perspectivas para o futuro.
Projeto Reeducação Alimentar e Comportamental -em parceria com o CEASA deCampinas promovendo
cursos para as famílias sobre alimentação saudável.
Incentivar a participação no colegiado da unidade e ser atuante através dele.
Mutirão de cidadania gratuitos à comunidade com parceria de Indústrias da região eórgãos públicos, como
exames de saúde, emissão de documentos, atividades culturais, de lazer e educativas.
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Ofereceremos à comunidade o curso abaixo, com duração de 4 meses, visando àcapacitação e qualificação do
Currículo. Este curso será ministrado pela profissional sra. SandraVicent - Enfermeirado Trabalho - COREN/SP:
345002:

CURSO CUIDADORES DE IDOSOS 120 HORAS MAIS ESTÁGIO

1- Primeiros socorros;

2- Aspecto biológico e envelhecimento;

3- Aspecto psicológico e envelhecimento;

4- Aspecto social do envelhecimento;

5- Afetividade e sexualidade;

6- Alimentação e nutrição;

7- Saúde bucal;

8- Higiene e vestimentas;

9- Atividades da vida e adaptação ambiental;
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10- Atividade física;

11- Atividade cultural e lazer;

12- Prevenção de acidentes emergenciais no domicilio;

13- Importância da família e o bem estar do idoso;

14- Estrutura da rede de serviços existentes na sociedade;

15- Direitos humanos, prevenção a violência e maus tratos;

16- Legislação que protege o idoso e o cuidador;

17- Doenças mais comuns no idoso. Fisiologia, prevenção e tratamento;

18- Cuidados com pacientes acamados;

19- Uso do dispositivo de auxilio;

20- Finitude. Assistência ao idoso terminal;

21- Ética e a função do cuidador do idoso;

22- Aarte de cuidar , a rotina do cuidador;

23 – Registro de rotina do cuidador e interpretações das prescrições;

24-Auto cuidado do cuidador;

25 -Estágio supervisionado;

1.5 - Infraestrutura predial, recursos físicos e materiais/equipamentos

Dos recursos físicos, a Unidade Educacional possui:

a) espaço destinado à área administrativa composto de:

uma secretaria, onde é organizada com armários, arquivos, mesas, cadeiras,
computador, impressoras, este mesmo espaço é utilizado para o atendimento aos pais e responsáveis.
Sala da coordenação
Sala da direção
Almoxarifado
Dois banheiros

b) espaço interno uso comum:

Sala Multiuso: este espaço localizado na entrada do estabelecimento anteriormente erautilizado na realização
de atividades diversas como: projeção de filmes, ou vídeos, espaço para biblioteca com acervo de livros para
empréstimo e de consulta dos educadores, composta por mesas, armários de aço, TV, DVD, aparelho de som
com CD, data show e lousa, mas com a necessidade de atender a grande demanda do AGIII e nos adequar a
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Lei nº 12.796, que torna obrigatória a oferta gratuita de educação básica a partir dos 4 anos de idade, este
espaço foi transformado também em sala de aula onde trabalhamos com projeto de salas ambientes.

Casa de Boneca: espaço adaptada para atender as crianças na função de educar ebrincar, organizada de
forma a atender as diferentes idades, estruturada com armários, almofadas, tapetes, mesinhas, mobiliário de
uma casa em miniatura onde é desenvolvida uma proposta do jogo da brincadeira, através do qual a criança
irá entender o mundo ao redor, testar habilidades, aprender funções sociais, conhecer as regras e também
criá-las. A aprendizagem da linguagem e a habilidade motora de uma criança também são desenvolvidas
durante o ato de brincar neste espaço.

Pátio: Privilegiados com uma bela área interna o pátio será utilizado como partefundamental no processo de
aprendizagem. Nele está o palco, local onde as apresentações teatrais e musicais serão realizadas. No piso
vários brincados são distribuídas no espaço e formando um playground. Pensando em dias chuvosos ou de
muito frio as crianças poderão usufruir deste espaço coberto com segurança e conforto.

01 Cozinha equipada e depósito
01 Refeitório infantil
01 Refeitório de funcionários
04parques externos com brinquedos diversos
02Quiosques
10 salas de aula, sendo 03 salas ambientes (linguagem, matemática e ciências, artes),sendo 03salas adaptadas
para bebês, com lavatórios e banheiros adaptados
02 banheiros adaptados para portadores de necessidades especiais
Área externa com gramado
02 Lactários para alimentação dos bebês

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

ESPAÇO FÍSICO TURMA ATENDIDA
HORÁRIO DE
ATENDIMENTO

SALA 1 AGI A 7h às 18h
SALA 2 AGI B 7h às 18h
SALA 3 AGI C 7h às 18h
SALA 4 AGII A 7h às 18h
SALA 5 AGII B 7h às 18h

SALA 6
ESPAÇO DE ARTES
AGIII A, B, C
AGIII D, E, F

7h às 11h
13h às 17h

SALA 7

ESPAÇO DA
MATEMÁTICA/CIÊNCIAS
AGIII A, B, C
AGIII D, E, F

7h às 11h
13h às 17h

SALA 8 AGII C 7h às 18h
SALA 9 AGII D 7h às 18h
SALA 10 AGII E 7h às 18h

MULTIUSO
ESPAÇO DE LINGUAGEM
AGIII A, B, C
AGIII D, E, F

7h às 11h
13h às 17h

Os espaços de Matemática, Artes, Linguagem e Ciências são utilizados por cada turma de acordo com o
planejamento semanal de atividades.
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1.7 - Profissionais que atuam na Unidade Educacional - quadro (s) geral (ais) reunindo
jornada, horários e formação.

1.7.1 - Quadro de horário de professor.

Professor: Aline S. Ferreira

Situação funcional: Ativa

Jornada Semanal de Trabalho Docente: 22 h

Carga Horário Pedagógica: Não se aplica

Horas Projeto: Não se aplica

Turma: Professora de Educação Especial

PERÍODO
Horários Tempos Pedagógicos 2ª Feira 3ª Feira 4ª Feira 5ª Feira 6ª Feira Total
07:00h às 11:00h TDA 4h 4h 4h 4h 4h 20h
11:00h às 12:00h TDC 1h 1h 2h
TOTAL 4h 4h 5h 5h 4h 22h/a

Professor: Daiany Ribeiro Caramigo

Situação funcional: Ativa

Jornada Semanal de Trabalho Docente: 44 h (Com dois turnos de 22 h)

Carga Horário Pedagógica: Não se aplica

Horas Projeto: Não se aplica

Turma: AG III C/ AG III D

PERÍODO
Horários Tempos Pedagógicos 2ª Feira 3ª Feira 4ª Feira 5ª Feira 6ª Feira Total
07:00h às 11:00h TDA 4h 4h 4h 4h 4h 20h
11:00h às 12:00h TDI 1h 1h 2h
11:00H às 12:00h TDC 1h 1h 2h
13:00h às 17:00h TDA 4h 4h 4h 4h 4h 20h
TOTAL 9h 9h 9h 9h 8h 44h/a

Professor: Edivânia Batista de Souza

Situação funcional: Ativa
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Jornada Semanal de Trabalho Docente: 22 h

Carga Horário Pedagógica: Não se aplica

Horas Projeto: Não se aplica

Turma: AG III B

PERÍODO
Horários Tempos Pedagógicos 2ª Feira 3ª Feira 4ª Feira 5ª Feira 6ª Feira Total
07:00h às 11:00h TDA 4h 4h 4h 4h 4h 20h
11:00h às 12:00h TDC 1h 1h 2h
TOTAL 4h 4h 5h 5h 4h 22h/a

Professor: Elisangela Ribeiro da Silva

Situação funcional: Ativa

Jornada Semanal de Trabalho Docente: 22 h

Carga Horário Pedagógica: Não se aplica

Horas Projeto: Não se aplica

Turma: AG III A

PERÍODO
Horários Tempos Pedagógicos 2ª Feira 3ª Feira 4ª Feira 5ª Feira 6ª Feira Total
07:00h às 11:00h TDA 4h 4h 4h 4h 4h 20h
11:00h às 12:00h TDC 1h 1h 2h
TOTAL 4h 4h 5h 5h 4h 22h/a

Professor: Glaucia Ferreira Vaz

Situação funcional: Ativa

Jornada Semanal de Trabalho Docente: h (Com dois turnos de 22 h)

Carga Horário Pedagógica: Não se aplica

Horas Projeto: Não se aplica

Turma: AG I C

PERÍODO
Horários Tempos Pedagógicos 2ª Feira 3ª Feira 4ª Feira 5ª Feira 6ª Feira Total
07:00h às 11:00h TDA 4h 4h 4h 4h 4h 20h
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11:00h às 12:00h TDC 1h 1h 2h
TOTAL 4h 4h 5h 5h 4h 22h/a

Professor: Gleice Kelli B. de Souza

Situação funcional: Ativa

Jornada Semanal de Trabalho Docente: 22 h

Carga Horário Pedagógica: Não se aplica

Horas Projeto: Não se aplica

Turma: AG I A

PERÍODO
Horários Tempos Pedagógicos 2ª Feira 3ª Feira 4ª Feira 5ª Feira 6ª Feira Total
07:00h às 11:00h TDA 4h 4h 4h 4h 4h 20h
11:00h às 12:00h TDC 1h 1h 2h
TOTAL 4h 4h 5h 5h 4h 22h/a

Professor: Jaqueline de Paiva Guimarães

Situação funcional: Ativa

Jornada Semanal de Trabalho Docente: 44 h (Com dois turnos de 22 h)

Carga Horário Pedagógica: Não se aplica

Horas Projeto: Não se aplica

Turma: AG II A / AG II B

PERÍODO
Horários Tempos Pedagógicos 2ª Feira 3ª Feira 4ª Feira 5ª Feira 6ª Feira Total
07:00h às 11:00h TDA 4h 4h 4h 4h 4h 20h
11:00h às 12:00h TDI 1h 1h 2h
11:00H às 12:00h TDC 1h 1h 2h
13:00h às 17:00h TDA 4h 4h 4h 4h 4h 20h
TOTAL 9h 9h 9h 9h 8h 44h/a

Professor: Mirian Ferreira Malafaia

Situação funcional: Ativa

Jornada Semanal de Trabalho Docente: 44 h (Com dois turnos de 22 h)
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Carga Horário Pedagógica: Não se aplica

Horas Projeto: Não se aplica

Turma: AG II D/ AG III E

PERÍODO
Horários Tempos Pedagógicos 2ª Feira 3ª Feira 4ª Feira 5ª Feira 6ª Feira Total
07:00h às 11:00h TDA 4h 4h 4h 4h 4h 20h
11:00h às 12:00h TDI 1h 1h 2h
11:00H às 12:00h TDC 1h 1h 2h
13:00h às 17:00h TDA 4h 4h 4h 4h 4h 20h
TOTAL 9h 9h 9h 9h 8h 44h/a

Professor: Shirlei A. dos Santos

Situação funcional: Ativa

Jornada Semanal de Trabalho Docente: 22 h

Carga Horário Pedagógica: Não se aplica

Horas Projeto: Não se aplica

Turma: AG II C

PERÍODO
Horários Tempos Pedagógicos 2ª Feira 3ª Feira 4ª Feira 5ª Feira 6ª Feira Total
07:00h às 11:00h TDA 4h 4h 4h 4h 4h 20h
11:00h às 12:00h TDC 1h 1h 2h
TOTAL 4h 4h 5h 5h 4h 22h/a

Professor: Valdirene B. dos Santos

Situação funcional: Ativa

Jornada Semanal de Trabalho Docente: 44 h (Com dois turnos de 22 h)

Carga Horário Pedagógica: Não se aplica

Horas Projeto: Não se aplica

Turma: AG II E / AG III F

PERÍODO
Horários Tempos Pedagógicos 2ª Feira 3ª Feira 4ª Feira 5ª Feira 6ª Feira Total
07:00h às 11:00h TDA 4h 4h 4h 4h 4h 20h
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11:00h às 12:00h TDI 1h 1h 2h
11:00H às 12:00h TDC 1h 1h 2h
13:00h às 17:00h TDA 4h 4h 4h 4h 4h 20h
TOTAL 9h 9h 9h 9h 8h 44h/a

1.7.2 - Quadro de horário de monitores e agentes de educação infantil.

Nome: Claudilene Privado Alves

Jornada Semanal de Trabalho: 40h

Agrupamento: AG I A

PERÍODO
Horários 2º feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira
Trabalho com a
turma

08:30h às 12:30h 08:30h às 12:30h 08:30h às 12:30h 08:30h às 12:30h 08:30h às 12:30h

Hora do almoço 12:30h às 13:30h 12:30h às 13:30h 12:30h às 13:30h 12:30h às 13:30h 12:30h às 13:30h
Trabalho com a
turma

13:30h às 17:30h 13:30h às 17:30h 13:30h às 17:30h 13:30h às 17:30h 13:30h às 17:30h

Nome: Julianade Oliveira Strumendo

Jornada Semanal de Trabalho: 40h

Agrupamento: AG I A

PERÍODO
Horários 2º feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira
Trabalho com a
turma

08:00h às 11:00h 08:00h às 11:00h 08:00h às 11:00h 08:00h às 11:00h 08:00h às 11:00h

Hora do almoço 11:00h às 12:30h 11:00h às 12:30h 11:00h às 12:30h 11:00h às 12:30h 11:00h às 12:30h
Trabalho com a
turma

12:30h às 17:00h 12:30h às 17:00h 12:30h às 17:00h 12:30h às 17:00h 12:30h às 17:00h

Nome: MayaraMachado Fernandes

Jornada Semanal de Trabalho: 40h

Agrupamento: AG I A

PERÍODO
Horários 2º feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira
Trabalho com a
turma

07:00h às 11:30h 07:00h às 11:30h 07:00h às 11:30h 07:00h às 11:30h 07:00h às 11:30h

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


http://pponlinesme.campinas.sp.gov.br
Pág.: 26/315

14/10/2016 às 20:38:38

Hora do almoço 11:30h às 12:30h 11:30h às 12:30h 11:30h às 12:30h 11:30h às 12:30h 11:30h às 12:30h
Trabalho com a
turma

12:30h às 16:00h 12:30h às 16:00h 12:30h às 16:00h 12:30h às 16:00h 12:30h às 16:00h

Nome: Simone de Oliveira Sampaio

Jornada Semanal de Trabalho: 40h

Agrupamento: AG I A

PERÍODO
Horários 2º feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira
Trabalho com a
turma

08:30h às 11:30h 08:30h às 11:30h 08:30h às 11:30h 08:30h às 11:30h 08:30h às 11:30h

Hora do almoço 11:30h às 12:30h 11:30h às 12:30h 11:30h às 12:30h 11:30h às 12:30h 11:30h às 12:30h
Trabalho com a
turma

12:30h às 17:30h 12:30h às 17:30h 12:30h às 17:30h 12:30h às 17:30h 12:30h às 17:30h

Nome:Cíntia Lima de Moura

Jornada Semanal de Trabalho: 40h

Agrupamento: AG I B

PERÍODO
Horários 2º feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira
Trabalho com a
turma

07:00h às 11:30h 07:00h às 11:30h 07:00h às 11:30h 07:00h às 11:30h 07:00h às 11:30h

Hora do almoço 11:30h às 12:30h 11:30h às 12:30h 11:30h às 12:30h 11:30h às 12:30h 11:30h às 12:30h
Trabalho com a
turma

12:30h às 16:00h 12:30h às 16:00h 12:30h às 16:00h 12:30h às 16:00h 12:30h às 16:00h

Nome: Keila Maria Anacleto

Jornada Semanal de Trabalho: 40h

Agrupamento: AG I B

PERÍODO
Horários 2º feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira
Trabalho com a
turma

08:00h às 11:00h 08:00h às 11:00h 08:00h às 11:00h 08:00h às 11:00h 08:00h às 11:00h

Hora do almoço 11:00h às 13:00h 11:00h às 13:00h 11:00h às 13:00h 11:00h às 13:00h 11:00h às 13:00h
Trabalho com a
turma

13:00h às 18:00h 13:00h às 18:00h 13:00h às 18:00h 13:00h às 18:00h 13:00h às 18:00h
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Nome: Luana Mendes Dias de Oliveira

Jornada Semanal de Trabalho: 40h

Agrupamento: AG I B

PERÍODO
Horários 2º feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira
Trabalho com a
turma

08:30h às 12:30h 08:30h às 12:30h 08:30h às 12:30h 08:30h às 12:30h 08:30h às 12:30h

Hora do almoço 12:30h às 13:30h 12:30h às 13:30h 12:30h às 13:30h 12:30h às 13:30h 12:30h às 13:30h
Trabalho com a
turma

13:30h às 17:30h 13:30h às 17:30h 13:30h às 17:30h 13:30h às 17:30h 13:30h às 17:30h

Nome: Thaís

Jornada Semanal de Trabalho: 40h

Agrupamento: AG I B

PERÍODO
Horários 2º feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira
Trabalho com a
turma

09:00h às 11:30h 09:00h às 11:30h 09:00h às 11:30h 09:00h às 11:30h 09:00h às 11:30h

Hora do almoço 11:30h às 12:30h 11:30h às 12:30h 11:30h às 12:30h 11:30h às 12:30h 11:30h às 12:30h
Trabalho com a
turma

12:30h às 18:00h 12:30h às 18:00h 12:30h às 18:00h 12:30h às 18:00h 12:30h às 18:00h

Nome: Marcia Cristina da Silva Oliveira

Jornada Semanal de Trabalho: 40h

Agrupamento: AG I C

PERÍODO
Horários 2º feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira
Trabalho com a
turma

08:00h às 11:00h 08:00h às 11:00h 08:00h às 11:00h 08:00h às 11:00h 08:00h às 11:00h

Hora do almoço 11:00h às 12:30h 11:00h às 12:30h 11:00h às 12:30h 11:00h às 12:30h 11:00h às 12:30h
Trabalho com a
turma

12:30h às 17:00h 12:30h às 17:00h 12:30h às 17:00h 12:30h às 17:00h 12:30h às 17:00h

Nome: Elenir Aparecida da Silva

Jornada Semanal de Trabalho: 40h
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Agrupamento: AG I C

PERÍODO
Horários 2º feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira
Trabalho com a
turma

08:30h às 11:30h 08:30h às 11:30h 08:30h às 11:30h 08:30h às 11:30h 08:30h às 11:30h

Hora do almoço 11:30h às 12:30h 11:30h às 12:30h 11:30h às 12:30h 11:30h às 12:30h 11:30h às 12:30h
Trabalho com a
turma

12:30h às 17:30h 12:30h às 17:30h 12:30h às 17:30h 12:30h às 17:30h 12:30h às 17:30h

Nome: Helene de Castro Lisboa

Jornada Semanal de Trabalho: 40h

Agrupamento: AG I C

PERÍODO
Horários 2º feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira
Trabalho com a
turma

08:30h às 12:30h 08:30h às 12:30h 08:30h às 12:30h 08:30h às 12:30h 08:30h às 12:30h

Hora do almoço 12:30h às 13:30h 12:30h às 13:30h 12:30h às 13:30h 12:30h às 13:30h 12:30h às 13:30h
Trabalho com a
turma

13:30h às 17:30h 13:30h às 17:30h 13:30h às 17:30h 13:30h às 17:30h 13:30h às 17:30h

Nome: Regiane de Souza Alves

Jornada Semanal de Trabalho: 40h

Agrupamento: AG IC

PERÍODO
Horários 2º feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira
Trabalho com a
turma

07:00h às 11:30h 07:00h às 11:30h 07:00h às 11:30h 07:00h às 11:30h 07:00h às 11:30h

Hora do almoço 11:30h às 12:30h 11:30h às 12:30h 11:30h às 12:30h 11:30h às 12:30h 11:30h às 12:30h
Trabalho com a
turma

12:30h às 16:00h 12:30h às 16:00h 12:30h às 16:00h 12:30h às 16:00h 12:30h às 16:00h

Nome: Alessandra de Lima França

Jornada Semanal de Trabalho: 40h

Agrupamento: AG II A
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PERÍODO
Horários 2º feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira
Trabalho com a
turma

08:30h às 12:30h 08:30h às 12:30h 08:30h às 12:30h 08:30h às 12:30h 08:30h às 12:30h

Hora do almoço 12:30h às 13:30h 12:30h às 13:30h 12:30h às 13:30h 12:30h às 13:30h 12:30h às 13:30h
Trabalho com a
turma

13:30h às 17:30h 13:30h às 17:30h 13:30h às 17:30h 13:30h às 17:30h 13:30h às 17:30h

Nome: Eliane dos Santos

Jornada Semanal de Trabalho: 40h

Agrupamento: AG II A

PERÍODO
Horários 2º feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira
Trabalho com a
turma

07:00h às 11:00h 07:00h às 11:00h 07:00h às 11:00h 07:00h às 11:00h 07:00h às 11:00h

Hora do almoço 11:00h às 13:00h 11:00h às 13:00h 11:00h às 13:00h 11:00h às 13:00h 11:00h às 13:00h
Trabalho com a
turma

13:00h às 17:00h 13:00h às 17:00h 13:00h às 17:00h 13:00h às 17:00h 13:00h às 17:00h

Nome: Jessica Fernanda Barbosa Xavier Joaquim

Jornada Semanal de Trabalho: 40h

Agrupamento: AG II A

PERÍODO
Horários 2º feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira
Trabalho com a
turma

07:00h às 11:00h 07:00h às 11:00h 07:00h às 11:00h 07:00h às 11:00h 07:00h às 11:00h

Hora do almoço 11:00h às 12:30h 11:00h às 12:30h 11:00h às 12:30h 11:00h às 12:30h 11:00h às 12:30h
Trabalho com a
turma

12:30h às 16:30h 12:30h às 16:30h 12:30h às 16:30h 12:30h às 16:30h 12:30h às 16:30h

Nome: Rayany Paula de Souza Carvalho

Jornada Semanal de Trabalho: 40h

Agrupamento: AG II B

Turma de Formação: Turma 2

PERÍODO
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Horários 2º feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira
Trabalho com a
turma

07:00h às 11:30h 07:00h às 11:30h 07:00h às 11:30h 07:00h às 11:30h 07:00h às 11:30h

Hora do almoço 11:30h às 12:30h 11:30h às 12:30h 11:30h às 12:30h 11:30h às 12:30h 11:30h às 12:30h
Trabalho com a
turma

12:30h às 16:00h 12:30h às 16:00h 12:30h às 16:00h 12:30h às 16:00h 12:30h às 16:00h

Nome: Renata de Oliveira Maciel

Jornada Semanal de Trabalho: 40h

Agrupamento: AG II B

PERÍODO
Horários 2º feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira
Trabalho com a
turma

08:30h às 12:30h 08:30h às 12:30h 08:30h às 12:30h 08:30h às 12:30h 08:30h às 12:30h

Hora do almoço 12:30h às 13:30h 12:30h às 13:30h 12:30h às 13:30h 12:30h às 13:30h 12:30h às 13:30h
Trabalho com a
turma

13:30h às 17:30h 13:30h às 17:30h 13:30h às 17:30h 13:30h às 17:30h 13:30h às 17:30h

Nome: Aline Yasmin Silva

Jornada Semanal de Trabalho: 40h

Agrupamento: AG II C

PERÍODO
Horários 2º feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira
Trabalho com a
turma

07:00h às 11:00h 07:00h às 11:00h 07:00h às 11:00h 07:00h às 11:00h 07:00h às 11:00h

Hora do almoço 11:00h às 12:30h 11:00h às 12:30h 11:00h às 12:30h 11:00h às 12:30h 11:00h às 12:30h
Trabalho com a
turma

12:30h às 16:30h 12:30h às 16:30h 12:30h às 16:30h 12:30h às 16:30h 12:30h às 16:30h

Nome: Hellen Cristina Deodato

Jornada Semanal de Trabalho: 40h

Agrupamento: AG II C

PERÍODO
Horários 2º feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira
Trabalho com a
turma

08:30h às 12:30h 08:30h às 12:30h 08:30h às 12:30h 08:30h às 12:30h 08:30h às 12:30h
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Hora do almoço 12:30h às 13:30h 12:30h às 13:30h 12:30h às 13:30h 12:30h às 13:30h 12:30h às 13:30h
Trabalho com a
turma

13:30h às 17:30h 13:30h às 17:30h 13:30h às 17:30h 13:30h às 17:30h 13:30h às 17:30h

Nome: Raquel M. Lopes

Jornada Semanal de Trabalho: 40h

Agrupamento: AG II D

PERÍODO
Horários 2º feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira
Trabalho com a
turma

08:30h às 12:30h 08:30h às 12:30h 08:30h às 12:30h 08:30h às 12:30h 08:30h às 12:30h

Hora do almoço 12:30h às 13:30h 12:30h às 13:30h 12:30h às 13:30h 12:30h às 13:30h 12:30h às 13:30h
Trabalho com a
turma

13:30h às 17:30h 13:30h às 17:30h 13:30h às 17:30h 13:30h às 17:30h 13:30h às 17:30h

Nome: Thaís Tatiana de Souza

Jornada Semanal de Trabalho: 40h

Agrupamento: AG II D

PERÍODO
Horários 2º feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira
Trabalho com a
turma

07:00h às 11:00h 07:00h às 11:00h 07:00h às 11:00h 07:00h às 11:00h 07:00h às 11:00h

Hora do almoço 11:00h às 12:30h 11:00h às 12:30h 11:00h às 12:30h 11:00h às 12:30h 11:00h às 12:30h
Trabalho com a
turma

12:30h às 16:30h 12:30h às 16:30h 12:30h às 16:30h 12:30h às 16:30h 12:30h às 16:30h

Nome: Claudia Alves de Oliveira

Jornada Semanal de Trabalho: 40h

Agrupamento: AG II E

PERÍODO
Horários 2º feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira
Trabalho com a
turma

07:00h às 11:00h 07:00h às 11:00h 07:00h às 11:00h 07:00h às 11:00h 07:00h às 11:00h

Hora do almoço 11:00h às 12:30h 11:00h às 12:30h 11:00h às 12:30h 11:00h às 12:30h 11:00h às 12:30h
Trabalho com a
turma

12:30h às 16:30h 12:30h às 16:30h 12:30h às 16:30h 12:30h às 16:30h 12:30h às 16:30h
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Nome: Fabrícia Marcela Cardoso Inocencio

Jornada Semanal de Trabalho: 40h

Agrupamento: AG II E

PERÍODO
Horários 2º feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira
Trabalho com a
turma

08:30h às 12:30h 08:30h às 12:30h 08:30h às 12:30h 08:30h às 12:30h 08:30h às 12:30h

Hora do almoço 12:30h às 13:30h 12:30h às 13:30h 12:30h às 13:30h 12:30h às 13:30h 12:30h às 13:30h
Trabalho com a
turma

13:30h às 17:30h 13:30h às 17:30h 13:30h às 17:30h 13:30h às 17:30h 13:30h às 17:30h

Nome: Simone Aparecida Meche

Jornada Semanal de Trabalho: 40h

Agrupamento: Monitora de Apoio

PERÍODO
Horários 2º feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira
Trabalho com a
turma

08:00h às 11:00h 08:00h às 11:00h 08:00h às 11:00h 08:00h às 11:00h 08:00h às 11:00h

Hora do almoço 11:00h às 13:00h 11:00h às 13:00h 11:00h às 13:00h 11:00h às 13:00h 11:00h às 13:00h
Trabalho com a
turma

13:00h às 18:00h 13:00h às 18:00h 13:00h às 18:00h 13:00h às 18:00h 13:00h às 18:00h

1.7.3 - Quadro de horário da equipe gestora.

Nº CARGO JORNADA FORMAÇÃO
1 DIRETOR EDUCACIONAL 40 HORAS LIC. PEDAGOGIA
1 VICE DIRETOR 40 HORAS LIC. PEDAGOGIA
1 COORD./ ORIENTADOR PEDAGÓGICO 40 HORAS LIC. PEDAGOGIA

1.7.4 - Quadro de horário de funcionários.

CARGO Nº PROFISSIONAIS JORNADA FORMAÇÃO

COZINHA 4 40 HORAS
ENSINO
FUNDAMENTAL

LIMPEZA 5 40 HORAS
ENSINO
FUNDAMENTAL

1.8 - Composição dos colegiados da Unidade Educacional

A composição do Conselho de Escola é instituída pela lei nº 6.662, de 10 de outubro de 1.991, que determina um
número proporcional de conselheiros em relação ao número de turmas da unidade educacional. Esta mesma lei,
também determina que o número de representantes dos segmentos da comunidade atendida será sempre equivalente
ao número de representante dos segmentos funcionais, sendo o diretor membro nato e com direito a voto de
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desempate. Há, ainda, a determinação de renovação anual dos conselheiros através de eleição que deve ser
realizada num prazo de até um mês após o início do ano letivo.

“ 2º - Comporá também o Conselho de Escola 1 (um) representante da Associação ou Associações de Moradores
do(s) bairro(s) atendido(s) pela Unidade, quando estas(s) existirem e estiverem devidamente registradas.

Artigo 9º - O número de Conselheiros vinculados à Unidade Escolar será determinado pelo número de classes ou
turmas existentes na mesma, de acordo com a seguinte proporcionalidade:

I - Até 10 classes ou turmas: 09 Conselheiros;

II - De 11 a 20 classes ou turmas: 19 Conselheiros;

III - De 21 a 30 classes ou turmas: 29 Conselheiros;

IV - Mais de 30 classes ou turmas: 39 Conselheiros

Artigo 10 - A composição do Conselho de Escola obedecerá à seguinte proporcionalidade: II - Nas Unidades de
Educação Infantil (C.I.):

15% (quinze por cento) de docentes e/ou especialistas;

35% (trinta e cinco por cento) dos demais funcionários;

50% (cinquenta por cento) de pais de crianças.

Acentuamos de forma positiva a presença do Conselho de Escola, o qual tem muito a contribuir para aprimorar a
gestão democrática como espaço de decisão e deliberação das questões pedagógicas, administrativas, financeiras e
políticas da escola. Dessa forma, o Conselho de Escola se torna um aliado na luta pelo fortalecimento da unidade
escolar e na democratização as relações de ensino. A democratização da gestão por meio do fortalecimento dos
mecanismos de participação na escola, em especial do Conselho Escolar, pode-se apresentar como uma alternativa
criativa para envolver os diferentes segmentos das comunidades locais e escolares nas questões e problemas
vivenciados pela escola. Esse processo, certamente, possibilitará um aprendizado coletivo, cujo resultado poderá
ser o fortalecimento da Gestão Democrática na escola e a consolidação desse processo por meio deste coletivo.

Em obediência as determinações da lei, o Conselho de Escola do CEI Nave Mãe Professor Pierre Weil será
composto de dezenove conselheiros titulares: o diretor, que é membro nato, 09 representantes do segmento pais, 07
representantes do segmento demais funcionários (especialista e funcionários) e três docentes. Além destes, deve
também ser votado substitutos/suplentes em número e representatividade proporcional ao número dos conselheiros
representativos.

A Nave Mãe Profº Pierre Weil vem desde o ano de 2011, onde se instituiu o primeiro Conselho de Escola, sendo
desafiada a mudar a concepção da comunidade escolar da sua importância neste processo. No ano de 2011 as
reuniões do conselho se deram de forma parcial no que diz respeito à participação dos pais e funcionários eleitos.
Isto foi fortemente demonstrado devido à fraca presença dos conselheiros nas reuniões.

Em 2012, iniciamos o ano com uma situação de aparente desânimo, onde a direção da unidade escolar marcou a
reunião e com uma semana de antecedência iniciou a divulgação através de comunicados nos cadernos de recados e
cartazes pela escola e no dia marcado, 06/03, somente 3 pais compareceram para a Assembleia de Pais e
Educadores que objetivava aeleição dos conselheiros. Tendo a impossibilidade de realização da Assembleia, foi
remarcada para o dia 09/03, na saída dos alunos, onde a adesão foi mais numerosa, possibilitando assim a eleição
dos conselheiros para a vigência de 2012.
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Em 2015, após um trabalho de intensificação da importância do conselho e da comunidade na vida escolar
realizado no ano anterior, tivemos uma participação significativa e satisfatória, onde pais nos procuraram para se
candidatar à vaga de conselheiro por vontade própria e demonstraram grande interesse em participar da vida
escolar.

No dia 03de marçodo corrente ano se deu a Assembleia de Pais e Educadores para a eleição do conselho e tivemos
a presença de mais de 90 pais e a eleição se deu de forma harmoniosa, onde também foram esclarecidas quais as
atribuições do conselho e requisitos para ser um conselheiro.

Nosso conselho foi composto para 2016segundo o que rege a Lei.

No dia 23de maiotivemos nossa primeira reunião extraordinária para aprovação e assinatura do parecer da última
prestação de contas do trimestre de novembro, dezembro 2015e janeiro 2016, para que a mesma pudesse ser
entregue ao departamento responsável na Prefeitura.

Durante essa reunião pudemos perceber um ânimo muito bom dos participantes e ansiedade para que a próxima
reunião ordinária, conforme calendário escolar, se realize para que possamos iniciar os trabalhos deste colegiado
para 2016, visando a melhoria da qualidade de ensino desta unidade escolar.

No corrente ano, 2016, ficamos alegres pela participação da família na Assembleia de Pais e Educadores que
objetivou a eleição dos conselheiros para este ano. Tivemos 20% de presença e uma eleição bem democrática onde
os candidatos se candidataram de forma muito espontânea. Acreditamos que isto seja fruto do trabalho que vem
sendo desenvolvido junto a equipe gestora de conscientização e envolvimento da família na importância desde
órgão de representação.

Cronograma de reuniões para o ano de 2016:

03/03 – Assembleia de Pais e Educadores para eleição do novo conselho de escola para a vigência de 2015

23/05 - 1ª Reunião Ordinária do Conselho de Escola

16/06 – 2ª Reunião Ordinária do Conselho de Escola

04/08 – 3ª Reunião Ordinária do Conselho de Escola

10/12 – 4ª Reunião Ordinária do Conselho de Escola

SEGMENTO CONSELHEIRO TUTELAR SUPLENTE
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PAI

Maria Márcia S. dos Santos Ana Lucia de Brito

Valdelice Ferreira Schegueira dos Santos Elcimar da Souza Sanguinett

Priscila Borges Silva Araújo Elaine da Silva

Thayne Ezequias Martins Rogério Miranda da Silveira

Nathália Oliveira Margonar dos Santos Camila Aparecida dos Santos

Natália Madalena Fernandes Luciana Agostines

Regiane Aparecida dos Santos Jaira Marques de Souza da Silva

Ana Paula de Souza Ferreira Reis Antonia Dias de Menezes

Fátima Aparecida da Silva
Rafael Correia de Lima

Adeliane Bayma Santos Ribeiro Adão

DOCENTE

Daiany Ribeiro Caramigo Valdirene Bernardino dos Santos

Jaqueline de Paiva G. C. Nogueira Mirian E. Malafaia

Isabel Maria Alves do Amaral Hayanna Stefani Andril Pereira

FUNCIONÁRIO

Elisete Rodrigues da Silva Santos Alessandra de Lima França

Maria José da Silva Luana Mendes Dias Oliveira

Simone de Oliveira Sampaio Eliane dos Santos Moura

Doralita Muniz S. Candido Rute Oliveira S. Menezes

Rayany Paula S. Carvalho Carmen de Souza Silva

Moisés Gonçalves de Carvalho Aline Yasmin da Silva

MEMBRO NATO Lúcia Magalhães Grana

2 - Avaliação institucional participativa

2.1 - Auto avaliação dos colegiados da escola e da equipe educacional.

Auto-avaliação ou Avaliação Interna

A auto-avaliação da Unidade Escolar (UE) será o componente central que confere estruturae coerência ao processo
avaliativo, integrando todos os demais componentes da avaliação institucional. A avaliação interna ou auto-
avaliação tem como principais objetivos:

produzir conhecimentos, pôr em questão os sentidos do conjunto de atividades efinalidades cumpridas pela
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UE,
identificar as causas dos seus problemas e deficiências, aumentar a consciênciapedagógica e capacidade
profissional do corpo docente e técnico-administrativo,
fortalecer as relações de cooperação entre os diversos atores institucionais,
tornar mais efetiva a vinculação da instituição com a comunidade, julgar acerca darelevância de suas
atividades de ensino, além de prestar contas à sociedade.

A avaliação interna ou auto-avaliação será coordenada pela Comissão Própria de Avaliação (CPA) de cada UE; terá
como apoiador o Orientador Pedagógico (OP) da unidade, e apresentará em relatório as fortalezas e debilidades
institucionais, com críticas e sugestões de melhoramento ou, mesmo, de providências a serem tomadas – seja pela
própria instituição por meio da ação orquestrada de seus atores, seja pelos órgãos competentes da SME.

Sua responsabilidade transversal precisa ter visibilidade e suporte operacional da equipe gestora da UE. Cabe à
CPA, também sistematizar e disponibilizar informações da UE solicitadas pelo Núcleo de Ação Educativa
Descentralizado (NAED) e DEPE.

Uma vez aprovada pelo Conselho de Escola da UE, a CPA funcionará de forma autônoma no âmbito de sua
competência legal, fazendo ampla divulgação de sua composição e de sua agenda. Ao final do processo de auto-
avaliação, a CPA prestará contas de suas atividades ao Conselho de Escola e à Equipe Educativa do NAED,
apresentando relatórios, pareceres e, eventualmente, recomendações.

Fica entendido, portanto, que uma vez concluída a avaliação da instituição em sua etapa interna e externa, compete
à equipe gestora da UE e do NAED a responsabilidade pela (re)definição e implementação das políticas que o
processo avaliativo sugerir.

A CPA será constituída por um representante de cada segmento da UE: gestão, professores, alunos, funcionários e
pais. Estes representantes serão indicados pelo Conselho de Escola da UE, preferencialmente, sendo membro do
próprio Conselho de Escola. O OP será membro nato da CPA, como apoiador, qualificando o debate. Após
constituída, os membros da CPA deverão eleger um coordenador, para organizar as reuniões e as ações dos
membros da CPA. A Comissão Própria de Avaliação (CPA) deve contar, na sua composição, com um representante
por cada segmento da comunidade escolar, incluindo-se pais e alunos. Estes representantes serão indicadospelo
Conselho de Escola.

As definições quanto à dinâmica de funcionamento e modo de organização serão objeto de regulação própria e
aprovada pelo Conselho de Escola. Sendo assim, sugere-se que os membros de uma CPA já tenham experiência de
participação no Conselho de Escola. O apoio do OP ao trabalho realizado pelas CPAs não deve, sob hipótese
alguma, substituir a necessária participação dos outros atores institucionais próprios, entretanto, o OP deverá buscar
formação e informação necessárias para qualificar o debate na CPA.

Requisitos para uma Avaliação Institucional Participativa:

A sensibilização
Roteiro de auto-avaliação
Relatório
Divulgação

Em 2009, o NAED Sudoeste (Supervisores e Coordenadores Pedagógicos) promoveram vários debates com
Diretores e Orientadores Pedagógicos com vistas a formular um documento inicial para desencadear a avaliação
institucional nas unidades educacionais.

O documento base para isso foi o Indicadores da Qualidade na Educação Infantil (MEC, 2009). Este documento
amplia os indicadores (ou diretrizes/objetivos) de aprendizagem das unidades educacionais.
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Nessas reuniões, o documento supracitado passou por adequações, a partir das intervenções dos Supervisores/
Diretores/ Coordenadores/ Orientadores Pedagógicos. A versão final foi disponibilizada para as UEs do NAED-
Sudoeste, que utilizam, em três dias de RPAI (início do ano), a planilha para apurar a opinião dos vários segmentos
(professores, monitores, funcionários e pais).

Em 2011, não houve mais o atendimento à planilha, pois as unidades entenderam que, embora o documento fosse
extremamente importante para o entendimento de dimensões e indicadores, esses indicadores poderiam variar de
unidade para unidade.

Assim, as unidades decidiram continuar com a AI numa perspectiva em que o próprio grupo formulasse questões
para a avaliação da prática. As dimensões do documento, porém, continuaram. Essas dimensões são as que se
seguem:

1. DIMENSÃO DE PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL

2. DIMENSÃO DE MULTIPLICIDADE DE EXPERIÊNCIAS E LINGUAGENS

3. DIMENSÃO DE INTERAÇÕES

4. DIMENSÃO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE

5. DIMENSÃO ESPAÇOS, MATERIAIS E MOBILIÁRIOS

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

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

As Reuniões de Avaliação Institucional (RPAI) tem o papel de desenvolver e implantar um sistema avaliativo
participativo que permite obter dados confiáveis sobre o desempenho do projeto pedagógico da unidade
educacional, com o objetivo de qualificar as suas ações de planejamento.

Participar deste processo significa favorecer uma interlocução entre os profissionais nas diferentes instâncias do
sistema, de modo que o desenvolvimento do aluno não repouse exclusivamente sobre a ação individual de cada
professor e, portanto, cada um de nós, nas diferentes instâncias do sistema público da educação municipal, revisite
a responsabilidade que assumimos ao aderirmos profissionalmente ao contrato social que instituiu a escola como o
local onde se dá a aquisição de conhecimentos e saberes e de atitudes em prol do bem comum.

A avaliação interna é um processo contínuo por meio do qual uma instituição constrói conhecimento sobre sua
própria realidade, buscando compreender os significados do conjunto de suas atividades para melhorar a qualidade
educativa e alcançar maior relevância social. Para tanto, sistematiza informações, analisa coletivamente os
significados de suas realizações, desvenda formas de organização, administração e ação, identifica pontos fracos,
bem como pontos fortes e potencialidades, e estabelece estratégias de superação de problemas, de análise,
interpretação e síntese das dimensões que definem a unidade educacional.

O seu caráter formativo deve permitir o aperfeiçoamento, tanto pessoal (docentes, discentes e corpo técnico-
administrativo) quanto institucional, pelo fato de colocar todos os atores em um processo de reflexão e
autoconsciência institucional. Sendo assim, ela buscará fornecer uma visão global sob uma dupla perspectiva:

a) O objeto de análise: o conjunto de dimensões, estruturas, relações, atividades, funções efinalidades da unidade
educacional, centrado em suas atividades de ensino, projetos e formação continuada.
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b)Os sujeitos da avaliação: os conjuntos de gestores, professores, estudantes, funcionários,técnico-administrativos e
membros da comunidade externa, especialmente os pais.

Estas reuniões serão programadas segundo as Diretrizes para a organização do Calendário Escolar da Rede
Municipal de Ensino de Campinas que são reuniões trimestrais, com a participação do coletivo da escola e da
comunidade escolar.

A unidade educacional, ao construir sua Proposta Pedagógica, elabora e apresenta um Plano de Ação, resultado dos
problemas identificados na Avaliação Institucional (pontos fortes e fracos), na perspectiva de superá-los ou
fortalecê-los.

O Plano de Ação, portanto, é mais amplo que os indicadores (ou objetivos) de aprendizagem. Mais amplo no
sentido de que revela/trabalha os aspectos institucionais da unidade educacional, tais como as relações com a
comunidade, a cultura organizacional, as condições infraestruturais, entre outros.

Em Fevereiro de 2015, no dia 03, reunimos a equipe de trabalho da unidade educacional e seguimos os passos
abaixo descritos para a realização da nossa primeira RPAI do ano:

1º Momento:

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

2ª - análise – estabelecimento de relação entre:

a) os indicadores da avaliação institucional MEC-Campinas,

b) o Plano de Ação da unidade educacional

c) os da aprendizagem, observando o que diz respeito mais ao pedagógico e o que é da parte institucional (global)
da unidade educacional, embora as fronteiras entre elas são tênues.

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

2º Momento:

O grupo, passo-a-passo, indicador por indicador, aqueles selecionados os mais relevantes à sua realidade sejam os
gerais ou os específicos de aprendizagem, descritos no Projeto Pedagógico avaliando, o que já se avançou no
semestre, o que é preciso avançar pensando nos caminhos, objetivos, estratégias e recursos.

2.2 - Relatório de avaliação institucional abordando os seguintes aspectos:

2.2.1 - Processos de ensino e aprendizagem.

A unidade educacional, ao construir sua Proposta Pedagógica, elabora e apresenta um quadro de metas, resultado
dos problemas identificados na Avaliação Institucional (pontos fortes e fracos), na perspectiva de supera-los ou
fortalecê-los.

O Quadro de Metas, portanto, é mais amplo que os indicadores(ou objetivos) de aprendizagem. Mais amplo no
sentido de que revela/trabalha os aspectos institucionais da unidade educacional, tais como as relações com a
comunidade, a cultura organizacional, as condições infra estruturais etc.

Entretanto, isto não quer dizer que Indicadores da Avaliação Institucional e Indicadores de aprendizagem não se
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relacionem. Com certeza, um alimenta o outro.Portanto, quando se realiza a Avaliação Institucional, avalia-se,
passo-a-passo, seus indicadores e também os da aprendizagem, inclusive os diversos projetos que constituem o
trabalho de gestão e pedagógico.

Sendo assim, seguiremos os seguintes passos para a realização da Avaliação Institucional:

1º Momento:

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

2ª - análise – estabelecimento de relação entre:

a) os indicadores da avaliação institucional MEC-Campinas,

b) o Quadro de metas da unidade educacional

c) os da aprendizagem, observando o que diz respeito mais ao pedagógico e o que é da parte institucional (global)
da unidade educacional, embora as fronteiras entre elas são tênues.

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

2º Momento:

O grupo, passo-a-passo, indicador por indicador, aqueles selecionados os mais relevantes à sua realidade sejam os
gerais ou os específicos de aprendizagem, descritos no Projeto Pedagógico avaliando, o que já se avançou no
semestre, o que é preciso avançarpensando nos caminhos, objetivos, estratégias e recursos.

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

Ao desenvolver a avaliação, deverá ser feita a ata, ou seja, o registro tudo para, posteriormente servir de parâmetros
para as próximas avaliações e depois compor o próximo Projeto Pedagógico.

A Avaliação do Projeto Pedagógico é uma ferramenta fundamental que servirá como parâmetro para nortear o
trabalho entre as fases de elaboração, execução e conclusão do instrumento pedagógico.

O projeto foi realizadocom a participação de toda a equipe pedagógica onde foramestabelecidas as ações
prioritárias para melhorar o atendimento as crianças e tornar possíveis as ações que permeiam a execução do
Projeto Pedagógico.

Ao finalizar cada trimestre, nas reuniões pedagógicas semanais, cada projeto concluído passoupor uma avaliação
reflexiva coletivo entre os pares objetivando analisar os pontos forte e fracos detectados na execução da proposta.
Dessa forma, teremos ao término do ano letivo embasamento através dos registros e observações feitas, quais as
metas, objetivos atendidos e quais ações deverão ser replanejadas visando à melhoria da prática educacional,
levando-se em conta a criança enquanto sujeito da ação.

O Projeto Pedagógico planejado no início do ano letivo, e que norteará todo o trabalho pedagógico da unidade
escolar, será trimestralmente avaliado pelo Núcleo de Ação Educativa Descentralizada (NAED) na pessoa do
supervisor da unidade educacional. Esta avaliação se dá através da analise de um relatório onde as informações do
trimestre como Acompanhamento do Trabalho Pedagógico, Recursos Humanos, Proposta de atendimento de
acordo com o Planejamento para o ano, Matrícula e frequência, Matrícula ativas ao final de cada mês, Matrículas
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por Ordem Judicial ao final de cada mês entre outras, são relatados pela equipe gestora da unidade educacional por
meio de um relatório e encaminhados à supervisão que emitirá seu parecer, encaminhando o mesmo à
Coordenadoria de Educação Básica e Coordenadoria de Convênios.

No final do ano letivo, a unidade educacional elaborará um Plano de Trabalho constando relatório de todo o Projeto
Pedagógico desenvolvido no decorrer do ano. Este Plano de Trabalho é elaborado pela equipe gestora juntamente
dom a equipe pedagógica da unidade educacional.

O Plano de Trabalho finalizado será encaminhado à Coordenadoria Básica de Educação e à Coordenadoria de
Convênios para que seja avaliado e dado os pareceres em relação ao mesmo e a aplicação financeira feita pela
instituição no decorrer do projeto.

Um dos fatores que mais influem na qualidade da educação é a qualificação dos profissionais que trabalham com as
crianças. Professoras bem formadas, com salários dignos, que contam com o apoio da direção, da coordenação
pedagógica e dos demais profissionais – trabalhando em equipe, refletindo e procurando aprimorar constantemente
suas práticas – são fundamentais na construção de instituições de educação infantil de qualidade.

Esse trabalho, que carrega consigo tanta responsabilidade, precisa ser valorizado na instituição e na comunidade.
Na instituição é preciso que as condições de trabalho sejam compatíveis com as múltiplas tarefas envolvidas no
cuidado e na educação das crianças até seis anos de idade. Na comunidade, é desejável que se estabeleçam canais
de diálogo e comunicação que levem as famílias e demais interessados a conhecer e melhor entender o alcance do
trabalho educativo que é desenvolvido com as crianças e o papel desempenhado pelas professoras e demais
profissionais na instituição.

Por sua vez, na relação com as famílias, da mesma forma que na atuação com as crianças e colegas, as professoras
e todos que trabalham na instituição de educação infantil devem assumir uma postura profissional, fazendo
transparecer em suas atitudes a identidade de pessoas cientes da relevância social do trabalho que realizam.

A unidade educacional fará a avaliação de desempenho dos profissionais usando como parâmetro avaliativo os
Indicadores da Qualidade da Educação Infantil

2.2.2 - Cumprimento das metas da Unidade Educacional.

DIMENSÃO A SER
AVALIADA

INDICADOR METAS E / OU OBJETIVOS AÇÕES RESPONSÁVEIS

1. PLANEJAMENTO
INSTITUCIONAL

1.1- Proposta Pedagógica
consolidada.

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

Reuniões da Família e
Educadores
Conselho de Escola
Projeto Escola Aberta

Equipe pedagógica e
gestora

1.2- Planejamento,
Acompanhamento e Avaliação.

- Realizar múltiplosregistros por
adultos e crianças.

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

Equipe pedagógica e
gestora

1.3- Registro da prática
educativa.

- Refletir sobre sua própriaAtuação.
- Pensar e repensar
seusinstrumentos de coleta

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

Professores
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2. MULTIPLICIDADE DE
EXPERIÊNCIAS E
LINGUAGENS

2.1- Crianças construindo sua
autonomia.

- Propiciar a autonomia dascrianças
através de brincadeiras diversas

Desenvolvimento do projeto
Cantinhos

Equipe pedagógica e
gestora

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

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

Passeios no entorno do
bairro.
Observação do tipo de meio
ambiente que envolve a
unidade escolar e a
residência.

Equipe gestora e
pedagógica.

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

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

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

Equipe pedagógica e
gestora

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

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

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

Equipe pedagógica e
gestora

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

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

Desenvolver o Projeto
Cantando e Dançando a
gente aprende.

Equipe Gestora e
Pedagógica

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

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

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

Equipe Gestora e
Pedagógica
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1. INTERAÇÕES

3.1 -Respeito à dignidade das
crianças.

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

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

Equipe Gestora e
Pedagógica

3.2- Respeito ao ritmo das
crianças.

- Respeitar os ritmos decada criança
não padronizando comportamentos.

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

Equipe Gestora e
Pedagógica

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

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

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

Equipe pedagógica e
gestora

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

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

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

Equipe pedagógica e
gestora

3.5 -Interação entre crianças e
crianças.

- Estimular as diferentesáreas de
desenvolvimento da criança,
aguçando sua curiosidade com o
próximo.
- Desenvolver brincadeirasque
sugiram situações do dia-a-dia- no
coletivo.

Desenvolver o Projeto
Integração nos
Agrupamentos I, II e III.

Equipe pedagógica e
gestora

3.6 -Interação entre crianças e
adultos.

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

Desenvolvimento das
Semanas Educativas do
Idoso e da Família.

Equipe pedagógica,
gestora e família.

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


http://pponlinesme.campinas.sp.gov.br
Pág.: 43/315

14/10/2016 às 20:38:38

1. PROMOÇÃO DA SAÚDE

4.1– Responsabilidade pela
alimentação saudável pelas
crianças.

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

Desenvolver o projeto
Autosservimento nos
agrupamentos III e o Projeto
Sou o que Como, baseado
no livro “Cesta de Dona
Maricota”.

Ceasa
Nutricionista
Equipe Pedagógica e
Gestora.

4.2 – Limpeza, salubridade e
conforto.

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

Limpeza constante e diária
nos ambientes da unidade
educacional.

Equipe pedagógica,
gestora e demais
funcionários.

1. – Segurança

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

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

Equipe pedagógica,
gestora, funcionários
em geral e SME.

1. ESPAÇO, MATERIAIS E
MOBILIÁRIOS

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

- Oferecer espaços emobiliários
adequados para a realização do
Projeto Pedagógico.

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

Equipe Gestora, SME e
equipe pedagógica.

5.2 – Materiais variados e
acessíveis às crianças.

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

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

SME
Equipe Gestora
Equipe Pedagógica

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

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

Equipar a unidade
educacional com materiais
adequados as necessidades
dos adultos

SME
Equipe Gestora
Equipe Pedagógica

1. FORMAÇÃO
ECONDIÇÕES DE
TRABALHO DAS
PROFESSORAS E DEMAIS
PROFISSIONAIS

6.1 – Formação Continuada.
- Promover a capacitaçãodos
funcionários da unidade
educacional.

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

SME
NAED
Equipe Gestora
Equipe Pedagógica

6.2- Condições de trabalho
adequadas.

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

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

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

7.1 – Respeito e acolhimento.

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

Desenvolvimento do Projeto
Acolhimento

Equipe Gestora
Equipe Pedagógica

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

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

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

Equipe Gestora
Equipe Pedagógica

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

- Garantir o direito àproteção dos
direitos da criança.

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

Equipe Gestora
Equipe Pedagógica
SME

>

2.2.3 - Projetos desenvolvidos.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 2015 – AGRUPAMENTO I A E B

“Não pode haver trabalho eficaz e satisfatório sem o brincar, não pode haver som e pensamento integral sem o
brincar.” Charles Dickens, 1854.

No berçário o desenvolvimento acontece a cada instante, como citado acima o brincar é nossa maior riqueza. Com
o brincar nossas crianças conseguem absorver de forma significativa tudo que ocorre em nosso dia a dia. Para que o
desenvolvimento seja completo, diariamente respeitamos nossa rotina, através dela conseguimos administrar nosso
tempo. Iniciamos nossas manhãs com o acolhimento, nesse momento recebemos as crianças com um momento
calmo onde é colocado um DVD adequado para faixa etária, geralmente com músicas que fazem parte do nosso
cotidiano. Temos como ponto de referência o tatame, com o passar do tempo elas já sabem e sozinhas já sentam
para assistir e aguardar os demais amigos.

Nossa manhã começa com o Bom Dia, após desligarmos o DVD, as crianças maiores já se levantam e vão para
roda, nesse momento a musicalização ocorre a todo instante, através dela, falamos o nome de todos os amigos,
fazendo a contagem de quantos estão presentes no dia, lembramos as boas maneiras e o respeito ao próximo, a
importância da alimentação também não fica de fora. Observo que o Bom Dia aprimora a linguagem oral, a
afetividade, a seqüência lógica e a coordenação corporal. Em roda o berçário também toma seu café da manhã que
ocorre dentro da sala.

“Bom dia, bom dia, bom dia, hoje eu estou tão feliz. Bom dia, bom dia, bom dia, meu coração é quem diz”.

Desde pequenos todos são incentivados a segurar sua mamadeira e com alguns dias eles já mamam sozinhos. Em
todos os momentos os estímulos são realizados e sempre com ótimos resultados de desenvolvimento.
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Já no período da tarde, após o soninho também temos um momento de roda onde fazemos o momento do Boa
Tarde. Nesse momento relembramos as regrinhas combinadas que são trabalhadas com todos do berçário desde os
bebês ate os que já tem 1 ano e 8 meses, após todos tomam o lanche da tarde que também é realizado em sala.

“Boa tarde sol, boa tarde terra, boa tarde mar, boa tarde mundo que vem nos saldar, boa tarde você, que é meu
irmão, boa tarde você que é do coração”.
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“Onde não há prazer e diversão, a comida tem cor bege.”

Raymond Blac, chef.

As refeições do almoço e da janta são realizadas no lactário, onde todas as crianças são colocadas de forma correta
e segura nos cadeirões. Enquanto aguardamos os alimentos cantamos músicas que falam sobre a importância de se
alimentar bem, as cores dos alimentos, também desde cedo todos são incentivados a fazer a higienização das mãos,
todos recebem álcool gel em suas mãozinhas e ensinamos a esfregar uma mão na outra. Todas as crianças são
incentivas a comerem sozinhas e a interagir com o que estão comendo. Com o decorrer dos dias eles já pegam
sozinhos na colher e começam a comer sozinhos, a autônima de comer sozinha ocorre de forma natural e prazerosa.

Sempre deixamos as crianças a vontade para que naturalmente a autonomia de comer sozinho aconteça, todas as
refeições são elaboradas por uma nutricionista que deixa os pratos coloridos e nutritivos.

Para encerrar nossa manhã de diversão e atividades, depois de estarem bem alimentados, as crianças retornam para
sala. Chega a hora que é de extrema importância para todos os bebês e crianças: o soninho, que se dá de forma
tranqüila. Preparamos o ambiente com os colchonetes, as famílias enviam toda semana o lençol, assim a criança se
sente mais aconchegada, colocamos música instrumental e de relaxamento, respeitamos as crianças que usam
paninho e chupeta, que são guardados por elas, após despertarem. Esse momento é supervisionado por um
profissional que fica atento, mesmo todos estando dormindo.
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Após a jantinha também temos um momento de descanso onde as crianças podem dormir, os colchonetes são
colocados de forma diferente, assim as crianças sabem diferenciar um momento do outro.

Toda sexta–feira temos o dia do brinquedo, as crianças trazem de casa seus brinquedos preferidos, percebi que os
maiores conflitos ocorrem no momento de disputa de brinquedos, para amenizar esses conflitos e incentivar o
carinho e o dividir, criamos a caixa do brinquedo. Todas as crianças ao chegarem na sala guardam seus brinquedos
na caixa, após a roda do bom dia e do café da manhã fazemos uma roda onde apresento cada brinquedo, todas as
crianças pegam o brinquedo e fazem carinho, por fim pergunto a quem pertence o brinquedo e eles já conseguem
citar o nome do amigo dono do brinquedo e já levantam para buscá-lo. Com essa rotina percebi que eles já
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conseguem dividir melhor os brinquedos.

E para fechar a semana também na sexta–feira, temos o Sexta em Cena. Em reunião escolhemos quem irá
apresentar o teatro, assim podemos ver qual tema será abordado. Todos os bebês e crianças são levados para o pátio
onde ocorre o teatro. No inicial alguns choravam, pois é o primeiro contato com todos do CEI, com o decorrer do
tempo eles ficam mais tranqüilos e já se sentem pertencentes aquele espaço, com isso interagem cantando, batendo
palmas e dançando. A presença do berçário nos teatros ajuda a promover a importância do respeito e cuidado com o
próximo, pois todas as crianças ficam encantadas com os menores.

Cada turma faz apresentações e os temas são escolhidos previamente e podem abordar os projetos que estão sendo
realizados. Uma grande revelação são os musicais que ajudam a desenvolver a linguagem corporal, noção de tempo
e espaço, ritmos, coordenação motora além da atenção e concentração. O berçário não fica de fora, foi um grande
passo para toda turma subir no palco, é visível a alegria de todos, eles pedem para subir e com o decorrer do tempo
já conseguem respeitar o limite de espaço para evitar acidentes, lembrando que sempre ficamos nas bordas para
garantir a segurança dos pequenos. Após todas as peças teatrais, acontece um momento de descontração com
músicas e danças. Todos são convidados a se levantar e a interagir com os demais, neste momento trabalhamos o
respeito com os menores e as outras turmas adoram dar a mão para os bebês para dançar.

Para completar meu trabalho pedagógico tenho disponível vários espaços externos que ajudam para um bom
desenvolvimento de todos.

No solário realizamos diversas atividades como, por exemplo, brincadeira com pecinhas. Nessas atividades,
primeiro apresento o brinquedo para turma, faço a distribuição e tenho a oportunidade de observar como eles irão
interagir com o material disponibilizado, sempre procuro ter um olhar atento e muitas vezes me surpreendo com o
resultado, eles conseguem reproduzir o que foi apresentado e ir além das expectativas como, por exemplo, fazer
fileiras com as pecinhas, encaixá–las ou até mesmo jogá–las para fora do solário (ao jogarem as pecinhas para fora
do solário, tenho a oportunidade de intervir falando do cuidado com os brinquedos). Esse espaço, por ser arejado é
possível explorá–lo mais, realizando atividades com guache, colagem, culinária etc. Também colocamos ursos com
brinquedos diversos, onde cada criança pode escolher com o que quer brincar.
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Nossos pequenos interagindo com revistas, desenvolvendo a atenção, concentração, reconhecendo figuras,
aprimorando a coordenação motora. Em todas as nossas atividades procuramos envolvê–los também na
organização do espaço, guardando o material que foi utilizado.

Temos outros espaços que ajudam a ampliar o desenvolvimento dos pequenos, o pátio é muito significativo para
toda a turma, assim que abrimos nossa porta eles já querem correr e brincar, nesse ambiente tem disponíveis
motocas, cavalinhos, brinquedo gira- gira, escorregador e uma casinha onde os pequenos soltam a imaginação.
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Os quiosques são ótimos para desenvolver a noção de espaço, atenção e concentração, respeito com o próximo e o
cuidado. Este local é amplo e com ar livre, observo que nas atividades realizadas as crianças buscam explorar o
local, as atividades que envolvam brinquedos diversos, teatros de fantoches e bolinhas coloridas também são
realizadas nos quiosques.

O espaço amplo deixa todas as crianças livre para brincar e explorar.

O CEI Pierre Weil tem um grande espaço externo e no parque as crianças têm o contato com a natureza e ar livre.
Os brinquedos são um desafio que é superado a cada vez que vamos lá, pois a cada dia o equilíbrio vai sendo
aprimorado.
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Os pneus também ajudam a desenvolver a coordenação corporal e o equilíbrio. Eles querem subir nos pneus, correr
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em volta, brincar com a terra e grama. Nesse espaço também trabalhamos a noção de tempo e trabalhamos o limite
de até onde pode ir.

Nosso trabalho pedagógico tem como norte os projetos que são planejados no início do ano letivo, em reunião
procuramos temas que possibilite a criança se desenvolver por completo de uma forma lúdica e prazerosa. O
Projeto Sou O Que Como, aborda o tema alimentação que é motivo de preocupação dos pais e educadores, visto
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que o mercado oferece enormes quantidades de produtos alimentícios que, através da mídia, invadem as casas e
tornam os hábitos alimentares bastantes inadequados. Buscamos promover de forma agradável a alimentação
saudável para nossos bebês, vendo que nos primeiros anos de vida o paladar da criança já começa a ser aguçado.
Com esse tema abrangente, promovemos a descoberta dos alimentos, a autonomia e os bons hábitos alimentares.
Identificamos a preferência alimentar dos pequenos e conscientizamos as famílias sobre a importância e os
benefícios da alimentação saudável,promovemos o primeiro contato com as cores, texturas e também os diferentes
sabores.

Através de livros adequados para faixa etária, podemos ver alguns momentos do nosso cotidiano que envolvia a
alimentação, o interesse da turma foi visível eles queriam observar e manipular o livro.

No decorrer do projeto mostrei várias frutas fechadas, assim observamos sua forma, cor textura e peso. Todos
tiveram a oportunidade de manipular, ao abrir as frutas sempre era uma surpresa, finalizamos com a degustação.

No projeto desenvolvemos diversas atividades com o tema, com uma simples caixa podemos fazer um jogo de
percepção visual onde a criança colocava a figura no desenho correspondente. Os menores apenas manipularam a
figura e também tentaram comer o que é normal já que nos primeiros meses de vida o primeiro conhecimento é
pela boca, já os maiores adoraram a brincadeira que foi realizada várias vezes no decorrer do projeto. O trabalho
com guache está muito presente em nossas atividades, exploramos as cores, respeitamos os espaços atrás dos
moldes vazados das frutas, trabalhamos a noção de tempo e espaço, o respeito com a vez do amigo sempre esteve
presente em todos os momentos.
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A musicalização está presente em todas as atividades e como a música “Comer, comer, comer, comer é o melhor
para poder crescer”, podemos ver os diferentes tamanhos entre uns e outros, além de descobrir as partes do nosso
corpo.
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Para finalizar o projeto, os pequenos do berçário foram para o palco e apresentaram uma peça teatral para todos do
CEI. A história falou sobre uma criança que não gostava de comer frutas, somente tomava leite, a partir do
momento que ela foi para creche e conheceu vários amigos que lhe apresentaram diversas frutas, ele aprendeu que
primeiro deve experimentar os alimentos.

Foi impressionante como todos conseguiram se sentir bem e pertencerem ao espaço, cada um esperou sua fez de
participar, finalizamos com muita música e dança.
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Na semana educativa Monteiro Lobato, procurei trabalhar com as obras do Sítio do Pica Pau Amarelo, que são
referência para todas as crianças. Acho importante para os pequenos, desde cedo ter contato com grandes clássicos
da nossa literatura. Procurei desenvolver atividades que envolvem músicas, danças, teatros, desta forma consegui
mostrar os personagem e vi que todos tiveram interesse pela Emília e pelo Visconde de Sabugosa, após essa
introdução desenvolvemos atividades de pintura e colagem. No último dia da semana educativa o espírito do Sítio
estava por toda parte e os profissionais foram caracterizados e as famílias também se envolveram, alguns pequenos
foram fantasiados e tivemos um belo desfile com muita música e alegria.
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Ampliando o desenvolvimento do AGI, demos início ao projeto Água Que Falta Faz, vendo que nos tempos atuais
é imprescindível que a educação de forma interdisciplinar aborde a importância do meio ambiente para que as
crianças, desde os primeiros anos de vida conheçam e valorizem as leis da natureza, e acima de tudo aprendam a
cuidar dos nossos recursos naturais promovendo o desenvolvimento sustentável. O trabalho com o tema água que
falta faz, deverá apresentar às crianças uma visão ampla que envolve inúmeros problemas que o mundo atual vem
enfrentando com relação à escassez de água. No projeto promovemos o fazer artístico, a exploração de diversos
materiais, a apreciação musical, a descoberta de contos e reconto de histórias e pesquisas com as famílias.

Os pequenos viram a importância da água para nossa higiene, depois de brincarmos no pátio ou parque vamos ao
banheiro e lavamos as mãos com atenção para não termos desperdício.

Paralelo com projeto ocorreu também à semana educativa do Meio Ambiente, que ajudou a ampliar o
conhecimento dos pequenos, foi abordado à importância do cuidado como o nosso lixo, a importância das árvores.
Através de pinturas conseguimos fazer um lindo painel, reciclando o que era lixo e transformando em uma linda
paisagem, no final da semana todas as turmas colocaram em exposição o que foi realizado. As famílias, ao trazer e
levar nossos pequenos puderam ver o que foi trabalhado e assim levar o conhecimento para toda comunidade.
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O plantio de mudas foi um sucesso, todos cuidaram das plantinhas e ficaram ansiosos para participar, a
oportunidade de mexer na terra foi o melhor momento para todos.
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A semana educativa Pipa sem Cerol foi significativa para todos da turma, eles adoram as pipas e com o decorrer da
semana qualquer linha vira uma pipa, todos começam a se aventurar correndo de um lado para o outro, assim
ampliando seu equilíbrio. Através deste tema trabalhamos com colagem de materiais diversos como jornal e papel
camurça e assim conseguimos explorar as diversas sensações, além de promover a atenção, concentração e noção
de espaço. As famílias participaram enviando uma pesquisa e responderam qual a importância dessa semana,
finalizamos com todos os familiares decorando sua pipa com muita alegria.
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O projeto Cantando e Dançando a Gente Aprende, aborda a música e a dança que tem uma linguagem capaz de
expressar e comunicar sensações, sentimentos e pensamentos. Está presente em várias culturas e na história da
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humanidade. Além de estar presente na nossa vida desde cedo como no berçário, é importante dar ênfase a este
tema, pois através dela conseguimos desenvolver aspectos sensíveis, afetivos, estéticos e cognitivos.Através da arte
da música e da dança as crianças ampliam suas relações com o espaço natural ou construído ou até mesmo se
expressando a partir de seu esquema corporal.

Recebemos a turminha do ACII, para um teatro de fantoche com músicas do nosso cotidiano, depois dançamos
cantigas de roda. A interação foi muito proveitosa, todos participaram e respeitaram o próximo.

Com esse projeto, algumas crianças, ao escutarem uma música já procuram os outros para dar as mão e sair
dançando, vejo que todos já estão mais próximos, os conflitos diminuíram e também o equilíbrio foi sendo
aprimorado.

Sempre os animais estão presentes em nossas músicas e a vaca chama atenção pelo som que emite e também pela
musica Vaca Amaro, vendo o interesse de todos foi proposto à história da vaca, fotografia que encontra outros
animais da fazenda, eles ficaram atentos e depois todos puderam interagir com o livro, sempre mostrando a
importância do cuidado com os livros.

Através das músicas pintinho amarelinho, dona aranha, cantiga de roda laranja bonita, pirulito que bate bate, lava a
mão e cai cai balão, exploramos diversos papéis e guaches diferentes, confeccionando um painel retratando as
músicas. Com a música está chovendo, nossos pequenos pintaram com giz de cera os guarda chuvas depois
colamos crepom azul representando a chuva, me surpreendi com a coordenação e atenção de todos.

Todos do CEI apreciaram nossas atividades que foram expostas para os familiares verem o que está sendo
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desenvolvido, as mamães e papais param e ficam procurando, quando estamos no pátio as crianças ficam
admirando o que eles mesmo fizeram, em alguns momentos temos que intervir ensinando que temos ter cuidado
com a atividade realizada.

A semana educativa do Idoso foi uma novidade para todos, podemos durante a semana falamos sobre a importância
do respeito aos mais velhos, através de histórias conseguimos passar este valor, através de pesquisa pude ver que a
maioria dos avós não são idosos, pois tem menos de 60 anos. Finalizamos a semana apreciando o teatro que foi
apresentado para os idosos, nossos pequenos ficam atentos a tudo que ocorria em cena.
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A semana educativa da família já é tradição em nosso CEI, todos esperam com ansiedade, as famílias se
disponibilizam em participar e ver a apresentação dos pequenos. Esse ano abordamos o tema: Minha família Meu
Maior Tesouro, através desse tema foi confeccionado um painel que mostrou uma releitura de caça ao tesouro e
também da história João e o pé de feijão, tivemos a manipulação de guache, além dos carimbos da mão e do pé, as
famílias ajudaram enviando fotos.
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Finalizamos com a festa que foi linda, nossa turma apresentou a música dona aranha e pintinho amarelinho, a
escolha da música casou com o tema do projeto e também trabalhou a coordenação corporal, ritmo, seqüência
lógica.

Nossa apresentação foi maravilhosa.
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O mês de outubro é reservado para comemorações. Na semana educativa da Criança, procuramos fazer uma
semana diferente para todos os pequenos com pula-pula, piscina de bolinhas e também a inauguração da casinha de
boneca.
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As crianças se divertiram e exploraram todos os cantos, o faz de conta está presente em vários momentos e na
casinha não foi diferente, depois todos foram incentivados a organizar o espaço, como já ocorre esse momento em
nossa sala todos ajudaram.

Deixamos para ir ao tanque de areia quando os bebês estivessem maiores, e na semana da criança todos se
divertiram.
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Projeto mundinho de cidadania leva em conta que toda criança tem seu próprio mundo, por isso cabe a nós da
educação infantil estar facilitando a “leitura desse mundo”, fazendo com que a criança estabeleça relações com sua
própria história de vida, formando assim seus valores morais. Com esse projeto iremos estabelecer algumas
relações entre o meio ambiente e as formas de vida, continuando a valorizar sua importância, utilizar diversas
linguagens, contribuir progressivamente para a boa convivência, a tolerância, o respeito, construir limites, direitos e
deveres, abordar o respeito às diferenças e promover a interação pais e escola.

Começamos com o respeito à natureza e ao próximo, nossos pequenos pintando com guache verde o topo da árvore
e com marrom o tronco, alguns já estão falando e repetem o nome da cor, houve o respeito, pois cada um fez o seu
ao lado do amigo sem nenhum conflito.
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A proposta foi uma turma desenhar e a outra aguardar chegar a sua vez, depois fomos trocando, a metodologia deu
certo, todos participaram com tranqüilidade, com isso proporcionamos a ampliação da coordenação motora, a
atenção e concentração e o respeito com o próximo.

Sempre cantamos a música do coração do menino e da menina e neste projeto tivemos a oportunidade de detalhar a
música e fazer várias atividades, como ela fala de sentimentos como triste, zangado, aborrecido, assustado e feliz,
conseguimos trabalhar o respeito aos sentimentos, com o guache vermelho nossos pequenos pintaram o coração
que fará parte do nosso painel.
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Encontramos um sapinho pelo CEI e como não há um local apropriado para ele, colocamos ele em um recipiente
furado, todos ficaram encantados com ele, passei para turma onde ele mora e também a importância de cuidarmos
da natureza, depois ele foi solto em um local próximo onde há uma lagoa.

A apresentação da carinha dos sentimentos foi um sucesso, todos faziam cara de feliz, triste e zangado, depois cada
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um ganhou crepom picado para manusear e colocar dentro da garrafa. Assim ampliamos a coordenação motora fina
que está começando a se desenvolver e muitos conseguiram colocar certo, depois nossa experiência foi colocar
água e observar como ia ficar.
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Encerramos o nosso ano letivo de 2015 com a Escola Aberta, aonde os pais vieram até o CEI para ver o que foi
trabalhado ao longo do ano e passar a manhã com essa interação escola/família, foi uma ótima oportunidade para
mostrarmos um pouco do nosso cotidiano, as famílias encontraram os amigos de seus filhos, o clima foi de muita
alegria e satisfação.
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 2015 – AGRUPAMENTO I C

A roda de conversa é uma atividade diária e pode acontecer em diferentes situações, como por exemplo, na hora do
café, após a contação de histórias, durante o lanche, para cantarmos músicas e etc.

Na maioria das vezes a roda é realizada na sala, mas pode acontecer no pátio, no parque, embaixo de uma árvore ou
qualquer outro local que acomode bem as crianças.

O banho é diário na Creche, é um momento de afetividade que permite grandes trocas de carinho e ternura da
criança com o adulto.
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Temos na Creche o lactário e o refeitório, onde as crianças realizam as refeições (café, almoço, lanche e jantar).
Durante o decorrer do ano, estimulamos as crianças a comerem sozinhas, algumas já conseguem e passam a se
alimentar no refeitório, as outras estão bem próximas de conseguir.

Após o almoço e jantar as crianças descansam em um ambiente acolhedor, tranqüilo e confortável. São colocados
colchões por toda sala, com uma canção de ninar, para completo relaxamento das crianças, é fechada todas as
cortinas.
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As atividades de estimulação são muito importantes para o crescimento e desenvolvimento da criança. A
estimulação dos bebês vai muito além de mordedores e chocalhos. É fundamental que, nos primeiros meses de
vida, os bebês sejam estimulados com mecanismos de repetição, de imitação e da exploração sensorial. Isso se dá
por meio de atividades que instigam a concentração, percepção e comunicação.
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O solário é um dos espaços que é usado diariamente e as crianças adoram! No solário é feito contação de histórias,
cantigas de músicas e danças, atividades com pinturas, brincadeiras com bolas, bolhas de sabão, blocos de
madeira... Enfim, é um espaço bem utilizado pela turminha.
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Os espelhos são muito importantes no processo de adaptação e socialização das crianças com a creche, é uma
maneira de a criança conhecer-se e enxergar-se como membro do grupo. A atividade realizada em frente ao espelho
tem o intuito de estimular a observação e aumentar a autoestima da criança.
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As atividades com blocos de encaixe e picar revistas, papel crepom e jornais proporcionam ao bebê o
desenvolvimento da coordenação visual e motora, em que ele irá experimentar a solução de problemas, pois os
encaixes possuem alternativas restritas. Nas atividades de empilhar trabalha-se a coordenação visual e motora e a
noção espacial e no picar a psicomotricidade.
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Durante todo o ano, percebemos o grande interesse que os bebês têm por histórias infantis, principalmente das que
tenham animais, lobos e bruxas como personagens. Em todos os momentos de narração de histórias as crianças
sentam-se em forma de rodinha no tapete e ouvem as histórias com atenção, demonstrando curiosidade e um
verdadeiro fascínio pelos livros, querem tocar, manusear, olhar as gravuras e imitar os personagens.

Nesta faixa etária, os bebês adquirem muitas conquistas: caminhar, correr, balbuciar, falar as primeiras palavrinhas,
ter mais autonomia, tudo isso em um espaço curto de tempo e as histórias contribuem muito neste
desenvolvimento. Ela é um excelente instrumento para desenvolver a audição, a fala e a expressão corporal e
representa uma fonte rica em estímulos.

Os bebês desde muito cedo procuram as outras crianças com olhares, esboçando sorrisos e sons, tentando através
do corpo tocar no colega. A ação pedagógica na turma de bebês deve favorecer o encontro entre eles em diferentes
espaços e momentos do dia. A professora ao observar precisa estar atenta aos movimentos relacionais do grupo e
favorecer o desenvolvimentos corporal, afetivo e cognitivo dos bebês. (BARBOSA, 2010).

A pintura dá às crianças a possibilidade de explorar diferentes materiais e, assim, se aproximar de uma importante
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expressão artística.

Na fase da infância estimular os sentidos das crianças pode auxiliar no desenvolvimento da coordenação motora, na
percepção das cores, entre outros benefícios. Atividades com diferentes materiais escolares como a tinta guache e
giz de cera, por exemplo, podem oferecer experiências diferentes e o contato direto com objetos que elas ainda não
conhecem ou não estão acostumadas a lidar no dia-a-dia.
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As brincadeiras no parque, pátio e tanque de areia são recreativas por terem regras simples e flexíveis, como as
brincadeiras com bolas, no gira-gira, motocas, balanço, baldinhos / pazinhas e nos pneus. Visamos o
desenvolvimento da autonomia, cooperação e coordenação motora grossa das crianças.
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INTEGRAÇÃO COM OUTRAS SALAS

As integrações do AGI – C com outras turmas foram programadas, para que a criança aprenda a viver com crianças
de diferentes faixas etárias, as crianças se sintam importantes em ensinar, ter paciência, carinho com os menores,
troquem experiências. Foi um momento prazeroso tanto para as crianças quanto para nós, pois as crianças maiores
cantaram, dançaram e brincaram bastante com os menores.
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A hora do brincar é atividade fundamental para crianças pequenas, pois desenvolve sua psicomotricidade e é
brincando que as crianças descobrem o mundo, se comunicam e se inserem em um contexto social.

Faz parte da rotina da sala estimular o convívio e interação com outras crianças, o brincar desenvolve aptidões
físicas, mentais e emocionais.

Brincar é um direito da criança, além de ser de suma importância para seu desenvolvimento.
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BRINCADEIRAS EM SALA DE AULA

AREA EXTERNA / PARQUE
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SEMANA MONTEIRO LOBATO

Nossas crianças gostam muito de histórias e desenhos. O desenho do Sitio do Pica-pau amarelo é um recurso que
utilizamos para estimular ainda mais a imaginação das crianças. Fizemos a re contação de algumas histórias
caracterizando as crianças com alguns personagens, como por exemplo, a Emilia, o Pedrinho e a Narizinho.

Foi um momento riquíssimo, onde as crianças ficaram encantadas com as histórias.
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SEMANA PIPA SEM CEROL

Trabalhamos com as crianças o perigo de soltar pipa com cerol; foi estimulado no berçário as brincadeiras com a
Pipa e a capucheta, foi um momento prazeroso, as crianças aproveitaram ao máximo.
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SEMANA DA FAMÍLIA

Começamos a semana da família vendo e mostrando as fotos de cada um, sempre mostrando e dizendo, quem era o
Papai, mamãe, vovó, vovô e etc. As crianças reconheciam os parentes e se reconheciam nas fotos, foi uma
atividade muito prazerosa. Foi um momento riquíssimo, as crianças adoraram.

Para finalizar, cada agrupamento fez uma apresentação. A turma do AGI-C apresentou a música “Roda Roda –
Galinha Pintadinha”.
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SEMANA DO IDOSO

Começamos a semana do Idoso mostrando em revistas fotos de avós para as crianças; sempre falando em carinho e
respeito, os pequenos adoraram procurar nas revistas. No encerramento da semana convidamos todos os avós para
assistirem apresentações feitas pelas crianças para homenageá-los.
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SEMANA DA CRIANÇA

Durante a semana da criança, realizamos atividades extraclasse, variadas e interessantes, visando dar à criança
oportunidades de lazer e sociabilidade educativas, valorizando assim a criança, estimulando sua auto-estima,
desenvolvendo o raciocínio-lógico, a expressão oral e corporal, a coordenação motora, a percepção auditiva e
visual da criança.

As crianças adoraram essa semana, brincaram no pula-pula, na piscina de bolinha, tomaram café da manhã no
solário...
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PROJETO: EU SOU O QUE COMO

O projeto teve como objetivo abordar assuntos relacionados à alimentação saudável a partir dos primeiros anos de
idade e de promover o trabalho de identidade e autonomia dos pequenos.

Foi muito rico para as nossas crianças, pelas inúmeras possibilidades que tivemos em propiciar a elas a descoberta
dos alimentos, promover a autonomia, Incentivar aos bons hábitos alimentares, Identificar às preferências
alimentares das crianças. E o principal conscientizar as famílias sobre a importância da alimentação saudável.
Continuamos com o trabalho relacionado a alimentação no decorrer do ano, paralelo aos projetos, pois é importante
a criança se alimentar de forma saudável.
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PROJETO: ÁGUA QUE FALTA FAZ

A educação ambiental é um processo de aprendizado que busca formar uma consciência sobre a postura do homem
em relação ao meio ambiente. Tem como objetivo informar e sensibilizar as pessoas sobre os problemas ambientais
e suas possíveis soluções, buscando transformar os indivíduos em participantes das decisões de sua comunidade.
Daí a importância de trabalhar desde cedo a Educação Ambiental. Neste projeto foi focada a falta de água, sendo
integrado no dia a dia de forma a promover uma melhor aprendizagem e despertar a sensibilização das crianças e
famílias, contextualizando com a sua realidade na formação do cidadão critico e participativo.
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PROJETO: CANTANDO E DANÇANDO A GENTE APRENDE
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O projeto teve como objetivo dar as crianças do berçário o primeiro contato com a diversidade de sons e
movimentos, além da oportunidade de viver a música, apreciando, cantando e criando sons. A música está presente
na nossa vida desde cedo, e é importante dar ênfase a este tema, pois através dela conseguimos desenvolver
aspectos sensíveis, afetivos, estéticos e cognitivos.Através da arte da musica e da dança as crianças ampliam suas
relações com o espaço natural ou construído, até mesmo se expressando a partir de seu esquema corporal.

PROJETO: MUNDINHO DE CIDADANIA

O projeto teve como objetivo desenvolver a importância do bom convívio, criar valores e um ambiente favorável
onde haja respeito ao outro, desenvolver a democracia a cidadania refletir numa sociedade mais justa. Além de
desenvolver o primeiro contato com livros, incentivando o contato com a leitura, incentivando e proporcionando o
prazer, a criatividade e a socialização.

Neste projeto, trabalhamos um pouco de cada projeto anterior, focando estabelecer algumas relações entre o meio
ambiente e as formas de vida, continuando a valorização e sua importância, utilizando diferentes linguagens
(corporal, musical, artística, plástica, oral e gestual), abordando o respeito as diferenças.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 2015 – AGRUPAMENTO II A E B

A educação infantil tem passado por um grande crescimento nos últimos anos. Os profissionais da educação
passam a desempenhar um importante papel na formação do individuo enquanto criança. Nesta perspectiva, educar
significa englobar situações de cuidados, brincadeiras e aprendizagens sempre de forma integrada e que possam
contribuir para o desenvolvimento da capacidade da criança enquanto pessoa que vive em grupo com realidades
culturais, sociais, emocionais, diferenciadas e auxiliar na ampliação do conhecimento no campo afetivo, cognitivo,
éticas, motor, emocional, entre outros.

O principal objetivo do Projeto Político Pedagógico é trazer uma proposta disciplinar dinâmica e lúdica para o
ambiente da educação infantil, transformando o processo pedagógico em um aprendizado constante para
educadores e educandos.

Para a composição do agrupamento II a direção fez uso da aleatoriedade. São crianças na faixa etária de um ano e
oito meses até três anos. A turma possui aproximadamente 35 crianças e a maioria delas já estava na unidade
educacional e as demais chegaram ao decorrer do ano; sendo formada por 70% de meninos e 30% de meninas,
alguns com bastante autonomia para guardar seus pertences, comerem sozinhas, etc. Entre os alunos temos um
portador de Síndrome de Down. A criança com Síndrome de Down tem um perfil de aprendizagem especifico e
precisam ser consideradas. Temos feito abordagem introduzindo atividades de rotina diferenciada para ela,
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ensinando-a novas habilidades requeridas e usando outras crianças como incentivo, respeitando o seu próprio ritmo,
encorajando-a a tornar-se o mais independente possível desde cedo.

A inclusão se constitui em uma pratica constante de acolhimento por meio da qual respeitamos e integrandos a
diversidade dos alunos.

“A educação Especial tem sido atualmente definida no Brasil segundo uma perspectiva mais ampla, que ultrapassa
a simples concepção de atendimentos especializados tal como vinha tendo a sua marca nos últimos tempos,
conforme define a nova L.D.B., trata-se de uma proposta de educação escolar, voltada para a formação do
individuo com vistas ao exercício da cidadania como elemento integrante e indistinto do sistema educacional,
realiza-se transversalmente, em todos os níveis de ensino, nas instituições escolares, cujo projeto organizacional e
prática pedagógica devem respeitar a diversidade dos alunos a exigir diferenciações nos atos pedagógicos que
contemplem as necessidades educacionais de todos. Os serviços educacionais específicos, embora diferenciados
não possam desenvolver-se isoladamente, mas devem fazer parte de uma estratégia global de educação e visar
suas finalidades gerais. A análise de diversas pesquisas brasileiras identifica tendências que evitam considerar a
educação especial como um subsistema à parte e reforçam o seu caráter interativo na educação geral sua ação
transversal permeia todos os níveis – Educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, bem
como as demais modalidades – educação de jovens e adultos e educação profissionalizante”. (Parâmetros
Curriculares).

Nossa pratica pedagógica vem desenvolvendo projetos cujas propostas são planejadas semanalmente e anualmente.
Neste ano desenvolvemos o seguinte projeto: - Sou o que como. Água que falta faz. Cantando e dançando agente
aprende. Mundinho de cidadania. Paralelamente foram trabalhadas as semanas educativas, Monteiro Lobato, meio
ambiente, pipa sem cerol, idoso, crianças, família e Antonio Carlos Gomes.

Portanto entendemos a infância como período de desenvolvimento emocional, cognitivo, afetivo, social, e
psicomotor, onde a criança pode realizar trocas de experiências e interação com os pare, onde o brincar favorece a
aprendizagem e a compreensão do saber.

``Respeitando a fase de desenvolvimento pessoal de cada criança e as especificidades da infância, há de se
considerar que nem só o adulto ensina a criança, mas também as crianças ensinam umas as outras. (Currículo em
Construção).

Através da vivencia, observação, relatórios, registros diários, fotografias, reunião de pais, entrevistas com as
famílias é possível analisar e refletir a prática pedagógica, compreendendo que a qualidade da educação é um
conceito amplo, que envolve muitos aspectos, desde as condições de prédio e das salas, até as relações entre as
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crianças, dos adultos com as crianças, e da instituição com as famílias.

Para que o momento da adaptação ocorresse de forma agradável e tranqüila, preparamos o ambiente escolar, bem
higienizado, bonito e acolhedor, enfeitamos as salas com bexigas coloridas, painéis de boas vindas, calendários
com motivos específicos, tapetes, almofadas e brinquedos ao alcance de todos eles, bastante música e DVD´s
infantis. Durante esse período utilizamos crachá personalizado, passeios em ambiente internos e externos da creche
para apresentar todos os espaços disponíveis que eles puderam utilizar e brincar à vontade. Estendemos as visitas
também à área da cozinha, as salas de coordenação e direção, identificando os locais e os profissionais de cada
área. Diariamente fazemos a roda de conversa, cantando músicas, fazendo brincadeiras, chamadinhas, etc. As
crianças têm a oportunidade de falar e se expressar, contar sobre seu final de semana, um passeio na casa dos avós,
um brinquedo novo, seu animal de estimação, etc

Durante o ano letivo proporcionamos manipulação e exploração de objetos, para massa de modelar e brinquedos
para que as crianças pudessem descobrir as suas características, aptidões e possibilidades associativas: empilhar,
rolar encaixar, modelar, montar, pular, organizar espaços e cantinhos através das cantigas de roda antigas e atuais.
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No processo de aprendizagem o professor tem como principal objetivo ser o mediador. A criança necessita se sentir
segura, acreditar que ela é capaz de fazer e aprender a seu tempo.
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(...) ``as crianças deveriam aprender a pesquisar, a ter confiança em si mesmas e a ter coragem de se pôr a trabalhar
em coisas novas. As crianças não deveriam preparadas para um tipo determinado de vida: deveriam sim receber
ilimitadas oportunidade de crescimento. Aprendendo que uma tarefa pode ter várias soluções, adquirindo força e
coragem.

(Ostelto, 2012 p. 66, Apuld. Holm 2004 p. 48)

Observamos, registramos e mediamos todo o processo da criança nas atividades cotidiana, contemplamos o
CUIDAR como parte integrante e essencial da educação infantil. Fazemos diariamente a higienização das mãos
com água, sabão líquido e álcool gel, antes de cada refeição. No refeitório apresentamos previamente o cardápio,
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conversamos sobre a importância dos alimentos, das vitaminas essenciais para o corpo e da necessidade de se
degustar os alimentos, para saber se gosta ou não; explicando que não é possível comer e falar ao mesmo tempo,
mostrando a importância da mastigação, também supervisionando a escovação bucal, acompanhamos no momento
de deslocamento e uso do banheiro e o descanso.

Iniciamos o primeiro trimestre com o projeto ``Sou o que como``. Nosso objetivo primordial foi despertar,
desenvolver, e conscientizar as crianças da necessidade de uma alimentação balanceada rica e saudável em valores
nutricionais. Fizemos café da manhã, piquenique ao ar livre, e também no quiosque, é um espaço apropriado para
realizar culinária.

Trabalhamos com confecção de maquetes, pinturas com técnicas diversificadas (esponjas, pincéis, carimbos de
frutas) e também com material reciclável. Levamos para a sala vários alimentos onde eles puderam sentir texturas,
cheiros e sabores, diferenciando os legumes, frutas e verduras, compreendendo o valor nutritivo dos alimentos.
Contamos histórias com ilustrações e fantoches possibilitando o cuidado e higienização dos alimentos.

Visitamos a sala de matemática onde eles tiveram acesso ao mercadinho com diversos tipos de alimentos
industrializados. Houve integração da turma do AG III com a nossa turma.
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No pátio que é um espaço onde se pode trabalhar a psicomotricidade, orientação de espaço, lateralidade,
brincadeiras e apresentação de teatro, fizeram a apresentação da historia de chapeuzinho vermelho enfatizando o
cuidado que a família deve ter com a alimentação dos idosos, também trabalhamos a socialização e a arte cênica.
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O tanque de areia é um recurso fundamental na educação infantil, nele as crianças constroem castelos, cidades,
bolo, muros, e tudo o que a imaginação delas permite. A água e areia são elementos que estimulam os sentidos,
ajudam no crescimento e desenvolvimento, alem de trabalhar a coordenação motora. O tanque de areia é o local
que permite a interação com outras crianças através da linguagem. Tornando as crianças mais criativas e
promovendo a socialização. A areia é um elemento natural que auxilia ainda no trabalho com as crianças agitadas,
pois tranqüiliza e fazem com que elas se concentrem na atividade. Ajuda a desenvolver e trabalhar os sentidos das
crianças: tato (textura e temperatura), olfato (aromas diferente), audição (escutar o outro). Brincar na areia torna a
criança mais resistente a alergias e doenças, uma vez que o contato com a natureza estimula o sistema imunológico
dos pequenos.

Na semana educativa: Monteiro Lobato, a equipe docente recebeu as crianças com bastante alegria e entusiasmo,
nos caracterizamos com os principais personagens do Sitio do Pica-pau Amarelo, as crianças tiveram a
oportunidade de conhecer e reconhecer os personagens do grande escritor brasileiro José Bento Monteiro Lobato.
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Através de filmes, teatro, histórias, cartazes e cenário de bonecos feito de pano; Emilia, Visconde, Narizinho...
Realizamos oficina de mascaras, onde as crianças puderam escolher o personagem de sua preferência, também
houve desfile das crianças e professores fantasiados.

Foi uma semana rica com amplo vocabulário infantil.

Finalizando o projeto com a semana educativa do Meio Ambiente com a plantação de diversos tipos de verduras:
almeirão, rúcula, alface, na área externa da nave, oportunizando a manipulação da terra pelas crianças, também
fizemos passeios pela nave para observamos à conservação do meio ambiente, oficinas de brinquedos com material
reciclável.
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No segundo trimestre desenvolvemos o projeto: Água que falta faz. Tomando como ponto de partida o momento
atual em que vivemos com bastante período de seca e falta de chuva, coube a nós educadores traçar novos
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caminhos no que diz respeito a essa temática água. Com esse projeto trabalhamos de forma interdisciplinar,
informando e sensibilizando nossas crianças com situações reais do nosso dia-a-dia e também de como nos
comportamos em relação à água, por isso a importância de trabalharmos desde cedo com as crianças à forma
correta de utilizarmos e reutilizarmos a água, construindo assim cidadãos responsáveis, conscientes e participativos
para sociedade. Utilizamos o espaço da sala para momentos de socialização, onde as crianças tiveram acesso a
brinquedos, objetos, favorecendo uma aprendizagem prazerosa e tranqüila. No momento da roda contamos a
historia da ``Gotinha de água que cai em de chuva para encher os rios e regar a terra. Realizamos atividades de
carimbos dos pés para confecção de cartazes e exposição.
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Houve vários momentos onde fizemos pescaria, confeccionamos peixinhos de material reciclável, despertando o
consumo consciente de água, pois é necessária para a sobrevivência própria, das outras pessoas, das plantas,
animais e do planeta. Realizamos uma atividade onde eles observaram um rio bastante poluído e outro com água
cristalina, é possível identificar peixes mortos e as águas contaminadas sem condições de utilização.
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Realizamos um plantio onde cada criança era responsável pelo crescimento da plantinha. Eles manusearam a terra e
colocaram a semente. Esse experimento ficou em um lugar acessível e acompanharam o seu crescimento.

Quando as plantinhas começaram a dar folhinhas, as crianças passaram a regar apenas alguns potinhos e somente
foi reservado, onde não recebeu água com essa experiência as crianças observaram a grande importância da água
para as plantas, pois a que não recebeu água não sobreviveu. Proporcionamos vídeos, filmes infantis que
estimulassem a fala, concentração, imaginação, apreciação visual e auditiva e também a expressão corporal,
realizamos a dramatização do banho de uma boneca, conscientizando sobre a economia de água.

Na semana educativa Pipa sem ceroltivemos como principal objetivo a conscientização quanto ao modo correto de
soltar pipa, identificando os perigos e riscos para a saúde de uma forma lúdica e divertida proporcionamos outros
conhecimentos a respeito do que e cerol. Vivenciamos um período de lazer ao ar livre, empinando diversos tipos de
pipas, ampliando a participação social e o desenvolvimento físico, emocional e mental, as crianças confeccionaram
capucheta, rabiola, pipas de revistas de papel e papel de seda.

Iniciamoso 3º trimestre com o projeto: Brincando e dançando a gente aprende.Tivemos como objetivo
proporcionar momentos de atividades lúdicas que desenvolvessem a linguagem musical e oral, juntamente com
habilidades rítmicas, visuais, motoras, físicas e psicológicas, com esse projeto trabalhamos danças, músicas
diversificadas, apresentação de bandinhas, integração e interação entre os agrupamentos de modo que
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aproveitassem cada fase da infância. Desenvolvemos atividades rítmicas, proporcionando conhecimentos de alguns
instrumentos sonoro, agudo, grave, alto, baixo. Através da expressão corporal e coordenação motora grossa
promovemos atividades de educação física, antes e relaxamento nas brincadeiras diárias. Realizamos em sala uma
técnica de relaxamento onde as crianças deitadas no chão ao som de uma musica realizaram exercício de percepção
do corpo e da respiração. Realizamos também a técnica da afetividade, terapia do abraço, dança coletiva e
individual, da sexta-feira em cena. Construímos instrumentos musicais com material reciclável, de modo que
produzissem qualquer tipo de som. Exploramos também os sons produzidos com o corpo, palmas, assovios, estalar
dos dedos a língua, bater os pés. Confeccionamos com a participação das crianças cartazes com letras de musicas e
cantigas infantis ( Acorda coelho, A dona aranha e O sapo não lava o pé).

Tivemos a bandinho da creche para a sala, deixamos as crianças manipularem manusearem e batucaram
instrumentos, para que ouvíssemos sons e barulhos diferenciados (flauta, pandeiro, tambores, prato, chocalho, etc.).

Também permitimos que eles cantassem e experimentassem o microfone através de show de calouros.
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Como fechamento do projeto Dançando e brincando a gente aprende, fizemos a apresentação de um musical,
enfatizando a vida de Antonio Carlos Gomes, o mais importante compositor de ópera brasileiro. Destacou-se pelo
seu estilo romântico com o qual obteve uma carreira de sucesso. É autor da ópera O Guarani.

Na semana educativa do idoso, foi possível trabalharmos através de conversa na roda, historias e contos
sensibilizaram nossas crianças para as questões do envelhecimento e da necessidade de proteger e cuidar dos idosos
nos quais convivemos diariamente os avós e bisavós. Fizemos apresentação de teatro, com abordagem temática
sobre os direitos dos idosos, incentivando a convivência harmoniosa, com pessoas da terceira idade, o amor e o
respeito por todos os membros da família.
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A festa da família foi um dia especial, cheio de alegria, diversão e socialização entre os funcionários as crianças e
seus familiares. Tivemos barracas com salgados, doces, refrigerantes, sucos, brinquedos infláveis, apresentações de
teatros e musicais, e coreografias para os parentes e amigos.
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Iniciamos o 4º trimestre com o projeto mundinho de cidadania, nosso objetivo: Despertar nas crianças valores e
ideais de preservação da natureza e senso de responsabilidade para com as gerações futuras, sensibilizar de forma
lúdica sobre o uso sustentável dos recursos naturais através de suas próprias ações. Trabalhamos com as crianças
temáticas relacionada a identidade, auto estima, higiene, palavras cordiais, levando-as a valorização do ser humano,
ajudando-os na reflexão, quanto as semelhanças, diferenças, étnicas, sociais e relações familiares.

Estimulamos os alunos através de teatro de fantoche a praticarem as boas maneira e palavras mágicas cordialmente,
tais como: bom dia, boa tarde, boa noite, por favor, desculpe, com licença e obrigado, reconhecendo-as como valor
necessário para a harmonia na sociedade refletindo e construindo o conceito de convivência social. Diariamente
temos a “hora da beleza” onde as crianças colocaram em pratica os hábitos de higiene que aprenderam.

Incentivamos a educação no trânsito com as crianças, através de teatro no pátio, foi abordada situações na cidade,
onde eles teriam que respeitar as leis e sinalizações do transito, afinal ir de casa para a escola, seja a pé, de carro
com os pais, na van escolar, todos fazem parte dele. Confeccionando cartazes com material reciclável, rolo de papel
higiênico e CD.

Painéis alusivos a preservação das matas e flores conscientizando que o mundinho é um planeta especial, e que
devemos reciclar o lixo, Reutilizamos de maneira correta e cada vez mais necessária para que tenhamos uma
sociedade mais igualitária. Contamos histórias. Assistimos a uma peça teatral do grupo TÉSPIS, abordando a
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preservação do meio ambiente.

A escola aberta foi uma oportunidade de fazermos a exposição de todas as atividades realizadas pelas crianças nos
projetos desenvolvidos no ano letivo. Foi um momento festivo onde os pais e familiares participaram na confecção
de maquetes, brinquedos, instrumentos musicais produzidos com materiais recicláveis. Trazendo brilho e beleza a
nossa festa. Todos tiveram a oportunidade de integrar socialmente, escola, família e educadores.
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O encerramento do ano letivo foi com um musical apresentado pelas crianças do agrupamento III que irão para o
primeiro ano.

Quando a escola assume a responsabilidade de atuar na transformação do individuo e na busca do seu
desenvolvimento social, construindo cidadãos conscientes, capazes de compreender e criticar a realidade buscando
superação das desigualdades e do respeito ao ser humano. Nessa expectativa, o desenvolvimento dos projetos
educativos, foi a nossa reflexão sobre a prática pedagógica no planejamento de nossas atividades.

De esta maneira percebemos que o projeto político-pedagógico é indispensável como ferramenta em todo o
processo educacional, pois a partir dele ramificam-se e aproximam-se outras ações a serem desenvolvidas no
âmbito escolar: projetos, reuniões, processo avaliativos, registro das crianças, caderno de recados, registro sobre
orientação da equipe gestora e NAED.

Referências.

Diretrizes curriculares nacionais para educação infantil. MEC, 2010 Currículo em Construção OSTETO, Luciana,
Saberes e Fazeres da Formação de Professores. Campinas,SP Papirus, 2012.

RINALDI, C. Reggio, a imagem da criança e o ambiente em que ela vive como principio fundamental In

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


http://pponlinesme.campinas.sp.gov.br
Pág.: 124/315

14/10/2016 às 20:38:38

EDWARDS C. Bambins – A Abordagem, Italiana e Educação Infantil, Porto Alegre, ARTMED., 2002 p. 79.

VEIGA, ILMA P.A (ORG) Projeto Político Pedagógico,uma construção possível, Campinas, SP, Paprus 1996.

OLIVEIRA, Zilma de Moraes, Creches Crianças, faz de conta & Cia. Petrópolis, RJ, Vozes 1992.

FREIRE, Paulo, Pedagogia do Oprimido. São Paulo, SP, Summus 1988.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 2015 – AGRUPAMENTO II C

De acordo com o Currículo em Construção da Rede Municipal de Educação infantil de Campinas, a escola de
Educação Infantil é o espaço de direito da criança de 0 a 06 anos e possui caráter de cuidar e de educar.

Segundo Arroyo (1998),

A educação Infantil é tempo de direito, tempo de brincar e a escola precisa ser redefinida e adaptada ao tempo real
da infância, preocupando-se com o presente e entendendo a infância com um tempo em si mesmo e não como
preparação para o futuro.

Ou seja, há que se pensar na criança concreta, real, que traz para a escola a sua história, seus sentimentos, emoções,
medos, sonhos. Se a criança, através das interações, é construtora de seu próprio conhecimento e desenvolvimento
cognitivo, social, físico e afetivo, então cuidar/educar estão interligados, são faces de uma mesma ação.

Partindo deste pressuposto, tinha como Objetivo desenvolver com as crianças uma aprendizagem significativa
através da valorização do que elasjá sabem, tornando este saber inicial a base fundamental para estabelecer novas
aprendizagens e interações, propondo também a criança como protagonista do seu próprio conhecimento.

Ser protagonista do processo educativo não significa estar sozinha em seu desenvolvimento, e sim, em diálogo com
o professor (mediador). O professor tem por objetivo se esforçar para estimular a criança a “andar por si só”, com
diálogo constante e recíproco. Sendo assim, o trabalho realizado nesse ano de 2015, só foi possível ser concluído
pela Harmonia, amizade e companheirismo da equipe, que proporcionou a todas as crianças esse ambiente
acolhedor.

O agrupamento II C está constituído por crianças de 2 a4 anos de idade, sendo 17 meninas e 16 meninos. Algumas
crianças já haviam freqüentado as turmas do agrupamento I e do agrupamento II nos anos anteriores, assim como
tivemos crianças que estão entrando na educação Infantil pela primeira vez. São crianças que residem em bairro da
creche ou em bairros adjacentes a este.

Minha proposta para este ano de 2015, foi desenvolver e propiciar as crianças diferentes linguagens infantis, tais
como a música, a literatura, o teatro, a dança, as brincadeiras, os jogos, as artes plásticas, a cognição. Onde foi
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possível, abordar aspectos pedagógicos que proporcionaram o contato musical, desde a subjetividade da criança a
objetividade da música, também a pulsação rítmica que forma trabalhada dentro de um conjunto de brincadeiras
musicais, ao invés da instrução metódica do professor.

Desde o começo do ano, valorizei o momento da roda da conversa, onde decidimos a nossa rotina do dia,
retomamos conversas anteriores, valores, regras e combinados. Onde foi uma importante ferramenta de trabalho,
pois as crianças participaram e transmitiram o que pensavam, com isso, surgiram assuntos diversos para trocas de
idéias e opiniões.

Com um olhar atento as necessidades da nossa comunidade, realizamos projetos que constam no Projeto Político
Pedagógico, como: “Projeto Sou o que como”, “Projeto Água que falta faz”, “Projeto Brincando e dançando a
gente aprende” e “Projeto Mundinho de cidadania” e junto aos projetos, desenvolvemos as semanas educativas:
“Semana Meio Ambiente”, “Semana Monteiro Lobato”, “Semana pipa sem cerol”, “Semana da família”, “Semana
do idoso”, “Semana da criança” e “Semana Carlos Gomes”. Que motivaram na formação de cidadãos críticos que
elaboram perguntas e buscaram respostas, que se expressaram nas diferentes linguagens: linguagem oral, verbal,
musical, artística, gestual e plástica, estímulo ao raciocínio lógico matemático, letramento, aspectos culturais, entre
outros; permitindo o conhecimento de forma integrada.

Os projetos foram desenvolvidos de formas bem diversificadas, dando a oportunidade das crianças vivenciarem
diversas situações. As mesmas foram realizadas individualmente, grupos e pares mudando constantemente,
propiciando troca de conhecimento, visando o desenvolvimento das crianças.
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“Projeto Sou o que como”

Partindo do pressuposto de que a escola é um espaço propício para promover a saúde, a formação de valores e
hábitos saudáveis (e entre eles o da alimentação), o projetosurgiu como um artifício para contribuir para
conscientização de nossas crianças nas escolhas que envolvem sua alimentação. Dessa maneira, o projeto
incentivou a criação de bons hábitos de alimentação pelas crianças. Onde foi possível também, trabalhar a higiene
pessoal, mostrando as crianças, a importância da nossa saúde bucal para uma adequada mastigação dos alimentos.
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“Projeto Água que falta faz”

Este projeto ajudou as crianças a se conscientizarem em relação à cultura de preservação da água, mostrando suas
múltiplas formas de uso, os ciclos da mesma, sua importância para a vida e para a história dos povos. Foi
apresentada a eles, uma visão ampla que envolve inúmeros problemas que o mundo atual vem enfrentando com
relação à falta de água. A responsabilidade é indispensável para o ser humano, o saber cuidar do que é de todos e
até mesmo saber compartilhar, são fundamentais para a formação humana, assim confeccionamos um mascote para
desenvolvermos estes aspectos e contribuir para esta formação.
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“Projeto Brincando e dançando a gente aprende”

A brincadeira e o faz de conta têm fundamental importância no desenvolvimento das crianças. Por meio de
atividades lúdicas, prazerosas e que explorem a imaginação e a criatividade, elas crescem, aprendem e passam a
compreender o meio que as cerca.

De acordo com o pensamento da pedagoga e especialista em música para crianças, Maria Lúcia Cruz Suzigan, “a
música estimula áreas do cérebro não desenvolvidas por outras linguagens, como a escrita e a oral”. Ao
desenvolver esse Projeto, ajudamos a melhorar a sensibilidade das crianças, a capacidade de concentração e a
memória e outros benefícios.

“Projeto Mundinho de cidadania”
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Na infância é importante que a criança conheça a si mesma, seu corpo e o espaço que ela ocupa no ambiente e
dessa forma reconhecer o outro, envolvendo-se no grupo, sendo sociável.

Nesse projeto, as crianças reconheceram sua individualidade e adquiriram atitudes de respeito, aprenderam a
valorizar a vida, o meio onde vive e as pessoas que fazem parte desta história.

Conhecendo-se de maneira global, a criança não só vivenciou situações reais, mas integrar-se como ser crítico,
autônomo, questionando mudanças, atitudes e valores.

Semana Meio Ambiente”

O projeto foi desenvolvido visando proporcionar as crianças uma grande diversidade de experiências, com
participação ativa, para que possam ampliar a consciência sobre as questões relativas à água no meio ambiente, e
assumir de forma independente e autônoma atitudes e valores voltados à sua proteção e conservação.
Confeccionamos uma maquete para as crianças compreenderem da diferença da cidade, onde as pessoas jogam
lixos nos rios e a outra que conservam o meio ambiente. Demos o exemplo do rio Tiete que na cidade de são Paulo
é poluído e na cidade de Jose Bonifacio é possível o banho na água cristalina.
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“Semana Monteiro Lobato”

Realizamos cartazes do saci e de outros personagens do sítio do pica pau amarelo. Através de filmes, teatro,
dramatização das professoras as crianças puderam conhecer as histórias dos personagens do sítio e do Monteiro
Lobato.

Durante essa semana nos empenhamos na execução do nosso trabalho com o cartaz de músicas e de brincadeiras
folclóricas em sala. Por ser um trabalho prazeroso e valioso, pudemos explorar as músicas de contexto popular.
Sendo essas bem tradicionais e folclóricas. As crianças ficaram muitos motivados e assimilaram bem os objetivos
que foram: Resgatar tradições, brincadeiras, músicas e valorizar o folclore brasileiro.

"Semana Pipa Sem Cerol"

As crianças compreenderam o perigo que o cerol pode representar em nossas vidas. Realizamos uma encenação de
um motoqueiro atingido por linha com cerol, que proporcionou o interesse e a curiosidade das crianças, alem de ter
mostrado o cuidado no transito, com a natureza e os meios em que vivemos.
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“Semana da família” e “Semana do idoso”

Na “Semana da família e do idoso”, procurei trabalhar o objetivo de promover uma interação escola/família, a fim
de estimular o desenvolvimento de sentimento como carinho, amor e respeito ao próximo como na escola.
Buscando na interação de ambas as partes uma formação das crianças como seres cidadãos. Nessa semana a escola
proporcionou as famílias uma linda festa com direitos a brinquedos, barracas de alimentos e apresentações.
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“Semana da criança”

E a nossa Maravilhosa programação para a Semana da Criança, cheia de atividades divertidas como: pula-pula,
escorregador, piscina de bolinhas, tiro ao alvo, dia da beleza, oficinas de desenho e massa de modelar. Trabalhamos
também a importância das crianças saberem sobre seus direitos e deveres com a confecção de um belo cartaz.

Ainda na semana das Crianças, tivemos a inauguração da Casa de Boneca, que ficou Incrível e um maravilhoso
piquenique!

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


http://pponlinesme.campinas.sp.gov.br
Pág.: 134/315

14/10/2016 às 20:38:38

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


http://pponlinesme.campinas.sp.gov.br
Pág.: 135/315

14/10/2016 às 20:38:38

“Semana Carlos Gomes”

Na semana educativa “Carlos Gomes”, pudemos conhecer a curiosa obras e história do maestro, presenteado com
sua estatua no centro da cidade de Campinas.

Entre um trabalho manual e outro, não deixamos de lado nossos momentos de brincadeiras direcionadas ou livres.

No parque trabalhamos a psicomotricidade, estimulando a organização do esquema corporal, o controle
respiratório, a formação e o domínio do equilíbrio, a orientação no espaço, a conscientização do próprio corpo, o
ritmo, a postura e a lateralidade, proporcionando brincadeiras e jogos diversificados.

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


http://pponlinesme.campinas.sp.gov.br
Pág.: 136/315

14/10/2016 às 20:38:38

O sono é importante para a aprendizagem, para a regulação da emoção e para o crescimento. O hormônio
somatotrópico, também conhecido hormônio do crescimento é liberado durante o dia todo, mais ou menos, a cada
duas horas e somente é liberado no sono mais profundo. Para o bem estar dos nossos pequenos proporcionamos um
ambiente calmo e muito tranqüilo.

No momento das refeições, procuramos incentivar as crianças a terem uns hábitos saudáveis de alimentação,
explicando a importância dos alimentos e que não podemos falar e comer ao mesmo tempo, mostrando a
importância da mastigação. Tínhamos como objetivo nesse espaço trabalhar o respeito, amizade e sociabilidade,
transformando o refeitório num espaço de aprendizagem.

Encerramos as nossas atividades com a semana educativa “Escola Aberta”, momento no qual a creche é aberta,
para que a família visualize, os trabalhos realizados pelos seus filhos e o vídeo com os melhores momentos na
creche.
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No início do ano letivo, o quadro de funcionários da nossa sala, era composta também por essas duas mulheres que
tiveram por pouco tempo conosco, mas conseguiram conquistar e transmitir muito conhecimentos aos nossos
pequenos.

O Teatro busca mostrar o comportamento social e moral, por meio do aprendizado de valores e pelo bom
relacionamento com as pessoas. A criança também aprende a improvisar, desenvolve a socialização, criatividade,
coordenação, memorização, oralidade, leitura pesquisa, criatividade, expressão corporal, a impostação de voz,
vocabulário, habilidades para as artes plásticas (pintura corporal, confecção de figurino e montagem de cenário),
trabalha o emocional, cidadania, religiosidade, ética, sentimentos, interdisciplinaridade, propicia o contato com
obras clássicas, fábulas e reportagens.
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Exploramos bastante neste ano, a leitura para desenvolver nas crianças o habito de ouvir, sendo essa a ferramenta
imprescindível para desenvolver a forma de linguagem (trazendo as primeiras noções de vocabulário e formação de
palavras) enriquecendo as experiências dos nossos pequenos.
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E assim foi o nosso ano, com bastante alegria e troca de aprendizado!

Valeu AGIIC!!!!!

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 2015 – AG II D

A criança é um sujeito social e histórico que está inserido em uma sociedade na qual partilha de uma determinada
cultura. É profundamente marcada pelo meio social em que se desenvolve, mas também contribui com ele
(BRASIL, 1994a). A criança, assim, não é uma abstração, mas um ser produtor e produto da história e da cultura
(FARIA, 1999).

Desta forma temos na Educação Infantil a fase mais importante no desenvolvimento de uma criança, é onde ela
adquirirá a base fundamental para a sua vida.

Esta turma é formada por crianças na faixa de 1 ano e 4 meses até 4 anos completos, sendo 58% de meninos e 42%
de meninas. Algumas crianças já haviam freqüentado as turmas do agrupamento I e do agrupamento II nos anos
anteriores, assim como tivemos crianças novas que entraram na educação infantil pela primeira vez.

Iniciamos o ano letivo com a recepção das crianças que estavam em fase de adaptação, sendo necessário despertar a
confiança da criança de modo que este período fosse tranquilo, desta forma preparamos um ambiente acolhedor e
lúdico, com brinquedos sempre ao alcance deles e com músicas infantis.

Pois, segundo Wallon podemos despertar o interesse da criança em seus conhecimentos prévios, exterioridades da
afetividade, da motricidade e da inteligência, desenvolvendo com as crianças experiências que agucem o seu desejo
pelo aprendizado de forma lúdica, intensificando o aprender brincando, de modo que elas se apropriem de si
enquanto indivíduos, dos aspectos físicos do espaço, das pessoas próximas a elas, envolvendo-se nos aspectos da
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linguagem, da cultura e nas estruturas de cada estágio que a criança vive em seu processo de desenvolvimento,
enfatizando nele dois elementos importantes, a imitação e o brinquedo.

Sendo assim preparamos o ambiente para recebê-los de forma que fossem bem acolhidos, deixamos os brinquedos
ao alcance deles, enfeitamos a sala com bexigas, decoramos com painéis de boas-vindas, cantamos bastante
músicas infantis e deixamos tudo muito acessível às crianças do grupamento. Durante a semana fizemos passeios
pela creche afim de apresentar todos os espaços disponíveis onde eles poderiam utilizar e brincar a vontade.

Durante o período de adaptação, fizemos integração com outras turmas, afim de que as crianças iniciassem o ano
letivo revendo seus amigos do ano anterior, e que agora fazem parte de outras turmas. Fizemos sessão de cinema,
atividades com confecção de massa de modelar, teatro com fantoches, confecção de petecas e foi tudo muito
divertido.
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Nossa rotina diária começou sempre com a Roda da Conversa, momento no qual, além de conversar sobre o dia a
dia, combinados sobre o comportamento, as atividades que serão realizadas no dia, também cantaram bastante,
além das orientações de como devem se comportar nos ambientes do CEI, como refeitório, parque, quiosque, pátio,
higiene e atividades realizadas na instituição.

Após a chegada e da roda da conversa, seguimos com café da manhã e brincadeiras no parque onde é estimulado o
convívio social, troca, estimulação motora global, no pátio é onde trabalhamos circuitos, atividades motoras,
interação social, no tanque de areia, onde desenvolvemos atividades que estão relacionas aos sentidos e
convivência com o meio, atividades e brincadeiras pedagógicas dirigidas baseadas sempre nos projetos e nas
semanas temáticas, almoço, escovação dos dentes e o momento do sono. A tarde iniciamos com um lanche, seguida
de brincadeiras juntamente com as monitoras, jantar e saída das crianças.
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Trabalhamos também a importância de compartilhar, por isso, temos toda sexta-feira o dia do brinquedo que as
crianças trazem de casa.

E ainda trabalhamos o lúdico e as contações de história, para estimular a criatividade e o faz de conta, as rodas
musicais para estimulação auditiva, coordenação e oralidade, nas sextas-feiras em cena, onde cada turma faz uma
apresentação para todos os amiguinhos das outras turmas e após as encenações, dançamos!!!

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


http://pponlinesme.campinas.sp.gov.br
Pág.: 144/315

14/10/2016 às 20:38:38

Durante os trimestres trabalhamos com Projetos e com as Semanas Educativas. No primeiro trimestre trabalhamos
o Projeto “Eu sou o que como”, com esse projeto, trabalhamos de forma interdisciplinar, informando e
sensibilizando nossas crianças com situações reais do nosso dia a dia e também de como nos comportamos em
relação ao que comemos, por isso a importância de trabalharmos desde cedo com as crianças formas saudáveis de
uma boa alimentação. As crianças conheceram novos alimentos e seus valores nutritivos, higienização e preparação
dos alimentos, conscientização sobre o desperdício de alimentos, identificar diferentes tipos de alimentos, estimular
a criatividade e imaginação através de brincadeiras de faz de conta, conhecer as cores, formas, texturas, aromas e
sabores por meio dos alimentos, desenvolver a consciência da necessidade de comer legumes, verduras e frutas
como opção de saúde.

Ainda neste primeiro trimestre, tivemos a Semana Educativa “Monteiro Lobato”,que visa transmitir as crianças
quem foi Carlos Gomes e suas magníficas histórias, que nos fez mergulhar em fantástico mundo de faz de conta
cheio de histórias, atividades, teatros e desfiles.
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No segundo trimestre, trabalhamos o Projeto “Água, que falta faz”, onde trabalhamos nosso comportamento em
ralações a água, e a importância de trabalharmos desde cedo com as crianças o uso devido e correto da água,
gerando assim, crianças que serão cidadãos críticos e participativos para com a sociedade. Despertando para o
consumo consciente da água, a reconhecer a importância da água para a sobrevivência própria, das outras pessoas,
das plantas, dos animais e do planeta, ampliando o conhecimento das crianças de forma lúdica em relação os
problemas atuais da água, adotando uma postura participativa, crítica e criativa por parte das crianças no que diz
respeito ao tratamento e ciclo da água.

Ainda neste segundo trimestre, tivemos a Semana Educativa “Meio Ambiente”,onde aprendemos muito manter
limpo o meio onde vivemos, a preservação do meio ambiente, a reciclagem de materiais, ensinando nossas crianças
a serem honestos cidadãos que cuidam e preservam o mio em que vivem.

Tivemos também a Semana Educativa “Pipa sem Cerol”,que ensinou às nossas crianças a importância de brincar
e se divertir respeitando a vida! Confeccionamos pipas, capuchetas e fomos soltar pipas em uma bela manhã no
campo ao lado do CEI. As crianças amaram esse dia!!! Tivemos também um dia aberto à família para visitação ao
projeto Pipa sem Cerol com trabalhos lindos e belíssimas apresentações.
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Festejamos também a Festa da Família, que foi um sucesso!!! Realizamos a confecção de painéis lindos com as
crianças e tivemos um dia para receber as famílias e comemorar junto com eles a importância da família na vida e
no desenvolvimento das nossas crianças. Foi uma festa linda com direito a apresentações, brinquedos e barracas de
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alimentação.
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No terceiro trimestre, trabalhamos com o Projeto “Cantando e dançando a gente aprende”, onde trabalhamos
com atividades lúdicas, e as crianças aprenderão brincando e vivenciando através de atividades desenvolvidas nos
âmbitos da linguagem oral, meios artísticos, quantitativos e memorização, auxiliando no aumento de seu
vocabulário, criatividade e participação. Serão desenvolvidas atividades como a confecção de instrumentos
musicais e fantasias, criação de coreografias e peças teatrais, expressão corporal, canto, ritmos e gêneros musicais,
linguagem musical, o Eu e o outro, exploração do espaço, comunicação e expressão: oral e corporal, família, nome
(identidade e autonomia), corpo humano, expressividade, percepção de ritmo, equilíbrio, Coordenação motora:
ampla e fina, controle muscular: encaixar, enfiar, pegar e soltar, subir e descer, empilhar, chutar, escorregar,
engatinhar, sentar, levantar, dançar, correr, andar, saltar, manusear, entre outros (corpo e movimento). Recebemos a
visita do Papai da nossa monitora Helene, para cantar e apresentar alguns instrumentos musicais. Pudemos
confeccionar nossos próprios instrumentos e levá-los para casa.

Ainda neste terceiro trimestre, tivemos a Semana Educativa sobre “O dia do Idoso”, onde trabalhamos o respeito
e as diferenças da idade e dos conhecimentos e também os diferentes tipos de avós que temos hoje.
Confeccionamos um cartaz com avós, um painel com a diferença de tamanho e de sinais que a velhice traz ao nosso
corpo e também fizemos uma belíssima apresentação para os avôs e avós que puderam vir nos visitar
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E a nossa Maravilhosa programação para a Semana da Criança, cheia de atividades divertidas como: pula-pula,
escorregador, piscina de bolinhas, tiro ao alvo, dia da beleza, oficinas de desenho e massa de modelar. Trabalhamos
também a importância das crianças saberem sobre seus direitos e deveres com a confecção de um belo cartaz.

Ainda na semana das Crianças, tivemos a inauguração da Casa de Boneca, que ficou Incrível e um maravilhoso
piquenique!!! Aqui as crianças poderão ler e contar histórias, brincar de faz de conta e mergulhar num universo
mágico!!!
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E também a Semana Educativa “Carlos Gomes”, conhecemos esse importante maestro, presenteado pela nossa
cidade. Conhecemos sua história e suas belas músicas, encerrando com chave de ouro o projeto cantando e
dançando a gente aprende.

No último trimestre desse ano letivo, encerramos com o Projeto “Mundinho de Cidadania”, onde trabalhamos de
modo a promover a partir da construção e formação de valores morais e éticos dos dias atuais, ou seja, que as
crianças aprendam seus deveres e limites, ser respeitado e respeitar o próximo, ser gentil e empático, para uma
maior interação entre as crianças de modo que aproveitem cada fase de sua infância, aprendendo brincando e
ampliando seus conhecimentos de modo a se tornarem mais criativos e participativos, promovendo o devido
cuidado e preservação do meio ambiente. Criaremos nosso mundinho através de maravilhosas histórias!!!

Durante este ano letivo ainda tivemos um desfile com as roupas das estações do ano, participação especial no teatro
do AG II – C, momento de leitura, show de talentos e muitas atividades psicomotoras.
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Recebemos a visita das Dentistas do Posto de Saúde, para orientarem e avaliarem a saúde bucal das nossas
crianças.
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Tivemos a visita do pessoal da Vigilância Sanitária da Prefeitura Municipal de Campinas, apresentando o
Teatro “Xô dengue!”

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 2015 – AGRUPAMENTO II E

O momento da roda de conversa aconteceu diariamente na hora da chamada que foram feitas através de crachás de
identificação, tivemos momentos onde discutimos nossas rotinas e conversamos com as crianças as regras e
combinados , fizemos orações de agradecimento, perguntamos como foi o final de semana de cada
criança,cantamos diversas cantigas de roda ,contamos historias com fantoches ,ouvimos CD de contos,falamos
sobre o tempo, cantamos parabéns para o aniversariante do mês e concretizamos brincadeiras de roda.
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Antes de cada refeição foi levado as crianças ao banheiro para podemos fazer higienização e ao entrarem no
refeitório colocamos álcool gel em suas mãos. Momento da alimentação as crianças foram servido diariamente às
refeições café da manhã, almoço, sobremesa, lanche da tarde e jantar procuramos estimular as crianças se
alimentarem oferecendo novos alimentos e explicando a importância de uma boa alimentação. Não tivemos
dificuldade em fazer as crianças se alimentarem bem, na maioria das vezes algumas crianças pediram repetição elas
tiveram total liberdade de escolha respeitamos cada criança em seu momento de experimentação.
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Higienização; antes a cada refeição as crianças foram levadas para lavarem as mãos no banheiro e antes de entrar
no refeitório foi passado álcool gel, após as refeições foram feitas as escovações diárias.
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Momentos do sono ocorreram diariamente, as monitoras organizarão os colchonetes enquanto as crianças ainda
estavam no refeitório após a escovação cada um já sabia o seu lugar do soninho.
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Integração cinema com pipoca com agrupamento II C:

Apresentações sexta em sena no palco foram convidadas as crianças para fazerem um ensaio para apresentação. Na
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dança do pato as crianças ensaiaram na sala depois apresentaram no palco a linda rosa juvenil também.

Semana educativo Monteiro Lobato; trabalhamos no pátio e em sala através de teatro com as professoras, desfile
na abertura da semana e no fechamento as crianças e professores vierem a caráter, cineminha do sitio do pica-pau
amarelo com pipoca e suco, história do sitio do pica-pau amarelo. Confecção de cartazes, confecção de mascaras no
pátio de alguns personagens, maquete e pesquisa com as famílias.

Semana Educativa Meio Ambiente

Esta semana foi feito a plantação da horta no pneu as crianças plantaram chicória, almeirão, rúcula, couve e
repolho. As crianças se interessaram, recolhemos as sujeiras do parque e separamos os resido, latas, plásticos
papeis entre outros.
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Projeto sou o que como foi trabalhado com paladar olfato experimento de doce e salgado e azedo, confecção de
fantoches dos alimentos, produção de desenhos com interferência e sem interferência, disponibilizamos frutas para
manipulação livre, confecção de massa de modelar, confecção de cartazes e culinárias. Recebemos uma visita da
nutricionista com filme educativo sobre alimentos saudáveis.
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Brincadeira livre no parque as crianças foram brincar no espaço externo todos os dias esse momento elas correram
brincaram com bolinhas.
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O projeto água que falta faz trabalhamos com as crianças uma grande diversidade de experiências, com
participação ativa, fizemos experimento da água doce e salgada, confecção de aquário com garrafa pet, água parada
e em movimento, bolinha de sabão, bexiga com água, o uso adequado das torneias na hora da higiene pessoal, no
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quiosque confeccionamos um filtro com garrafa pet.

No quiosque com pia foi trabalhada confecção de massinha, confecção de rabo de gato, brincadeira com bolinhas
de sabão, confecção do filtro com garrafas pet, jogos de montagens, brinquedo de faz- de conta confecção de
petecas, confecção de bolinha de papel, brincadeira roda e cotação de história.

Integração com agrupamento II A, confeccionamos petecas com revistas e TNT, primeiro momento organizamos as
crianças em pequenos grupos onde cada monitora e professora ficasse com um grupo para essa atividade, depois
convidamos elas para brincarem na sala e no pátio. Essa interação teve como objetivo socializar as crianças e troca
de experiências.

Semana Educativa Pipa sem Ceroltrabllhamos confecção de cartaz coletivo, confeção de lembrancinha
,trabalhamos essa semana com atividade ludica como teatro,cinema com pimpoca,confecção de capucheta,soltamos
pipas no campo no espaço fora da escola entre outros.
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Trabalhamos o projeto cantando e dançando a gente aprende, desenvolvemos atividades rítmicas
proporcionando conhecimento de si com instrumento sonoro agudo, grave, alto e baixo, expressão corporal e
coordenação motora grossa e fina, promovemos atividade de educação física, artes e relaxamentos, através de
brincadeiras diárias. Apresentamos para as crianças diversas cantigas de roda, mostramos instrumentos musicais
circulamos ao arredor da creche tocando a bandinha , confeccionamos cartazes, fizemos brincadeira de roda,
integração com outro agrupamento, ouvimos musica, diversas apresentação no palco sexta em cena, assistimos
DVD musical.

Semana educativa visita dos idosos; junto com as crinças convidamos os avós de cada turma, para assistir com as
crianças apresentatação de teatro feito pelas professoras abordando o respeito com os idosos como; fila de banco,
ônibus, mercado e vivencia em casa, e para fechar apresentamos um lindo coral com as crianças cantando e
destribuimos lembracinhas.

Na semana educativa da família; trabalhamos com diversas atividades atrativa pesquisa de campo com as
famílias, apresentação de teatro para as famílias, exposições, apresentações de danças, confeção de
lembraninhas,confeccionamos com as crianças cartazes para exposições para festa da familia. Trabalhamos com
registro da caixa de tesouro onde pedimos uma foto de cada familia para montar essa linda caixa.
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Semana Educativa das crianças um espaço para diversas atividades e diversão como apresentação de teatro com
varios palhaços. Exposições, salas ambientes com pintura de rosto, confecção de massinha e confecção de petecas
dinâmica de grupo, gincanas, cineminha com pipocas, piquenique. Apresentação de danças, confecção de
brinquedo e brinquedos locado cama elastica,piscina de bolinhas pula-pula.

Semana Educativa Carlos Gomes trabalhamos essa semana atravéis de confecção de intrumento
musical,confecção do livro das cores, apresentação musical, cantigas de roda, pesquisa sobre a obra de Carlos
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Gomes e teatro.
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Projeto Um mundinho com cidadania

Trabalhamos esse projeto através de, contação de história menina bonita do laço de fita, historia do menino marron,
história com fantoches, terminamos a confecção do livro das cores com as cores secundarias, assistimos DVD,
fizemos dinâmica no pátio sobre regras de trânsitos, recorte e colagem propocionamos momentos de atividades
lúdicas, fizemos integração com outros agrupamentos onde discutimos as diferenças, confeccionamos cartazes
coletivos sobre tudo bem ser diferentes. Na escola aberta as familias prestigiaram o trabalho do ano letivo e
gostaram de rever os trabalhos feitos pela crianças. Para finalizar esse projeto preparamos uma linda festa de
encerramento com um coral e entrega de lembrancinhas para todas as crianças, onde as crianças e familiares
tiveram momentos de pura alegria.

RELATÓRIO DE ATIVIDADADES DESENVOLVIDAS 2015 – AGRUPAMENTO III A

O contexto da Educação Infantil é extremamente dinâmico, por isso não podemos esquecer que o "educador
desempenha um papel muito importante na vida das crianças. E é com este que elas passam grande parte do seu
tempo."(Esteves, 2005 p.11). Cabe ao educador torná-lo num tempo de qualidade.

Durante esse tempo, o educador um profissional munido de saberes científicos, deve estar atento e promover o
desenvolvimento global da criança. Para Portugal (1998) O educador tem também um importante papel ao nível da
estimulação da curiosidade, da criança de novas capacidades e impulsos de autonomia e independência."(p.207)

O processo de adaptação da turma se deu de forma tranqüila, devido muitos estarem já adaptados ao ambiente,
porém essa "separação" entre a criança e a família, leva a criança a inúmeros comportamentos ansiosos como choro
e até mesmo a resistência de permanecer na sala. Em várias situações pude observar crianças que não apresentavam
nenhuma resistência ao novo ambiente e outras que aparentemente pareciam ter se adaptado, mas que
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posteriormente apresentaram retrocessos.

Sendo assim toda minha prática vivenciada durante o ano com essa turma, demandou muita energia e disposição, o
desafio de fazer parte atuante do cotidiano dessas crianças me trouxe uma grande satisfação pessoal, que ao mesmo
tempo em que me provocou mudanças no sentido de buscar cada vez mais conhecimentos e manejos para lidar
diretamente com a realidade. Para que as crianças possam exercer sua capacidade de criar é imprescindível que haja
riqueza e diversidade nas experiências que lhes são oferecidas, sejam elas mais voltadas as brincadeiras ou as
aprendizagens que ocorram por meio de uma intervenção direta. Para brincar é preciso apropriar-se de elementos
da realidade imediata de tal forma a atribuir-lhes novos significados. Essa peculiaridade da brincadeira ocorre por
meio da articulação entre a imaginação e a imitação da realidade. Por isso diariamente nosso lema era brincar,
brincar na sala, no pátio no parque, transformar a leitura numa brincadeira, porque toda brincadeira é uma imitação
transformada, no plano das emoções e das idéias, de uma realidade anteriormente vivenciada. No ato da
brincadeira, os sinais, gestos, os objetos e os espaços valem e significam outra coisa daquilo que aparentam ser.

Neste ano de 2015 o planejamento anual foi baseado em projetos propostos pela coordenação, e professoras cuja
organização e dinâmica atendeu aos anseios e necessidades das crianças. Os trabalhos tiveram resultados positivos
no que se refere a participação, aceitação e integração dos alunos.

PROJETO SOU O QUE COMO

O presente Projeto e suas respectivas abordagens tiveram por objetivo fazer com que as crianças identificassem os
diferentes tipos de alimentos e reconhecessem a importância de uma boa alimentação. Foi cantadas e exploradas as
seguintes músicas: Meu lanchinho, pipoca, o que é que tem na sopa do neném, um dois, feijão com arroz. Essas
entre outras sempre eram cantadas na hora da Roda e ida ao refeitório. Assim trabalhamos de forma conjunta com
Contação de Histórias, bem como o Faz de Conta sobre as mesmas (encenação), reproduzimos frutas e legumes
com massinha de modelar, fizemos uma horta utilizando pneus, sendo que durante o processo de crescimento das
plantas, os alunos iam registrando as observações em forma de desenhos, bem como todos os dias faziam visitas à
horta e todo o processo de regar e cuidar das mesmas era estimulado. Também desenvolvemos trabalhos através do
uso de imagens de revistas que envolviam o tema, fizemos alinhavo e pinturas. Uma das atividades desenvolvidas
que foi muito bem vinda pelos alunos foi da Caixa de Sensações, onde as frutas e legumes eram colocados e através
do tato, olfato e paladar faziam o reconhecimento desses alimentos.
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PROJETO “ÁGUA, QUE FALTA FAZ”

O trabalho com o tema “Água que falta faz” teve por objetivo apresentar de uma forma mais ampla a respeito dos
problemas que o mundo vem enfrentando com relação à falta de água. Vale ressaltar que todo o trabalho de
sensibilização envolvendo a água na vida do ser humano não se encerrou com o fechamento do Projeto, pois o
trabalho de sensibilização perdurou por todo o ano. Realizamos várias atividades com a temática do Projeto: Roda
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da Conversa, Maquetes representando localidades com água e situação de seca, trabalhou-se utilizando o livro “A
gotinha viajante”, músicas com o a letra explorando o tema água, trabalhamos dobradura de barquinho,
experiências envolvendo água, sendo que dentre estas se destacou a experiência que mostrava a densidade de
objetos (flutua ou afunda). Tivemos a apresentação de Teatro produzido pela SANASA, ensinando sobre a Dengue.
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PROJETO “CANTANDO E DANÇANDO A GENTE APRENDE”

Este Projeto teve por finalidade trabalhar a Música e o Movimento. Para Bréscia, 2003 a musicalização é um
processo de construção de conhecimento, que tem por objetivo despertar e desenvolver o gosto musical, bem como
favorecer a sensibilidade, criatividade, concentração, memória, auto-estima, socialização entre outros. Durante todo
o Projeto a música esteve presente com muita freqüência, principalmente na hora da roda, brincadeiras e diversas
atividades. A cada semana um novo CD foi introduzido na rotina das crianças, com repertório variado: sertanejo,
forró, clássicas, MPB, samba, instrumentais. Algumas crianças conseguiram exteriorizar suas preferências por
alguns ritmos, levantando e dançando em vários momentos. Várias atividades foram propostas e realizadas ao ar
livre, principalmente no espaço do parque, para que assim prestassem atenção aos sons da natureza: a presença de
pássaros, o som do vento... muita percepção envolvida. Foram apresentados também alguns instrumentos musicais
e até mesmo reproduzidos com materiais reciclados. Algo de muito interessante ocorreu ao falarmos sobre o som
do silêncio, importante em vários momentos de nossa vida cotidiana; um aluno em especial destacou que ficava
incomodado durante o lanche, pois havia muito barulho e na sua casa era mais gostoso, porque tinha tudo quieto, o
silêncio! A atividade “quem sabe canta”, foi muito atrativa aos alunos, que tinham que continuar uma música
iniciada pela professora, usando seu repertório de músicas aprendidas. A dança das cadeiras foi destaque, pois além
de divertida, desenvolveu vários aspectos importantes como o equilíbrio, coordenação viso motora, e conceitos de
perto, longe, parar, sentar, posições corporais diferenciadas.

PROJETO “UM MUNDINHO COM MAIS CIDADANIA”

O objetivo deste projeto foi apresentar às crianças a importância e a valorização de todo ser humano, assim como
seus direitos e deveres como cidadão. Durante todo o projeto dialogamos muito na hora da roda, destacando que no
decorrer de nosso dia a dia podemos praticar muitas ações de cidadania, resgatando a todo o momento a
importância dos combinados da sala para uma convivência harmoniosa com todas as pessoas da escola. Utilizamos
o conto “Cachinhos Dourados” para trabalhar sobre a boa educação não pegando objetos sem permissão, nem
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invadindo os espaços alheios. Produzimos um cartaz sobre as diferenças, utilizando as mãos dos alunos, também
desenvolvemos recorte e colagem buscando destacar as diferenças entre os seres humanos. Confeccionamos
maquetes destacando locais limpos e organizados e o contrário também. Bons exemplos e muito diálogo foi o foco
deste trabalho.

Semana de Monteiro Lobato

Atividade promovida pela creche, com o objetivo de Homenagear e conhecer algumas obras de Monteiro Lobato.
Nesta semana as crianças tiveram várias atividades voltadas para o conhecimento da figura de Monteiro Lobato,
como Teatro do sítio do Pica pau Amarelo, confecção de cartazes e máscaras, contação de histórias, onde cada
professora se caracterizou de personagens do autor.

Semana do Meio ambiente

Nesta semana organizamos e realizamos um passeio no entorno da Creche, com objetivo de conscientizar sobre a
limpeza do meio ambiente, principalmente naquele no qual estamos inseridos. Assistimos filme da Turma da
Mônica com a temática sobre o Meio ambiente.

Semana da pipa

Nesta semana fomos ao campinho perto da Creche, levando Pipas que os alunos soltaram com muita alegria, sendo
que anteriormente foi realizada atividade de confecção destas pipas. Assistimos filme sobre conscientização do uso
ilegal de Cerol.

Semana do Idoso (família)

Nesta semana dialogamos muito sobre os idosos, destacamos o papel das avós nas famílias, alguns até visitaram e
interagiram com os alunos. Culminamos este tema com a Festa da Família, em que a Comunidade foi convidada a
estar na Creche, com barracas de alimentos, brincadeiras e apresentações temáticas de nossos alunos.
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Para finalização de nosso ano letivo de 2015, tivemos o evento “Escola Aberta”, com apresentações de nossos
alunos, das professoras e equipe escolar em geral.

Conclusão

Analisando os trabalhos propostos e desenvolvidos neste ano, podemos avaliar positivamente nossas ações, pois
nossos alunos apresentaram de forma significativa boa aprendizagem e prazer em estar inseridos no ambiente
escolar.

Destacamos a importância de valorizar o tempo em que alguns alunos estiveram em nossa creche e agora seguirão a
caminho do Ensino Fundamental, em outro ambiente escolar, desta forma proporcionaremos um momento especial
para estas crianças, uma despedida simbólica uma perspectiva de nova fase.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 2015 – AGRUPAMENTO III B E III F

Em docência nas turmas AGIII B e AGIII F, sendo turmas com mesma faixa etária dividida por agrupamento,
sendo AG III B com 30 alunos freqüentes, sendo um portador de deficiência múltipla, no qual necessita de
cuidados com trocas de fraldas, onde a escola disponibiliza uma motora para esses cuidados de higiene do aluno,
durante o ano letivo o aluno adquiriu autonomia, não necessitando de auxilio na locomoção com a cadeira de rodas
pelos os espaços escolares. No AG III F possuem 31 alunos freqüentes. Todos são crianças gentis, criativas e que se
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desenvolveram bem de acordo com sua maturação. As crianças apresentaram-se espontaneamente curiosidades
sobre o contexto de trabalho, participaram com constância das atividades que foram apresentadas por meio do
contexto lúdico. Friso que realmente o lúdico encanta, aflora e contextualiza o conhecimento de mundo, tornando a
aprendizagem verdadeiramente significativa e concreta ao contexto infantil.

“A atividade lúdica é o berço obrigatório das atividades intelectuais da criança, sendo, por isso, indispensável à
prática educativa”.
(Jean Piaget)

Com relação à linguagem oral os alunos apresentaram um ótimo desenvolvimento na dicção e também não tiveram
dificuldade para expressar suas vontades, necessidades e desejos. Outro aspecto que foi bastante relevante no
desenvolvimento dos alunos foi o desenvolvimento das habilidades gráficas (escrita, desenho e pintura). As
crianças usam os lápis de cores, Giz de cera, canetinha e pinceis com autonomia e criatividade. E aprimoraram a
coordenação motora fina. Reconhecem seus nomes, assim como os numerais até a casa dos 30, onde são
estimulados através do trabalho com o calendário, sendo realizado diariamente.

Nas atividades de artes percebe-se que os alunos, já exploram, com habilidade, manipulam e utilizam materiais e
variados, suportes gráficos como pincel, tinta e massa para modelar. Criam desenhos e pinturas livres ou dirigidos.
Percebe-se que muitos já apresentam garatujas ordenadas, demonstrando cuidado com os materiais, trabalhos e
objetos de uso individual ou em grupo, onde foi conquista atingida dentro de um trabalho de autonomia.

Conseguem observar elementos da linguagem visual: formas, cores, volumes e texturas, com precisão. Com relação
à psicomotricidade que engloba a faixa etária, a música e o movimento, foram fatores relevantes no
desenvolvimento da coordenação global dos alunos, presentes em todos os projetos e sendo aprofundado dentro do
projeto “Cantando e dançando aprendemos”. É possível, perceber que os alunos, já fazem uso do equilíbrio, o que
vem ampliando progressivamente a destreza para deslocarem-se no espaço em atividades que exijam movimentos
como, correr, pular, arrastar, rolar e etc. Os educando apresentam concentração normal em atividades de percepção
auditiva, visual e oral. Gostam de ouvir histórias, assistir filmes educativos, teatros e manipulação de fantoches,
além de dançar, cantar e dramatizar.

A nossa rotina dá-se através do cronograma em espaços sendo divididas em 30 minutos em cada espaço, com salas
ambiente, sendo matemática, ciências, linguagem, artes, parques, quiosques com pia e sem pia, pátio, tanque de
areia e o gramado. Inicia-se na sala referencia que seria onde recebo as crianças no caso é a sala de artes,
fazemos a roda de bom dia/ boa tarde, antes de ir para o refeitório, logo que voltamos iniciamos a
chamadinha, com plaquinhas de identificação do nome em letras bastão e maiúscula e com um desenho feito
pela criança e o calendário, onde vemos o dia, mês, ano, estação do ano e o tempo.

Chamadinha
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Sexta-feira em cena

Todas as sextas-feiras realizamos o projeto “sexta-feira em cena”, onde uma turma por semana é responsável por
apresentar uma cena de teatro ou musical, para todos os amigos da escola, é um momento de integração muito
importante para as crianças, pois eles estão convivendo com faixas etárias diferentes do seu agrupamento, após a
apresentação dramatizada, foi colocado musica para todos dançarem juntos proporcionando um momento de
divertimento.Para as crianças que estão apresentando é muito importante, pois incentiva que fiquem desinibidas e
favorece a linguagem oral ampliando o vocabulário e permitem que estejam mais próximos ao mundo da escrita e
da literatura.

Aniversariantes do mês: Toda ultima sexta-feira do mês comemoramos os aniversariantes do mês, decoramos as
mesas do refeitório e cantamos parabéns aos alunos que fazem aniversario no mês.

Integração: Faz parte da nossa rotina também integração com outros agrupamentos onde permite que as crianças
tenham contato com diversas faixas etárias, assim respeitando as limitações dos menores e ajudando nos cuidados.

Sala ambiente de matemática: Na sala de matemática trabalhamos com aprimoramento do raciocínio lógico, em
jogos de estratégia e atividades com números, formas, cores e quantidades, essas atividades dá-se através de jogos
como jogo da velha, jogo da memória, tangran, topologia, boliche, jogos de tabuleiros, bingos e pecas de encaixar.

Ciências:Em ciências realizamos experiências, culinárias e rodas de conversas.

Artes:Na sala de artes realizamos atividades artísticas, esses conteúdos são trabalhados através do caderno de
desenhos individual, onde trabalhamos coordenação motora fina, linguagem escrita com desenhos, confecção e
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manipulação de massinha e também trabalhos coletivos e individuais realizado em diversos materiais como
massinha, cartazes, confecção de objetos com reciclagem e rodas de música com instrumentos.

Sala ambiente de linguagens:Na sala de linguagens a crianças se expressaram de diversas maneiras com contos e
fantoches, ludicamente em nosso espaço, como a casinha, onde brincaram livremente de casinha de boneca, e
assistimos filmes com retroprojetor de imagens como apoio pedagógico, para concretizar conteúdos.

Pátio:No pátio temos os brinquedos como bicicletas, onde pedalam respeitando leis de trânsito, temos
escorregadores, túneis onde são utilizados para fazer circuito, para aprimorar a coordenação motora. Amarelinha e
o caracol onde através da brincadeira tem contatos com os números e sua seqüência, são feitas também brincadeiras
de roda e todas as sextas o utilizamos com o projeto “sexta-feira em cena”, onde uma turma por vez apresentam
uma peça de teatro ou um musical para toda a creche prestigiar.

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


http://pponlinesme.campinas.sp.gov.br
Pág.: 177/315

14/10/2016 às 20:38:38

Os parques:A creche é rodeada de parques de uso diário, que possui escorregador, balança, trepa-trepa, gangorra,
gira-gira e pneus alinhados para se trabalhar o equilíbrio.

Tanque de areia:No tanque de arreia todos brincam e é sempre proposto brincadeiras lúdicas.

Nosso trabalho deu-se através da pedagogia de projetos, onde foram realizado quatro projetos e paralelamente
tivemos as semanas educativas.

Projeto: Eu sou o que eu como

Demos inicio ao nosso ano letivo com o projeto “eu sou o que eu como”, já que sendo visto que a escola é um
espaço educativo e formador onde tem como objetivo formar cidadãos capazes de viver nesta sociedade repleta de
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novas tecnologias e consumismo exagerado. Então, uma das metas a serem atingidas pela escola é a formação de
valores e hábitos e entre eles está à consolidação dos hábitos de higiene e alimentação. Cabendo a escola, introduzir
e firmar estes hábitos sendo que, para isto é preciso começar pela própria alimentação oferecida aos alunos na
escola, a qual permitiu a eles o contato com uma alimentação diversificada e saudável, uma vez que toda a
alimentação é equilibrada e elabora por nutricionista do CEASA.

As crianças durante o projeto esteve em contato com informações, de preferência de forma lúdica, sobre os
alimentos, a higiene com o corpo e com o ambiente, foram orientadas a sobre o que a mídia transmite através de
propagandas, desenhos e programas de televisão para aumentar o consumo de muitos alimentos que não são
saudáveis e podem prejudicar a saúde.

O projeto surgiu com o objetivo de incentivar ao consumo de alimentos saudáveis, manter hábitos de higiene e o
desperdício de alimentos de forma lúdica e educativa.

Em linguagens ao decorrer do projeto foi trabalhando roda de conversa sobre uma alimentação saudável, contação
e recontação de histórias, músicas sobre alimentos, conversar sobre higiene, teatros, piqueniques, pesquisa sobre
alimentos, filmes e brincadeiras de faz de conta.

Em artes o trabalho deu-se através de desenhos livre e direcionado, as cores e suas misturas, reprodução de frutas e
verduras com massinha, teatros, e confecção do livro da sementinha.

Em matemática foi feito jogo da memória, peças de encaixe de frutas e verduras, em roda de conversas
questionamos sobre os alimentos, brincamos de fazer compras no mercadinho, atividades de incentivar a contagem,
pesquisamos sobre tamanho, forma, peso e cores das frutas e realizamos um gráfico de alimentos preferidos por
turma.

Já em ciências conhecemos sobre a origem de alguns alimentos e pratos típicos por regiões do pais, prenderam
sobre a importância dos bons hábitos alimentares, observamos os alimentos crus, fizemos roda conversa sobre o
cardápio da escola, prenderam a lavar as mãos e escovar os dentes da forma adequada, realizamos culinária,
experiências e experimentos.
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Semana educativa do Monteiro Lobato:

Na semana educativa do Monteiro Lobato, iniciamos recebendo as crianças caracterizadas como personagens do
sítio do Pica-pau-amarelo, fizeram rodas e eu estava vestida de Emília e contei historias.

Tivemos o momento cinema com pipoca com os episodio do Sitio do pica-pau amarelo.

Realizamos gincanas com o objetivo de resgatar o passado, com jogos e brincadeiras antigas.

Realizamos uma oficina com todas as crianças do agrupamento III, confeccionamos mascaras da Emília e do
Visconde, sendo realizada com diversos materiais, como: lápis de cor, canetinha, giz de cera, cola e picotes de
papel.

No período da manha tivemos um desfile dos alunos que vieram de casa fantasiada dos personagens do sitio e
finalizamos o desfile com um teatro realizado pelas professoras, finalizamos com muita dança e divertimento no
pátio, no momento sexta-feira em cena.

No período da tarde como tivemos poucas crianças fantasiadas, tivemos que mudar a atividade para um baile, foi
muito divertido e também finalizamos com teatro realizado pelas professoras.
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Foi uma semana muito proveitosa, pois todos brincaram e se divertiram bastante, é de muita importância que
valorizem a literatura brasileira, pois gostam muito do Sitio do pica-pau-amarelo devido ao trabalho que a escola
vêm realizando ao decorrer dos anos.

Projeto: Água que falta faz

Uma das maneiras de auxiliar as crianças a enfrentarem as dificuldades de suas vidas, é proporcionar experiências
que incentivam habilidades e atitudes essenciais para o desenvolvimento intelectual e social, levando-a a descobrir
a alegria de viver em um ambiente rodeado de bem estar. Para isso é necessários que tenham consciência de como
cuidar do nosso planeta.

Hoje a falta de água tem nos preocupado e então conscientizamos as crianças a cuidar da água.

O trabalho com o tema “água que falta faz”, pudemos apresentar as crianças uma visão ampla que envolve
inúmeros problemas que o mundo atual vem enfrentando com relação à falta de água. O projeto foi desenvolvido
visando proporcionar aos alunos uma grande diversidade de experiências, com participação ativa, para que possam
ampliar a consciência sobre as questões relativas à água no meio ambiente, e assumir de forma independente e
autônoma atitudes e valores voltados à sua proteção e conservação.

O objetivo do projeto foi favorecer a compreensão e aprendizagem dos alunos deixando-os conscientes dos
cuidados que devemos ter com a água e de como preservá-la.

Em linguagens assistimos vídeosde conscientização, tivemos rodas de conversa, realizamos dramatização e
contação de histórias.

Em artes criamos cartazes, desenhos livres e direcionados, desenhos coletivos e individuais, reproduzimos o fundo
do mar e o rio, realizamos pesquisa em revistas e colagem.

Em matemática conversamos sobre os problemas da falta de água e onde os questionei sobre o que podemos fazer
para resolver e fizeram alinhavo de animais.
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Em ciências realizamos o ciclo da água através de cartaz, conversamos sobre o desperdício da água nas diversas
situações cotidianas, experiências diversas com a água nos estados: sólido/líquido/gasoso, a experiência filtro de
água, pesquisaram em revistas figuras que mostrem as diferenças entre a água limpa e a água poluída e falamos
muito sobre a dengue.

AG III F os bonecos de neve foram para casa, após uma experiência na sala de ciências onde foi trabalhado os
estágios da água, assim todos tinha consciência que o boneco era feito de água e então juntamente com o caderno
de registro da importância da água para a família, o caderno foi enviado a casa de todos os alunos das duas turmas.
A outra imagem é confecção da gota de água e colagens.
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Semana educativa do meio ambiente

Iniciamos a semana retirando os lixos pela escola, essa atividade foi realizada juntamente com os outros
agrupamentos III, tanto no período da manhã, como no período da tarde, andamos pelo parque e recolhemos todos
os lixos da escola, com o lixo realizamos um cartaz de uma gota de água suja com lixo e outra com água limpa.

A turma Ag III B teve uma integração com a turma Ag II C, onde realizamos um brinquedo com sucatas, foi ótimo
e as crianças mesmo com a diferença de idade se envolveram na brincadeira.

A turma Ag III F tivemos uma integração com Ag II E, onde também realizamos um brinquedo com sucata, foi
divertido e de devido a sobra de tempo também teve um momento com roda de musicas, tornando a atividade ainda
mais produtiva.

Realizamos o plantio da horta, onde plantamos mudas de alface, couve e chicória junto com os educandos, tivemos
um grande envolvimento de todos.
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Semana educativa da pipa sem cerol:

Na semana da Pipa sem cerol trabalhamos a conscientização do não uso do cerol e a importância do brincar,
iniciamos a semana com muita brincadeira e gincanas, assistiram um teatro apresentado pelas professoras, todos
gostaram muito e entenderam o conteúdo a ponto de contar e falar com entusiasmo na roda de conversa em sala.

Tivemos oficinas de pipa, de massinha e pintura no rosto em um momento de integração com outras turmas no
pátio da escola.

Finalizamos a semana com a visita ao campo de futebol, onde cada aluno levou a sua pipa de casa e assim puderam
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empinar com os amigos, tornando a semana ainda mais divertida.

Projeto: Cantando e dançamos aprendemos:

Hoje a música é um forte aliado na Educação Infantil, por sua forte ligação com o brincar a música é um dos
grandes atrativos para as crianças, desde muito cedo esta relacionada a momentos de alegria e prazer, é uma
linguagem, feita de ritmos e sons, capaz de despertar e expor sentimentos. As crianças sentem-se feliz cantando,
desde pequenas e até mesmo sozinhas, em suas brincadeiras espontâneas, elas cantam com entusiasmo, sacudindo
ao máximo seu corpo, pernas e braços. E por essa razão que se associa música ao movimento. Na educação infantil
a música deve proporcionar as crianças às mesmas alegrias que sentem ao brincar fora da escola.

A música tem sua contribuição para o desenvolvimento cognitivo e motor despertando a criatividade. No dia a dia
das crianças, ela vem atendendo a diversos propósitos como suporte para a formação de hábitos, atitudes,
disciplina, condicionamento da rotina.

O projeto teve como objetivo perceber e expressar sensações, sentimentos e pensamentos por meio de
composições, improvisações e interpretações musicais, despertando assim a linguagem oral e escrita, ritmo,
movimento, agilidades, concentração, percepção, atenção e coordenação motora. Onde foi desenvolvida a memória
musical, a percepção auditiva, a capacidade de se concentrar e imitar, o respeitar a seqüência da brincadeira e o
outro quando escolhido, puderam explorar alguns instrumentos de pequena percussão como, guizos, chocalhos,
tambores, livremente e foram tarde orientados, além de cantar canções curtas e de fácil memorização com temas
sobre o corpo, como: bater palmas, bater pés, gestos com os dedos, tornozelos, etc. onde garantiram às crianças os
benefícios e alegrias que a atividade lúdica proporciona e que, ao mesmo tempo, desenvolveu habilidades, atitudes
e conceitos referentes à linguagem musica.

Na sala de linguagens, foi trabalhada a produção musical, observaram diferença de sons através da conversação
musical e contação de histórias e roda de canto.

Em artes puderam tocar instrumentos da bandinha Desenhar ouvindo músicas de diversos ritmos, foram feito
desenhos coletivos, desenhos livres e direcionados, reprodução artística, massinha, confecção instrumentos com
sucata, teatros e confecções de cartazes.

Em matemática, participaram de roda de música com números, quebra-cabeças brincadeiras musicais.

Em ciência puderam experimentar a mistura das cores.
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Semana educativa da família:

Realizamos atividades e rodas de conversa sobre as suas famílias e pudemos perceber a diferença das famílias e
respeitar a vida de cada um, observamos em revistas diferentes tipos de família.

Semana do idoso

A nossa semana do idoso foi finalizada uma apresentação de teatro realizada pelas professoras para os alunos e seus
avos que foram convidados a participar.
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Semana educativa da criança

A semana educativa da criança foi uma semana voltada apenas ao laser das crianças, onde foi feito um joga da
velha para entregar como lembrancinha do projeto.

Semana educativa de Carlos Gomes

Encerramos a semana com brinquedos como balão pula-pula, piscina de bolinha e cama elástica.

Projeto: Um mundinho com mais cidadania

Na Constituição Federal de 1988, encontramos especificações de nossos direitos e deveres individuais e para vida
em sociedade. A principal missão da educação para a cidadania é formar pessoas politicamente e moralmente,
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ativas, consciente de seus direitos e obrigações, responsáveis e respeitosas, comprometidas com a defesa da
democracia e dos direitos humanos, sensíveis e solidários com as circunstâncias dos demais e com o meio em que
vivemos. Por motivos necessários a boa convivência e nutrir valores que transformam constantemente as escolhas
humanas que cheguem as ideias de certo ou errado, de bem ou mal, etc. Toda criança tem seu próprio mundo, por
isso cabe a escola estar facilitando a “Leitura desse Mundo”, fazendo com que a criança estabeleça relações com
sua própria história de vida, formando assim sua identidade e valores morais. Desenvolvimento da identidade,
autonomia, boa convivência, criar valores, e um Ambiente favorável onde haja respeito ao outro, desenvolver a
democracia a cidadania refletindo numa sociedade mais justa.

O objetivo de desenvolver o projeto foi, levar ao aluno à valorização do ser humano, ajudando-o na reflexão,
quanto às semelhanças, diferenças étnicas e sociais e relações familiares levando o aluno a conhecer os direitos e
deveres de forma lúdica.

Onde foi possível construir progressivamente a boa convivência, a tolerância, o respeito, construir limites, direitos
e deveres, valores, respeito ao próximo e ética, onde puderam relembra o que já foi trabalhando em projetos
anteriores, estabelecendo algumas relações entre o Meio Ambiente e as formas de vida, onde foi Incentivado a
reciclagem e respeito as leis de trânsito.

Em linguagens foi realizado roda de conversa levando e aumentando a bagagem de conhecimento e refletindo sobre
o assunto, leram a história sobre o tema abordado, brincadeiras de roda, foi feito pesquisas: revistas, jornais, etc,
apresentações de teatros, desenvolveram o pensamento crítico e a tomada de decisão em um grupo social através de
músicas, danças e dramatizações sobre o tema, enriquecendo a oralidade e opinião crítica do aluno.

Em matemática, participaram de jogos, memórias, dominó, bingo e encaixe, competições promovendo a
socialização, desenvolvendo o raciocínio e despertando o espírito de companheirismo e a cooperação;

Em artes foi trabalhou-se desenho, pintura, modelagem, recorte, colagem, confecções de carros com materiais
recicláveis, confecções de painéis e pinturas com materiais diversos.

Em ciências relembramos sobre os cuidados com a higiene, e o ambiente ao seu redor, experiências individuais e
coletiva e mistura de cores.
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Projeto integração ao ensino fundamental

O projeto foi realizado com os alunos que irão para o ensino fundamental

Com o objetivo que integrá-los a nova vivencia, os alunos conheceram as salas de aula, pátio e observaram a rotina
da Escola Estadual Conceição Ribeiro, localizada próximo ao CEI.

Depois da observação os alunos foram a biblioteca da escola para historias e manusear livros.

Integração no pátio e na sala de aula.

Escola aberta: Como encerramento foi realizado a escola aberta, onde os trabalhos de todo o ano e exposto para os
pais.
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Como lembrancinha de final de projeto foi entregue a cada criança um calendário de 2016 com a imagem da turma.

Considerações finais:

No ano letivo de 2015, o ensinar não se limitou apenas a repassar conhecimentos ou mostrar caminhos que o
educador considera o mais correto, mas ajudamos as crianças a tomarem consciência de si e dos outros. Foi
oferecido várias ferramentas para que o aluno pudesse encontrar outros caminhos, respeitando sua cultura, seus
valores e seu conhecimento de mundo, mediante a prática com o intuito de formar cidadãos críticos e conscientes
na sociedade, através de uma pedagogia de projetos.

Assim por meio da mediação os preparamos para os desafios que possam encontrar na sociedade.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 2015 – AGRUPAMENTO III C

A rotina é um elemento importante da Educação Infantil, por proporcionar à criança sentimentos de estabilidade e
segurança. Também proporciona à criança maior facilidade de organização espaço-temporal, e a liberta do
sentimento de estresse, a rotina não precisa ser rígida, sem espaço para invenção (por parte dos professores e das
crianças). Pelo contrário a rotina pode ser rica, alegre e prazerosa, proporcionado espaço para a construção diária
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do projeto político-pedagógico da instituição de Educação Infantil. A nossa rotina teve inicio com o acolhimento
das crianças que foram recepcionadas pela a professora todos os dias em suas respectivas salas. Após a entrada das
crianças, íamos ao refeitório para o café da manhã. “Ao retornarmos para a sala dávamos inicio a roda da conversa,
a professora recebia as crianças, proporcionando sensações como acolhimento e segurança de pertencer àquele
grupo. Para tornarmos isso possível, pode utilizar jogos de mímica, músicas e mesmo brincadeiras tradicionais,
como “adoleta” e “corre-cotia”, promovendo um verdadeiro “ritual” de chegada. Na roda da conversa, foi onde as
crianças poderiam trocar idéias e falar sobre suas vivências, sendo organizado pela professora para que todos os
que desejaram pudessem falar. A roda era feita com todos sentados de forma que pudessem ver-se uns aos outros,
além de fomentar as conversas, estimulando as crianças a falarem, e promovendo o respeito pela fala de cada um.
Através das falas, a professora pôde conhecer cada um de seus alunos, e observar quais são os temas e assuntos de
interesse deles. Na roda, a professora pôde desenvolver atividades que estimularam a construção do conhecimento
acerca de diversos códigos e linguagens, como, por exemplo, marcação do dia no calendário, brincadeiras com
crachás contendo os nomes das crianças, jogos dos mais diversos tipos (visando apresentá-los às crianças para que,
depois, pudessem brincar sozinhas) e outras. Também na roda foram feitas discussões acerca dos projetos que estão
sendo trabalhados pela turma, além de se apresentar às crianças as atividades do dia, abrindo, também, um espaço
para que elas possam participar do planejamento diário. O tempo de duração da roda era de acordo com interesse
das crianças. Dentro da nossa rotina foi trabalhada diariamente a autonomia da criança para que pudessem executar
tarefas sozinhas como: trocar de roupas, fazer a higiene oral e corporal e também se servirem sozinhas durante as
refeições, para isso disponibilizamos o auto serviço no refeitório, ainda no refeitório, todas as ultimas sexta- feira
do mês comemoramos o aniversário de todos os aniversariantes do mês. Ainda falando da higiene bucal, recebemos
a visita de dentistas, para avaliação e orientação sobre higiene bucal, também distribuíram escovas e creme dental.

Brincar é a linguagem natural da criança, e mais importante delas. Em todas as culturas e momentos históricos as
crianças brincam (mesmo contra a vontade dos adultos). Todos os mamíferos, por serem os animais no topo da
escala evolutiva, brincam, demonstrando a sua inteligência. Acreditamos que a brincadeira é uma atividade
essencial na Educação Infantil, onde a criança pode expressar suas idéias, sentimentos e conflitos, mostrando ao
educador e aos seus colegas como é o seu mundo, o seu dia-a-dia. A brincadeira é, para a criança, a mais valiosa
oportunidade de aprender a conviver com pessoas muito diferentes entre si; de compartilhar idéias, regras, objetos e
brinquedos, superando progressivamente o seu egocentrismo característico; de solucionar os conflitos que surgem,
tornando-se autônoma; de experimentar papéis, desenvolvendo as bases da sua personalidade. Cabe a nós
professores, fomentar as brincadeiras, que podem ser de diversos tipos e em todos os ambientes da creche. As
brincadeiras podem ser diversas, pinturas de rosto, fantasias, máscaras e sucatas para os brinquedos de faz-de-
conta: casinha, escolinha, etc. Por isso foi proposta o resgate de jogos e brincadeiras de regra tradicionais:
queimada, amarelinha, futebol, pular cordas, etc. foram confeccionados vários brinquedos tradicionais com as
crianças, ensinando a reciclar o que seria lixo, e despertando o prazer de confeccionar o próprio brinquedo: bola de
meia, peteca, carrinhos, fantoches, bonecas, casinhas de papelão etc. além de, é claro, realizar diversas brincadeiras
fora da sala de aula, como: bicicletas, bolas, areia, corridas etc, todas estas atividades foram realizadas nos parques,
quiosques e tanques e casinha das bonecas,pois sabemos que o aprendizado na educação infantil se dá durante as
brincadeiras, seja ela direcionada ou livre.
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No agrupamento III trabalhamos com as salas ambientes, com o objetivo de proporcionar as crianças espaços
favoráveis para e com materiais adequados para atividades de linguagens, Artes, matemáticas e ciências que foi
trabalhado em vários ambientes de acordo com a atividade proposta. Na sala de linguagem trabalhamos as diversas
linguagens, entre elas corporal, simbólicas, musicais etc., e utilizamos vários recursos exemplo, com fantasias,
filmes, fantoches, histórias, roda musica, dança da cadeira, produção de texto, brincadeira de faz de conta com
brinquedos diversos, baladinhas com músicas dançantes e cineminha com a integração dos agrupamentos. Além
das brincadeiras e historias livres criadas pelas as próprias crianças e discussões sobre assuntos que surgiram ao
longo do ano letivo.

Na sala de artes, trabalhamos com o objetivo de ampliar o repertório de imagens das crianças, estimulando a
capacidade destas de realizar a apreciação artística e de leitura dos diversos tipos de artes plásticas (escultura,
pintura, construção). Para tal, nós pesquisamos e trouxemos, para a sala de aula, diversas técnicas e materiais, a fim
de que as crianças pudessem experimentá-las, interagindo com elas a seu modo, e produzindo as suas próprias
obras, expressando-se através das artes e desenvolvendo suas habilidades motoras. Assim, elas aumentaram suas
possibilidades de comunicação e compreensão acerca das artes. Também puderam conhecer obras e histórias de
artistas que fazem parte da historia, apreciando-as e emitindo suas idéias sobre estas produções, estimulando o
senso estético e crítico. Dentro desta proposta de artes, fizemos lembrancinhas relacionadas aos projetos e as
semanas educativas, painéis, maquetes, brinquedos etc, sempre utilizando materiais recicláveis, para que as
crianças tenham consciência ambiental e busquem cada vez mais a reutilização de materiais que era considerado
lixo.
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Sala de ciências: sabemos que a ciência, nos primeiros anos de vida, deve provocar um encontro com o
desconhecido, convidando as crianças a navegar nesse mundo utilizando as ferramentas com as quais poderão
enfrentar a ciência com um olhar mais aguçado. Nestas perspectivas de alcançar nossos objetivos foram propostas,
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experiências utilizando os sentidos, misturas de tintas, misturas de materiais diversos, texturas, receitas, massinhas
de modelar, além de trabalharmos partes do corpo humano, os animais, elementos da natureza, folhas, frutos, água,
terra, ar e também a reciclagem etc. com objetivo de desenvolver a capacidade da criança de observar a natureza,
experimentar, expressar, descobrir novas possibilitas, levantar hipóteses e trocar experiências com o grupo,
valorizando a natureza como parte importante e fonte principal da nossa alimentação.

Na sala de matemática: um dos objetivos da matemática na educação infantil deve ser o de desenvolver a
capacidade de dedução (raciocínio lógico) e não a habilidade para calcular mecanicamente. Embora a contagem
seja importante para a compreensão do próprio conceito de número, aprender números é mais do que contar. Por
isso, o conhecimento matemático não pode ser visto como uma simples memorização de fatos. Foi trabalhado com
várias brincadeiras e jogos, entre elas bingos, dominó, seqüência lógica, mercadinho, quebra cabeça, jogo dos 7
erros, jogo da memória, jogo da velha, brincadeiras e músicas de contagem, peso, medidas das crianças etc.
Também utilizamos de materiais recicláveis como um recurso para trabalhar a matemática, exemplo: tampinhas de
garrafas pet, jogos de palitos de garrafas, jogos feitos de papelão etc.
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A nossa proposta pedagógica foi baseado em projetos, pois acreditamos que trabalhar com projetos é um processo
criativo para os alunos e professores, o qual permite ricas relações entre ensino e aprendizagem e, sobretudo uma
concepção de aprendizagens globalizada, que certamente não passa por superposição de atividades. O primeiro
projeto a ser trabalhado foi o “Sou o que como”. Então, uma das metas a serem atingidas pela creche durante este
projeto foi a formação de valores e hábitos e entre eles está à consolidação dos hábitos de higiene e alimentação
.Cabendo a nós introduzir e firmar estes hábitos sendo que, para isto é preciso começar pela própria alimentação
oferecida aos alunos na escola, a qual deve permitir a eles o contato com uma alimentação diversificada e saudável,
uma vez que toda a alimentação é equilibrada e elabora por nutricionista.As crianças tiveram informações, de
forma lúdica, sobre os alimentos, a higiene com o corpo e com o ambiente, também orientamos os alunos sobre o
que a mídia transmite através de propagandas, desenhos e programas de televisão para aumentar o consumo de
muitos alimentos que não são saudáveis e podem prejudicar a saúde. Fizemos receitas de vitaminas, sucos e bolos,
pesquisamos em revistas sobre alimentos saudáveis, foram feitas degustação de frutas, elaboramos um caderno de
receitas, confeccionamos painéis e frutas e legumes com massinha de modelar, fizemos apresentações de teatro e
musicas sobre alimentação, plantamos mudinhas de verduras. etc. Ainda dentro do projeto recebemos a visita de
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nutricionistas que deram orientações sobre alimentos e exibiram um filme de animação sobre o tema.

Projeto “Água que falta faz” o projeto com o tema “água que falta faz”, foi desenvolvido e apresentou para as
crianças uma visão ampla que envolve inúmeros problemas que o mundo atual vem enfrentando com relação à falta
de água, inclusive algumas crianças vivenciaram a falta de água dentro de suas próprias casas e fizeram relatos
importantes, enriquecendo ainda mais a discussão sobre o tema. O projeto foi desenvolvido visando proporcionar
aos alunos uma grande diversidade de experiências, com participação ativa,ampliando ainda mais a consciência
sobre as questões relativas à água no meio ambiente, afim de que as crianças assumam de forma independente e
autônoma atitudes e valores voltados à sua proteção e conservação. Além de levar o aprendizado para por em
pratica em suas rotinas diárias junto os familiares. Fizemos dramatização; Musicas; Desenhos livres e direcionados;
Observação do ciclo da água; Conversa sobre o desperdício da água nas diversas situações cotidianas e montamos
um painel com temas trabalhados. Pesquisamos figuras que mostraram as diferenças entre a água limpa e a água
poluída; Falamos sobre a dengue, recebemos a visita de um pessoal da prefeitura que apresentaram para as crianças
um teatro sobre conscientização e como evitar a dengue.
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Projeto “Cantando e dançando a gente aprende” sabe-seque música é um forte aliado na Educação Infantil, por sua
forte ligação com o brincar a música é um dos grandes atrativos para as crianças, desde muito cedo esta relacionada
a momentos de alegria e prazer, é uma linguagem, feita de ritmos e sons, capaz de despertar e expor sentimentos.
As crianças sentem-se feliz cantando, desde pequenas e até mesmo sozinhas, em suas brincadeiras espontâneas,
elas cantam com entusiasmo, sacudindo ao máximo seu corpo, pernas e braços. E por essa razão que se associa
música ao movimento. Na educação infantil a música proporciona as crianças às mesmas alegrias que sentem ao
brincar fora da escola. A música tem sua contribuição para o desenvolvimento cognitivo e motor despertando a
criatividade. No dia a dia das crianças, ela vem atendendo a diversos propósitos como suporte para a formação de
hábitos, atitudes, disciplina, condicionamento da rotina. O projeto teve como objetivo perceber e expressar
sensações, sentimentos e pensamentos por meio de composições, improvisações e interpretações musicais,
despertando assim a linguagem oral e escrita, ritmo, movimento, agilidades, concentração, percepção, atenção e
coordenação motora. Fizemos varias brincadeiras musicalizada, desenhos ouvindo músicas de diversos ritmos,
desenhos coletivos, desenhos livres e direcionados, produção artística, Confeccionaram instrumentos com sucata,
ouvimos diferentes sons,ilustramos musicas,fizemos apresentações musicais, etc.

SEMANA EDUCATIVA CARLOS GOMES

Esta semana coincidiu com o projeto que já estavamos trabalhando que era o projeto cantando e dançando a gente
aprende, como já falava de musicas apena incluimos as óperas do Carlos Gomes ao nosso repertorio falamos sobre
orquetra e confccionamos intrumentos musicais com sucata. Também promovemos conversas para falarmos sobre
quem era carlos Gomes e sua obra mais famosa o guarani.

Projeto “Mundinho com mais cidadania”, A principal missão da educação para a cidadania é formar pessoas
politicamente e moralmente, ativas, consciente de seus direitos e obrigações, responsáveis e respeitosas,
comprometidas com a defesa da democracia e dos direitos humanos, sensíveis e solidários com as circunstâncias
dos demais e com o meio em que vivemos. Por motivos necessários a boa convivência e nutrir valores que
transformam constantemente as escolhas humanas que cheguem as idéias de certo ou errado, de bem ou mal, etc.
Toda criança tem seu próprio mundo, por isso cabe a escola estar facilitando a “Leitura desse Mundo”, fazendo
com que a criança estabeleça relações com sua própria história de vida, formando assim sua identidade e valores
morais. Desenvolvimento da identidade, autonomia, boa convivência, criar valores, e um Ambiente favorável onde
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haja respeito ao outro, desenvolver a democracia a cidadania refletindo numa sociedade mais justa. Levar a criança
à valorização do ser humano, ajudando-o na reflexão, quanto às semelhanças, diferenças étnicas e sociais e relações
familiares levando a criança conhecer os direitos e deveres seja onde estiverem nas ruas como pedestre ou
condutores , no ambiente de trabalho , na escola , ou seja devemos praticar a cidadania em todos os mementos da
nossa vida. Tudo isso foi trabalhado durante todo o ano dentro da nossa rotina, porém este projeto veio com uma
forma de sintetizar esse aprendizado de uma forma mais focada e lúdica. Por isso trabalhamos no inicio com
discussões com as crianças sobre o que é ser cidadão e principalmente onde e como praticamos a cidadania, no
segundo momento, as crianças deram a idéia de confeccionar uma maquete representando lugares que podemos
praticar a cidadania, então sugeriram que fizéssemos uma escola, igreja, casas, ruas, árvores, hospital, fábrica,
carros, ônibus etc, ou seja, resolvemos montar uma maquete de cidade. Também conversamos sobre inclusão de
pessoas com necessidades especiais, idosos, diferenças raciais, social, meio ambiente etc. sobre transito, as crianças
fizeram, passeios com bicicletas utilizando placas de trânsito, brincaram de carrinhos, fizeram um teatro abordando
o tema respeito no trânsito e cantamos musicas relacionadas.
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SEMANA MONTEIRO LOBATO: Ainda paralelos a esses projetos tivemos alguns eventos semanais, como a
semana do monteiro lobato, foi possível trabalhar com a literatura infantil, porém focamos no sitio do pica pau
amarelo, assistimos filmes, fizemos teatros desfiles, painéis e caracterização dos personagens do sitio envolvendo
professores e alunos. Também promovemos uma integração dos agrupamentos III para confecção de máscaras dos
personagens do sitio, para que as crianças levassem como lembrancinha da semana.
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SEMANA DO MEIO AMBIENTE

Nesta semana trabalhamos com a conscientização ambiental, falamos sobre a importância da reciclagem do lixo,
quais os impacto que o lixo causa na natureza, fizemos um passeio nos espaços externos da creche para recolher
lixos que as pessoas jogam no entorno da creche, foi muito legal ver o empenho das crianças para o recolhimento
de lixo, fizeram questionamentos sobre o porquê as pessoas jogam lixos nas ruas e para onde vai esse lixo.
Também fizemos um painel que simulava um rio limpo e um rio sujo, e com algumas embalagens que recolhemos
e outras que as crianças trouxeram de casa , confeccionamos vários brinquedos. Também plantamos sementes de
alpiste em embalagem de suco e fizemos lindos vasinhos que as crianças levaram para suas casas como
lembrancinhas da semana.
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SEMANA EDUCATIVA PIPA SEM CEROL

Na semana Educativa pipa sem cerol, trabalhamos o tema durante toda a semana, com o objetivo de conscientizar
as crianças que soltar pipa é uma brincadeira divertida e saudável se for conduzida de maneira correta sem
acidentes e sem uso de cerol. Fizemos orientações através de roda da conversa, relatos das próprias crianças,
desenhos, falamos sobre diferentes nomes a qual é chamado a pipa de acordo com a região e contamos histórias,
confeccionamos pipas, painéis, teatros e ao final da semana fomos soltar pipa no campo de futebol, tudo para
reforçar a importância de soltar pipa em local adequado e seguro, além de promover um dia divertido para as
crianças. Ainda ao final do projeto nos abrimos a creche para receber os pais e familiares para participar de uma
oficina de pipas com seus filhos e também assistir um teatro sobre o tema abordado.

SEMANA DA FAMÍLIA

Na semana da família foi muito legal, conversamos sobre a importância da família na nossa vida, as crianças
puderam falar mais sobre suas famílias, pais mães, irmãos, avós, tios etc. também pedimos para que cada criança
trouxesse uma foto de sua família para fazermos um lindo painel para a festa da família que ocorreu com muito
sucesso. FESTA DA FAMÍLIA teve como principal objetivo, aproximar às famílias dos alunos a creche e
promover um dia de diversão para as nossas crianças. Por isso organizamos uma linda festa com teatros e
apresentações das crianças para as famílias, com direito a músicas, brinquedos, barracas de comidas e bebidas,
proporcionando um dia de alegria, lazer e integração das crianças e suas famílias dentro do ambiente escolar.
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SEMANA DO IDOSO

Trabalhamos com o objetivo de valorizar os idosos, seus conhecimentos e resgatar as vivências e experiências
adquiridas pelos os mais velhos. Conversamos sobre respeito ao idoso , em casa, nas ruas nos transportes públicos,
em hospitais etc., as crianças desenharam brincadeiras da época dos avós e ate brincamos com algumas. Ao final da
semana, convidamos os avós das crianças para assistir a um teatro feito pelas professoras na creche.

SEMANA DA CRIANÇA

Na semana da criança, planejamos atividades diferenciadas, para promover uma semana de integração e diversão,
tivemos brinquedos e brincadeiras diversas, gincanas, pinturas faciais, oficinas, painéis, desenhos, teatros, cinemas,
danças, músicas. Todas essas atividades foram divididas durante toda a semana. Foi feito também integrações dos
agrupamentos durante as atividades, desta forma trabalhamos o direitos da criança, onde cada turma pegou um
tema pra representas.
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VISITA DO TEATRO DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE A DENGUE DA PREFEITURA

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 2015 – AGRUPAMENTO III D

As rodas da conversas foram exelentes oportunidades para se trabalhar no nosso dia a dia principalmente
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trabalhando a oralidade e interação entre as crianças. Foi um momento de vozes a elas para poderem se expressar,
colocando suas ideias e troca de informações. Podemos ouvir poder ampliar suas idéias possibilitando uma
discussão da rotina diaria ,ou seja trazer novidades como história, musicalização, trabalhamos as regras e
combinados, os projetos trabalhados um momento de aprendizado e escuta.

Na sala de ciência foi trabalhado com as crianças a importancia de uma boa alimentação,em roda da conversa
foram feitas perguntas para as crianças quais frutas poderiam comer com cascas e quais frutas que teriam
sementes,foi apresentado algumas frutas para as crianças apalparem, sentiram o cheiro,o peso e o tamanho. Essa
atividade teve como objetivo concientizar as crianças sobre como a boa alimentação pode melhorar a qualidade de
vida.

Hora da alimentação no refeitório; foram servido diariamente para as crianças o lanche da tarde e o jantar onde
cada criança fez sua refeição através do auto servimento, ou seja cada criança auto se serviu experimentado novos
alimentos. No final de cada mês foi comemorado os aniversarintes, foram servido bolo e suco.

Brincadeira no tanque com areia molhada, essa brincadeira teve como objetivo levar as crianças a interagirem com
grupo, nesse momento podemos observa que as crianças socializaram emprestando os brinquedos e brincando
juntos, usaram a criatividade com areia fizeram bolo, castelo, cavaram procurando tesouro entre outros.

Sala de artes: pintura com modo vasado individual, as crianças foram separados em pequenos grupos onde cada
um escolheu qual seria seu desenho recorte. Registro no caderno trabalhando através da pintura, cada criança
escolheu uma cor de tinta guache e registrou no caderno de desenho, atravéis da sala de artes trabalhamosrecorte e
colagens, cores e formas geométricas.

O projeto água que falta faz: trabalhamos com as crianças uma grande diversidade de experiências, com
participação ativa, fizemos experimento da água doce e salgada, confecção de aquário com garrafa pet, água parada
e em movimento, bolinha de sabão, bexiga com água, pesquisa de quantas torneira tem na creche, o uso adequado
das torneias na hora da higiene pessoal.Na sala de ciência fizemos uma experiência, o filtro com garrafa pet.
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Trabalhamos o projeto sou o que como através de materiais recicláveis, confecção de fantoches dos alimentos,
produção de desenhos com interferência e sem interferência, disponibilizamos frutas para manipulação livre,
confecção de massa de modelar, confecção de cartazes e culinárias. Recebemos uma visita da nutricionista com
filme educativo sobre alimentos saudáveis.

Nossa visita no berçário I A; integração cotação de história de fantoche para os bebês. Fizemos confecção de
brinquedo através de recicláveis logo após da confecção fomos para o pátio brincar com as crianças.

Semana educativo monteiro lobato; trabalhamos no pátio e em sala através de teatro com as professoras, desfile
na abertura da semana e no fechamento as crianças e professores vierem a caráter, cineminha do sitio do pica-pau
amarelo com pipoca e suco, história do sitio do pica-pau amarelo. Confecção de cartazes, confecção de mascaras no
pátio de alguns personagens, maquete e pesquisa com as famílias.
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Semana Educativa Meio Ambiente: Esta semana foi feito a plantação da horta no pneu as crianças plantaram
chicória, almeirão, rúcula, couve e repolho. As crianças se interessaram bastante.

Semana Educativa Pipa sem Cerol; Registro coletivo, dobradura no caderno confeção de lembrancinha,
trabalhamos essa semana com atividade ludica como teatro, cinema com pimpoca, confecção de capucheta,
soltamos pipas no campo no espaço fora da escola entre outros.
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Na semana educativa da família; trabalhamos com diversas atividades atrativa pesquisa de campo com as
famílias, apresentação de teatro para as famílias,exposições,apresentações de danças,confeção de
lembraninhas,confeccionamos com as crianças cartazes para exposições para festa da familia. Trabalhamos com
registro da caixa de tesouro onde pedimos uma foto de cada familia para montar essa linda caixa.
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Semana educativa visita dos idosos; junto com as crinças convidamos os avós de cada turma, para assistir com as
crianças apresentatação de teatro feito pelas professoras abordando o respeito com os idosos como ; fila de banco,
ônibus, mercado e vivencia em casa, e para fechar apresentamos um lindo coral com as crianças cantando e
destribuimos lembracinhas.

Trabalhamos o projeto cantando e dançando a gente aprende: desenvolvemos atividades rítmicas
proporcionando conhecimento de si com instrumento sonoro agudo, grave, alto e baixo, expressão corporal e
coordenação motora grossa e fina, promovemos atividade de educação física, artes e relaxamentos, através de
brincadeiras diárias. Apresentamos para as crianças diversas cantigas de roda, mostramos instrumento musical ,
confeccionamos cartazes ,fizemos brincadeira de roda,momentos com fansias e musica, diversas apresentação no
palco sexta em cena, assistimos DVD musical.

Semana Educativa das crianças um espaço para diversas atividadese diversão como apresentação de teatro com
varios palhaços, exposições, salas ambientes com pintura de rosto, confecção de massinha e confecção de petecas
dinâmica de grupo, gincanas, cineminha com pipocas, piquenique. Apresentação de danças,confecção de brinquedo
e brinquedos locado cama elástica, piscina de bolinhas pula-pula.

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


http://pponlinesme.campinas.sp.gov.br
Pág.: 211/315

14/10/2016 às 20:38:38

Sala de matemática foi tabalhado com jogo de dominó sequencia lógica, brincadeira de mercadinho, cantigas de
roda, brincadeira nunca três, amarelinha jogo da memória, bingo de imagem, bingo das cores, calendario, quebra-
cabeça, alinhavo, peso, medida,formas geométricas , contagem das crianças.
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Sala de Linguagem foi trabalhado com roda da conversa, contação de hisória, teatro com fantoches,leitura livre,
brincadeira de faz- de- conta, musicas, danças e dramatização sobre os temas abordados,fantasias,ouvimos varios
tipos e volume de sons,brincadeira de expressão corporal, assistimos data show.

Projeto Cantando e dançando a gente aprende

Atividades que foram desenvolvidas, ritmos e gêneros musicais, linguagem musical, expressão oral e corporal,
interpretação e dramatização musical, linguagem musical (música), exploração do espaço, comunicação e
expressão: oral e corporal, família, nome (identidade e autonomia); Fechamos o projeto coma semana Educativa
Carlos Gomes Trabalhamos na roda da conversa sobre o compositor Antonio Carlos Gomes da importancia que
ele era para ópera ,confeccionamos cartazes , instrumento musical, ouvimos óperas,assistimos teatro feito pela as
crianças sexta em sena.
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Nesse espaço externo no pátio as crianças se divertiram através das dinâmica de grupo, bicicleta, brincadeiras livre,
brincadeiras dirigidas, assistiram apresentação toda sexta-feira em sena, teatros, desfiles, brincadeira com fantasias
e músicas.
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Quiosque com pia e sem pia trabalhamos integração com agrupamento III F propocionamos piquenique , confecção
de massa de modelar, brincadeira de roda.Também fizemos integração com agrupamento II A com história joão e o
pé de feijão em seguida o plantil de feijão no copinho com algodão.

Projeto Um mundinho com cidadania

Trabalhamos esse projetoatravés de, contação de historia menina bonita do laço de fita, historia do menino marron ,
historia com fantoches,assistimos DVD, fizemso dinâmica no pátio sobre regras de trânsitos, recorte e colagem
propocionamos momentos de atividades ludicas, fizemos integração com outros agrupamentos onde discutimos as
diferenças, confeccionamos cartazes coletivos sobre tudo bem ser diferentes.Na escola aberta as familias
prestigiaram o trabalho do ano letivo e gostaram de rever os trabalhos feitos pela as crianças. Para finalizar esse
projeto preparamos uma linda festa de encerramento com um coral e entrega de lembrancinhas para todas as
crianças, onde as crianças e familiares tiveram momentos de pura alegria.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DESENVOLDIDAS2015 - AGIII E

A nossa rotina dá-se através do cronograma em espaços sendo dividido em 30 minutos em cada espaço, com salas
ambiente, sendo matemática, linguagem, artes, parques, quiosques com pia e sem pia, pátio e o gramado. Inicia-se
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na sala referencia que seria onde recebo as crianças no caso é a sala de Linguagem, logo que chegam, as crianças
vão lanchar no refeitório, voltamos e iniciamos a chamadinha, com plaquinhas de identificação do nome em letras
bastão e maiúscula e com um desenho feito pela criança e o calendário, onde vemos o dia, mês, ano, estação do ano
e o tempo.

Sexta-feira em cena

Todas as sextas-feiras realizamos o projeto “sexta-feira em cena”, onde uma turma por semana é responsável por
apresentar uma cena de teatro ou musical, para todos os amigos da escola, é um momento de integração muito
importante para as crianças, pois eles estão convivendo com outras faixas etárias diferentes do seu
agrupamento.Para as crianças que estão apresentando é muito importante, pois, incentiva que fiquem desinibidas e
favorece a linguagem oral ampliando o vocabulário e permitem que estejam mais próximos ao mundo da escrita e
da literatura.

Na ultima sexta-feira do mês comemoramos os aniversariantes do mês, decoramos as mesas do refeitório e
cantamos parabéns aos alunos que fazem aniversario no mês.

Faz parte da nossa rotina também integração com outros agrupamentos onde permite que as crianças tenham
contato com diversas faixas etárias, assim respeitando as limitações dos menores e ajudando nos cuidados.

Na sala de matemática trabalhamos com aprimoramento do raciocínio lógico e atividades com números, essas
atividades dá-se através de jogos como jogo da velha, jogo da memória, dominó, boliche, jogos de tabuleiros,
bingos e pecas de encaixar.

Em ciências realizamos experiências, culinárias e rodas de conversas. Confecção de bolinhas de sabão e massinha e
plantio de mudas, como por exemplo, o boneco de alpiste e feijão e a horta.

Na sala de artes realizamos atividades artísticas, esses conteúdos são trabalhados através do caderno de desenho
individual, onde trabalhamos coordenação motora fina, linguagem escrita com desenhos e também trabalhos
coletivos e individuais realizado em diversos materiais como argila, massinha, cartazes, confecção de objetos com
reciclagem e rodas de música com instrumentos.
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Na sala de linguagens a crianças se expressaram de diversas maneiras com contos e fantoches, ludicamente em
nosso espaço, como a casinha, onde brincam livremente de casinha, nesta sala, também usamos retroprojetor de
imagens como apoio pedagógico, para concretizar conteúdo.

No pátio temos os brinquedos como escorregadores, túneis onde são utilizados para fazer circuito, para aprimorar a
coordenação motora. Amarelinha e o caracol onde através da brincadeira tem contatos com os números e sua
seqüência, são feitas também brincadeiras de roda e todas as sexta o utilizamos com o projeto “sexta-feira em
cena”, onde uma turma por vez apresenta uma peça de teatro ou um musical para toda a creche prestigiar.
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A creche é rodeada de parques e tanques de areia de uso diário, que possui escorregador, balança, trepa-trepa,
gangorra, gira-gira e pneus alinhados para se trabalhar o equilíbrio.

Trabalhamos através da pedagogia de projetos, onde foram realizados quatro projetos e paralelamente tivemos as
semanas educativas.

SEMANA MONTEIRO LOBATO

Na semana educativa do Monteiro Lobato, iniciamos a semana contando para as crianças histórias do Sitio.
Tivemos um desfile de fantasias com o tema Sitio do Pica Pau Amarelo. Foi confeccionado o cartaz da Emilia e do
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Viscondi. Uma semana muito proveitosa, pois todos brincaram e se divertiram bastante, é de muita importância que
as crianças valorizem a literatura brasileira, pois gostam muito do Sitio do pica-pau-amarelo devido ao trabalho que
a escola vêm realizando ao decorrer dos anos.

SEMANA DO MEIO AMBIENTE

Uma das maneiras de auxiliar as crianças a enfrentarem as dificuldades de suas vidas, é proporcionar experiências
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que incentivam habilidades e atitudes essenciais para o desenvolvimento intelectual e social da criança, levando-a a
descobrir a alegria de viver em um ambiente rodeado de bem estar. Para isso é necessários que tenham consciência
de como cuidar do nosso planeta e a semana do Meio Ambiente, trouxe exatamente isso, conscientização de como
cuidar e ajudar nosso planeta.

SEMANA PIPA SEM CEROL

Na semana da Pipa sem cerol, trabalhamos a conscientização do não uso do cerol e a importância do brincar,
iniciamos a semana com cinema, onde as crianças assistiram filmes que descreveram os riscos ao usar o cerol.

Para finalizar tivemos um passeio ao campo de futebol próximo a escola, cada aluno trouxe a sua pipa e empinamos
pipa, esse foi um momento muito divertido onde todos participaram e se envolveram.
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SEMANA DA FAMILIA

Na semana da família fizemos atividades e rodas de conversa sobre as suas famílias e pudemos perceber a diferença
das famílias e respeitar a vida de cada um, observamos em revistas diferentes tipos de família. Confeccionamos um
lindo cartaz com fotos da Família. A nossa semana da família foi finalizada com a festa da família, onde a creche
recebeu os alunos com suas famílias, onde tiveram apresentações, brinquedos e barracas de alimentação.
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SEMANA CARLOS GOMES

A semana Carlos Gomes foi trabalhada junto com o Projeto Cantando e Dançando a gente aprende que teve como
perceber e expressar sensações, sentimentos e pensamentos por meio de composições, improvisações e
interpretações musicais, despertando assim a linguagem oral e escrita, ritmo, movimento, agilidades, concentração,
percepção, atenção e coordenação motora.

SEMANA DO IDOSO

Começamos a semana do Idoso mostrando em revistas fotos de avós para as crianças; sempre falando em carinho e
respeito, as crianças adoraram procurar nas revistas. No encerramento da semana convidamos todos os avós para
assistirem apresentações feitas pelas crianças para homenageá-los.
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SEMANA DA CRIANÇA

Durante a semana da criança, realizamos atividades variadas e interessantes, visando dar à criança oportunidades de
lazer e sociabilidade educativas, valorizando assim a criança, estimulando sua auto-estima, desenvolvendo o
raciocínio-lógico, a expressão oral e corporal, a coordenação motora, a percepção auditiva e visual da criança.

As crianças adoraram essa semana, brincaram no pula pula, na piscina de bolinha, tomaram lanche no pátio...

Projeto Eu sou o que como
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Demos inicio ao nosso ano letivo com o projeto “Eu sou o que como”, onde nosso objetivo foi incentivar o
consumo de alimentos saudáveis, manter hábitos de higiene e o desperdício de alimentos de forma lúdica e
educativa.

Em Linguagem foi feito por diversas vezes a roda de conversa sobre uma alimentação saudável e sobre a higiene,
além de musicas sobre alimentos.

Em artes foi realizado no caderno de desenho a confecção do livro da sementinha e recorte e colagem de alimentos
saudáveis ou não.

Em Matemática foi criado o gráfico alimentar coletivo, onde cada criança disse a fruta que mais gostava;
Brincadeiras lúdicas no mercadinho e tamanho, forma, peso e cores das frutas.
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Em Ciências foi destacado sobre a importância dos bons hábitos alimentares e observação dos alimentos crus que
serão servidos no dia.

PROJETO ÁGUA QUE FALTA FAZ

Hoje a falta de água tem nos preocupado e então devemos conscientizar nossos pequenos a cuidar da água. O
Projeto “água que falta faz”, apresentou para as crianças uma visão ampla que envolve inúmeros problemas que o
mundo atual vem enfrentando com relação à falta de água. O projeto foi desenvolvido visando proporcionando as
crianças uma grande diversidade de experiências, com participação ativa, para que possam ampliar a consciência
sobre as questões relativas à água no meio ambiente, e assumir de forma independente e autônoma atitudes e
valores voltados à sua proteção e conservação. O objetivo do projeto foi favorecer a compreensão e aprendizagem
dos alunos deixando-os conscientes dos cuidados que devemos ter com a água e de como preservá-la.

Relatório de Educação Especial de 2015

O CEI Nave Mãe Pierry Wiel no ano de 2015 juntamente com o profissional especifico da área de educação
especial e professores da educação infantil promoveram o desenvolvimento na área de educação especial com o
objetivo de complementar e auxiliar a aprendizagem das crianças com alguma necessidade educacional especial,
sendo a educação especial infantil uma área do conhecimento que visa o desenvolvimento das potencialidades da
criança com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, proporcionando
a educação inclusiva. Realizamos atividades no ambiente escolar, com o propósito de ajudar no desenvolvimento
das crianças com necessidades educacionais especiais, podemos citar algumas dessas atividades que foram
inseridas no dia-a-dia das crianças complementando outras atividades e projetos já realizados pela turma;

Proporcionamos momentos que favoreceram as crianças com deficiência ou até mesmo com alguma dificuldade, o
reconhecimento do seu corpo e a motricidade do mesmo, com atividades visuais motoras e de orientação espacial e
temporal Exemplo: acolhida (mostrar para a criança que ela está segura); assimilação de espaço e tempo, por meio
do calendário e chamada (a criança se reconhece como parte do universo); músicalização (roda da música).
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Atividades de agrupamento, em que a criança com alguma dificuldade motora fina possa desenvolver sua
coordenação, agrupando peças, enfileirando, encaixando objetos e construindo empilhamento de forma divertida
com jogos de lego, quebra-cabeça, blocos de montar e livros de encaixe.
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Sensorial-motora em as crianças tiveram a oportunidade de manipular livremente materiais com texturas, peças de
um jogo ou movimentaram o próprio corpo através de ações sensório motoras. Exemplo: brincadeiras de corte e
colagem; massa de modelar, andar batendo palmas e cantando; pular corda; pular amarelinha; brincadeiras de roda
e brincadeiras na areia.
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Atividades com o objetivo de desenvolver ou ajudar as crianças com dificuldade de concentração, como por
exemplo: formar conjunto por livre escolha, categorizando objetos por critérios. Exemplo: empilhar peças por
cores, separar objetos de acordo com seu grupo (frutas, legumes, animais, letras, números). Atividades de
sequencialização em que as crianças puderamorganizar-se com uma seqüência de objetos ou cores utilizando um
critério estabelecido. Exemplo: ordenar peças ou bolinhas variadas mantendo a ordem das cores ou formato.
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Trabalhamos também com a funcionalidade, usando espontaneamente objetos durante a brincadeira. Exemplo:
sentar - se na cadeira com a cadeira, pentear o cabelo com pente, tomar água com o copo; funcionalidade com
exemplo (repetir uma ação); funcionalidade com a linguagem e/ou usando música.
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Tivemos Momentos de interação com as ações compartilhadas, em que às crianças interagiram-se com as outras
crianças no momento da brincadeira ou apresentações que permitiram às crianças representarem ações da vida real
(jogo simbólico).

Foram feitas também atividades de atenção e memória visual e auditiva com contagem e recontagem de histórias;
visualização das imagens; trabalho com músicas infantis e de atenção, atribuindo tarefas as crianças de ordem
simples e composta. Exemplo: pedir para que a criança pegue determinado objeto em outro ambiente ou até mesmo
em uma caixa que contenha vários outros objetos. Todas essas atividades tiveram funções executivas, que
permitiram que as crianças desenvolvessem o raciocínio lógico, estratégias e tomada de decisões, necessárias para
seu cotidiano.
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Além de todas essas atividades tivemos a participação das crianças com necessidades educacionais especiais nas
apresentações de dança e teatro, a participação efetiva nos projetos desenvolvidos na escola, o convívio diário com
as demais crianças da turma, realizando verdadeiramente uma educação inclusiva em que todos se desenvolvem,
não somente as crianças portadoras de necessidades, mas todas as crianças aprendem ao aceitar o outro com suas
diferenças, a ajudar, e principalmente a transmitir aos seus familiares esses conhecimentos.

“...Elas têm possibilidades de conviver, interagir, trocar, aprender, brincar e serem felizes, embora, algumas vezes,
de forma diferente. Essa forma diferente de ser e agir é que as torna seres únicos, singulares. Elas devem ser
olhadas não como defeitos, incompletude, mas como pessoas com possibilidades diferentes, com algumas
dificuldades, que, muitas vezes, se tornam desafios com os quais podemos aprender e crescer, como pessoas e
profissionais que buscam ajudar o outro.” (Bruno, Marilda Garcia 2006.) Saberes e prática da inclusão

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

Hoje, na educação, todo profissional, independente do seu nível de atuação, precisa buscar uma formação
continuada. Essa formação não é apenas uma exigência do mundo moderno, em que a mudanças e novas concepção
surgem a todo momento, mas é uma necessidade ao profissional comprometido com a qualidade de seu trabalho e
que deseja estar em constante processo de qualificação. No caso da Educação Infantil, essa formação precisa incluir
uma compreensão da criança e do seu desenvolvimento e aprendizagem, suas necessidades, tanto físicas quanto
emocionais.

No ano de 2015, uma dessas ações foi aPalestra sobre os "Fatores que influenciam o Desenvolvimento do
Comportamento".
Com a Psicóloga: Selma Pinto
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O objetivo da palestra foi passar para nossa equipe de funcionários que existe um estudo para desvendar alguns
fatores que influenciam o desenvolvimento motor de crianças que consiste em várias etapas quevão desde o seu
nascimento até á fase adulta, pois, é encarada como um processo complexo de mudanças e transformações, ou seja,
humana e social. Todas essas dinâmicassão passíveis de acontecer através de realizações profissionais e pessoais,
como o bem estar físico e psicológico, que englobam vários aspetos quesãodeterminantes para osdesenvolvimentos
culturais, sociais, ambientais, hereditários, apontando que o desenvolvimento motor de crianças é visivelmente
influenciado por fatores biológicos, ambientais e familiares, que poderão alterar e comprometer o crescimento e
desenvolvimento de uma criança em um adulto plenamente ativo.

Foi uma palestra riquíssima, pois, podemos conhecer um pouco de como é encarada, estudada e pesquisada a
infância dentro da psicologia, foi também divertido participar da palestra, pois a psicóloga além de ter tirado várias
duvidas nossa, fez várias dinâmicas para uma maior integração do grupo. Para o ano de 2016 está previsto uma
palestra com o Dr. André Marroig: sobre limites na infância.
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2.2.5 - Atividades de integração com o Conselho da Escola e com as famílias.

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

Diante dessa realidade, onde tem-se na escola alunos que não vêm sendo assistidos, satisfatoriamente, pela sua
família e cuja escola não comporta sozinha tamanha tarefa, de forma que nem uma nem outra, vem
desempenhando, a contento, o seu papel e, considerando todos os intervenientes decorrentes das exigências do
mundo moderno, vê-se a necessidade de reunir família e escola, num movimento de colaboração, a reverem seus
papéis, refletindo na e para ação, a fim de que, família-educando-escola, principais interessados no processo
ensino-aprendizagem, possam suscitar as maiores e melhores mudanças na educação.

O termo “Integração”, na acepção da palavra, significa “tornar inteiro”, “completar” (LUFT, 2000), e é esse o
sentido desta busca, aproximando família e escola, que a educação de uma venha a completar a educação da outra,
e que, juntas possam fortalecer-se enquanto instituições formadoras.

Família e escola estão vivendo a chamada “crise existencial”, a ineficácia de ambas é tema de livros, artigos,
discursos, onde permeiam expressões de mudança como reinventar, reconceituar, rever, resgatar, transformar, ao
lado de outras expressões indicativas de mudança, como cooperação, coletivo, humano, diversidade, comunidade,
interação, afetividade, resiliência, flexibilização, abertura, participação, parcerias e tantas outras; de modo que, a
união, como um meio de minimizar esse quadro de crise, traz consigo a síntese dessas expressões. Muitos desses
termos, implícita ou explicitamente estão presentes na fala Libâneo (2001, p.131-132) ao fazer referência à gestão
democrática:

A gestão democrática participativa valoriza a participação da comunidade escolar no processo de tomada de
decisão, concebe a docência como trabalho interativo, aposta na construção coletiva de objetivos e das práticas
escolares, no diálogo e na busca do consenso.

Os princípios da gestão democrática que será exercida em nossa unidade escolar, apontam para ações pensadas e
decididas no coletivo, dessa forma, as atividades como: Semana da Família, Semana do Idoso, Escola Aberta, Festa
de encerramento e Festa da Família, as quais constam em nosso Projeto Pedagógico, são amplamente discutidas e
desenvolvidas junto com nosso órgão de colegiados da unidade educacional, Conselho de Escola, aprovado e
executado par e passo durante o ano letivo.

3 - Compromissos da Unidade Educacional.

3.1 - Apresentação dos propósitos da Unidade Educacional

Toda proposta pedagógica deve considerar o bem estar da criança e dar oportunidade a ela de ter uma nova
infância. Precisamos pensar o Projeto como lugar de cuidado e aprendizagem, um dependendo do outro em sua
totalidade.

O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, considerando as especificidades

afetivas, emocionais, sociais e cognitivas das crianças de zero a seis anos e a qualidade das experiências oferecidas
que podem contribuir para o exercício da cidadania devem estar embasadas nos seguintes princípios educacionais:

o respeito à dignidade e aos direitos das crianças, consideradas nas suas diferençasindividuais, sociais,
econômicas, culturais, étnicas, religiosas, etc.;
o direito das crianças a brincar, como forma particular de expressão, pensamento,interação e comunicação
infantil;
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o acesso das crianças aos bens socioculturais disponíveis, ampliando o desenvolvimentodas capacidades
relativas à expressão, à comunicação, aos afetos, à interação social, ao pensamento, à ética e à estética;
a socialização das crianças por meio de sua participação e inserção nas maisdiversificadas práticas sociais,
sem discriminação de espécie alguma;
o atendimento aos cuidados essenciais associados à sobrevivência e ao desenvolvimentode sua identidade.

A estes princípios cabe acrescentar que as crianças têm direito, antes de tudo, de viverexperiências prazerosas nas
instituições.

“Por que motivo as crianças, de um modo geral, são poetas e, com o tempo, deixam de sê-lo? Será poesia um
estado de infância relacionado com a necessidade do jogo, a urgência do conhecimento livresco, a
despreocupação com os mandamentos práticos do viver — estado de pureza da mente?" Carlos Drummond de
Andrade

Princípios Norteadores:

Princípios Éticos da Autonomia, da Responsabilidade, da Solidariedade e do Respeito aoBem Comum;
Princípios Políticos dos Direitos e Deveres de Cidadania, do Exercício da Criticidade e doRespeito à Ordem
Democrática;
Princípios Estéticos da Sensibilidade, da Criatividade, da Ludicidade , da Qualidade e daDiversidade de
Manifestações Artísticas e Culturais;

Conceito de Educação

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

Existe hoje um significativo desenvolvimento da informação disponível para os cidadãos, a tecnologia avançou
muito e a quantidade de informações a serem elaboradas pelo cérebro humano, exige uma nova percepção de quem
é o aluno que chega às nossas escolas.

Desde o nascimento a criança recebe a influência externa. Ela é um ser histórico e social que faz parte de uma
família, pertence a uma sociedade e está inserida em uma determinada cultura. Há uma forte relação com o meio
social, ela tanto recebe influência como influencia o mesmo.

Importante é entender que a criança sente e pensa o mundo de maneira única, própria dela. Esforça-se para
compreender esse mundo através das interações que estabelecem com o meio e com as pessoas com quem
convivem.

A criança na atualidade traz consigo a imagem de um mundo que ultrapassa muito os limites da família e da
comunidade onde está inserida. São mensagens lúdicas, informativas, publicitárias, etc., transmitidas pelos meios
de comunicação.

Hoje, escola e professores devem oferecer um espaço atraente para os alunos e propiciar-lhes um entendimento das
mudanças que vêm se desenvolvendo e para a sociedade da era atual: da informação e do conhecimento.

A escola tem que ser vista como um lugar onde a aprendizagem acontece efetivamente ao invés de um espaço onde
o professor limita-se a transmitir o conhecimento ao aluno. Deve tornar-se o local por excelência onde atitudes e
valores são desenvolvidos e as competências e habilidades são adquiridas.

O Conceito de Educação deve ser visto como um processo de aprendizagem ao longo de toda uma existência, onde
cada indivíduo tenha a capacidade de conduzir sua própria vida em um mundo onde a rapidez das mudanças é um
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fato, onde a globalização não tem volta, onde a competitividade ocupa um lugar considerável exigindo assim uma
disposição para aprender e reaprender continuamente.

Toda educação visa levar o indivíduo ao progresso, ao acesso a conhecimentos variados, ao pleno desenvolvimento
de suas capacidades inatas e adquiridas de forma constante e dialética.

A escola exerce um papel fundamental em todo o processo de formação de cidadãos aptos para viverem na atual
sociedade. Deve oferecer meios para os alunos dominarem o excesso de informações, selecionando com espírito
crítico, sabendo discernir o que é verdadeiro, o que é falso, o que é efêmero, o que é instantâneo, o que é
contraditório.

Os professores têm um papel determinante na formação de atitudes positivas e negativas. Devem ensinar as
crianças tendo como base os pilares da educação, ou seja, aprender a ser (competência pessoal), aprender a
conviver (competência social), aprender a fazer (competência produtiva)e aprender a aprender (competência
cognitiva).

A expansão da Educação Infantil (0 a 6 anos) no Brasil e no mundo, mostra uma sociedade mais consciente da
importância da primeira infância. De acordo com o referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, o
educar e o cuidar não podem e não devem estar desvinculados. Acrescenta-se ainda o brincar, pois, educar, cuidar e
brincar são funções fundamentais e indispensáveis para o desenvolvimento agradável e saudável da criança.

A ação educativa tem ainda, que estar comprometida com a cidadania e com a formação e manutenção de uma
sociedade democrática. Devem ser inseridas as questões culturais e regionais e ainda, o conhecimento familiar.

A tarefa educacional pressupõe em princípio, amor, desprendimento, doçura, firmeza, paciência e decisão.

Enfim, educação é um apontar de possibilidades, de distinções, de relações e de humanidade. É abrir, é levantar, é
questionar, é duvidar e ensinar a duvidar, é ensinar a ser curioso, é saber ajudar.

Educar é cuidar, é ajudar, é ser cúmplice do aprender e de escolher entres infinitas possibilidades oferecidas. É um
gesto, um olhar, uma palavra a qualquer momento e em qualquer momento.

3.2 - Plano de ação da Unidade Educacional. (Completar o Quadro com os seguintes dados:
problemas identificados, prioridades estabelecidas, metas definidas, ações, responsáveis,
indicadores e cronograma).

DIMENSÃO INDICADOR
PROBLEMAS
IDENTIFICADOS

AÇÕES RESPONS.
CRONOGRAMA DAS
AÇÕES

RECURSO
FINANCEIRO
UTILIZADO
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2.
MULTIPLICIDADE
DE
EXPERIÊNCIAS E
LINGUAGEM

2.2. CRIANÇA
RELACIONANDO-SE
COM O AMBIENTE
NATURAL E
SOCIAL

2.2.2. As professoras
possibilitam contato e
brincadeiras das crianças com
animais e com elementos da
natureza como água, areia, terra,
pedra e argila?

Desenvolver os projetos
que permitam esse
contato:
- Semana Educativado
meio Ambiente.
Diretora solicitar a
comprade mais metros
cúbicos para o tanque ao
CAE e/ou entidade
administradora.

- Todas asprofessoras
dos agrupamentos.
- Diretora

Areia - Meses de Abril
e/ou Maio.
Projetos: Outubro a
Dezembro.

3% DO VALOR
ANUAL
MATERIAL DE
CONSUMO: DESPESAS
COM MATERIAL DE
CONSUMO E
MATERIAL
PEDAGÓGICO.

2.2.3. A instituição leva a
criança a conhecer e a explorar,
de forma planejada, os diferentes
espaços naturais, culturais e de
lazer de sua localidade?

Planejamento de
excursões e passeios.

Orientadora e
Direção

Segundo semestre

3% DO VALOR
ANUAL
MATERIAL DE
CONSUMO: DESPESAS
COM MATERIAL DE
CONSUMO/MATERIAL
PEDAGÓGICO/
MATERIAL DE
LIMPEZA/MATERIAL
DE HIGIENE

2.2.4. As professoras realizam
atividades com as crianças nas
quais os saberes da família são
considerados e valorizados?

Promover mais eventos
para a participação da
família na escola.

Direção e vice
direção
Orientação
Pedagógica
Docentes de todos os
agrupamentos
Monitoras de todos
os agrupamentos
Equipe de Apoio

Agosto
- Festa daFamília
- SetembroOficinas de
pipa no campo (Proin)
Outubro
- Festa daCriança
Dezembro
- Escola Aberta

3% DO VALOR
ANUAL
MATERIAL DE
CONSUMO: DESPESAS
COM MATERIAL DE
CONSUMO E
MATERIAL
PEDAGÓGICO.

2.3. CRIANÇAS
TENDO
EXPERIÊNCIAS
AGRADÁVEIS E
SAUDÁVEIS COM O
PRÓPRIO CORPO

2.3.1. As professoras ensinam as
crianças a cuidar de si mesmas e
do próprio corpo?

Planejamento através do
Projeto para maior
estimulação das crianças

Professoras e
monitoras de todos
os agrupamentos e
Monitoras

Meses de Março / Abril /
Maio

3% DO VALOR
ANUAL
MATERIAL DE
CONSUMO: DESPESAS
COM MATERIAL DE
CONSUMO E
MATERIAL
PEDAGÓGICO.

2.5. CRIANÇA
TENDO
EXPERIÊCIAS
AGRADÁVES,
VARIADAS E
ESTIMULANTE
COM UMA
LINGUAGEM ORAL
E ESCRITA.

2.5.1. As professoras leem livros
diariamente, de diferentes
gêneros, para as crianças?

Planejar atividades que
objetivam a leitura de
livros com diferentes
gêneros para as crianças,
despertando o interesse
pela leitura e também o
desenvolvimento da
Semana Educativa
Monteiro Lobato.

Professoras de todos
os agrupamentos e
orientadora

Abril- Semana Educativa
Monteiro Lobato.
Durante o ano letivo

3% DO VALOR
ANUAL
MATERIAL DE
CONSUMO: DESPESAS
COM MATERIAL DE
CONSUMO E
MATERIAL
PEDAGÓGICO.

2.5.2 As professoras contam
histórias diariamente para as
crianças?

Planejar atividades que
objetivam despertar o
interesse na criança pelo
faz de conta

Professorase
monitoras de todos
os agrupamentos

Durante o ano letivo

3% DO VALOR
ANUAL
MATERIAL DE
CONSUMO: DESPESAS
COM MATERIAL DE
CONSUMO E
MATERIAL
PEDAGÓGICO.

2.5.5. As crianças são
incentivadas a “produzir texto”
mesmo sem saber ler e escrever?

Incentivar a recontagem
de história pelas crianças
por meio de estratégias
diversificadas.

Professoras e
monitoras de todos
os agrupamentos

Durante o ano letivo

3% DO VALOR
ANUAL
MATERIAL DE
CONSUMO: DESPESAS
COM MATERIAL DE
CONSUMO/
MATERIAL DE
LIMPEZA/MATERIAL
DE HIGIENE

2.5.6. As professoras e demais
profissionais adotam a prática de
conversar com os bebês e
crianças pequenas mantendo-se
no mesmo nível de olhar da
criança, em diferentes situações,
inclusive nos momentos de
cuidados diários.

Mudança de postura
profissional da equipe
dos adultos que são
responsáveis pela
realização do cuidar,
educar e brincar com as
crianças.

Professoras e
monitoras dos
agrupamentos IA, IB
e IC.

Durante o ano letivo

3% DO VALOR
ANUAL
MATERIAL DE
CONSUMO: DESPESAS
COM MATERIAL DE
CONSUMO E
MATERIAL
PEDAGÓGICO.
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3.INTERAÇÕES

3.2. RESPEITO AO
RITMO DAS
CRIANÇAS

3.2.1. As professoras organizam
as atividades de modo que as
crianças não sejam forçadas a
longos períodos de espera?

As atividades devem ser
organizadas com
antecedência para que
não haja espera
excessiva da criança
pelas mesmas gerando
ociosidade no ambiente.

Professoras de todos
os agrupamentos

Durante o ano letivo

3% DO VALOR
ANUAL
MATERIAL DE
CONSUMO: DESPESAS
COM MATERIAL DE
CONSUMO E
MATERIAL
PEDAGÓGICO.

3.4. RESPEITO AS
IDEIAS,
CONQUISTAS E
PRODUÇÕES DAS
CRIANÇAS

3.4.1. As professoras e demais
profissionais acolhem as
propostas, invenções e
descobertas das crianças
incorporando-as como parte da
programação sempre que
possível?

Antes de planejar as
atividades o professor
deverá consultar as
crianças e ter
conhecimento prévio da
turma e dos seus saberes
para incorporá-los na
atividades que serão
propostas.

Professoras de todos
os agrupamentos

Durante o ano letivo

3% DO VALOR
ANUAL
MATERIAL DE
CONSUMO: DESPESAS
COM MATERIAL DE
CONSUMO E
MATERIAL
PEDAGÓGICO.

4.PROMOÇÃO DA
SAÚDE

4.2. LIMPEZA,
SALUBRIDADE E
CONFORTO

4.2.1. As salas de atividades e
demais ambientes internos e
externos são agradáveis, limpos,
ventilados e tranquilos, com
acústica que permita uma boa
comunicação?

Providenciar a
manutenção nos
ventiladores das salas de
aula para que,
principalmente na
estação do Verão, as
salas sejam mais
ventiladas.
Manter a limpeza diária
de forma a garantir os
locais sempre limpos e
agradáveis.

Diretora e zelador
Equipe de limpeza

Mês de Janeiro e inicio de
Fevereiro para a
manutenção dos
ventiladores e instalação
de novos aparelhos
Limpeza e manutenção da
mesma durante todo o ano
letivo.

3% DO VALOR
ANUAL
MATERIAL DE
CONSUMO: DESPESAS
COM MATERIAL DE
CONSUMO E
MATERIAL
PEDAGÓGICO.

4.3. SEGURANÇA

4.3.1. As tomadas elétricas estão
colocadas no alto das paredes e
possuem tampas protetoras
seguras?

Solicitar a CAE a troca
das tomadas e
providenciar a compra
de protetores para as
mesmas.

Prefeitura e Equipe
Gestora/Mantenedora

Fevereiro (compra das
proteções)
2º Semestre (Troca das
tomadas CAE)

3% DO VALOR
ANUAL
MATERIAL DE
CONSUMO: DESPESAS
COM MATERIAL DE
CONSUMO E
MATERIAL
PEDAGÓGICO.

4.3.5. A instituição tem
procedimentos, preestabelecidos
e conhecidos por todos, que
devem ser tomados em casos de
acidentes.

Promover cursos e
treinamentos na área de
prevenção e primeiros
socorros para a equipe
de trabalho.

Equipe Gestora
Junho – Palestra de
Primeiros Socorros

3% DO VALOR
ANUAL
MATERIAL DE
CONSUMO: DESPESAS
COM MATERIAL DE
CONSUMO E
MATERIAL
PEDAGÓGICO.
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5. ESPAÇO,
MATERIAIS E
MOBILIÁRIOS

5.1 ESPAÇOS E
MOBILIÁRIOS QUE
FAVORECEM AS
EXPERIÊNCIAS DAS
CRIANÇAS

5.1.1. Há espaço organizado para
leitura como biblioteca ou
cantinho de leitura, equipado
com estantes, livros e outros
materiais acessíveis às crianças e
em quantidade suficiente?

Criação de cantinhos de
leitura nas salas de aula e
instalação de mobiliário
apropriado.

Diretora e Zelador

Janeiro – instalação dos
mobiliários nas salas de
aula.
Março/Maio – entrega de
livros pela SME.

3% DO VALOR
ANUAL
MATERIAL DE
CONSUMO: DESPESAS
COM MATERIAL DE
CONSUMO E
MATERIAL
PEDAGÓGICO.

5.1.5. A instituição disponibiliza
nas salas espelhos seguros e na
altura das crianças para que
possam brincar e observar a
própria imagem diariamente?

Pensar numa solução
segura da instalação de
espelhos nas salas de
aula para que as crianças
possam brincar e
observar a própria
imagem diariamente.

Diretora e CAE
Dentro da disponibilidade
do CAE
(Durante o ano todo)

3% DO VALOR
ANUAL
MATERIAL DE
CONSUMO: DESPESAS
COM MATERIAL DE
CONSUMO E
MATERIAL
PEDAGÓGICO.

5.1.7. A instituição prevê móveis
firmes para que os bebês e
crianças pequenas possam se
apoiar e tentar ficar em pé
sozinhos.

Providenciar a fixação
dos móveis que
oferecem risco.

Equipe Gestora e
Zelador

Janeiro e durante o ano
todo

3% DO VALOR
ANUAL
MATERIAL DE
CONSUMO: DESPESAS
COM MATERIAL DE
CONSUMO E
MATERIAL
PEDAGÓGICO.

5.2.1. Há diversos tipos de livros
e outros materiais de leitura em
quantidade suficiente?

Solicitar a compra e a
entrega de mais
materiais à CEB
(Coordenadoria de
Educação Básica)

CEB/SME Março e Maio

3% DO VALOR
ANUAL
MATERIAL DE
CONSUMO: DESPESAS
COM MATERIAL DE
CONSUMO E
MATERIAL
PEDAGÓGICO.

5.2 MATERIAIS
VARIÁVEIS E
ACESSIVEIS AS
CRIANÇAS

5.2.2. Há brinquedos que
respondam ao interesse das
crianças em quantidade
suficiente e para diversos usos
(de faz de conta, para espaço
externo, materiais na
estruturados, de encaixe, de abrir
e fechar, de andar e de
empurrar)?

Adquirir brinquedos
através de verbas
diversificadas e solicitar
entrega de brinquedos
pela CEB.

Diretora
CEB/SME

Janeiro/Fevereiro

3% DO VALOR
ANUAL
MATERIAL DE
CONSUMO: DESPESAS
COM MATERIAL DE
CONSUMO E
MATERIAL
PEDAGÓGICO.

5.2.3. Há instrumentos musicais
em quantidade suficiente?

Adquirir instrumentos
através de verbas
diversificadas e solicitar
entregapela CEB.
Professoras
confeccionarão
brinquedos com as
crianças utilizando
material reciclado dentro
do projeto de Artes.

Diretora
CEB/SME
Todas as professoras
dos agrupamentos e
orientadora Valquíria

Maio

3% DO VALOR
ANUAL
MATERIAL DE
CONSUMO: DESPESAS
COM MATERIAL DE
CONSUMO E
MATERIAL
PEDAGÓGICO.

5.2.4. Há na instituição ao longo
de todo ano e em quantidade
suficiente materiais diversos para
desenhar, pintar, modelar,
construir objetos tridimensionais
(barro, argila, massinha),
escrever, experimentar?

Solicitar a compra e a
entrega de mais
materiais à CEB
(Coordenadoria de
Educação Básica) e
Mantenedora

Equipe Gestora
CEB/SME

Todos os meses de 2016
através das compras de
material de papelaria
mensais.

3% DO VALOR
ANUAL
MATERIAL DE
CONSUMO: DESPESAS
COM MATERIAL DE
CONSUMO E
MATERIAL
PEDAGÓGICO.

5.2.6. Há brinquedos, móbiles,
livros, materiais pedagógicos e
áudio visuais que incentivam o
conhecimento e o respeito as
diferenças entre brancos, negros,
indígenas e pessoas com
deficiências?

Solicitar a compra e a
entrega de mais
materiais à CEB
(Coordenadoria de
Educação Básica) e
construção pela equipe
de docentes dentro do
seu planejamento.

Equipe Gestora
CEB/SME

Durante o ano letivo

3% DO VALOR
ANUAL
MATERIAL DE
CONSUMO: DESPESAS
COM MATERIAL DE
CONSUMO E
MATERIAL
PEDAGÓGICO.

5.2.8. Há objetos e brinquedos
de diferentes matérias em
quantidade suficiente e
adequados as necessidades dos
bebês e crianças pequenas?
(Explorar texturas, sons, formas
e pesos, morder, puxar, por e
retirar, empilhar, abrir e fechar,
ligar e desligar, encaixar,
emburrar, etc)?

Solicitar a compra e a
entrega de mais
materiais à CEB
(Coordenadoria de
Educação Básica) e
construção pela equipe
de docentes dentro do
seu planejamento.

Equipe Gestora
CEB/SME

Janeiro/Abril

3% DO VALOR
ANUAL
MATERIAL DE
CONSUMO: DESPESAS
COM MATERIAL DE
CONSUMO E
MATERIAL
PEDAGÓGICO.

5.3 ESPAÇOS,
MATERIAIS E
MOBILIÁRIO PARA
RESPONDER AOS
INTERESSES E
NECESSIDADES
DOS ADULTOS

5.3.1. Há espaços que permite o
descanso e o trabalho individual
ou coletivo da equipe que seja
confortável, silencioso,
commobiliário adequado para
adultos e separado dos espaços
das crianças (para reuniões,
estudos, momento de formação e
planejamento)?

Protocolar manifesto
solicitando adequação e
construção de um
ambiente dentro das
necessidades levantadas.

CAE
Durante o segundo
semestre

3% DO VALOR
ANUAL
MATERIAL DE
CONSUMO: DESPESAS
COM MATERIAL DE
CONSUMO E
MATERIAL
PEDAGÓGICO.
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6. FORMAÇÃO E
CONDIÇÕES DE
TRABALHO DAS
PROFESSORAS E
DEMAIS
PROFISSIONAIS

6.2 FORMAÇÃO
CONTINUADA

6.2.6. As professoras conhecem
os livros acessíveis para crianças
com deficiências?

Maior interesse em
pesquisa por parte da
equipe de docentes.

Professoras de todos
os agrupamentos

Durante o ano letivo

3% DO VALOR
ANUAL
MATERIAL DE
CONSUMO: DESPESAS
COM MATERIAL DE
CONSUMO E
MATERIAL
PEDAGÓGICO.

6.6.3. A instituição conhece e
implementa procedimentos quem
visam prevenir problemas de
saúde das professoras e demais
profissionais?

Pesquisar sobre o
assunto e divulgar para
os funcionários em
forma de cartazes e
informativos

Diretora e vice
diretora

Durante o segundo
semestre

3% DO VALOR
ANUAL
MATERIAL DE
CONSUMO: DESPESAS
COM MATERIAL DE
CONSUMO E
MATERIAL
PEDAGÓGICO.

7. cooperação e troca
com as famílias e
participação na rede
de proteção social

7.1. RESPEITO E
ACOLHIMENTO

7.1.1 As professoras e demais
profissionais sentem-se
respeitadas/os pelos familiares?

Programar reunião de
conscientização das
famílias em relação
aorespeito aos
funcionários da unidade
escolar e estender este
conceito às crianças
através de projeto
pedagógico.

Equipe Gestora
Fevereiro na RFE e
durante todo o ano letivo

3% DO VALOR
ANUAL
MATERIAL DE
CONSUMO: DESPESAS
COM MATERIAL DE
CONSUMO E
MATERIAL
PEDAGÓGICO.

7.1.5. As professoras e demais
profissionais conhecem os
familiares das crianças (seus
nomes, onde moram, onde
trabalham, sua religião e se tem
irmãos)?

Disponibilizar o
prontuário das crianças à
equipe para obtenção das
informações.

Equipe Gestora Durante o ano letivo

3% DO VALOR
ANUAL
MATERIAL DE
CONSUMO: DESPESAS
COM MATERIAL DE
CONSUMO E
MATERIAL
PEDAGÓGICO.

>

3.3 - Plano financeiro: previsão de investimentos para aquisições, manutenção e formação
dos profissionais.

Nosso plano financeiro de 2016 foi embasado a partir do recebimento da verba anual a qual é recurso proveniente
do convênio firmado ente a Associação Nazarena Assistencial Beneficente e a Secretaria Municipal de Educação.

Não são utilizados recursos próprios, visto que a Associação Nazarena Assistencial é uma instituição sem fins
lucrativos e não possui renda própria para o desenvolvimento do programa.

No final de cada ano letivo, é solicitado pela Coordenadoria de Convênios a elaboração do Cronograma de
desembolso do ano seguinte para análise e aprovação da coordenadoria. O mesmo é elaborado pela equipe
financeira da instituição em parceria com a equipe gestora, a qual aponta as necessidades dos investimentos para o
cumprimento da Proposta Pedagógica e o diagnóstico levantado pelas avaliações dos colegiados ocorridas durante
o ano.
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4 - Organização pedagógica da Unidade Educacional.
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4.1 - Objetivos.

A prática da educação infantil, na unidade educacional, se organizará dentro dos objetivosda Educação Infantil,
baseado no Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil de modo que a criança desenvolva:

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

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

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

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

• observar e explorar o ambiente com atitude de curiosidade, percebendo-se cada vez maiscomo integrante,
dependente e agente transformador do meio ambiente e valorizando atitudesque contribuam para sua conservação;

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

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

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

4.2 - Formas e critérios de enturmação nos agrupamentos.

A unidade educacional seguirá a RESOLUÇÃO SME Nº 21/2015, publicada em 16/09/2015, que dispõe sobre as
diretrizes e as normas para a política de atendimento à demanda de Educação Infantil e a realização do
planejamento anual para a organização dos Agrupamentos e das turmas, do cadastro e da matrícula das crianças nas
unidades municipais, para o ano de 2016.

Agrupamento I – nascidos entre 01/07/2014 a 31/12/2016

Agrupamento II – nascidos entre 01/11/2012 a 30/06/2014

Agrupamento III – nascidos entre 01/04/2010 a 31/10/2012

Não existe um critério de gênero, parentescos, entre outros para a formação das turmas. Conforme as matriculas são
efetivadas e renovadas nos períodos determinados pela CEB – Coordenadoria de Educação Básica – as mesmas são
distribuídas nos agrupamentos de forma que todos atinjam a quantidade de forma uniforme.

A partir de 2014, adotamos um único critério, não colocar irmãos gêmeos na mesma sala de aula, pois entendemos
que ao separar os irmãos gêmeos em turmas diferentes, preservamos a identidade de cada um e partindo também do
princípio que a semelhança física não é sinônimo de comportamento idêntico. Eles têm maior propensão a ter
afinidades, mas possuem personalidade, temperamento e anseios distintos. Apesar dos gêmeos quase sempre terem
muitas afinidades e partilharem os mesmos interesses, fatos que os tornam mais unidos ainda, cada um deles tem
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uma personalidade própria, um temperamento diferente e anseios distintos. Em virtude desses aspectos, podem
ocorrer várias situações que se tornam evidentes no transcorrer do ano letivo:

A concorrência excessiva entre os irmãos;1.
O condicionamento por parte da criança de personalidade mais forte sobre aquela que é mais passiva;2.
A superproteção ou a dependência de um pelo outro.3.

Eles se desenvolvem em "ritmos" desiguais, de tal maneira que algumas noções já estão estabelecidas em um deles,
enquanto que, no outro, ainda se encontram em fase de desenvolvimento. Portanto, a melhor forma de lidar com
gêmeos ainda é a individual, em respeito às diferenças e necessidades de cada um.

Pesquisadores holandeses de uma universidade de Amsterdã revelaram, no final de 2009, que separar gêmeos na
escola não interfere no aprendizado. Durante o estudo, eles acompanharam 2.003 pares de gêmeos nascidos entre
1986 e 1993 até eles completarem 12 anos. O grupo era formado por 839 gêmeos idênticos e 1.164 não idênticos.
Até os 12 anos, 72% deles estudaram na mesma turma, 19% em turmas separadas e 9% estudaram juntos em algum
momento da vida escolar. Ao completarem 12 anos, todos eles foram submetidos a um teste de nivelamento para
medir conhecimentos, que incluíram, entre outras disciplinas, gramática e matemática. Na análise dos resultados, os
pesquisadores não encontraram nenhuma diferença substancial entre os três grupos de irmãos e, então, concluindo
que separá-los durante a vida escolar não interfere no aprendizado.

4.3 - Organização pedagógica dos tempos e espaços escolares e do tempo destinado à
formação do Monitor de Educação Infantil, com os respectivos planejamentos e formas de
avaliação.

A formação continuada de educadores pressupõe um processo político-pedagógico e implica na transformação de
saberes já construídos. BENINCÁ (2002) nos remete a Paulo Freire para alertar sobre os desafios de uma
pedagogia transformadora e “a pedagogia da práxis, por natureza, requer a transformação dos sujeitos nela
envolvidos; por isso, gera medo”. (101). Sendo assim, o desafio é conscientizar os envolvidos neste processo sobre
a importância da formação em exercício, incentivando uma pedagogia da práxis sem criar resistência ao processo
de transformação.

Os monitores também são educadores e cabe à equipe gestora realizar ações formativas para que eles saibam como
interagir com as crianças nos diversos espaços da escola (como o pátio, refeitórios, banheiros etc). Com uma boa
formação, eles são capazes de trazer informações importantes sobre a convivência entre as crianças, que poderão
ser objeto de análise para que o orientador educacional, juntamente com a equipe gestora e a equipe docente,
planeje e execute intervenções. É muito importante que a formação contemple também o aprendizado sobre como
agir em momentos de conflito e lidar com as divergências e os desentendimentos. Quanto mais os monitores
souberem do projeto político-pedagógico da escola, mais eles se sentirão parceiros na Educação das crianças e
atuarão como tal.
Para tanto, devem ser convidados a participar das reuniões de planejamento e das decisões que envolvem toda a
equipe. Ao mesmo tempo, os encontros deles com a equipe de direção podem entrar na rotina, pois assim se cria
um canal de comunicação em que eles se sintam seguros para expor as dúvidas, explicitar as incertezas e discutir os
acontecimentos. Escolas que optam por formar monitores capazes de favorecer a segurança dos alunos e atuar na
prevenção e intervenção de situações delicadas estão no caminho certo para promover a melhoria das relações de
convivência.

DAHLBERG, MOSS e PENCE (2003) discutem em sua abordagem a respeito da construção qualitativa de uma
instituição dedicada à primeira infância, qual deve ser o papel do profissional desta modalidade de serviço:

Assim, iniciamos o ano de 2015 com a reunião de formação continuada de monitoras, orientadas pela coordenação,
para tentar cumprir as horas de formação dividimos as monitoras em dois grupos, uma hora semanal para cada
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grupo ( terça-feira/quinta-feira) dentro do horário de trabalho, para estudos e discussão dos seguintes assuntos:

- Socializações de textos semanais trazidos pelos professores.

- Discussão sobre o projeto pedagógico.

- Apostila curso de aperfeiçoamento para monitores de Educação Infantil de Campinas

- A Agressividade na Educação Infantil: O jogo como forma de intervenção.

- Educação Infantil construção dos limites, desenvolvimento moral.

- retirada de fraldas

- filme: sobre tempos e espaços na educação infantil.

- Dinâmicas feitas pelas monitoras

No ano de 2016 devido a carga horária das monitoras de 40hs semanais, não será possível realizar a formação
continuada das monitoras, de acordo com o diário oficial de 25/11/15. O setor financeiro da ONG está estudando a
possibilidade de aumentar a carga horária para 42hs semanais. Portanto assim que a carga horária dos monitores
passarem para 42hs semanais poderemos realizar a formação continuada.

4.4 - Metodologia e registro dos processos avaliativos.

A documentação surgiu como instrumento de pesquisa para o professor, favorecendo o conhecimento dos caminhos
de aprendizagem da criança. Registrar e documentar as experiências tornava-se, ainda, elemento essencial ao
pensar sobre a prática em um contexto de construção de uma proposta pedagógica para a criança pequena.
Imprescindível, pois, observar as crianças em atividade, produzir relatos sobre o cotidiano, repensar posturas,
espaços, materiais e propostas. Documentar as experiências significa apropriar-se do fazer em sua relação com a
teoria, em um processo de formação contínua.

A documentação sistemática permite que cada professor se torne um produtor de pesquisas, isto é, alguém que
gera novas idéias sobre o currículo e sobre a aprendizagem, em vez de ser meramente um consumidor da certeza e
da tradição. (GANDINI; GOLDHABER).

Todas as atividades e projetos da nossa escola são registrados por meio de semanários, livro de registros e cartazes,
fotos, subsidiando assim material para avaliação dos resultados, divulgação e interação entre a família/escola.

Nossa avaliação é um processo contínuo de acordo com a realidade do agrupamento e é realizada através de
registros e observações do desenvolvimento de cada criança, seu envolvimento nas atividades propostas, o uso de
estratégias comunicativas orais de se expressar, a superação de desafios e a resolução de problemas que serão
provocados durante as atividades. A avaliação também é feita a partir de registro de atividades e produção de
portfólios. É realizada trimestralmente uma reunião de pais e responsáveis, para que possam ter acesso a avaliação
da criança por meio de um relatório individual. As observações e registros são feitos no caderno de planejamento,
onde cada professora registra acontecimentos novos, conquistas ou mudanças de seu grupo e de determinadas
crianças. Tão importante quanto à avaliação dos educando é, avaliar e reavaliar se as estratégias e abordagens
utilizadas são adequadas alcançando os objetivos propostos.

As crianças são sujeitos sociais. A escola é um lugar de cultura, não somente onde se traduz a cultura, mas
também onde se elabora a cultura da criança, a cultura da infância e a cultura da creche. (CARLINA RINALDI)
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A avaliação é uma atitude constante em toda atividade planejada na escola. A nosso ver a avaliação é a constatação
da correspondência entre a proposta de trabalho e sua consecução, tendo como finalidade verificar a adequação do
desenvolvimento, levando-se em consideração a faixa etária de cada criança. A avaliação na Educação Infantil tem
ainda a finalidade de desenvolver no aluno todos os pré-requisitos necessários para o início da aprendizagem
sistemática.
É um processo que exige atenção por parte dos professores, que devem, sobretudo, manifestar confiança nas
possibilidades que as crianças apresentam.

4.5 - Matriz Curricular.

Não se aplica.

4.6 - Eixos temáticos e sua articulação com os Planos de Ensino.

As atividades pedagógicas e lúdicas deste ano letivo serão desenvolvidas através do projeto “Quanto tempo o
tempo tem?”, que envolve nove subprojetos: Linha do tempo - Estação, Verão - Plantas e germinação – Estação
outono e inverno - Olimpíadas – Psicomotricidade- Estação primavera - Animais - Profissões e quatro semanas
educativas: Semana educativa da energia e cidadania - Semana educativa da pipa sem cerol - Semana da família -
Semana pela cidadania das crianças e adolescentes. No qual exploraremos os eixos:

Identidade e autonomia.

Formação do sujeito pessoal e social. Interação com o meio. Respeito á diversidade (atitudes de aceitação,
contestação, diferenças de gênero, etnia, pluralidade cultural). Formação de bons hábitos e costumes, solidariedade,
cooperação, interesse, respeito ao próximo e justiça.

Movimento

Pular, saltar, correr dançar, andar em diferentes ritmos abaixar, levantar, deitar, rolar etc. Expressão corporal
através da música, orientação de atividades de reconhecimento dos sinais vitais e de sua alteração, como:
respiração, batimentos cardíacos, exploração do próprio corpo (conquista no plano da motricidade objetiva),
desenvolvimento dos gestos simbólicos e manipulação de instrumentos diversos como: encaixar, recortar, empilhar,
dobrar, escrever etc.

Música

Músicas folclóricas (cantigas de roda, de ninar etc.). Músicas de origem indígena. Música popular brasileira (os
ritmos, personalidades). Músicas infantis (do universo escolar). Instrumentos musicais (reconhecimento).

Artes

O fazer artístico. Pintura. Desenho. Modelagem. Leitura e releitura de imagem. Cores. Apreciação da vida e obra
de artistas famosos.

Linguagem Oral

Desenvolvimento oral e ampliação do vocabulário. Descrição de fatos e gravuras (interpretação, descrição e
compreensão). Relato de experiências. Jogos Verbais: reconto rimas. Produção de textos coletivos e histórias
(oralidade). Reconhecimento nome de outras pessoas. Rótulos.

Matemática
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Conceitos matemáticos: idéia de localização, idéia de quantidade, noções de classificação e seriação (tamanho,
peso, volume etc.), noção espacial, noção de medida, noção de estruturação temporal, noção de grandeza. Cores.
Formas geométricas. Contagem. Calendário/Dias da semana.

Estudos da Natureza e Sociedade

A criança (nascimento e desenvolvimento). Nome/ Sobrenome. Construção da identidade. Características físicas.
Diversidade. O indivíduo e o meio social. Família. Escola (dependências, materiais utilizados, profissionais da
escola, nome da escola, endereço). Declaração dos Direitos da Criança. Corpo humano (partes, crescimento físico,
cuidados, higiene etc.). Órgãos dos sentidos. Saúde e alimentação. Moradia (tipos e partes da casa). Meio ambiente.
Animais. Profissões.

4.7 - Calendário Escolar.
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4.8 - Plano de trabalho da Equipe Gestora considerando as metas da Unidade Educacional.

Pensar na gestão escolar para as escolas de educação infantil é uma tarefa que merece ser vista e vivenciada por
todos aqueles que têm compromisso na formação do cidadão numa sociedade onde ainda prevalece a exclusão e a
falta de cidadania. E é na confrontação com os desafios postos, que pedem uma radical mudança nos conceitos do
dirigir a instituição, ou melhor, administrar a escola para atingir os objetivos propostos num mundo de mudanças.

Gestão é uma soma de esforços e uma constante atualização/estudos. Ela procura associar a teoria e a prática na
busca da compreensão dos processos, através de uma leitura da realidade, buscando indicadores para implementar
ações, permitindo a reflexão sistemática da prática, à discussão dos encaminhamentos e das referências que
constituem o processo de gestão.”

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

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

formas autoritárias ou participativas. No sentido restrito da administração, seu caráter contraditório é reforçado
pelo confronto dos interesses de classe no interior dos processos de trabalho coletivo. O que vai definir o perfil de
uma administração, se autoritária ou democrática, se reiterativa e conservadora ou criativa e progressista, será a
qualificação de seus fins e a escolha dos processos utilizados”.

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

Promover o trabalho em equipe, valorizando as potencialidades de cada funcionário;
Dar continuidade ao trabalho nos diferentes espaços da Unidade, equipando os mesmos,quando necessário;
Promover momentos de integração família/escola;
Trabalhar junto com as famílias a fim de conscientizá-las da importância dos colegiados eda participação em
relação à educação das crianças, incentivando-as a frequentarem as reuniões de pais e educadores;
Zelar pelo prédio e infraestrutura do mesmo, a fim de adequá-lo de forma a atender asnecessidades da
Proposta Pedagógica;
Acompanhar as atividades pedagógicas nos diferentes espaços;
Participar das reuniões pedagógicas;
Incentivar e promover a formação de trabalho dos funcionários;
Avaliar as ações propostas com toda a comunidade escolar e entorno;
Diagnosticar as necessidades da escola;
Estimular a criatividade dos profissionais da unidade;
Valorizar a eficiência do trabalho conjunto;
Promover a divulgação de experiências bem sucedidas.
Fazer a ligação entre as demandas da equipe de profissionais da unidade escolar e as orientações e
determinações dada pela SME e Naed Sudoeste através da participação ativa em reuniões e outros espaços
de debate.
Coordenar os trabalhos de elaboração e efetivação do Projeto Pedagógico promovendo aintegração e a
participação de todos os envolvidos neste processo educacional;
Garantir que todos os que trabalham na unidade escolar exerçam função educativa emrelação à criança,
tratando-a como prioridade através de atitudes de respeito e de responsabilidade nos momentos de suprir as
suas necessidades educacionais e do cuidar;
Administrar os recursos humanos da unidade escolar de forma a proporcionar condiçõesde desenvolvimento
profissional destes e equipando de forma adequada as condições físicas ao trabalho com as crianças
atendidas;
Cuidar para que haja a participação da comunidade escolar, através do Conselho deEscola, os debates e
tomadas de decisões da escola que de tal forma venha fortalecer o alcance ao projeto pedagógico, o qual a
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cada ano se reestrutura;
Gerenciar a verba de forma transparente e na direção de promover recursos pedagógicosadequado a faixa
etária da clientela atendida pela unidade escolar.

Semanalmente a equipe gestora da unidade educacional se reunirá nas dependências da direção para discussões
pertinentes do cotidiano escolar e dificuldades e problemáticas requerentes de soluções e necessárias ao
funcionamento da unidade e questões que envolvam o desenvolvimento e andamento do Projeto Pedagógico.
Participarão destas reuniões a direção, vice-direção e orientadora pedagógica e convidados que sejam relevantes
para a discussão e tomada de decisões.

A comunicação entre a equipe será feita diariamente através de conversas relatando-se as necessidades imediatas e
acontecimentos relevantes. Sempre que necessário a equipe gestora se reunirá com os demais integrantes que
compõe a unidade escolar para dar orientações e receber sugestões quanto ao trabalho em andamento e tais
encontros serão registrados em impresso próprio para que posteriormente não haja dupla interpretação do que foi
discutido nas reuniões.

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

Sabendo-se que a Educação Infantil é a etapa da Educação Básica destinada ao atendimento de crianças da faixa
etária de 0 a 6 anos, é coerente pensarmos nas características desta área da educação: idades específicas trazem
demandas especificas.

No caso da Educação Infantil, estudos bastante atuais dizem respeito à necessidade de estruturarmos uma proposta
de educação e cuidado no trabalho com as crianças pequenas. O trabalho deve ser conduzido de forma que criemos
oportunidades sólidas para que estas crianças possam interagir com o mundo e com outras pessoas, num espaço
especificamente estruturado para suas ações, utilizando-se de todas as suas linguagens/formas de expressão tendo
como ação principal o brincar e a partir desde eixo condutor, abrir caminhos para a manifestação livre de toda
cultura produzida no grupo.

A formação continuada de educadores pressupõe um processo político pedagógico e implica na transformação de
saberes j á construído. Remete-nos a Paulo Freire para alertar sobre os desafios de uma pedagogia transformadora e
a pedagogia de práxis, por natureza requer a transformação do sujeito nela envolvidos, por isso gera medo.

Sendo assim, o desafio é conscientizar os envolvidos neste processo da importância da formação em exercício,
incentivando uma pedagogia da práxis sem criar resistência ao processo de transformação.

Visando uma maior qualidade de atendimento educativo e a qualificação e capacitação dos nossos profissionais,
organizaremos as formações continuadas, dentro do que rege as Diretrizes para a organização do Calendário
Escolar da Rede Municipal de Ensino de Campinas e para as equipes de apoio (cozinheira, aux. cozinha, serventes,
porteiro, administrativo) serão promovidos cursos no decorrer do ano dentro das dificuldades específicas de cada
área:

DOCENTES
TEMA JUSTIFICATIVA
Avaliação e Educação Infantil: Um olhar sensível
e reflexivo sobre a criança – Jussara Hoffmann –
Porto Alegre- Editora Mediação – 2012.

Levar o professor a ter um olhar respeitando a individualidade e
o ritmo de cada criança.

Interações: Onde está a arte na Infância? – Stela
Barbieri – Editora Blucher - 2012

Levar o professor a repensar sua prática e proporcionar a suas
crianças a oportunidade de sentirem de serem protagonistas dos
seus saberes.
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Socializações de textos semanais trazidos pelos
professores

Incentivar o professor a dividir e socializar seus conhecimentos
com o coletivo.

Música na Educação Infantil – Teca Alencar de
Brito – Editora Peirópolis - 2003

Refletir e estimular caminhos que possibilitam o
desenvolvimento de um trabalho a partir da música juntamente
com as crianças.

4.10 - Planos de Ensino de agrupamento em articulação com a Educação Especial e as
descrições de saberes, de acordo com as Diretrizes Curriculares vigentes.

Agrupamento I-A

Professora: Glaice Kelli Barbeta de Souza

Monitoras: Claudilene, Juliana, Mayara, Simone

Ser criança é acreditar que tudo é possível,

É ser inesquecivelmente feliz com muito pouco,

É se tornar gigante diante de gigantescos pequenos obstáculos, Ser criança é fazer amigos antes mesmo de saber o
nome deles, E conseguir perdoar muito mais fácil do que brigar, Ser criança é ter o dia mais feliz da vida, todos os
dias, Ser criança é o que a gente nunca deveria deixar de ser.

Gilberto dos Reis

Segundo Dallabona, o ser humano, em todas as fases de sua vida, está sempre descobrindo e aprendendo coisas
novas pelo contato com seus semelhantes e pelo domínio sobre o meio em que vive. Ele nasceu para aprender, para
descobrir e apropriar-se dos conhecimentos, desde os mais simples até os mais complexos e é isso que lhe garante a
sobrevivência e a integração na sociedade como ser participativo, crítico e criativo.

A infância é a idade das brincadeiras e acredito que por meio delas a criança satisfaz, em grande parte, seus
interesses, necessidades e desejos particulares, sendo um meio privilegiado de inserção na realidade, pois expressa
a maneira como a criança reflete, ordena, desorganiza, destrói e reconstrói o mundo. Pois a partir do lúdico como
uma das maneiras mais eficazes de envolver a criança nas atividades, pois a brincadeira é inerente na criança, é sua
forma de trabalhar, refletir e descobrir o mundo que a cerca.

A Primeira Infância é um período muito importante para o desenvolvimento da criança eas experiências dessa
época são relevantes para o resto da vida, mesmo aquelas que acontecem durante a gestação e enquanto o bebê,
ainda não sabe falar e nem tem memória apurada dos fatos que acontecem à sua volta.Durante a Primeira Infância
ocorre o crescimento físico, o amadurecimento do cérebro, a aquisição dos movimentos, o desenvolvimento da
capacidade de aprendizado, a iniciação social e afetiva, entre outros, e cada um desses aspectos é interligado com
os demais e influenciado pela realidade na qual a criança vive.

Meu trabalho será norteado na importância do brincar na primeira infância e conforme Vigotsky (1984, apud
WAJSKOP, 2007), afirma que, é na brincadeira que a criança consegue vencer seus limites e passa a vivenciar
experiências que vão além de sua idade e realidade, fazendo com que ela desenvolva sua consciência. Dessa forma,
é na brincadeira que se pode propor à criança desafios e questões que a façam refletir, propor soluções e resolver
problemas. Brincando, elas podem desenvolver sua imaginação, além de criar e respeitar regras de organização e
convivência, que serão, no futuro, utilizadas para a compreensão da realidade. A brincadeira permite também o
desenvolvimento do autoconhecimento, elevando a auto-estima, propiciando o desenvolvimento físico-motor, bem
como o do raciocínio e o da inteligência.
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Sendo assim, as experiências vividas e adquiridas pelas crianças nessa vivência diária de aprendizagens, acaba de
forma agradável contribuindo para a aquisição do desenvolvimento cognitivo, afetivo e motor, aumentando o
relacionamento interpessoal e social das crianças.

A turma do agrupamento I A, por mim, Professora Glaice, que assumirei a sala pelo período da manhã e mais 4
monitoras que ficarão com as crianças em período integral. A turma será constituída de 28 crianças, composta de
um número misto de meninos e meninas, onde temos 17 meninas e 11 meninos. Este agrupamento atenderá
crianças na faixa etária de 09 meses completos até 2 anos a serem completados no final do ano. Esta organização de
agrupamento foi planejada a fim de promover a convivência entre as diferentes idades estabelecendo relações
diversas dentre si, inventando brincadeiras entre menores e maiores, apropriando-se de variados espaços, antes
restrito a apenas uma turma.

O acolhimento das crianças e famílias foi planejado com toda a equipe pedagógica, onde teremos inicialmente o
período de adaptação que levará em conta o processo de adequação de cada criança. Dessa forma, há muito que ser
feito com a turma, a fim de garantir que os períodos que os bebês ficam no CEI tragam a eles, além de todo o
cuidado e amparo emocional que essa idade necessita, novas vivências e interações distintas das que estão
acostumados a vivenciar em casa com a família.

No CEI contamos com amplos e variados espaços para utilização das brincadeiras, pois os bebês precisam de
liberdade e segurança para se movimentar e explorar os espaços que este ambiente oferece.

Buscarei estabelecer uma rotina, onde iniciaremos no período da manhã o acolhimento das crianças feito pelas
monitoras, logo após o café da manhã acontecerão às atividades pedagógicas em seguida os banhos e as primeiras
trocas realizados pelas monitoras, seguido do almoço, teremos o momento do soninho que é muito importante para
o desenvolvimento físico e cognitivo das crianças. Já no período da tarde, acontecerão brincadeiras variadas,
brinquedos de encaixe, vídeo e as trocas finais que serão realizadas por todas, a fim de promover uma maior
interação e contato da equipe com as crianças.

No CEI irei trabalhar com muitas atividades que estimulem às crianças nesta faixa etária, sempre respeitando os
limites de cada uma. Segundo Carvalho (2007, p.3):

As culturas infantis são constituídas por um conjunto de formas, significados, objetos, artefatos que conferem
modos de compreensão simbólica sobre o mundo. Ou seja, brinquedos, brincadeiras, músicas e histórias que
expressam o olhar infantil, olhar construído no processo histórico de diferenciação do adulto. Os brinquedos e
brincadeiras elaborados e vivenciados pelas crianças ao longo da história da humanidade são, portanto, objeto de
estudo que surgem à medida que entendemos a infância como categoria geracional sociologicamente instituída e
produtora de uma cultura própria.

Com os bebês também tenho uma preocupação em construir uma identidade própria e de trabalhar a identidade
deles a partir do que eles vivem no bairro, da origem das famílias e de seu cotidiano. Buscarei oferecer aos bebês
diversas atividades que, de alguma forma, guardam ligações com a identidade da casa de cada um deles, da família
e da escola, com a realização de brincadeiras com outras crianças e adultos que propiciem troca de experiências e o
estabelecimento de uma relação de confiança. O trabalho com a questão do nome, ressaltando o nome da criança e
em seguida apresentando os nomes das outras crianças e o estabelecimento de regras e combinados dentro de sala,
mesmo se tratando de crianças tão pequeninas, incentivaremos assim o respeito por si mesmo e pelos outros.

Na organização de diversas atividades proponho situações que promovam a estimulação motora, auxiliando a
criança na habilidade motora grossa e fina, como alcançar e bater em alvos parados e em movimento, atividades no
colchonete como deitar, sentar, arrastar, rolar e engatinhar, brincar com bolas de diferentes tamanhos, chutando-as,
arremessando-as com as mãos para o alto ou para os amigos e o uso do minhocão.

Também será importante a realização de atividades que ajudem o bebê a construir sua consciência e imagem
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corporal, como brincadeiras com as crianças em frente ao espelho, imitando sons e gestos que incluem as partes do
corpo, fazendo com que eles desenvolvam a sua capacidade representativa, sempre desempenhando brincadeiras
adequadas à possibilidade motora dos bebês.

Os materiais que serão disponibilizados para as crianças têm o intuito de fazer com que elas percebam as diferenças
de peso, tamanho e textura, afim de que possam, aos poucos, conhecer, comparar e estabelecer semelhanças e
diferenças entre os objetos.

As crianças também poderão brincar com bexigas ou saquinhos feitos de feltro / algodão recheados com água,
feijão, farinha de trigo, gelatina, pipoca, massa de modelar, areia, grama, folhas, milho, etc. com garrafinhas de
água / refrigerante que contenham água com glitter, água com óleo, água com brinquedos que bóiem afim de que as
crianças observem como esses elementos se comportam mediante os movimentos.

Com contos e histórias infantis apresentar aos bebês através de livros próprios, para que eles possam manuseá-los,
pequenas histórias também podem ser contadas, através de livros com figuras atraentes ou por meio de fantoches e
encenações com ou sem música. Essas atividades também favorecem o trabalho com a linguagem oral e a leitura.
Atividades psicomotoras com representatividade corporal, musical e gestual.

No decorrer deste ano trabalharemos com projetos, onde as atividades serão adequadas às necessidades das
crianças, nos Projetos:

Linha do tempo de cada criança: Despertar nas crianças pequenas a curiosidade através de atividades
lúdicas em relação a si enquanto sujeito, sua identidade e autonomia, se conhecendo a si mesmo e o outro.
Através de atividades que eles possam experimentar e utilizar os recursos de que dispõem para a satisfação
de suas necessidades essenciais, expressando seus desejos, sentimentos, vontades e desagrados, agindo com
progressiva autonomia. Familiarizar-se com a imagem do próprio corpo, conhecendo seus limites, e suas
sensações.
Estações do ano: Verão, sua influência e hábitos: Despertar nas crianças pequenas a curiosidade através
de atividades lúdicas sobre os fenômenos da natureza e como eles influenciam o nosso cotidiano.
Plantas – germinação, cultivo, colheita e manipulação: Este projeto pauta-se na necessidade em criar
condições, mecanismos e atividades que permitam aos alunos da Educação Infantil ver com outros olhos a
natureza, as árvores e as plantas que estão ao seu redor, inclusive no próprio ambiente escolar, visto que, a
maioria das crianças não preserva o meio ambiente por não se sentir tocado, instigado ou curioso, apenas se
apropria dos frutos que as árvores produzem, sobem nas árvores ou utiliza sua sombra.

Estações do ano: Outono e inverno, suas influências e hábitos: Com esse projeto pretendemos atingir o universo
sensível da criança, através de uma linguagem simbólica utilizando materiais simples que possam aumentar a
curiosidade da criança pequena enriquecendo-as com novas aprendizagens e experiências sobre a vida e o mundo
que as cerca.

Olimpíadas e Paralimpíadas Rio 2016: Com esse projeto, pretendemos oportunizar aos bebês do Agrupamento I,
situações de interação entre as crianças e entre a criança e o adulto, estimular a criança a adquirir confiança e
fortalecimento da musculatura, contribuindo para o desenvolvimento da consciência corporal, nessa idade em que a
criança começa a reconhecer a imagem de seu corpo, o que ocorre principalmente por meio das interações sociais
que estabelece e das brincadeiras e jogos.

Sustentabilidade Água – seu ciclo no passado, no presente e no futuro: Recentemente o tema
Sustentabilidade/Água vem sendo uma preocupação cada vez mais presente no cotidiano da sociedade
contemporânea. Desta forma, trataremos de abordar o tema de forma sistematizada, além de trabalhar junto com a
família, para que possamos criar experiências significativas voltadas para as necessidades de aprendizagem dessa
faixa-etária.
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Estações do ano: Primavera, sua influência e hábitos: Este projeto foi elaborado com o objetivo de criar na
criança o senso de preservação da natureza, diferenciando as quatro estações do ano despertando a importância de
cada uma para nossa vida além de embelezar a natureza. Vivenciando a alegria da estação com a presença
multicolorida das flores, levando a criança a contemplar as suas maravilhas e o bem-estar que a convivência da
natureza proporciona.

Psicomotricidade através da música: Despertar nas crianças pequenas a curiosidade através de atividades lúdicas
em relação a si enquanto sujeito, sua identidade e autonomia, conhecendo a si mesmo e o outro. Através de
conteúdos específicos para esta faixa etária envolvendo principalmente atividades de equilíbrio, tonicidade,
coordenação global, coordenação fina e óculo-manual.

Animais – criação e sua evolução desde os dinossauros: Promoveremos o desenvolvimento de algumas
habilidades e o envolvimento das crianças com o tema do projeto, através de atividades dirigidas. Buscando
a interação social em um processo que se dá a partir e por meio de indivíduos com modos histórica e
culturalmente determinados de agir, pensar e sentir, sendo inviável dissociar as dimensões cognitivas e
afetivas dessas interações e os planos psíquicos e fisiológicos do desenvolvimento decorrente da criança.
Profissões diurnas e noturnas: Esse projeto tem como principal objetivo ampliar seu repertório e contato
com práticas sociais, propondo práticas educativas que integrem a atenção e o respeito às particularidades
sociais.

Além de trabalharmos os Projetos, ampliaremos nosso conteúdo com as Semanas Educativas que teremos nesse ano
letivo como a Semana Energia e Cidadania, onde trabalharemos a questão das fontes de energia, consumo e
conscientização. Na Semana da Pipa sem Cerol, transmitiremos às crianças a importância do brincar de forma
segura. Na Semana Família, apresentaremos às crianças a importância da família na nossa atual sociedade e os
diversos contextos familiares que temos hoje em dia. Na Semana da Criança, faremos uma semana especial cheio
de novidades para nossas crianças. E por fim, na Semana do Teatro, trabalharemos as artes através do teatro.
Ainda neste ano, trabalharemos o dia da Inclusão (14/04/2016), com apresentação teatral.

Mediante o trabalho com os projetos, todas as atividades que serão realizadas com as crianças serão desenvolvidas
no âmbito coletivo e expostas ao final de cada projeto e semanas educativas.

Nossa rotina diária começará com a Roda da Musical, momento no qual, além de conversar, cantaremos bastante.
A manhã seguirá com café da manhã, parque, pátio, tanque de areia, atividades e brincadeiras pedagógicas dirigidas
baseadas sempre nos projetos e nas semanas temáticas, almoço, escovação dos dentes e o momento do sono.

A tarde terá início com um lanche, seguida de brincadeiras juntamente com as monitoras, jantar, descanso e saída
das crianças.

Acredito que a Educação Infantil deva ter uma base consistente em uma proposta pedagógica, levando em
consideração a organização do tempo, do espaço, e dos materiais em função das características da turma para que
possamos continuar a desenvolver todas essas linguagens. Esta carta está baseada no documento da Prefeitura
Municipal de Educação, “RCNEI - Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação Infantil” (1998).

Propiciaremos situações de cuidados, brincadeiras e aprendizagens orientadas de forma integrada e que possam
contribuir para o desenvolvimento das capacidades infantis, através do desenvolvimento das diversas linguagens.
As crianças necessitam da construção das identidades e autonomia pessoal, por isso acreditamos que a criança nesta
fase deva conhecer o corpo e a própria imagem, através das partes, nomeando-as, apontando as diferenças e
semelhanças entre as pessoas.

Acredito no que tange essa faixa etária de 0 meses a 02 anos, podemos construir o conhecimento dessas crianças
baseando nos objetivos e conteúdos citados, até o término deste ano letivo, garantindo um ambiente rico, prazeroso,
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saudável e não discriminatório de experiências educativas e sociais variadas.

A propósito no que diz respeito ao processo de higiene e da relação dos bebês com seus corpos, o banho e a troca
de fraldas são um momento privilegiado para que os pequenos explorem e reconheçam o próprio corpo e as
diferenças existentes entre uma criança e outra. Nesse momento, a íntima relação entre o cuidar e o educar torna-se
mais palpável, pois as educadoras da turma precisam estar conscientes de que a cada toque e a cada expressão,
passa-se uma mensagem, um “ensinamento”, por assim dizer, às crianças.

Em relação à alimentação dos bebês, eles alimentam-se em um refeitório coletivo, juntamente com outras crianças,
para que haja uma interação com crianças menores e maiores que elas. O momento das refeições é particularmente
importante para os bebês, porque a alimentação deles sofre uma grande transformação no primeiro ano de vida,
quando os alimentos passam a ser mais sólidos e a criança começará ser incentivada a alimentar-se sozinha (a partir
de um ano). Nós, como educadoras, entendemos que é bom deixá-las comer com as mãos, formando pinça com os
dedos e oferecer colheres para que possam mexer na comida e tentar levá-la até a boca, apesar da aparente bagunça
que essa atividade causa.

Portanto, para avaliar e documentar o meu trabalho utilizarei um caderno de registro com anotações individuais
referente ao desenvolvimento de cada criança sobre suas conquistas, descobertas, características, mudanças,
progressos, necessidades, essa avaliação se faz de forma continua, visando sempre a melhoria do meu trabalho de
modo a favorecer sempre o desenvolvimento pleno das crianças.

A avaliação das crianças, será se darão por meio de observação, anotações, fotos das crianças e das atividades,
relatórios, exposições dos projetos e registros diversos de tudo o que será observado no decorrer desse ano letivo.

Este caderno e também as fotos serão expostas nas reuniões de pais e nos TDC´s, afim de que haja um feedback
dos pais e também da equipe gestora em relação ao que está sendo trabalhado com as crianças desse agrupamento.
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Agrupamento I B

Professora: Irma Maria Consolo

A Primeira Infância é um período muito importante para o desenvolvimento da criança eas experiências dessa
época são relevantes para o resto da vida, mesmo aquelas que acontecem durante a gestação e enquanto o bebê é
pequeno, ainda não sabe falar e nem tem memória apurada dos fatos que acontecem à sua volta.Durante a Primeira
Infância ocorre o crescimento físico, o amadurecimento do cérebro, a aquisição dos movimentos, o
desenvolvimento da capacidade de aprendizado, a iniciação social e afetiva, entre outros, e cada um desses aspectos
é interligado com os demais e influenciado pela realidade na qual a criança vive.Alguns estudos mostramquanto
melhores forem às condições para o desenvolvimento durante a Primeira Infância, maiores são as probabilidades de
que a criança alcance o melhor do seu potencial tornando-se um adulto mais equilibrado, produtivo e realizado.

[...] encorajar a criança a descobrir e inventar, sem ensinar ou dar conceitos prontos. A resposta pronta só deve
ser dada quando a pergunta da criança focaliza um ato social arbitrário (funções do objeto cotidiano). Manter-se
atento à série de descobertas que as crianças vão fazendo, dando-lhes o máximo de possibilidades para isso. Dar
atenção a cada uma delas, encorajando-as a construir e a se conhecer. Dar maior incentivo à pergunta que à
resposta. Sempre buscando no grupo a resposta o professor procurará sistematizar e coordenar as idéias
emergentes. A relação que se estabelece com o grupo como um todo e a pessoal com cada criança é diferenciada
em todos os seus aspectos quantitativos e cognitivos respeitando-se a maturidade de seu pensamento e a
individualidade. [...] (Saltini 1997, p. 90)

O principio norteador de um projeto pedagógico é sempre sua intencionalidade. Algo que se apresenta como
desejado e necessário. O trabalho pedagógico que o projeto explicita tem como meta, a preparação e a capacitação
política dos cidadãos de uma nova sociedade, que se deseja mais justa e humana, bem como estabelecer prioridades
de atuação, objetivos específicos, metas e responsabilidades que vão definir o plano de ação para o ano vigente.

"Pensar o Projeto político Pedagógico de uma instituição é pensar a construção de sua identidade, o eu implica
numa análise coletiva tanto da história (a que lhe deu as características que apresenta no momento) quanto das
direções intencionais que serão assumidas em função das decisões tomadas pelo P.P.P." (VEIGA, 1996)

O agrupamento I – B na sua maioria são crianças que nunca freqüentaram uma Creche. A sala será composta por
30 crianças, entre meninas e meninos, que vão de 04 meses a 1 ano e 8 meses. Serão crianças que necessitarão de
bastantes estímulos, pois se comunicam quase sempre por meios do sorriso, choro, palminha e balbuciam algumas
coisas apenas.

O atendimento da CEI Pierre Weil é diário e acontece inicialmente às 07:00hs e estende-se até às 18:00 hs de
Segunda a Sexta-feira.

Nesta fase, as crianças são bastante estimuladas com atividades apropriadas para a faixa etária, sempre respeitando
os limites de cada criança. Os bebês precisam de liberdade e segurança para se movimentar e explorar os espaços
da escola, tais como: parque; tanque de areia; solário; pátio e quiosques excelentes locais para observações e
estimular a socialização e interação.
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“No desenvolvimento inicial, a fala do outro dirige a atenção e a ação da criança; aos poucos, a criança também
usa a fala para afetar a ação do outro. A partir dessa fala multifuncional vem delinear-se uma diferenciação: ao
mesmo tempo em que a criança compreende e usa melhor a fala na regulação de/pelo outro, ela começa a falar
para si. Surge a chamada fala egocêntrica, que abrange uma variedade de referências à situação presente e á
ação em ocorrência. Tais referências passam, aos poucos, a corresponder a uma forma de descrição e análise da
situação. Depois, servem para organizar e guiar a ação; assumem uma função auto-reguladora. Esse uso
individual da fala torna-se claro não só pelo que é falado como também pela variação da quantidade de fala
conforme a complexidade da situação abordada. ’’(Góes, 1991, p.19)

A nossa rotina diária será iniciada sempre com a roda de músicas e conversas, em seguida daremos inícios as
atividades com brincadeiras simbólicas; visualização de objetos e figuras, circuitos; passagem de obstáculos,
danças e gestos, músicas contendo sons de animais, etc. O brincar é um dos instrumentos que estimula bastante o
corpo das crianças e seus sentidos para desenvolver seus pensamentos e a imaginação. As novas realizações físicas
trazem grande autonomia para elas. À medida que cresce a independência física, aumenta a dependência afetiva,
sendo assim, a criança precisa constantemente do apoio emocional e encorajamento, pois está descobrindo as
dificuldades e as lições de crescer. Pouco a pouco, a criança torna-se capaz de explorar os ambientes sozinhos,
buscando assim, mais contato com as outras crianças. As ligações afetivas iniciais permanecem, porém, muda sua
forma de expressão. O momento da higiene e banho das crianças é aproveitado também para fortalecer os laços
afetivos entre crianças e educadoras.

O brincar é a essência do pensamento lúdico e caracteriza as atividades executadas na infância. Objetivando o
estímulo ao gosto pela leitura, bem como, desenvolver a imaginação, criatividade e o contato com as regras,
teremos todos os dias, o momento da história, com livros adequados à faixa etária e ao gosto das crianças,
possibilitando o contato manual com livros, fantoches e dedoches e outros materiais que despertarão a curiosidade
dos mesmos.

A organização das crianças será feita de acordo com a necessidade da proposta da atividade a ser realizada.

"O nível de desenvolvimento real caracteriza o desenvolvimento mental retrospectivamente, enquanto a zona de
desenvolvimento proximal caracteriza o desenvolvimento mental prospectivamente."(VIGOTISKY, 1984)

O trabalho com projetos norteadores para o ano de 2016 tem como objetivo ajudar as crianças a encontrarem um
sentido mais profundo e completo, dos conhecimentos do seu próprio ambiente. Os projetos inseridos na rotina do
AGI B, propostos pela instituição escolar serão:

– Linha do Tempo da criança: Com o objetivo de trabalhar a importância conhecermos seu histórico familiar e
assim desenvolver sua identidade e autonomia.

- Estações do ano. Verão e suas influências e hábitos;

- Plantas – Germinação, cultivo, colheita e manipulação.

- Junho – Estações do ano. Outono e inverno e suas influencias e hábitos;

– Olimpíadas e Paraolimpíadas Rio 2016

– Sustentabilidade água – seu ciclo no passado, presente e futuro.

– Estações do ano: Primavera

– Psicomotriciade através da música; – Animais: criação e sua evolução desde os dinossauros.
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- Profissões diurnas e noturnas.

A partir deste percurso percebemos o quanto é importante trabalhar com projetos na educação infantil, uma vez que
ao desenvolvê-los professores e crianças encontram-se envolvidos pela temática e podem aprender muito com o
encaminhamento das atividades e sua consecução.

Desenvolveremos atividades para que as crianças tenham gosto, cuidado e respeito pelo processo de produção e
criação, apurando o olhar apreciativo através das leituras realizadas, a partir da observação, narração, descrição e
interpretação de imagens e objetos.

Para proporcionar experiências de aprendizagem significativas, considerando as diferentes linguagens realizarei
atividades tais como:,pesquisas sobre diversos temas dos projetos desenvolvidos de acordo com os interesses das
crianças; músicas, brincadeiras,histórias,uso do espelho (observação do próprio corpo e dos colegas), rótulos e
embalagens relacionadas a alimentação e higiene pessoal, histórias, poesias,músicas,rodinhas (desenvolver a
linguagem oral), chamadinha, teatro de fantoches (desenvolver a linguagem oral através da dramatização), pinturas,
faz de conta (dramatizações), brincadeiras de roda, pinturas livres,modelagens com massinhas, brincadeiras com
areia, terra, tinta, caixas, madeiras,usar suportes gráficos, como: jornais, revistas, encartes de lojas,brincadeiras com
fantoches e de casinha e tambématividades com materiais diversos, tais como: lápis de cera, algodão, botões,
barbantes, espumas, pintura em diferentes texturas, tais como: lixas, folhas, tecidos linhas...utilizaremos materiais
recicláveis e da natureza para atividades artísticas, como folhas, troncos velhos, gravetos.

Todas as atividades e projetos serão registrados por meio de semanários, livro de registros e cartazes, subsidiando
assim material para avaliação dos resultados, divulgação e interação entre a comunidade á qual o agrupamento
pertence.

"Penso que a educação infantil só vai mudar quando os educadores se permitirem imaginar outras formas de
trabalhar com as crianças, quando se permitirem imaginar outras formas de se relacionar com o conhecimento e,
portanto com o mundo. E, nesse quesito, penso que a arte pode ser de grande valia por ser, por natureza,
revolução permanente.” (Ana Angélica Albano)

O brincar é a essência do pensamento lúdico e caracteriza as atividades executadas na infância, com esse
pensamento criou-se o dia do brinquedo previsto para toda sexta-feira onde as crianças trazem seus próprios
brinquedos de casa para compartilhar e interagir uma com as outras.

A avaliação será um processo continuo à realidade cotidiana do agrupamento e será realizada através dos registros
e observações do desenvolvimento de cada criança, seu envolvimento nas atividades propostas, o uso de estratégias
comunicativas orais ou não verbais de se expressarem, a superação de desafios e a resolução de problemas que
serão provocados durante as atividades. Tão importante quanto à avaliação dos educando será a avaliação
permanente de minha conduta pessoal, atentando-se a utilizar falas adequadas, auto avaliar se as estratégias e
abordagens utilizadas foram adequadas alcançando os resultados esperados, para que está reflexão seja base de
direcionamentos e re(orientação) de abordagens à serem melhoradas.
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Agrupamento I-C

Professora: Glaucia Vaz Mantovani

Ao longo dos anos a Educação Infantil no Brasil passou por diversas mudanças e grande avanço pode ser
constatado, sendo atualmente considerada como a primeira etapa da Educação Básica por determinação da Lei de
diretrizes e Bases da Educação Nacional 9394/96, sendo portanto dever do Estado oferecer uma Educação Infantil
de qualidade que promova o desenvolvimento integral à criança de 0 a 5 ano e 11 meses. Sendo essa a primeira
etapa da existência humana fundamental para a formação do ser humano, torna-se imprescindível que todos os
setores da sociedade estejam envolvidas na construção e implementação da educação de qualidade que assegurem
esse direito.

Nesse sentido, é que as instituições necessariamente precisam conhecer as culturas plurais que constituem o espaço
da creche e da pré-escola, a riqueza das contribuições familiares e da comunidade, suas crenças e manifestações, e
fortalecer formas de atendimento articuladas aos saberes e às especificidades étnicas, linguísticas, culturais e
religiosas de cada comunidade. (BRASIL, parecer CNE/CEB, 2009,p.11)

Assim, a Instituição Educação Infantil (IEI), deve elaborar sua Proposta Pedagógica, elencando e apontando
aspectos que devem ser considerados em acordo com as definições da Legislação Nacional e articulando cada item
do roteiro de compromissos que compõe o bojo de competências da Educação Infantil, buscando coerência entre
eles.

Para que se apontem o trabalho a ser desenvolvido em sua proposta Pedagógica é necessário que o CEI, reflita e
explicite sua visão de sociedade, de ser humano, de criança, desenvolvimento e aprendizagem, de educação e
cuidado.

Tendo em vista que essa Proposta Pedagógica tem a criança como foco do planejamento escolar, nos valemos da
definição da Lei de diretrizes e Bases para definira criança em questão:

(...) a criança é sujeito histórico e de direitos que, nas interações, relações e práticas cotidianas que 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. (Resolução CNE/CEB,2009,p.1)

De acordo com os estudos de Barbosa (2009, p.29), os recém-nascidos e as crianças estão deixando de serem vistos
pela ciência, como seres incapazes de interagir no mundo, passando a serem considerados como seres que
enxergam, reconhecem vozes e contribuem ativamente nos seus processos de aprendizagem, quando, por exemplo,
ao pegar um objeto, o bebê a partir de um movimento biológico, emotivo e culrutal, constrói um gesto. O bebê
imita, e ao agir, desenvolve a percepção, a memória e a motriciadade que irão se tornar recursos valiosos para seu
desenvolvimento posterior.

Barbosa (2009), afirma ainda que não devermos subestimar suas capacidades, destacando que um bebê em seus
primeiros anos de vida, realiza muitas conquistas com a aquisição da marcha e da linguagem. Dessa forma, a rotina
do atendimento nos espaços pedagógicos, precisa ser muito bem planejada, pois há um grande dinamismo e
diversidade no grupo já que enquanto uma criança dessa faixa-etária brinca, outra precisa ser trocada, fazendo-se
necessário atenção permanente do adulto/educador, além de preparo, conhecimento e disponibilidade, pensando
espaços e situações didáticas que desafiem e contribuam para o desenvolvimento da criança.

Assim, torna-se imprescindível compreender a indissociabilidade do binômio cuidar e educar para o
desenvolvimento integral da criança de o a 6 anos. Entendo o cuidar por valorizar e ajudar a desenvolver as
capacidades básicas ligada à garantia das necessidades físicas (alimentação, higiene, sono), aliado à construção de
um ambiente em que estejam presentes também a segurança emocional e as possibilidades de expressão de sua
curiosidade intelectual. Consideramos que o educar se concretiza em propiciar situações de brincadeiras, cuidado e
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aprendizagens que contribuam e estimulem o desenvolvimento e as capacidades cognitivas e emocionais da
criança. Pensando na importância da dupla cuidar-educar, os momentos de higiene, descanso e alimentação devem
seguir o planejamento, possibilitando o bem estar da criança além de ser oportunidade de valiosos aprendizados.
Para tanto, a rotina do atendimento da creche visará se concretizar num espaço prazeroso, aberto a descobertas,
interessante para a criança e até uma extensão, manipulação e experimentação do conhecimento com material
didático apropriado à faixa etária, tornando a ação do professor com viés investigativo e socialização de
experiências diversas com uma prática reflexiva que transforma e reconstrói o conhecimento pela análise crítica
cotidiana. A criança atendida na Educação Infantil necessita ser tratada com respeito e carinho, levando-se em
consideração as diferenças entre elas, já que o desenvolvimento afetivo se dá paralelamente ao desenvolvimento
cognitivo e tem profunda influencia ao desenvolvimento intelectual, pois segundo Piaget, o aspecto afetivo por si
só não modifica as estruturas cognitivas mas pode influenciar que haja mudanças nessas estruturas.

O AGI-C será composto por vinte e oito (29) crianças, sendo treze (14) meninas e quinze (15) meninos,
distribuídos em um grupo heterogêneo com idade e fases de desenvolvimento misto, desde criança bem pequena,
com seis meses até criança de um ano e nove meses.

A proposta curricular do Ag. IC será desenvolvida e articulada por meio da ação pedagógica e do envolvimento do
grupo de trabalho composto pela professora Jailma V. de Souza, e as monitoras: Diane Ribeiro, Elenir, Márcia e
Regiane Alves.

Por se tratar de sala onde as fases de desenvolvimento são plurais as proposta norteadora para atender as
necessidades da criança e a diversidade do currículo na Educação Infantil, deverá ter tempos e espaços
coerentescom a fase do desenvolvimento no Estágio sensório-motor, que vai do zero até dois anos de idade, com
atenção especial ao início do desenvolvimento das coordenações motoras, quando a criança aprende a conhecer e
diferenciar objetos fora do próprio corpo e seu pensamento está diretamente vinculado ao mundo concreto.
(PIAJET, 1971)

A Proposta Pedagógica que irá nortear este Plano de Ensino, levará em consideração a inserção e o acolhimento das
crianças, explicitando às famílias a necessidade de cumprimento de período de adaptação à rotina da instituição,
terá por princípio além dos instituídos pelas Diretrizes Nacionais da Educação Infantil, Éticos, Estéticos e Políticos,
opções metodológicas que contribuam para que as crianças se desenvolvam em potencial, e aprendam maneiras de
ser, estar, fazer, conviver e conhecer com a mediação construída na prática cotidiana com as outras crianças e
educadores que a acompanham. (VIGOTISKY, 1984)

"O nível de desenvolvimento real caracteriza o desenvolvimento mental retrospectivamente, enquanto a zona de
desenvolvimento proximal caracteriza o desenvolvimento mental prospectivamente."(VIGOTISKY, 1984)

Atendendo o perfil da turma AGI-C, a organização das crianças será feita de acordo com a necessidade da proposta
da atividade a ser realizada, porém prevendo uma flexibilidade planejada de acordo com os objetivos propostos,
para que a troca de experiências sempre aconteça, podendo haver momentos em que a atividade tenha participação
somente das crianças que andam, ou somente para as crianças que engatinham ou somente para as que ainda não
engatinham ou para todo o grupo.

Amparados na perspectiva dos estudos de Barbosa (2009, p.83), o eixo norteador das atividades propostas para essa
turma estará diretamente ligada ao desenvolvimento das linguagens, considerando que os conteúdos iniciais das
crianças pequenas apresentam profunda relação com a vida cotidiana e que esses conteúdos são: o alimentar-se, o
lavar-se, o vestir-se, o descansar, o controle do corpo, o brincar, o jogar e o explora a si mesmo e ao entorno, o
separar-se e o reenconrtrar-se, o movimentar-se, o conviver com os demais e tantos outros conteúdos
caracterizando as práticas sociais como ações que envolvem emoção, desejo, corpo, pensamento e linguagens.

Ainda segundo Barbosa (2009), as crianças ao nascerem carregam consigo a possibilidade de construir diversas
linguagens: a linguagem do olhar, a linguagem do gesto, a linguagem do toque, que são aprendidas pelas crianças
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desde muito cedo nas interações que estabelecem com os seres humanos.

Explorando a aprendizagem por meio das linguagens, organizaremosespaços e situações de aprendizagens com
ações corporais, gestuais e verbais, buscando estimular o desenvolvimento das capacidades motoras e simbólicas
das crianças, possibilitando a interação com diferentes sistemas de signos que configuram a oralidade, o desenho, a
pintura, a música, a imitação.

Associadas a essas ações, exploraremos a importância do afeto e do contato corporal, ou seja, a construção de
vínculos para promoção de um desenvolvimento saudável onde a criança sinta-se segura e confiante na conquista
de sua autonomia. Momentos como, por exemplo, do banho, do sono, da alimentação serão oportunidades de
compartilhamento e ampliação de saberes e consequentemente, de constituição cultural da criança.

Considerando-se que o brinquedo e a brincadeira são constitutivos da infância, além de a brincadeira caracterizar-se
como um dos principais meios de expressão que possibilita a investigação e a aprendizagem sobre as pessoas e o
mundo, (MEC,2012), valorizaremos o brincar, oferecendo oportunidades e criando espaços que favoreçam a
brincadeira como atividade sempre presente no cotidiano da criança, uma vez que a criança é o centro do
planejamento curricular.

Reconhecendo-se a importância do brincar como eixo norteador do desenvolvimento infantil, as atividades serão
desenvolvidas dentro da ação educativa intencional, por meio de jogos de manipulação: desde os industrializados
até os produzidos a partir de sucatas, jogos de simbolização envolvendo placas sensoriais, garrafas sensoriais com
diferentes materiais, alguns explorando o tato, o olfato, o sentido visual e o auditivo,caixa surpresa, Cesta do
Tesouro, expressão musical envolvendo dança e movimentos corporais, expressão plástica por meio de atividades
com tinta guache, exploração de diferentes texturas com contatos com gelatina, gel colorido, pintura com água,
confecção e manuseio de massinha produzida por meio de materiais inofensivos como farinha de trigo, anilina
colorida, suco em pó colorido, manipular brinquedos sonoros e coloridos que façam barulho, brinquedos de
empilhar, puxar, empurrar, objetos que flutuem na água, brinquedos que desmontam, blocos e argolas para
empilhar, bambolês organizados em forma de circuito para serem explorados como forma de desafio motor.

A Hora da História constitui momento de intensa estimulação e construção do pensamento, principalmente quando
envolve simultaneamente jogos gestuais e corporais. Desenvolveremos momentos de contação de histórias onde a
criança possa visualizar objetos concretos representativos dos elementos que compõe a história: fantoches de mão e
de dedos, bonecos de plástico e pelúcia, latas de alimentos, colher de pau etc.

Visitaremos e exploraremos de forma sistemática e planejada, os espaços que compõem a instituição escolar como
os quiosques, o pátio interno, os parques abertos e tanque de areia, objetivando interação com o espaço interno que
proporcione equilíbrio, diversão, segurança, contato com o mundo social e natural e ampliação do repertório
sensorial, vivenciando nesses espaços brincadeiras com os brinquedos próprios dos espaços, brincadeiras com
bolinha de sabão, cata-vento, objetos de brincar e construir como pás, funis, baldes e etc.

Oportunizaremos o contato sensorial com diferentes materiais de natureza diversa como: plástico, borracha,
madeira, massinha industrializada, material acrílico, algodão, etc.

Além das atividades já citadas, organizadas para os Semanários,está previsto em nosso planejamento curricular, em
forma de projetos organizados pela instituição escolar que em alguns casos envolverão as famílias das crianças,
visando uma formação consciente, organizada pela comunidade escolar, para uma atitude reflexiva, assim como as
Semanas Educativas com temas relacionados a assuntos presentes na sociedade Sendo para as crianças, motivo de
encantamento, brinquedos sonoros e coloridos, além de constituírem em direito da cri contemporânea que afetam
de forma direta as crianças e suas famílias. Acontecerão também nas sextas-feiras de todo o ano letivo, a Sexta em
Cena como proposta de promover momentos de interação e protagonismo, oportunizando a cada semana uma
apresentação musical/teatral de alternada turma.
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Pensando na proposta curricular organizado por meio de projetos, como um modo de organizar as práticas
querepresenta uma ação intencional, planejada e com alto valor educativo.

Os projetos inseridos na rotina do AGI-C, propostos pela instituição escolar, para o:

1º Trimestre:

Março – Linha do Tempo da Criança;

Abril-Estações do ano. Verão e suas influências e hábitos;

Maio -- Plantas – Germinação, cultivo, colheita e manipulação.

2º Trimestre

Junho – Estações do ano. Outono e inverno e suas influencias e hábitos;

Agosto – Olimpíadas e Paraolimpíadas Rio 2016

Setembro – Sustentabilidade água – seu ciclo no passado, presente e futuro.

3º Trimestre

Outubro – Estações do ano: Primavera

Novembro – Psicomotriciade através da música;

Animais: criação e sua evolução desde os dinossauros.

Dezembro - Profissões diurnas e noturnas.

A partir deste percurso percebemos o quanto é importante trabalhar com projetos na educação infantil, uma vez que
ao desenvolvê-los professores e crianças encontram-se envolvidos pela temática e podem aprender muito com o
encaminhamento das atividades e sua consecução.

Assim se cumprirá a necessidade de uma prática pedagógica em que se planeje previamente as atividades a serem
desenvolvidas, para que não se perca de vista os objetivos a serem alcançados, de modo que a prática pedagógica
tenha sequencia e permita que a criança atinja determinadas metas que serão acompanhadas e avaliadas de forma
contínua, por meio de diferentes modalidades, que irão compor documentação a Avaliação Individual e Coletiva,
que servirá de elemento para uma reflexão sistemática e análise dos trabalhos e projetos desenvolvidos.
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Agrupamento II A e II B

Professora: Jaqueline de Paiva Guimarães Carvalho Nogueira

Monitoras AGII A: Alessandra, Jessica, Rayane

“Cultivaremos antes de tudo, este desejo inato na criança de se comunicar com outras pessoas, outras crianças,
sobretudo o desejo de dar a conhecer à sua volta os seus pensamentos, seus sentimentos, seus sonhos, suas
esperanças. Então, aprender a ler, a escrever, familiarizar-se com o essencial daquilo que chamamos de cultura,
será para a criança uma função tão natural quanto aprender a andar”.

Célestin Freinet

Vejo que a infância é o período em que a criança deve se desenvolver através do brincar, para isso devemos estar
atentos às suas necessidades, oferecendo os estímulos necessários através da mediação e de um ambiente lúdico,
agradável, com afeto e compreensão. Lembrando que a criança tem suas necessidades próprias que devem ser
respeitadas por toda a sociedade. A criança é um sujeito pleno e único e vive em constante desenvolvimento físico,
cognitivo, afetivo e emocional. Possui uma natureza singular, que as caracterizam como seres que sentem e pensam
o mundo de um jeito próprio. No centro de educação infantil temos o dever de respeitar a diversidade, para que as
crianças possam viver sua infância brincando, sonhando e imaginando. Precisamos compreender conhecer e
reconhecer o jeito particular de cada criança. É necessário que se dê valor ao conhecimento prévio de cada criança
para que seu desenvolvimento seja integral.

Proporcionarei a descoberta de novos conhecimentos, pois é na escola que a criança começa a ter contatos com
várias diversidades culturais. Trabalharei na minha proposta pedagógica a concepção sócia interacionista e me
basearei na teoria de Vygotsky que propõe o desenvolvimento cognitivo que se dá por meio da interação social.
Através de projetos pedagógicos estimularei o agrupamento II A e B para que interaja com diversos ambientes
(espaços) e materiais.

Segundo Vygotsky há uma diferença entre o que a criança já sabe, e o que ela ainda não sabe, mas está prestes, a
saber. Sendo assim, proporcionarei atividades que promovam aprendizagens significativas para vida da criança.

O agrupamento II A, está composto por 36 crianças, com idades mescladas entre 1 ano e 8 meses à 3 anos de idade,
sendo 17 meninas e 19 meninos. O Agrupamento II B, é composto por 34 crianças, sendo 15 meninas e 18. Os
agrupamentos foram formados conforme a demanda local. Teremos crianças que já freqüentavam o CEI, algumas
que virão do agrupamento I, também teremos crianças que estarão tendo o primeiro contato com uma unidade
escolar, portanto procurarei realizar um trabalho no qual contemple estas duas realidades.

No período de adaptação meu objetivo será acolher e receber as crianças com atenção para que se sintam seguras.
Farei uma avaliação diagnostica para observar quais utilizam fraldas, então irei para o processo de retirada das
fraldas, fazendo uma parceria com a família. O trabalho do CEI x família é muito importante para o sucesso da
aprendizagem, pois ao se sentir segura a criança consegue interagir e expressar melhor seus desejos e vontades.
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Favorecer o desenvolvimento infantil nos aspectos físico, emocional, intelectual e social; possibilitar experiências
educacionais na escola, que favoreçam aos sujeitos buscarem melhores condições de vida, mediante a tomada de
consciência critica e ao exercício da cidadania; orientar o processo de tomada de decisões, apontando a trajetória

dos sujeitos, seus avanços, dificuldades, e possibilidades no sentido de indicar novos caminhos a serem percorridos.
(MEC, 1993).

Utilizarei estratégias para trabalhar as atividades pedagógicas e as brincadeiras. Trabalharei com grupos mistos,
meninos e meninas. De diferentes idades, para que formalizem a interação social diversificada. No cotidiano com
as crianças o cuidar e o educar andam juntos, mediarei os futuros conflitos através dos combinados que serão feitos
na roda de conversa em conjunto com a turma e historias. As atividades serão realizadas em ambientes adequados e
repletos de estímulos para aguçar a curiosidade das crianças, para aquisição de novos conhecimentos e atitudes, as
atividades serão desenvolvidas de forma criativa, de acordo com a maturidade e o processo da turma, e também por
me

io do dialogo. Realizarei os seguintes projetos para ampliar o conhecimento das crianças: Projeto linha do tempo
da criança: através dele falei o auto-retrato de cada criança utilizando guache, em roda iremos falar quais são as
partes do corpo, veremos a idade de cada um, trabalharei a higiene através de músicas, momentos de escovação,
teatro de fantoches, banho em boneca, confeccionaremos as fases da criança desde a mãe grávida até os 3 anos,
nesses cartaz usarei colagens de papeis diversos, pintaremos com cola colorida e giz. Confeccionaremos também
uma mascote menino e uma menina, incentivando o brincar e cuidado com ambos os gêneros além de especificar
suas características. Estação do ano verão: desenvolverei esse projeto através da roda de conversa onde iremos ver
características da estação como vestuário, alimentos, clima e a importância do sol, para isso iremos ver figuras e
revistas. Usaremos a pintura com guache para reproduzir a história dia de Sol. Realizaremos um desfile e também
um banho de mangueira. Plantas – germinação, cultivo, colheita e manipulação: iniciarei o projeto com um passei
pela escola onde iremos observar a natureza, colheremos folhas secas e sementes para trabalhar com colagens, a
importância do cuidado com as árvores será passado através de histórias. Veremos a seqüência da germinação
através do plantio de sementes como alface, guardaremos sementes diversas para ver suas diferenças entre elas,
finalizamos montando uma arvores com carimbos utilizando as frutas e guache.

Estação do ano Outono Inverno: abordaremos que o Outono é conhecido como as estações das frutas verão a
característica das frutas, pintaremos as frutas com molde vazado, teremos o dia da culinária com salada de fruta,
piqui nique ao ar livre, veremos também através de passeio ao redor do CEI e figura as características da estação
como folhas de coloração diferente. No inverno teremos desfile mostrando as roupas da estação, em roda falaremos
sobre a temperatura fria e geladíssima, observaremos através de figuras e passeio a vegetação ao nosso redor como
árvore sem folhas com os galhos secos verá quais alimentos são bons para esse momento, como chá ou leite quente.
Olimpíadas e Paraolimpíadas 2016: realizarei com as crianças uma mini olimpíada onde veremos um pouco dos
esportes como atletismo, apresentarei a bandeira do nosso pais e conheceremos suas cores e formas para isso
usaremos guache, giz e pais diversos, com a manipulação de material reciclado faremos a tocha olímpica, os
símbolos olímpicos, os mascotes Tom e Vinicius, medalhas prata, ouro e bronze. Psicomotricidade através da
música: faremos atividades que envolvam engatinhar, rolar, balançar, dar cambalhotas, correr , parar,
proporcionarei momentos onde eles terão que prestar atenção para que sigam o que a musica diz, com as letras das
musicas usarei os personagens para fazer uma caixa tátil para despertar a curiosidade das crianças, teremos
momentos de corrida, alem da competição entre os agrupamento. Estação Primavera: neste projeto proporcionarei
atividades de plantio de flores como os girassóis confeccionarão brinquedos como quebra cabeça, jogo da memória,
dominó e bingo das flores, com matérias diversificadas faremos mascaras de flores, através de par lendas, contos e
músicas iremos aprimorar a linguagem oral, confeccionaremos cartazes com diversos tipos de flores explorando as
cores e formas, finalizamos com uma apresentação musical para todos do CEI. Animais – criação e sua evolução
desde os dinossauros: iremos confeccionar animais á partir de matérias recicláveis, iremos ver os animais da
fazenda que sempre despertam o interesse de todos, farei mascaras dos animais preferido da turma, trabalharei o
cuidado e respeito ao animais através de um mascote com um peixe BETHA vivo, além de uma pesquisa com as
famílias sobre a relação deles com os animais. Profissões diurnas e noturnas: neste projeto irei estreitar o

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


http://pponlinesme.campinas.sp.gov.br
Pág.: 277/315

14/10/2016 às 20:38:38

relacionamento da família com a escola através de pesquisa e visita do familiar falando um pouco do sei trabalho,
irei apresentar em roda as profissões através de figuras, teremos um desfile das profissões onde será envolvido
todos os agrupamentos II do CEI, faremos também um cartaz de adivinhas para como, por exemplo : quem fabrica
o pão? Quem apaga o fogo? Quem faz comida na escola? Quem cuida da limpeza? , assim poderei trabalhar o
respeito com o próximo estreitando o vinculo com os próprios profissionais do CEI.

Além dos projetos teremos as seguintes Semanas Educativas: Semana da Energia e Meio Ambiente, falarei sobre
os temas, com matériais reciclados iremos confeccionar uma maquete sobre as fontes de energia solar, eólica e
hidrelétrica, além pinturas dos aparelhos que mais consumem energia. Semana Pipa sem Cerol mostraremos através
de cartazes os perigos da pipa com Cerol, farei uma pequena pesquisa com os pais sobre a importância do tema na
educação infantil, irei decorar a sala com pipas e rabiolas de diversas cores, finalizaremos com um dia de pipa sem
Cerol onde as crianças iram soltar pipa. Semana da família nesta semana em roda iremos ver quem são os
familiares das crianças, faremos um cartaz com diversos materiais ressaltando a importância da família na vida das
crianças, finalizaremos com uma apresentação musical. Semana da criança e Semana do teatro, abordarei
principalmente os direitos e deveres das crianças para isso usarei figuras e cartazes confeccionados por eles,
também teremos um resgate das brincadeiras antigas, como corrida do saco, pula corda, amarelinha, peão , bolinha
de gude, as famílias poderão vir para mostrar uma brincadeira diferente. Na semana do teatro irei resgatar os
clássicos em forma de teatro como os três porquinhos, chapeuzinho vermelho, João e o pé de feijão, depois irão
fazer um cartaz da peça que foi mais querida pelo grupo. Dia Mundial da Inclusão neste dia as professoras irão
fazer uma peça teatral abordando o tema depois em sala irei falar sobre o respeito com todos.

Esses projetos e semanas eduticativas irão me nortear para que seja despertado o interesse das crianças na defesa de
valores, como: o uso consciente da água, respeito pela natureza, boas práticas na relação com o meio ambiente,
conhecimento e preservação dos animais, preservação e defesa das plantas, alimentação saudável, identificação das
cores, formas geométricas, identificação de elementos da natureza (arvores, animais, plantas), música, noções de
quantidade, hábitos atitudes e valores, germinação, alimentação, plantio, respeito ao próximo.

A cultura infantil emerge do conjunto de relações que as crianças estabelecem entre si, na medida em que, ao
brincar, inventam códigos veiculados em trocas afetivas e intelectuais num processo incansável em que são capazes

de criar, recriar e transformar o uso de objetos e a percepção das circunstancia, atribuindo sempre significados
diferentes dos habitualmente previstos pelos adultos. Ou seja, “A cultura infantil e um produto coletivo dos grupos

infantis.” (HOFFMANN, 1996).

A partir dos projetos, proporcionarei para as crianças o contato com materiais e linguagem diversificadas como:
dramatizações, brincadeiras, jogos, danças, expressão corporal, enfim os projetos permitem que o meu trabalho seja
desenvolvido através das necessidades das crianças.

No CEI há vários espaços interativos que ajudam no aspecto social e podem ser utilizados para um planejamento
flexível. Isso faz com que possamos proporcionar diferentes experiências para as crianças. Os espaços são: casa de
bonecas, pátio (com brinquedos que estimula o equilíbrio, noção de espaço, criatividade e autonomia), quiosque
(local onde podemos fazer teatro de fantoches, culinária), parques, tanque de areia. Todos os dias serão
proporcionados um tempo, para que as crianças estejam nestes ambientes, salientando que estes espaços são
amplos. O professor além de ser fundamental para a formação do caráter das crianças vai além do educar e cuidar,
sendo ainda o mediador em busca de sua autonomia e conhecimento, incentivando sempre as novas buscas, através
de desafios e estimulo.

A avaliação será processual e continua onde poderei avaliar o meu trabalho e as crianças em todos os momentos.
Meu trabalho será apresentado através de registros escritos, fotos, vídeos, portfólios, cartazes e exposições; além
das apresentações culturais que serão abertas as famílias.
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Agrupamento II- C

Profª: Shirlei Araujo dos Santos

De acordo com HORN SOUZA MARIA DA GRAÇA, Inicialmente, é importante considerarmos que no Brasil, a
educação infantil percorreu um longo caminho, o qual, em certos momentos, vinculou-se á saúde e em seus
pressupostos higienistas; e em outros, á caridade e ao amparo a pobreza e, em outros ainda, á educação.

Como consequência da própria trajetória histórica da Educação infantil, diferentes momentos emergiram nas
propostas de trabalho desenvolvidas nas instituições de educação infantil no Brasil. A produção científica foi
largamente ampliada, e as pesquisas sobre a infância, em suas diferentes dimensões, influenciaram muito o
referencial pedagógico para essa etapa de ensino.

Hoje temos um novo ordenamento legal iniciado com a Constituição de 1988 que se desmembra através do
Estatuto da Criança e do Adolescente (1990),pela Lei Orgânica da Assistência Social (1993) e pela Lei de
Diretrizes e Bases da Educação(LDB,1996).Como resultado disso,um novo status é conferido á criança,garantindo-
lhe direitos e tratamento de cidadã.

Segundo o RCNEI (Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil) a concepção de criança é uma noção
historicamente construída e consequentemente vem mudando ao longo dos tempos, não se apresentando de forma
homogênea nem mesmo no interior de uma sociedade e época.

A criança como todo ser humano é um sujeito e histórico e faz parte de uma organização familiar que está inserida
em uma sociedade, com uma determinada cultura em determinado momento histórico. É profundamente marcada
pelo meio Social em que se desenvolve, mas também o marca.

Para Vygotsky, a natureza humana só pode ser entendida quando se leva em conta o desenvolvimento Sociocultural
dos indivíduos. Não existe um individuo crescendo fora de um ambiente cultural. Desde o nascimento, o bebê passa
a integrar uma comunidade marcada por hábitos, gestos, linguagens e tradições específicas, que orientam os rumos
do desenvolvimento infantil.

A Proposta Pedagógica do CEI Nave mãe Pierry Weil será projetos e sócio Interacionismo, que considera a criança
como um ser Social, e produtor de cultura, valorizando as trocas entre seus pares, interagindo no ambiente, que se
desenvolve principalmente através das relações de troca entre crianças maiores com crianças menores,
criança/criança, criança/adulto,e criança com o meio o qual está inserido.

É necessário explorar mais profundamente o papel das interações com os outros, na construção de ambientes de
aprendizagem ricos.Crianças não aprendem apenas explorando o ambiente, mas também dialogando, recebendo
instruções, vendo o que os outros fazem e ouvindo o que dizem.” O conhecimento pronto estanca o saber e a
dúvida provoca a inteligência”.(Vygotsky,1987).

O Agrupamento II C, está composto por 32 crianças. A turma apresenta um número semelhante entre meninos e
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meninas, de acordo com a demanda local. Vale ressaltar um maior número de crianças menores, considerando que
estes números correspondem as rematrículas de crianças advinda do AGI.

A organização das crianças nos agrupamentos dá-se de acordo com a demanda local, respeitando as necessidades
do público atendido.

Durante o ano de 2016, pretendo diversificar as experiências vivenciadas pelas crianças, agrupando crianças
maiores com menores, ora em grupos grandes, ora em grupos pequenos e coletivamente. Através da ação conjunta
com as professoras dos demais agrupamentos pretendo realizar um planejamento para desenvolver atividades que
possibilitem trocas, promovendo a interação com os demais agrupamentos possibilitando que haja trocas entre
crianças e educadores, através de atividades coletivas como: resgate de brincadeiras tradicionais, gincanas,
contação de histórias, dramatizações, culinária e musicalização. Pretendo promover um ambiente letrado com a
turma, através do uso de diferentes gêneros textuais: Jornais, revistas, livros, gibis, receitas, rótulos de embalagens,
CDs e DVDS de filmes infantis, vídeos da rotina das crianças, gravar apresentações feita por as crianças e
apresenta-las nos momentos de vídeo, para que reconheçam a si e aos outros, favorecendo a construção da
identidade e auto-estima. Passeios e atividades dirigidas nos espaços externos tais como: Quiosque, casinha de
bonecas, pátio, sempre mediando orientando as crianças sobre como devemos utilizar estes espaços, brincando com
os devidos cuidados conforme combinados estabelecidos em sala, e deixando-os em ordem, para que outras turmas
encontrem-as organizadas para que possam utilizá-lo também. Farei o uso dos espaços internos: pátio, refeitório,
sala de aula, promovendo brincadeiras direcionadas, brincadeiras livres, socialização com demais agrupamentos.
Organizando estes espaços de maneira que o mesmo seja um segundo educador.

Irei desenvolver a rotina diária, de maneira significativa para a aprendizagem das crianças, através de fotografias de
atividades que desenvolvem na rotina diária no CEI, com o objetivo que as crianças se compreendam como o
sujeito principal de todas as atividades que ocorrem no CEI, possibilitando que entendam o que acontece em cada
momento da rotina, que se localizem no tempo e no espaço, entendendo o que acontece, antes, durante e depois,
qual atividade desenvolvida em cada dia semana. Durante o desenvolvimento da rotina farei o uso da roda da
Conversa momento da história, calendário, chamadinha, quantos somos como está o tempo, sorteio do ajudante do
dia, que será identificado com uma viseira. Os combinados serão elaborados e registrados conjuntamente com as
crianças através de desenhos, durante a roda da conversa, faremos uma avaliação para que identifiquem atitudes do
grupo que são legais, e atitudes que não são legais, e farão os registros, para que possamos construir o cartaz dos
combinados, dispondo-os em cores diferentes, a fim que possam identificá-los. Irei desenvolver atividades como:
recorte; pintura; colagem; desenho; modelagem; construção com sucata; brincadeiras; faz de conta; teatro; jogos.

As atividades serão organizadas de maneira que a criança tenha uma aprendizagem significativa diversificando os
materiais e utilizando as diferentes linguagens de maneira que as crianças possam expressar-se.

“Valorizamos o espaço devido 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 atividade , e a seu

potencial para iniciar toda a espécie de aprendizagem social , afetiva e cognitiva. Tudo isso contribui para uma
sensação de bem estar a 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”.(Malaguzzi,1984)

Pretendo possibilitar que as crianças tenham contato com diferentes materiais, a fim que possam ampliar seus
conhecimentos, aguçando os sentidos e a criatividade. Materiais naturais, manufaturados, industrializados: lápis
grafite; lápis de cor; caneta hidrocor; pincel; guache; cola, gliter; cola colorida; giz de cera; giz de lousa; tesoura;
revistas; jornais; gibis; livros; barbante; canudo; palitos; bexigas; lantejoula; E.V.A; diferentes tipos de folhas:
Verdes; secas; argila;gesso;lixa; algodão; grãos; papéis diversificados;brochas; rolos de pintar; esponja; areia; fita
crepe; materiais recicláveis; papéis de diferentes tamanhos; caixas de papelão. Pretendo estimular o raciocínio
lógico matemático através de brincadeiras, jogos cooperativos, jogos competitivo, jogo da memória, jogos de
classificação, seriação.
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Durante o ano de 2016, pretendo diversificar as experiências vivenciadas pelas crianças, agrupando crianças
maiores com menores, ora em grupos grandes, ora em grupos pequenos e coletivamente para trabalhar os projetos:
Linha do tempo de cada criança, com o objetivo de desenvolver valores diante de suas características individuais
em relação ao outro. A identidade e a historia de cada. Relações com familiares, e demais pessoas. Estação do ano:
Verão e sua influência e hábitos, despertaremos em nossas crianças o interesse pela preservação da natureza,
diferenciando as estações e sua visibilidade para a vida do homem e os seres viventes. Plantas – Germinação,
Cultivo, Colheita e Manipulação. Estações do ano outono inverno e suas influências. Este projeto proporcionará
momentos onde trabalharemos as diferenças entre lugares frios e quentes, a importância do sol. Pralimpíadas Rio
2016. Este projeto terá como objetivo conscientizar o aluno da importância do esporte no Brasil e no mundo e
como o esporte pode nos ensinar: Psicomotricidade através da musica. Nosso objetivo será promover atividades
fundamentadas nos conceitos da psicomotricidade através do explorar criar, brincar, imaginar, sentir, e
compreender e aprender. Estação do ano – Primavera suas influencias e hábitos. Este projeto nos ajudará a
conscientizar as crianças pela preservação do meio ambiente, atentando para as formas de vidas presente no
mesmo. Animais – Sabemos que os animais têm forte presença no dia-a-dia das crianças, desenvolveremos
atividades que despertem o respeito pelos animais através de músicas, desenhos animados, jogos, histórias e
brinquedos. Profissões – Diurnas e noturnas. Este projeto visa apresentar às crianças diversas profissões e a
importância social de cada uma delas. Trabalharemos também com as semanas educativas. Semana da energia
cidadania e meio ambiente: Conscientizarei as crianças no uso dos recursos naturais zelando pelo meio ambiente e
aprendendo sobre o consumo consciente. Dia Mundial de Educação Exclusiva. A educação infantil deve tornar
acessível a todas as crianças que a freqüentam, indiscriminadamente, elementos da cultura que enriqueçam o
desenvolvimento da criança com necessidades especiais. Semana educativa da Pipa sem Cerol. Nosso objetivo será
conscientizar as crianças dos riscos que a pratica do uso do cerol pode causar as pessoas. Semana da Família. Nesta
semana abriremos a escola para a comunidade e faremos apresentações de musicais, danças e coreografias para os
familiares. Semana Pela Cidadania das Crianças. Conscientizaremos as crianças de seus direitos de acordo com a
Constituição Federal de 1988 e do E.C.A. Semana do Teatro. Proporcionarei conto de histórias em ambientes
diversificados, com a apresentação de teatros para que desenvolva a sua imaginação e criatividade. Semana da
Criança. Proporcionaremos atividades diversificadas com vários eventos alegres e dinâmicos, tais como: gincana
com os agrupamentos, brincadeiras, etc.

No decorrer de minha prática pedagógica utilizarei os registros de maneira contínua e sistemática, como
possibilidade para reavaliar o trabalho por mim desenvolvido, servindo de instrumento para observar o
desenvolvimento das crianças, tanto individual quanto coletivo, dando vozes as famílias, no decorrer dos projetos
desenvolvidos. Pretendo utilizar as seguintes estratégias para documentar o trabalho por mim realizado: Plano de
Ensino, Projetos permanentes, Projetos do interesse das crianças, registros das observações realizadas, fotografias,
registros da participação das famílias no decorrer dos Projetos, diário de frequência, caderno de recados e relatórios
individuais de desenvolvimento da criança.

Estes documentos são publicados as famílias, equipe gestora, NAED/SME, uma vez que se tratando de uma
instituição Pública de Ensino, Famílias, comunidade, e demais interessados podem ter acesso a este tipo de
documentação.

De acordo com BARBOSA E HORN Através dos Projetos de trabalho, pretende-se fazer as crianças pensarem em
temas importantes de seu ambiente,refletirem sobre a atualidade considerarem a vida fora da escola. Eles são

elaborados e executados para as crianças aprenderem a estudar , a pesquisar, a procurar informações, a exercer a
crítica, a duvidar,a argumentar, a opinar, a pensar , a gerir as aprendizagens,a refletir coletivamente e, o mais

importante, são elaborados executados com as crianças e não para as crianças (2008, p.34)
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PROFESSOA: MIRIAM FERREIRA MALAFAIA

AGRUPAMENTO II – D

O principio norteador de um projeto pedagógico é sempre sua intencionalidade. Nele estão contidas as tendências
pedagógicas praticadas na escola, bem como o sistema de avaliação e a prática disciplinar desenvolvida pelos
professores. O trabalho pedagógico que o projeto explicita tem como meta, a preparação e a capacitação política
dos cidadãos de uma nova sociedade, que se deseja mais justa e humana, bem como estabelecer prioridades de
atuação, objetivos específicos, metas e responsabilidades que vão definir o plano de ação para o ano vigente.

“O ponto que nos interessa reforçar é que a escola não tem mais possibilidade de ser dirigida de cima para baixo e
na ótica do poder centralizador que dela as normas, exerce o controle burocrático.` A luta da escola é para a

descentralização em busca de sua autonomia e qualidade. (VEIGA, ILMAR PASSOS ALENCASTRO, 1998 pag.
15)

O agrupamento II será uma sala formada por crianças oriundas do agrupamento I, outras que nunca frequentaram a
creche e também por crianças que já freqüentaram no ano de 2015. Encontram-se na faixa etária de 1 ano e 8 meses
até 3 anos. O atendimento diário acontece inicialmente às 7 horas e estende-se até as 17 horas de segunda a sexta-
feira. Para a formação do agrupamento a direção fez uso do critério da aleatoriedade. Em nosso agrupamento
teremos uma criança com Síndrome de Down, Será acompanhada pela Professora de educação especial; atualmente
já participa de atividades na APAE (Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais) uma vez por semana. O
processo de desenvolvimento da criança com Síndrome de Down acontecerá através da interação social. Incluir
significa oportunizar e habilitar essas crianças a realizarem todas as suas potencialidades, minimizando as
inferioridades resultantes de sua dificuldade.

“A creche é um dos contextos de desenvolvimento da criança. Além de prestar cuidados físicos, ela cria condições
para o desenvolvimento cognitivo, simbólico, social e emocional. O importante é que a creche seja pensada não
como instituição da família, mas como ambiente de socialização, diferente do familiar. Nela se da o cuidado e a

educação de crianças que vivem, convivem, exploram, conhecem, construindo uma visão de mundo de se mesmas,
constituindo-se como Sujeitos.” (OLIVEIRA,1992)

A rotina diária será apresentada as crianças no inicio do dia. Iniciaremos com a roda de conversa. A hora da roda
acontecerá diariamente, será muito importante para a organização do trabalho pedagógico e/ou desenvolvimento
intelectual, emocional e social das crianças. Na roda receberemos as crianças, proporcionando sensações de
acolhimento, segurança e de pertencer aquele grupo aos pequenos que vão chegando, através das músicas,
brincadeiras simbólicas, objetos, figuras, perguntas para estimular o diálogo e a comunicação das crianças.
Utilizaremos brincadeiras tais como: estátua, corridas de obstáculos, e circuito, fará mímicas, gestos, danças
coreografadas, imitando os sons dos animais. A brincadeira é para a criança um espaço de investigação e
construção do conhecimento sobre si mesma e sobre o mundo. Brincar é uma forma de a criança exercitar sua
imaginação. Uma das propostas de trabalho será a construção coletiva dos combinados de sala, possibilitando uma
vivencia harmoniosa e fazendo com que haja reflexão respeito das regrinhas de convivência dentro do ambiente
escolar. As atividades em sala serão em grupo de crianças menores com maiores, às vezes só menina, só meninos,
outras vezes grupos mistos; quando se trata de atividades ou brincadeiras dirigidas às crianças interagem entre si
sem distinção de sexo, tamanho ou faixa etária. Para VYGOTSKY o pensamento a sensibilidade, a imaginação, a
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perspectiva, a instituição e cognição devem ser trabalhadas de modo integrado visando o desenvolvimento das
habilidades criativas das crianças que são inatas, pois a criatividade humana não é exceção, privilegio de poucos
gênios, como somos levados a crer.

“Segundo a concepção de educação em que se acredita, a rotina poderá ser instrumento de libertação, autonomia
ou de heteronímia, dependências. Mas sempre será constitutivas e mantenedoras do processo educativo.”

(FREIRE, 1998 pag 46)

Alguns já têm autonomia para guardar e reconhecer seus pertences, eles tiram o caderno da mochila, guardam e
identificam suas chupetas, copos, escovas de dente, roupas, colocam tênis, chinelo e sandálias, tudo isso
supervisionados e orientados por nós educadores. As crianças menores ainda precisarão de nossa ajuda em vários
aspectos, principalmente os motores. Observar com atenção o processo de interação de cada criança levando em
consideração as fases do desenvolvimento, estudado por PIAGET e VIGOTSKY, visando à socialização e
aprendizado do grupo, principalmente através das intervenções pedagógicas pertinentes a cada atividade de
aprendizagem aquelas que favorecem o desenvolvimento cognitivo, afetivo e social da criança, as atividades que
realizaremos na creche serão atividades de aprendizagem inclusive as ações de rotina. A educação da criança
pequena envolve simultaneamente dois processos complementares e indissociáveis: educar e cuidar. As crianças
desta faixa etária como sabemos tem necessidade de atenção, carinho e segurança. Cuidar é um momento em que as
monitoras se apropriarão do ambiente para higienização do corpo, sono, alimentação, usando como instrumento
músicas, historia, entre outros, promovendo um ambiente acolhedor, seguro e alegre. Onde ofereceremos
experiências adequadas às crianças de cada idade, respeitando a individualidade de cada uma. Por isso utilizaremos
bem os espaços disponíveis na creche. Para sairmos da sala orientaremos as crianças a se deslocarem livremente,
não utilizaremos fila, acreditamos que através do dialogo e boa orientação as mesmas consigam se deslocar pela
creche com tranquilidade. A forma com que o ambiente está planejado é também muito importante no
desenvolvimento dessas atividades, afinal os espaços utilizados na creche serão: quatro parques, refeitório, pátio,
dois quiosques, dois solários, sala com brinquedos, palco para teatro, dois tanques de areia, áreas com pneus, e
casinha de boneca. Os espaços serão organizados permitindo, o desenvolvimento de diversos aspectos como:
interação, socialização, o cognitivo, o estimulo e a imaginação. Nas brincadeiras ao ar livre acontecerão grandes
descobertas como o formigueiro, insetos, borboleta que repousa nas flores, um pássaro que fez ninho na árvore, as
flores do jardim de pneus que cresceram as diversidades das plantas na área externa, dentre outros. Quando formos
registrar essas saídas nos apropriaremos das observações de como as crianças se desenvolvem nos quesitos de
coordenação motora, lateralidade, e viso motor. No refeitório o momento das refeições será rico em possibilidades
de socialização, interação e autonomia. Colocaremos em prática a lavagem das mãos antes das refeições e a
higienização com álcool gel, utilização correta dos talheres, incentivaremos as crianças a comer sozinha saborear as
variedades dos alimentos e frutas. Para realizar minha pratica pedagógica faremos uso de brincadeiras e atividades
diversificadas interagindo as crianças com os agrupamentos I e III, bem como o convívio com os monitores e
demais funcionários, nessas atividades procuraremos desenvolver a lateralidade, o lúdico, o movimento do corpo, a
música e a arte. Brincaremos muito de roda, pular, cantar, rolar e outras atividades a partir do domino do próprio
corpo. Manipularemos diferentes materiais tais como, massa para modelar, palitos, materiais recicláveis, revistas, e
outros que estimulam a criatividade. Para que ocorra a real construção de aprendizado e conhecimento, é muito
importante a questão de como agrupar as crianças nas atividades propostas, as vezes em roda no chão outras vezes
grupos pequenos, integrando crianças maiores com menores, visando a interação e a troca de experiência para
construção de conhecimento e socialização. O trabalho com projetos terá como objetivo ajudar as crianças a
encontrarem um sentido mais profundo e completo, dos conhecimentos do seu próprio ambiente e das experiências
que mereçam a sua atenção. Para este ano de 2016 iremos desenvolver os seguintes projetos:

Linha do tempo de cada criança. Projeto que visa entender que a vida é um processo de continuidade do passado
e do presente, desenvolvendo valores diante de suas características individuais em relação ao outro. A identidade e
a historia de cada um não se constrói no vazio, mas, se molda nos limites, das outras referencias que nos
constituem, nossas relações com familiares, e demais pessoas. Dessa forma o ensino aprendizagem torna-se
prazeroso e eficaz. Estação do ano: Verão e sua influência e hábitos, Nossas crianças estão crescendo, pensando
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assim será necessário despertar a conscientização pela natureza, diferenciar as estações e sua visibilidade para a
vida do homem e os seres viventes. Plantas – Germinação, Cultivo, Colheita e Manipulação.

Este projeto pauta-se na necessidade em criar condições, mecanismos e atividades que permitam ao alunos da
educação infantil ver com outros olhos a natureza, as árvores e as plantas que estão ao seu redor, inclusive no
próprio ambiente escolar, visto que a maioria dos educando, não preserva o meio ambiente, por não se sentir
tocados, instigados, ou curioso, apenas se apropriam dos frutos que as árvores produzem, sobem nas árvores ou as
utilizam devido à sombra. Estações do ano outono inverno e suas influências. Este projeto proporcionará
momentos onde trabalharemos as diferenças entre lugares frios e quentes como a importância do sol, estado da
água, sendo assim apresentar os tipos de vestuários e alimentação de acordo com a época. Olimpíadas e
Paralimpíadas Rio 2016. As olimpíadas será um acontecimento que chamará a atenção das crianças,
principalmente, porque o Brasil será a sede deste grande evento. Este projeto terá como objetivo conscientizar o
aluno da importância do esporte no Brasil e no mundo, valorizar os costumes e tradições de diferentes países,
povos, e etnia. Desenvolver valores importantíssimos que o esporte pode nos ensinar: Cooperação, Participação,
Voluntariado, Respeito, Comprometimento e inclusão das diferenças. Psicomotricidade através da musica. Nosso
objetivo será promover atividades fundamentadas nos conceitos da psicomotricidade, através do explorar criar,
brincar, imaginar, sentir, e compreender e aprender, adquirir consciência do próprio corpo e das possibilidades de
expressar-se por meio deles. Por meio da musica e da dança visaremos novas forma de aprendizagem mais leves,
mais divertidas, de modo que a criança possa criar e fantasiar sem medo, onde poderão se expressar e se comunicar
de diversas formas, expondo sem medo seus sentimentos e pensamentos. Estação do ano – Primavera suas
influencias e hábitos. Este projeto nos ajudará enquanto educadores a refletir e discutir medidas juntos com as
crianças nos conscientizando e multiplicando esses conhecimentos, despertando o interesse pela preservação do
meio ambiente, atentando para as formas de vidas presente no mesmo. Animais – Criação e sua evolução desde os
dinossauros.

Os animais têm forte presença no dia-a-dia das crianças, sejam de forma física ou através de músicas, desenhos
animados, jogos, histórias e brinquedos. Alem disso possuem um importante caráter de identificação de suas
vivências pessoais e sociais. Portanto. Profissões – Diurnas e noturnas. Este projeto visa apresentar às crianças
diversas profissões e a importância social de cada uma delas, objetivando o conhecimento das diversas áreas
profissionais, assim como reconhecimento respeito e cooperação em relação às pessoas em suas diferentes funções.
Iremos trabalhar com as semanas educativas. Semana da energia cidadania e meio ambiente Conscientizarei as
crianças no uso dos recursos naturais zelando pelo meio ambiente e aprendendo sobre o consumo consciente. Dia
Mundial de Educação Exclusiva. A educação infantil deve tornar acessível a todas as crianças que a frequentam,
indiscriminadamente, elementos da cultura que enriqueçam o desenvolvimento da criança com necessidades
especiais. Semana educativa de brincadeiras com ``Pipa sem Cerol``. Nosso objetivo será o de conscientizar as
crianças quanto ao modo corretor de brincar com pipa, identificando os perigos e riscos dessa diversão. Semana da
Família. Nesta semana faremos apresentações de musicais, com danças e coreografias para os familiares Semana
Pela Cidadania das Crianças. Segundo a Constituição Federal de 1988 e do E.C.A. toda criança deverá ser
considerada sujeito de direito. Semana do Teatro. Proporcionarei de conto de histórias em ambientes
diversificados, com a apresentação de teatrinhos usando roupas, sapatos, bolsas, fantasias, e outros objetos para que
a desenvolva a sua imaginação. Semana da Criança. Proporcionaremos atividades diversificadas com vários
eventos alegres e dinâmicos, tais como: gincana com os agrupamentos, brincadeiras, fartas de interações onde
acolham espontaneamente a participação de todos. Escola Aberta. Tem como objetivo expor todas as atividades
realizadas pelas crianças nos projetos desenvolvidos durante o ano letivo, contaremos com a participação dos pais e
familiares. A avaliação é um processo natural e contínuo do educador em que a todo o momento consciente ou
inconsciente estamos nos avaliando. Nossas ações, gestos, pensamentos e palavras são mediados por processos
internos de avaliação constante. Desta forma a auto avaliação do educador é parte essencial para a busca de
interação, que visa à educação de qualidade. Procurarei registrar diariamente o meu “fazer pedagógico”, pois
através dele reestruturarei toda minha prática em sala de aula. Deixarei o semanário a disposição da equipe gestora
para que juntas possamos traçar novas diretrizes e melhorias do nosso trabalho. Toda equipe pedagógica visa um
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trabalho conjunto.
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AGRUPAMENTO II E

PROFESSORA: VALDIRENE B. DOS SANTOS

Neste relato fica claro o esforço do professor na introdução de desafios para criar uma zona de desenvolvimento
proximal por meio da brincadeira. Na ação livre de transportar blocos de um lado para o outro, um novo problema
colocado pelo professor enriquece a experiência da criança que se esforça na construção de um caminho,
mobilizando habilidades mentais para solucioná-lo. Venguer (1988, p274) comenta a importância de o professor
auxiliar o aluno na consecução de seus projetos. Em todos os momentos o autor demonstra a importância do
planejamento, da previsão de um modelo idealizado do que se vai construir antes de partir para a ação. Esse esforço
mental de imaginar o que se vai produzir é o que colabora para o desenvolvimento da inteligência e da criatividade.
Entretanto, se a criança desconhece formas concretas de traduzir na prática o modelo idealizado, não há
possibilidade de concretizá-lo.

AGII E será composto por trinta e cinco crianças de período integral das sete da manhã às dezessete horas da tarde,
com faixa etária de um ano e dez meses até três anos, são crianças que já freqüentaram esta instituição antes, ou
seja, poucas crianças que iniciaram pela primeira vez na creche, no agrupamento têm dezessete meninas e dezoito
meninos, a vaga deles acontece por cadastro, são crianças moram nas proximidades da creche. As maiorias das
crianças que eram do berçário já conseguem se alimentarem sozinha procura experimentar novos alimentos.
Gostam de cantar, dançar e ouvir música de roda adora o tanque de areia e a casinha de boneca. São crianças
interessadas e participativas gostam de ouvir história e fantoches. Na sala seremos em uma professora de meio
período e três monitoras do período integral.

Nesse agrupamento II serão realizadas diversas atividades lúdicas. As idéias e as ações que as crianças adquirem
provêm do mundo social em que vive incluindo a família e o seu círculo de relacionamento, o currículo
apresentado pela escola, as idéias discutidas em sala, os materiais e os pares. Os conteúdos veiculados durante as
brincadeiras infantis bem como temas de brincadeiras, os materiais para brincar, as oportunidades para interação
social e o tempo disponível são todos fatores que dependem basicamente do currículo proposto pela escola.
Normalmente a criança, precisa de tempo para elaborar as idéias que encontra. Esse fator é bastante negligenciado
pela maioria das escolas que privilegiam as atividades orientadas. Organizaremos as crianças através da rotina
diária começando pela roda da conversa e chamada, cantigas de roda, seguiremos as atividades propostas,
separando as crianças em pequenos grupos de preferência misturando meninos e meninas em diferentes idades. No
cotidiano serão estabelecidas situações de cuidados básicos com as crianças visando o cuidado com sua
alimentação e higiene pessoal, tendo em foco o educar de forma que elas se sintam protegidas.

Para nortear esse trabalho desenvolveremos os seguintes projetos: Linha do tempo da criança, o projeto visará
entender que a vida é um processo de continuidade do passado e do presente desenvolvendo valores diante de suas
características individuais e em relação ao outro .Trabalharemos através de pintura com os pés, pesquisas das
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famílias através de fotos do antes e depois e exame do pezinho para o nosso painel, caixa do espelho , pintura de
molde vazado do corpinho, experimentação (tátil, olfativa, degustativa) para percepção do corpo e das interações
que ele estabelece recorte de revista masculino e feminino e confecção de cartaz. Semana da energia e cidade e
meio ambiente. Trabalharemos com as crianças de onde vem nossa fonte de energia, mostraremos através de
objeto concreto como era utilizados a máquina de escrever e mimeógrafo, energia solar, eólica e energia elétrica,
faremos pesquisa de campo quais objetos em casa utilizam energia elétrica. Estação do ano Verão suas
influências e hábitos: Compreender fenômenos da natureza. Entender a diferença entre lugares frios e quentes. A
importância do sol. Conhecer o estado da água. Saber identificar o tipo de vestuário e alimento adequado ás
estações. Desenvolver a linguagem oral. Desenvolver a atenção e o raciocínio. Desenvolver a coordenação motora,
a percepção auditiva e visual. Levar a criança a conhecer e diferenciar as estações do ano despertando a
importância de cada uma para nossa vida além de embelezar a natureza. Atividade a serem realizada mostraremos
vários tipos de roupas tais como biquíni, sunga, maiores, camisetas, vestidos, saída de praia, chapéu óculos de sol,
recorte e colagens, proporcionaremos um lindo desfiles no pátio, mostraremos através da roda diária o calendário
do tempo, contaremos história, levaremos as crianças para fazer integração com outro agrupamento no tanque de
areia com molhada e brincadeira com borrifador. Projeto plantas – germinação, cultivo, colheita e manipulação.
Diagnosticar quais são os conhecimentos prévios das crianças quanto à importância das árvores e das plantas para o
Meio Ambiente. Despertar a atenção das crianças para os tipos de plantas existentes ao nosso redor. Promover
momentos lúdicos com brincadeiras, músicas, jogos e atividades culturais. Promover a observação, enfatizar os
valores, a fantasia e a criatividade. Ampliar conhecimentos referentes ao meio ambiente. Proporcionar
conhecimentos como as formas, medidas, quantidade, e tamanhos. Propiciar que enfatizem a oralidade. Utilizar a
tecnologia, mídias como meio de aprendizagem. Faremos plantio de feijão no copinho com as famílias, confecção
de painel, história do João pé de feijão culinária salada de frutas. Dia mundial pela educação inclusiva.
Trabalharemos um teatro com as professoras sobre a inclusão. Projeto; Outono Inverno: Vamos estimular de
formas concretas o gosto pela as frutas e abordaremos a importância de cada fruta para um bom funcionamento do
nosso corpo. Explorar formas, tamanhos e cores das frutas Explorar aromas e sabores, desenvolver percepção
gustativa, história de onde vem as frutas da época, faremos pinturas com moldes vazados, degustação das frutas,
cheiro e peso. Semana educativa de brincadeiras com pipa sem cerol: Iremos proporcionar momentos lúdicos e
transforma a pipa uma brincadeira divertida e não como algo perigoso que é o cerol, iremos conscientizar as
crianças sobre o risco do uso do cerol levaremos as crianças ao campo para soltarem as pipas e diversas
brincadeiras. Projeto Olimpíadas e Paraolimpíadas Rio 2016: Envolver os alunos em atividades saudáveis
desenvolvendo espírito esportivo e gosto pelo esporte. Reconhecer o direito de participação sem discriminação de
todos os povos, raças e deficiência física.

Projeto: Psicomotricidade: Elaboraremos atividades que leve a criança interagir com outras crianças,
promovendo o seu desenvolvimento motor e cognitivo. Explorar a possibilidade de gestos e ritmos corporais como
meios de expressão e comunicação. Adquirir a imagem positiva de si; ampliando a autoconfiança, auto-estima,
colocando em pratica a autonomia. Desenvolver agilidade, atenção prontidão de reação e coordenação motor.
Estimular a atenção espírito de equipe e lateralidade. Semana da família: Faremos diversas apresentações de
dança no palco, terá várias brincadeiras com brinquedos locados, barracas de comes e bebes para as famílias
prestigiarem nosso trabalho e a sua participação na escola junto dos seus filhos. Projeto Primavera: Despertar o
interesse pela preservação do meio ambiente assim como as formas de vida e sua sobrevivência. Observar o meio
natural, desenvolvendo a curiosidade e a pratica investigadora de cada criança. Incentivar o respeito pelas flores,
conhecer as estações do ano e identificar as partes das plantas. Semana pela cidadania das crianças: Faremos
diversas atividades lúdicas como confecção de brinquedos e brincadeiras. Projeto Animais: Observar, descrever e
comparar as características de animais que existem em ambientes próximos, e também conhecer os que vivem em
lugares distantes. Estudar a vida desses animais, e sua importância para o meio ambiente. Semana do teatro:
Proporcionaremos histórias de fantoches apresentarei teatrinho na sala ou no palco, faremos teatro com fantasias
momentos onde as crianças apresentem e contracenem com as professoras, será feito apresentação para a
comunidade. Projeto Profissões: Mostrar às crianças as diversas profissões e sua importância para a sociedade,
despertando a curiosidades das crianças com em relação às profissões dos seus pais e seus colegas através das
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profissões valorizarem e respeitar as demais profissões e também desenvolver o raciocínio lógico a expressão oral e
a corporal, coordenação motora, percepção auditiva e visual da criança.

Escola aberta. Faremos exposições com todas as atividades de todos os projetos para que as famílias possam fazer
visitas e observaremos trabalhos de conclusão anual.

Estratégias Estimular as crianças o interesse pelas brincadeiras de roda, brincadeira de faz - de –conta, brincadeira
com peças de montagens, leitura livre, manuseio de revistas, giz de lousa no chão, confecções de cartazes coletivos,
Quem sou eu, data de aniversário, auto-retrato, estimula sobre a higiene pessoal, fazer confecção de cartaz sobre
linha do tempo, explicar sobre gênero menino e menina ,brincadeira com peças de montagens, leitura livre,
manuseio de revistas, giz de lousa no chão, confecções de brincadeiras dirigidas como ovo choco, esconde-
esconde, coelhinho sai toca, brincadeira com bexigas, bolinhas coloridas, brincadeira com bolinha de sabão
confecção de brinquedo rabo de gato peteca, confecção de massa de modelar, piquenique, confecção de cartaz em
cada encerramento de projeto, faremos atividades do tempo ensolarado, chuvoso, nublado .Todos os dias na roda.
Chamadinha com o nome identificado a escolha deles para colocarem no mural de chamada Propor brincadeiras de
noção de espaço alto, baixo, lento, rápido, mesma velocidade.

Avaliação e Registro

A cada trimestre será elaborado uma ficha de avaliação individual contendo dados relevantes sobre o
desenvolvimento do aluno e apresentará para os pais

A avaliação das crianças será realizada por meio de observação diária e registros no decorrer de todos os projetos.

Referência Bibliográfica

TIZUKO MORCHIDA KISHIMOTO; Vénguer, L, e Vénguer, A. EL hojar: uma escuela de pensamento.
Moscou: Editorial Progresso.1988

PROFESSORA: ELISÂNGELA

AGRUPAMENTO: III-A

A expansão da Educação Infantil (0 a 6 anos) no Brasil e no mundo, mostra uma sociedade mais consciente da
importância da primeira infância. De acordo com o referencial Curricular nacional para a Educação Infantil, o
educar e o cuidar não podem e não devem estar desvinculados. Acrescenta-se ainda o brincar, pois, educar e brincar
são funções fundamentais e indispensáveis para o desenvolvimento agradável e saudável da criança. A infância,
sendo a primeira etapa da existência humana, caracteriza-se por uma importantíssima fase do desenvolvimento, de
constituição da personalidade, com conseqüência na formação de sua vida adulta. Segundo o biólogo e psicólogo
suíço Jean Piaget, o indivíduo em interação com o meio físico e social constrói o conhecimento e a inteligência.

Portanto entendo infância como um período em que o desenvolvimento e a aprendizagem do ser humano
acontecem através da ação sobre o meio físico e da interação com o meio social, em que a linguagem exerce papel
importante, porém não determinante do desenvolvimento da inteligência. Dessa forma procurarei proporcionar um
ambiente agradável, para que haja um desenvolvimento integral das crianças.

COMPOSIÇÃO DO AGRUPAMENTO III-A

O agrupamento estará composto de 30 crianças entre 3 e 6 anos, crianças que já freqüentavam a creche nos anos
anteriores e crianças recém- chegados. Não existe um critério para a formação da turma, sendo que a escolha das
crianças para cada turma é feita de forma aleatória pela equipe gestora.
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Ao longo do ano letivo estarei trabalhando com as múltiplas linguagens: (oral, corporal, sonora, plásticas, etc). Será
na roda da conversa, que iremos falar sobre a rotina da sala, sobre regras, sentimentos, valores e combinados. Nesse
momento contarei uma história, usarei recursos como os fantoches e livros, a hora da história é muito importante
para o amadurecimento da criança, pois ela desenvolve na criança uma capacidade maior de integração com a
sociedade, estimulando o imaginário. A rotina pode orientar as ações das crianças por isso estarei atenta a
organização do tempo e das diversas atividades, possibilitando atividades em grandes grupos, pequenos grupos e
individuais.

Estarei promovendo a autonomia das crianças em diversos momentos, no refeitório, onde será utilizado o auto-
servisse das turmas do agrupamento III, a ida ao banheiro etc. A instituição de Educação Infantil, neste contexto, é
espaço privilegiado onde acontece um "sistema complexo de relações" entre as crianças e os adultos, este processo
comporta dois aspectos: o afetivo e o pessoal ( entre crianças e o profissional, afetivo e pessoal (dos educadores
entre si e destes em relação ás crianças), o que tem possibilitado que, em situações diversas, vários interesses,
motivações e vontades se entrecruzem, num verdadeiro emaranhado de encontros e confrontos, e as vezes, até de
conflitos. No entanto o que realmente importara neste contexto será o de valorizar todas as relações possíveis,
crianças com crianças( de mesma idade e idades diferentes); crianças com adultos, adultos com adultos; num
processo em que haja o respeito, o diálogo, a intencionalidade educativa( por parte dos adultos) e o
comprometimento de todos em fazer deste espaço, um espaço de"vida". No período destinado as Reuniões de Pais,
estarei á disposição dos pais ou responsáveis em dia e horário pré estabelecidos para esclarecimentos, orientações
etc.

Por isso as atividades pedagógicas e lúdicas serão aplicadas em sala ambientes sendo linguagens, artes, matemática
e ciências.

SALA DE LINGUAGEM: esta sala será utilizada para contação de histórias, dramatizações e as diferentes formas
de expressão, linguagens, danças, músicas, neste espaço estarei desenvolvendo junto às crianças, maiores chances
de estarem desenvolvendo a linguagem oral, o "mundo do faz- de- conta", a socialização, a autonomia, estarei
atenta não só a quantidade de recursos materiais mas sobretudo ao interesse das crianças. O brincar dirigido ou
livre, dentro ou fora da sala de aula, deve considerar a integração, a troca, o envolvimento e as emoções entre as
crianças e os adultos, possibilitando também a formação de valores e identidades, as vivências comunitárias e
individuais.

SALA DE ARTES: As crianças nessa idade respondem bem a todas as expressões artísticas, mas gostam
especialmente de desenhar, por isso estarei estimulando as crianças a se comunicarem através do desenho e da
pintura, também será enfatizado o trabalho de musicalização, apreciação de música, as crianças deverão estar em
contato direto com materiais como; tinta, lápis de cor, cola, tecidos, retalhos, diferentes tipos de papel, barbantes,
lãs, botões, instrumentos musicais, etc.

SALA DE CIÊNCIAS: Pretendo estimular a curiosidade das crianças através de atividades dirigidas, sendo
ampliadas através de passeios, observações da natureza, escuta de leituras, experiências etc. As crianças deverão ter
contato com água, areia, argila, sementes entre outros elementos da natureza. Só valorizará o meio ambiente aquele
que se perceber como parte integrante dele, procurando modificar antigos hábitos e atitudes em prol da melhoria da
qualidade de vida do nosso planeta.

SALA DE MATEMÁTICA: Nesta sala estarei desenvolvendo atividades com jogos de construção, que nada mais
são do que peças para encaixe, de plástico, de madeira, blocos de vários tamanhos, formatos e cores, figuras
geométricas. As atividades com blocos de construção favorecem a organização temporal e espacial, à medida que
as crianças podem manipular estas peças e materiais, podem também exercitar o imaginário, a brincadeira
simbólica, o pensamento e a fala, pois nesta atividade acabam estabelecendo muitas relações, tanto individual como
coletivamente. Sendo que as crianças maiores já são capazes de montar prédios, cidades, castelos, etc.
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Desenvolvendo trocas afetivas, intelectuais e sociais, as crianças são capazes de coordenar as suas ações e de criar
novos sentidos, interpretando e interferindo nos rumos da brincadeira, ao mesmo tempo em que são capazes de
prover situações, elaborar hipóteses e testá-las, com o objetivo de resolverem problemas. Nestes momentos estarei
observando e registrando as falas, as atitudes das crianças. Educar, é ajudar, é cuidar, é ser cúmplice do aprender e
de escolher entres infinitas possibilidades oferecidas. È um gesto, um olhar, uma palavra a qualquer momento e em
qualquer momento.

"Educar é acima de tudo um ato de amor."

PAULO FREIRE

Para o ano de 2016, serão desenvolvidos os seguintes projetos: LINHA DO TEMPO: neste projeto trabalharemos a
identidade, pois é uma ótima maneira de iniciar as atividades pedagógicas. Assim também, as educadoras
conseguem mais informações significativas a respeito das crianças. ESTAÇÃO DO ANO: VERÃO

Iremos aprender sobre o verão... Como fica o clima e as temperaturas nessa estação do ano, o que mais as pessoas
fazem nesta época. Enfatizarei as características e hábitos que ocorrem quando estamos na estação do verão o que
comemos e vestimos, pois suas principais características são: o sol, o calor e as chuvas de verão. PLANTAS-
GERMINAÇÃO, CULTIVO, COLHEITA e MANIPULAÇÃO È na educação infantil que plantamos a sementinha
da consciência ambiental, para desenvolver uma geração que seja consciente e preocupada com o ambiente e com
os problemas que lhes são associados, e que tenha conhecimento, habilidades, atitudes, motivações e compromissos
para trabalhar individual e coletivamente na busca de soluções para os problemas existentes e para a prevenção de
novos. ESTAÇÕES DO ANO: OUTONO. É pensando no futuro que precisamos despertar nas crianças conceitos
básico de como preservar a natureza, proporcionarei momentos de observação das estações do ano que seguirá para
a vida do homem e dos animais. OLIMPÍADAS E PARALIMPÍADAS RIO 2016. Considerando a necessidade de
se trabalhar o contexto em que o aluno esta envolvido e o nosso pais ser a sede onde acontecerão as Olimpíadas e
Paralimpíadas RIO/2016, envolverei os alunos em atividades saudáveis desenvolvendo espírito esportivo e paixão
pelo esporte. Reconhecer o direito de participação sem discriminação de todos os povos, raças e diferenças físicas.
PSICOMOTRICIDADES ATRAVÉS DA MÙSICA. A abordagem da psicomotricidade irá permitir a compreensão
da forma como a crianças toma consciência do seu corpo e das possibilidades de se expressar por meio desse corpo,
localizando-se no tempo e no espaço através da recreação a criança desenvolve suas aptidões perceptivas como
meio do ajustamento do comportamento psicomotor, social, criativo, tudo isso visando a formação da sua
personalidade. ESTAÇÃO DO ANO: PRIMAVERA. Vivenciarei a alegria da estação com a presença
multicolorida das flores, levando as crianças a despertar o interesse pelas flores, a fim de desenvolver a percepção
sensório-motora e cognitiva, a coordenação motora, os aromas, as formas, texturas e tamanhos. O projeto
primavera se caracterizará por trabalhar de forma globalizada os aspectos físicos, emocionais, afetivos, cognitivos e
sociais da criança. ANIMAIS: CRIAÇÃO E SUA EVOLUÇÃO. Este projeto terá como objetivo observar
descrever e comparar as características de animais que existem e que já existiram na terra. Compreendendo que os
animais tem importante presença em seu mundo ( desenhos animados, histórias, filmes, jogos)Por está razão a total
importância de se trabalhar com este tema, valorizar os animais e suas histórias como uma forma de vida
importante para o meio ambiente. PROFISSÕES: DIURNAS E NOTURNAS. O tema profissões busca propor
discussões que valorizem os diferentes tipos de trabalhos como forma de expressão cultural. Sendo assim a criança
passará a conhecer o perfil do profissional no mercado de trabalho, as diversas profissões e suas contribuições na
sociedade, favorecendo a construção da identidade pessoal, como projeto de vida.

IREMOS TRABALHAR JUNTO AOS PROJETOS: AS SEMANAS EDUCATIVAS.

SEMANA DA ENERGIA, CIDADANIA E MEIO AMBIENTE: Trabalharei com o objetivo de conscientizar as
crianças sobre o consumo consciente dos recursos naturais zelando pelo meio ambiente e apreendendo a extrair o
melhor do mesmo sem provocar grandes impactos ambientais. A sociedade como um todo, e nela nossas crianças
futuros adultos, terão um papel fundamental, precisam estar consciente dos problemas imediatos e futuros do nosso
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planeta, além disso, é preciso que nos preocupemos com o desperdício da energia, e seu uso indevido.

A conscientização depende de um sentimento de comunhão com o meio ambiente. Para amá-lo, é preciso um
contato direto, um pé na trilha, a caminhada em parques, o pôr-do-sol na praça. “Não há argumentos que
possibilitem a experiência direta com o mundo natural” (SOULÉ,1999).

DIA MUNDIAL DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA: A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9394/96)
preconiza que a educação infantil, primeira etapa da educação básica, deve ser oferecida em creches e pré- escolas
ás crianças de zero a seis anos. A educação especial, no entanto, antes mesmo da promulgação da LDB/96, já
entendia que o atendimento especializado oferecido a crianças com necessidades especiais era de competência da
área educacional, definindo esse atendimento como Estimulação precoce. Estarei promovendo situações em que os
alunos tenham contato com as crianças portadoras de necessidades especiais, através de integração entre as turmas,
na sala, no parque e no pátio. Em geral a socialização contribui significativamente no desenvolvimento dessas
crianças, uma vez que na escola se convive também com a diversidade. SEMANA EDUCATIVA DE
BRINCADEIRAS COM "PIPA SEM CEROL". Terei como objetivo orientar e incentivar as crianças soltarem pipa
sem cerol, proporcionarei as crianças momentos de confeccionar e soltar as pipas no campo. SEMANA DA
FAMÍLIA: As crianças têm por direito de ser criadas e educadas no seio de suas famílias. O Estatuto da Criança e
do Adolescente reafirma, em seus termos, que a família é a primeira instituição social responsável pela efetivação
dos direitos básicos das crianças. Cabe, portanto, as instituições estabelecerem um diálogo aberto com as famílias,
considerando-as como parceiras e interlocutoras no processo educativo infantil. Dessa forma não só durante esta
semana, mas no decorrer do ano inteiro estarei criando oportunidades das crianças perceberem que a família é a
base de tudo, através de conversas na roda, histórias, músicas, confecção de cartazes etc. Sendo assim teremos uma
programação especial onde reuniremos todos os familiares para uma confraternização. Com o objetivo de integrar a
família e a escola, orientaremos os pais a terem um tempo maior e de qualidade com seus filhos. SEMANA PELA
CIDADANIA DAS CRIANÇAS: Um dos objetivos é propiciar uma reflexão contínua entre os educadores,
gerando ações no dia-a-dia escolar que favorecem a construção de uma sociedade, justa, democrática e solidária, na
qual a cooperação, o respeito e a capacidade de sentir o que o outro sente, sejam valores sempre presentes. Nesta
semana estaremos resgatando os valores da infância resgatando brincadeiras e músicas, desenvolvendo atividades
lúdicas aproveitando todo o espaço da creche. SEMANA DO TEATRO: Representar, comunicar e expressar são
atividades de construção de significado relacionadas as vivências que se incorporam aos repertórios de saberes de
cada indivíduo. Os sentidos são construídos na relação entre a linguagem e o universo natural e cultural em que nos
situamos. Nesta semana as crianças estarão participando de momentos lúdicos como ouvir e participar da hora do
conto, com direito a fantasias, músicas e muita diversão. SEMANA DA CRIANÇA: Deverá ser uma semana com
bastante brincadeiras, jogos, gincanas, brinquedos infláveis, uma seqüência de atividades que proporcionará as
crianças a possibilidade de se movimentar e atuarem com autonomia através da lúdicidade.

ESCOLA ABERTA:

Finalizaremos os projetos do ano letivo com a "escola aberta", onde a escola estará aberta para receber os
familiares e a comunidade para prestigiarem os trabalhos de nossos alunos e professores.

AVALIAÇÃO:

Todo o processo de avaliação será entendido como um processo contínuo de obtenção, análise e interpretação da
ação educativa, visando ao aprimoramento do trabalho escolar.

BIBLIOGRAFIA:

KRAMER,Sônia e Souza, Solange j. "O debate Piaget, e As Políticas Educacionis"

Machado, Marina M. O brinquedo-sucata e acriança-Importância do brincar, atividades e materiais. São Paulo,
Edições loyola, 1994, p.22.
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Referencial curricular para educação infantil/

PIAGET, Jean. A formação do Símbolo na Criança, Rio, Zahar,1975.

Agrupamento: III B

Professora: Edivânia

PLANO DE ENSINO DOS PROFESSORES

Discutir a criança, a infância e a Educação Infantil para nós é como estabelecer relações com o meio em que
vivemos, e, dessa forma, estabelecemos vínculos com autores que estudam e pesquisam esse assunto de forma
contextualizada. Kramer (1999) destaca, em relação a esse período da vida escolar da criança, que vai de 0 a 6
anos, denominado Educação Infantil, que uma nova concepção de educação para essa faixa etária vem sendo
pensada com base em um novo olhar sobre a infância. Isso muito nos interessa, ou seja, esse novo olhar
mencionado pela autora nos faz também pesquisar sobre o tema. Faz-nos localizar a Educação Infantil numa
perspectiva em que os aspectos culturais e sociais adquirem importância no desenvolvimento da criança em sua
formação. Para entender como se deu o processo do desenvolvimento da concepção de infância, é importante
analisar as diferentes mudanças e destacar que a visão que se tem de criança hoje é algo que foi historicamente
construído ao longo dos anos. As instituições escolares, por muito tempo, organizavam seus espaços e rotinas
diárias embasadas nas ideias assistencialistas, ou seja, a principal função da escola não era transmitir
conhecimentos por meio de informações e conteúdos didáticos, o principal objetivo era cuidar, especialmente, de
crianças de 0 a 6 anos.
Quando pensamos sobre a história da criança e da infância, fazemos isso com um olhar no passado, pois os
conceitos referentes à criança e à infância se complementam e são culturalmente determinados e historicamente
construídos. Freire (1983), a partir das relações com outras pessoas nos constituímos humanos, fazemos parte de
uma sociedade, estamos nela e com ela, criamos, recriamos e tomamos decisões.

Hoje, a criança tem a oportunidade de frequentar um ambiente de socialização, convivendo e aprendendo sobre sua
cultura mediante diferentes interações, na instituição de educação infantil, que é a primeira etapa da educação
básica, e destina-se a crianças de zero a cinco anos e onze meses, visando a proporcionar-lhes condições adequadas
de desenvolvimento físico, psicológico, intelectual e social, promovendo a ampliação de suas experiências e
conhecimentos. A educação infantil teve alguns avanços e retrocessos, e hoje se busca a qualidade na organização
do trabalho pedagógico.

Sendo assim o papel do professor é Propiciar situações de cuidado, brincadeira e aprendizagens orientadas, de
forma que possa contribuir para o desenvolvimento das capacidades infantis de relação interpessoal de ser e estar
com os outros em uma atitude básica de aceitação, respeito, confiança,e o acesso pela criança aos conhecimentos
mais amplos da realidade social e cultural. Criar vínculos afetivos, propiciar ambientes para atividades dentro e fora
da sala de aula e entre outras atividades lúdicas, assim será a forma de planejamento e elaboração do nosso trabalho
pedagógico para o ano de 2016, baseando-se em estudos de Freinet, e outros teóricos e nos parâmetros curriculares
nacional de educação infantil , que nós professores desenvolveremos o nosso trabalho pedagógico, pois segundo
Freinet sua proposta pedagógica provoca nas crianças a necessidade de criar novas necessidades: necessidade de
auto expressar-se, de comunicar-se, de pesquisar, de organizar e de avaliar. Leontiev (1980) aponta que a
necessidade é a força motriz para o objeto da atividade humana e sempre corresponde a outra necessidade. Dessa
maneira, os motivos tornam-se fundamentais, à medida que compreendemos que “[a] atividade não pode existir
sem um motivo; a atividade “não motivada” não envolve uma atividade privada de motivo, mas uma atividade com
um motivo subjetivo e objetivamente oculto” (LEONTIEV, 1980, p. 83, tradução nossa) , já Piaget não aponta
sobre o que e como ensinar, mas permite compreender como a criança e o adolescente aprendem, fornecendo um
referencial para a identificação das possibilidades e limitações de crianças e adolescentes. Desta maneira, oferece
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ao professor uma atitude de respeito às condições intelectuais do aluno e um modo de interpretar suas condutas
verbais e não verbais para poder trabalhar melhor com elas.

As turmas do agrupamento III serão atribuídas pela a equipe gestora, coordenadora e diretora; não existe um
critério para essa formação, a escolha das crianças para cada turma é aleatória. As turmas serão constituídas por
meninas e meninos na faixa etária entre 3 e 5 anos, crianças que frequentaram a creche nos anos anteriores e
crianças recém- chegados. A turma do AGIII B, foi composta por e 40% de meninas e 60%de meninos, sendo um
cadeirante. A organização da turma durante as atividades será feita de acordo com o objetivo que queremos com a
atividade realizada, que poderão ser grupos formados pela a professora, ou seja, formar grupos de crianças mais
velhas com as mais novas, com intuito de umas aprenderem com as outras, e também poderão se organizar de
forma aleatória, feitas pelas crianças, e também por gênero menina/menino. Em outros momentos, as atividades
individuais serão desenvolvidas, a fim de fazer uma avaliação criteriosa sobre o desenvolvimento de cada um.
Também promoveremos diversas integrações entre os agrupamentos da unidade, para que haja uma troca de
experiências entre ambas promovendo um aprendizado ainda Maior. Essa integração também se dará durante os
teatros que serão realizados semanalmente, todas as sextas, um agrupamento apresentará um teatro para os demais.
As atividades coletivas serão feitos em grupos grandes ou pequenos, dependerá da atividade que será dada, e de
acordo com o ambiente, sempre respeitando o tempo e as vivencias de cada criança da turma. A rotina de
atividades serão organizadas em salas ambientes e também nos ambientes externos, a fim de proporcionar uma
diversidade de atividades utilizando todos os ambientes da creche, não limitando apenas as salas.

No agrupamento III A nossa prioridade será desenvolver a linguagem oral das crianças, pois a partir da linguagem
virão a autonomia que também será trabalhada durante todo o ano dentro da nossa rotina, já que as crianças irão
fazer as suas necessidades fisiológicas e higienes sozinhas apenas com a orientação e supervisão da professora.
Além disso, nos momentos de alimentação, promoveremos a autonomia e socialização das turmas de agrupamento
III. No Refeitório, utilizaremos o autosserviço, ou seja, as crianças se servirão sozinhas e após as refeições
retirarão seu prato, talher e caneca e colocarão em locais indicados para serem lavados, assim manteremos sempre a
organização e higiene do local, ainda neste ambiente, comemoraremos uma vez por mês os aniversários das
crianças de cada mês , com bolo, sucos e lanches.

Todos os dias recepcionaremos as crianças na porta da sala priorizando um bom acolhimento as crianças e a
construção de vínculo afetivo com as mesmas, e em seguida deixaremos a disposição vários brinquedos para livre
escolha, até a chegada dos colegas, no segundo momento as crianças serão convidadas a tomarem o café da manhã,
serão todos os agrupamentos III juntos em um momento de integração no refeitório. Ao retornar a sala faremos a
roda da conversa, é o primeiro momento de reunião da turma, é um momento de livre expressão e cada aluno tem a
oportunidade de manifestar suas ideias, opiniões e sentimentos. É também um momento em que se planeja o dia,
discutiremos os conteúdos a serem trabalhados e contaremos as novidades do dia anterior. A roda propiciará a
avaliação das atividades já realizadas. Será um momento privilegiado de registro e de sistematização do
aprendizado, e também faremos a chamada com os crachás a fim de proporcionar a construção da identidade e
vínculos afetivos entre a turma. Conduziremos a conversa na roda para que se torne interessante e produtiva.
Considerando que o planejamento do espaço ou ambiente deve promover segurança, confiança e provocar as
diversas formas de expressão: plástica, motora, musical, entre outras, assim como possibilitar o trabalho com as
diferentes linguagens, é fundamental que o espaço promova o desenvolvimento e a interação criança/criança;
criança/adulto e criança/objeto, assim como os contatos sociais, a privacidade para o crescimento e por fim a
promoção da identidade pessoal. Enfim, os espaços precisam encontrar-se organizados para uma pedagogia da
educação infantil, onde as ações de cuidar e educar sejam indissociáveis, complementando as ações da família. Para
garantir tudo isto, trabalharemos com as salas ambientes, cantinhos com materiais diversificados como forma
atrativa e prazerosa de aprendizagem da linguagem, matemática, artes e ciências.

“Valorizamos o espaço devido a seu poder de organizar, de promover relacionamento agradáveis entre pessoas de
diferentes idades, de criar um ambiente atraente, de oferecer mudanças, de promover escolhas e atividade, e a seu

potencial para iniciar toda a espécie de aprendizagem social, afetiva e cognitiva. Tudo isso contribui para uma
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sensação de bem-estar e segurança nas crianças. Também pensamos que o espaço deve ser uma espécie de
aquário que espelha as idéias, os valores, as atitudes e a cultura das pessoas que vivem nele.” (Beatriz Ferraz e

Fernanda Flores 1999)”.

Sala de Linguagem: Esta sala será utilizada para "contação de histórias, espaço de fantasiar-se (com fantasias,
roupas, tecidos, chapéus, entre outros), e ainda para cantinho de livros, gibis e revistas. Também um espaço para
exploração das diferentes formas de expressão, linguagens, dança, música e ainda de recursos como, vídeo para o
desenvolvimento dacriança: Além disso trabalharemos com cantinhos, como da brincadeira de faz de conta, que é
muito importante para que a criança vivencie situações reais dentro do lúdico contendo carrinhos, bonecas,
casinhas, panelinhas , fantoches, peças de encaixe e vários outros objetos. Essas atividades terão como objetivos
estimular a criança a expressar-se oralmente em diferentes situações de interação; comunicar-se por meio de gestos,
expressões e movimentos; participar de situações coletivas de comunicação, expressando-se com ou sem o apoio do
adulto; apreciar, manusear e escolher livros de literatura expostos no ambiente; participar de situações de leitura
planejadas pelo educador/professor; Recontar histórias ouvidas utilizando-se de recursos expressivos próprios;
Relatar situações, fatos, sentimentos e ideias do cotidiano; Demonstrar situações cotidiana através de brincadeiras
de faz-de-conta; Por meio da brincadeira iniciam-se as bases de formação da imaginação ativa da criança. É na
brincadeira de faz-de-conta que ela em idade pré-escolar assimila e organiza suas experiências e aprendizagens.

Sala de Artes: Esse ambiente de imaginação e criatividade abre possibilidades de execução de diferentes artes
plásticas: pintura, recorte, colagem, argila, massinha, construções com sucata, entre outros. Trabalharemos também
com caderno de desenho, as atividades feitasno caderno ficarão registras todas as atividades desenvolvidas durante
todo o ano, pois sabemos da importância de valorizar a construção da criança, pois arte e seus elementos estão
presentes no dia-a-dia desses “pequenos” como, por exemplo, nas cores, formas e figuras em uma parede, em um
quadro, nas ruas, em casa, nos brinquedos, etc. A arte têm o poder de conduzir essas crianças a conhecerem suas
limitações, dificuldades e possibilidades de desenvolver, explorar e conhecer suas reais potencialidades.

Sala de Matemática: Nesse ambiente teremos umcalendário (semana, dia, mês e ano);trabalharemos formas
geométricas;Tamanhos dos objetos; Medição das crianças;faremos contagem das crianças todos os dias por gênero
(menina e meninos);Desenvolveremosjogos individuais e coletivos, alguns industrializados e outros jogos serão
confeccionados por nós com materiais reciclados. Contamos também com um mercadinho que ficará exposto
durante todo o ano , podendo ser trabalhado, contagem, preço, quantidade, alimentos, peso, maior e menor etc.
Através dos jogos trabalharemos situações problema (que faça a criança pensar);Musicas que envolvam contagem;
as diferenças minha e do colega (alto, baixo, grande, pequeno);Característica física dos seres humanos (pessoas
altas, baixa, brancas e negras);Culinária (contagem dos ingredientes, pesos e medidas de cada um. Ciências
também serão trabalhadas, apesar de não termos sala especificas por falta de espaço físico , essas atividades serão
desenvolvidas em todos os ambientes da creche de acordo com a atividade prevista como a . preservação do meio
ambiente , animais e a preservação da própria vida humana, exploração e observação dos ambientes externos ,
fazendo passeios e observando a natureza respeitando a natureza e os fenômenos da naturais (chuva, sol, ventos,
trovoadas) fazendo variadas experiências com elementos da natureza e outros, misturas de água, areia óleo, sabão,
tintas, faremos o quadro do tempo para que as crianças identifique as características do tempo, falar sobre a
importância de uma alimentação saudável e higiene para a saúde do nosso corpo, nomear partes do corpo através de
cartaz e musicas, faremos receitas de Pães, biscoitos docinhos, gelatinas, salada de frutas, vitaminas etc., com a
participação das crianças, com objetivo do cuidado com a saúde.

Entende-se que a professora destinada à turma do agrupamento III possa desenvolver suas atividades dentro da
mesma perspectiva de trabalho com salas ambientes, porém adequando seu trabalho de acordo com a característica
de seus alunos. Além das salas temos em nossa creche os espaços externos como: o pátio, nesse espaço será feitas
apresentação teatrais, projeto sexta em cena, onde todas as sextas uma turma apresentará um teatro para as demais
turmas da creche, também neste espaços promoveremos eventos e festas aberta aos familiares , as integrações de
todos os agrupamentos, e no decorrer do ano este espaçoserá destinado para desenvolvimento de atividades físicas,
com bambolê, bicicletas, arcos, bolas, brincadeiras de rodas , amarelinhas entre outras atividades que surgirão no
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decorrer do ano .Temos os espaços de parques e tanques de areia , nestes espaços a nossa proposta além da
brincadeira e diversão, serão feitas a socialização, e trabalharemos o desenvolvimento através do experimentar,
correr, pular, saltar, subir, arrastar, escorregar, balançar etc. além de promovermos o contato da criança com o
ambiente natural elementos da natureza. Temos também o quiosque que usaremos para culinária que necessitam de
pia e atividades de roda, danças,experiências, entre outras brincadeiras adequada para o ambiente. A casa das
bonecas que será utilizada também com um cantinho da história, contendo vários livros. Dentro de todas essas
brincadeiras serãotrabalhados conceitos, regras, socialização, coordenação motora grossa e outras hipóteses que
surgirão durante as brincadeiras , pois é brincando também que a criança aprende a respeitar regras, a ampliar o seu
relacionamento social e a respeitar a si mesma e ao outro. Por meio da ludicidade a criança começa a expressar-se
com maior facilidade, ouvir, respeitar e discordar de opiniões, exercendo sua liderança, e sendo liderado, respeitar
as diferenças e compartilhar sua alegria de brincar. Em contra partida, em um ambiente sério e sem motivações, os
educandos acabam evitando que a criança expresse seus pensamentos e sentimentos e realize qualquer outra atitude
com medo de serem constrangidos.

Zanluchi (2005, p.91) afirma que “A criança brinca daquilo que vive; extrai sua imaginação lúdica de seu dia-a-
dia.”, portanto, as crianças, tendo a oportunidade de brincar, estarão mais preparadas emocionalmente para

controlar suas atitudes e emoções dentro do contexto social, obtendo assim melhores resultados gerais no
desenrolar da sua vida.

Todas as atividades contidas neste plano estarão dentro das semanas educativas dos nossos projetos que serão
mensais, sendo as mesmas planejadas semanalmente e de acordo com a necessidade das crianças.As atividades
pedagógicas e lúdicas serão aplicadas em sala ambientes sendo linguagens, artes, matemática e ciências. Sala de
Linguagem: Esta sala será utilizada para "contação de histórias, espaço de fantasiar-se (com fantasias, roupas,
tecidos, chapéus, entre outros), e ainda para cantinho de livros, gibis e revistas. Também um espaço para
exploração das diferentes formas de expressão, linguagens, dança, música e ainda de recursos como, vídeo para o
desenvolvimento dacriança: Além disso trabalharemos com cantinhos, como da brincadeira de faz de conta, que é
muito importante para que a criança vivencie situações reais dentro do lúdico contendo carrinhos, bonecas,
casinhas, panelinhas , fantoches, peças de encaixe e vários outros objetos. Essas atividades terão como objetivos
estimular a criança a expressar-se oralmente em diferentes situações de interação; comunicar-se por meio de gestos,
expressões e movimentos, participar de situações coletivas de comunicação, expressando-se com ou sem o apoio do
adulto, apreciar, manusear e escolher livros de literatura expostos no ambiente, participar de situações de leitura
planejadas pelo educador/professor; recontar histórias ouvidas utilizando-se de recursos expressivos próprios,
relatar situações, fatos, sentimentos e ideias do cotidiano,demonstrar situações cotidiana através de brincadeiras de
faz-de-conta, por meio da brincadeira iniciam-se as bases de formação da imaginação ativa da criança. É na
brincadeira de faz-de-conta que ela em idade pré-escolar assimila e organiza suas experiências e aprendizagens.
Sala de Artes: Esse ambiente de imaginação e criatividade abrirá possibilidades de execução de diferentes artes
plásticas: pintura, recorte, colagem, argila, massinha, construções com sucata, entre outros. Trabalharemos também
com caderno de desenho, as atividades feitas durante todo o ano no caderno de desenhos ficarão registras, pois
sabemos da importância de valorizar a construção da criança, poisarte e seus elementos estão presentes no dia-a-dia
desses “pequenos” como, por exemplo, nas cores, formas e figuras em uma parede, em um quadro, nas ruas, em
casa, nos brinquedos, etc. A arte têm o poder de conduzir essas crianças a conhecerem suas limitações, dificuldades
e possibilidades de desenvolver, explorar e conhecer suas reais potencialidades. Sala de Matemática: Nesse
ambiente teremos um calendário (semana, dia, mês e ano), trabalharemos formas geométricas, tamanhos dos
objetos, medição das crianças, faremos contagem das crianças todos os dias por gênero (menina e meninos),
desenvolveremos jogos individuais e coletivos, alguns industrializados e outros jogos serão confeccionados por nós
com materiais reciclados. Contamos também com um mercadinho que ficará exposto durante todo o ano, podendo
ser trabalhado, contagem, preço, quantidade, alimentos, peso, maior e menor etc. Através dos jogos trabalharemos
situações problema (que faça a criançapensar), musicas que envolvam contagem, as diferenças minha e do colega
(alto, baixo, grande, pequeno), característica física dos seres humanos (pessoas altas, baixa, brancas e negras),
culinária (contagem dos ingredientes, pesos e medidas de cada um. Ciências também serão trabalhadas, apesar de
não termos sala especificas por falta de espaço físico, essas atividades serão desenvolvidas em todos os ambientes
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da creche de acordo com a atividade prevista como a . preservação do meio ambiente, animais e a preservação da
própria vida humana, exploração e observação dos ambientes externos, fazendo passeios e observando a natureza
respeitando a natureza e os fenômenos da naturais (chuva, sol, ventos, trovoadas) fazendo variadas experiências
com elementos da natureza e outros, misturas de água, areia óleo, sabão, tintas, faremos o quadro do tempo para
que as crianças identifique as características do tempo, falar sobre a importância de uma alimentação saudável e
higiene para a saúde do nosso corpo, nomear partes do corpo através de cartaz e musicas, faremos receitas de Pães,
biscoitos docinhos, gelatinas, salada de frutas, vitaminas etc.

Além das salas ambientes, o desenvolvimento dará também através dos três parques externos, composto com
escorregador, balanças, gira-gira, trepa-trepa e gangorra, dois tanques de areia, onde será realizado atividades
livres, um quiosque com pia, onde é realizado experiências, jogos de encaixe e rodas em geral, um quiosque sem
pia para atividades livres com cordas, desenhos com giz no chão e rodas, pátio onde realizaremos circuitos,
passeios de bicicleta na pista de transito, amarelinhas, brinquedos de parque e em eventos que utiliza o palco, como
por exemplo o projeto “sexta-feira em cena” onde uma turma por vez ira apresentar um teatro ou uma apresentação
para toda a escola prestigiar, a casinha de bonecas tem como proposta desenvolver o lúdico, através de brincadeiras
e brinquedos domésticos e um mini biblioteca, mas será preciso que a criança busque novas situações para
conseguir um resultado desejado, no qual colocará seu cérebro em funcionamento, o que, além de contribuir para o
desenvolvimento cognitivo, será importante para sua organização motora, sua autonomia e a criatividade. Projeto
Estação primavera: sabemos que a Primavera é tempo deflores, O ano letivo será desenvolvido através do projeto
“Quanto tempo o tempo tem?”, sendo desenvolvido através de subprojetos e semanas educativas. Projeto Linha
do tempo: neste projeto trabalharemos a identidade,pois é uma ótima maneira de iniciar as atividades pedagógicas.
Ajuda os alunos perceberem que eles têm uma história de vida e é parte atuante no mundo. Assim também, as
professoras conseguem mais informações significativas a respeito das crianças. Além disso, exploraremos o eixo
Identidade e autonomia na perspectiva de incentivar as crianças a desenvolver o reconhecimento da própria
imagem, se identificandocomo ser único, com corpo, hábitos e preferências próprias, seráprimordial para
oportunizar a construção da identidade das crianças e mediar as relações entre os professores, de forma autêntica,
consciente e contextualizada, permitindo que a criança conheça a própria história familiar promovendo um
processo interação, afetividade, apropriação de regras de convivência, hábitos e emoções. Semana educativa da
energia e cidadania e meio ambiente: Onde o objetivo será conscientizar os alunos a economizar energia e cuidar
do meio ambiente. Projeto Estação, Verão: Iremos aprender sobre o verão, como fica o clima e as temperaturas
nessa estação do ano, o que mais as pessoas fazem nesta época. O verão tem inicio no dia 21 de Dezembro e
termina no dia 21 de Março. Suas principais características são: o sol, o calor as chuvas etc. Enfatizar as
características e hábitos que ocorrem quando estamos na estação do verão, o que comemos e vestimos. Identificar
alguns fenômenos que acontecem no verãoIdentificar o tipo de vestuário e alimentos adequados para essa estação,
desenvolver a linguagem oralmostrar as crianças como criar o hábito de cuidar da própria pele, fazendo o uso de
chapéu e protetor solar, Iniciaremos a aula sempre com a turma organizada em uma roda da conversa, promovendo
um diálogosobre essa estação do ano, o que sabem e o conhecem sobre o verão. Projeto Plantas e germinação:
Sabemosé na educação infantil que plantamos a sementinha da consciência ambiental, nesta
perspectiva,Despertaremos o interesse das criançaspela preservação do meio ambiente, assim como as formas de
vida e sua sobrevivência. Observaremos o desenvolvimento de um ser vivo; Observaremos o meio natural
(Fotossíntese), desenvolveremos a curiosidade e a prática investigativa de cada criança.;- Desenvolveremos
habilidades lógico , destacaremos os fenômenos da natureza: sol e chuva etc. Entenderemos mais sobre
desmatamento e reflorestamento; Entenderemos quais as ações necessárias devemos adotar para nos protegermos.
Semana educativa de brincadeiras com pipa sem cerol: Tem como objetivo orientar e incentivar as crianças a
soltarem pipa sem o cerol devido aos seus perigos. Projeto Estação, outono e inverno: É pensando no futuro que
precisaremos despertar nas crianças conceitos básico de como preservar a natureza proporcionar momentos de
observação das estações do ano que seguira para a vida do homem e animais. Proporcionaremos momentos onde
trabalharemos as diferenças entre lugares frios e quentes como a importância do sol, estado da água, sendo assim
apresentar os tipos de vestuários e alimentação de acordo com a época. Identificaremos as estações do ano,
estimularemos a criatividade, desenvolveremoslinguagem oral, observaremos as folhas das as árvores durante esta
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estação. Projeto Olimpíadas: No qual o objetivo será conscientizar o aluno da importância do esporte no Brasil e
no mundo, dos seus benefícios pessoais e para a sociedade, ensinando os exercer o caráter esportivo de saber perder
e vencer como também conhecer valorizar os costumes e tradições de diferentes grupos, povos e etnia e discutir
sobre a importância dos esportes na vida das pessoas, tanto na pratica individual quanto coletiva, que ira propor a
criança a conhecer as modalidades do esporte, desenvolver valores que o esporte pode nos ensinar, cooperação,
respeito, participação, amizade, e inclusão, desenvolver alto confiança e disciplina, conscientizar sobre os riscos do
uso do doping (drogas) e compreender as regras dos esportes. Semana da família: Onde o seu principal objetivo
será resgatar valores familiares. Projeto Psicomotricidade: A Psicomotricidade envolve toda ação realizada pelo
indivíduo, ou seja, é a integração entre o psiquismo e a motricidade, buscando um desenvolvimento global, focando
os aspectos afetivos, motores e cognitivos, levando o indivíduo à tomada de consciência do seu corpo por meio do
movimento Tendo como objetivo colocar a criança em situação na qual cores, alegria e comemorações possibilita a
criatividade, a investigação e a observação para a realização de ações em proteção ao meio ambiente. Alémde
despertar o interesse das crianças na diversificação das flores e a simbologia de carinho e amor que as flores nos
remete , nesta perspectiva o nosso objetivo será levar as crianças o contato com diferentes histórias sobre as flores ,
a fim de desenvolver a percepção sensório-motora e cognitiva, a coordenação motora, as linhas, as cores, os
aromas, as medidas, os numerais, formas e texturas.Despertaremos o interesse pela preservação do meio ambiente,
atentando para as formas de vida presentes nele. Projeto Animais: Sabemos que os animais despertam o interesse
natural das crianças desta faixaetária que, em geral, contam com várias informações relativas a ele.A proposta do
tema, animais é de uma possível justificativa, pois, osanimais têm uma importante presença em seu mundo
cotidiano(desenhos animados, histórias, jogos) ,além disso, possuem umimportante caráter de identificação de suas
vivências pessoais e sociais. É desta forma que percebemos que tudo o que fazemos interfere nomeio ambiente,
desde o que comemos o que vestimos, onde moramos como nosrelacionamos com plantas, animais e com os outros.
É preciso entendera importância do meio em nossa vida. Por esta razão A total importânciade se trabalhar este
projeto. Valorizar os animais como uma forma de vida importante para o meio ambiente Valorizar os animais como
uma forma de vida importante para o meio ambiente. Semana pela cidadania das crianças e adolescentes: Onde
o objetivo será resgatar os valores da infância. Projetos Profissões: O tema profissões busca propor discussões que
valorizem os diferentes tipos de trabalhos como forma de expressão cultural. Sendo assim a criança passará a
conhecer o perfil do profissional no mercado de trabalho atual, as diversas profissões e suas contribuições na
sociedade, favorecendo a construção da identidade pessoal, como projeto de vida. Proporcionaremos as crianças o
conhecimento das diversas profissões estimulando a e valorização de todas. Despertaremos o interesse por uma
melhor qualidade de vida, através de escolha consciente da profissão.

Finalizaremos os projetos do ano letivo com a “escola aberta”, onde a escola estará aberta para receber os
familiares dos alunos e assim acompanhar tudo que foi feito durante todo o ano.

A auto avaliação é uma forma de melhorar o nosso processo de trabalho pedagógico, avaliando os pontos positivos
e negativos, mas é preciso que saibamos apontar onde está o erro e como corrigi-los. Desta forma avaliaremos o
nosso trabalho através do desenvolvimento doaluno , respeitando o processo de desenvolvimento e a
individualidade de cada criança. Para documentar o nosso trabalho desenvolvimento das crianças, utilizaremos o
registro individual da criança, ou seja, o relatório de desenvolvimento. Também registramos as atividades, através
de filmagens, fotos e relatos da criança. Sendo assim esses documentos servirão de parâmetro para que possamos
observar e acompanhar o desenvolvimento das crianças. Os nossos trabalhos serão divulgados através das
exposições, reuniões de pais e festas aberta a família, desta forma poderemos ter a percepção eretorno do nosso
trabalho pedagógico. Nas considerações finais, traçamos algumas observações no intuito de contribuir com um
debate mais amplo sobre o que venha a ser criança, infância e Educação Infantil.
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Agrupamento III C Manhã

Agrupamento III D Tarde

Professora Daiany Ribeiro Caramigo

A educação infantil vem lidando com grandes mudanças nos últimos tempos, onde as ideias e opiniõesdas crianças
deixaram de ser passiva e sem importância, que somente recebia conhecimento, mas atualmente passou a ter uma
nova identidade, a criança é considerada como um ser único levando em conta sua especificidade, identidade
pessoal e histórica, e autonomia podendo escolher e opinar sobre a rotina e atividades a serem desenvolvidas, assim
transformando a escola em um ambiente de seu interesse, passando a ser mais significativo, pois há um respeito
quanto as suas escolhas e nessas condições o professor passa a ser um mediador, onde ser mediador é se posicionar
literalmente entre o ensino e a aprendizagem, ou seja, é não dar respostas prontas, e sim estimular a busca de
respostas promovendo a reflexão, mostrando os caminhos, compreendendo as dificuldades e o motivo de elas
estarem ocorrendo. Dessa maneira, o professor-mediador estará colaborando para a construção da autonomia dos
alunos, quanto aos pensamentos e em suas ações, ampliando a participação social e dinamizando o
desenvolvimento mental deles, de forma a capacitá-los a exercer o papel de cidadão do mundo.

Desta forma, “o conceito de mediação vem ampliar o conceito de objeto como fonte de conhecimentos.” (MATUI,
1995)

De acordo com a visão sócia construtivista, sugerimos garantir que a criança construa seu próprio conhecimento,
através de experiências prazerosas vividas no ambiente escolar, através do o seu próprio corpo, objetos, do meio
onde está inserida e também das relações com o outro, pois sabemos que de zero a seis anos, ou seja, na educação
infantil à criança adquire conhecimento com mais facilidade, sendo assim, o nosso intuito é promover a interação e
socialização de crianças da mesma idade com crianças de outras idades e bem como os adultos da instituição. Desta
forma propomos momentos que ampliem capacidade de exploração de mundo, fazendo novas descobertas, pois,
assim a criança vai adquirindo conhecimento, se desenvolvendo e se inserindo de modo consciente e participativo,
como sujeito crítico, pensante e atuante na sociedade.

"Num enfoque construtivista, em que se atribui ao sujeito um papel ativo, o aluno é responsável por seu próprio
processo de aprendizagem. (...) Cabe ao professor criar situações, implementar condições para que se desenrole o

processo de construção."

O brincar, cuidar e educar, a partir do Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, andam juntos na
visão de formação integral do aluno, pois são entrelaçados, e faz parte na rotina escolar, no refeitório, no parque,
na sala, banheiro em todo o cotidiano, colaborando assim para a formação de crianças autônomas, que aprendem
brincando onde o educar vem junto com o brincar, as praticas pedagógicas tem como eixos norteadores as
interações e brincadeiras, a criança quando brinca esta aprendendo muito sobre o corpo, a exploração corporal, o
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saber se envolver em jogos simbólicos, a ser um ser social, a explorar e assim ampliando o seu vocabulário, assim
propiciando situações de cuidados, brincadeiras e aprendizagem.

“A principal meta da educação é criar homens que sejam capazes de fazer coisas novas, não simplesmente repetir
o que outras gerações já fizeram. Homens que sejam criadores, inventores, descobridores. A segunda meta da

educação é formar mentes que estejam em condições de criticar, verificar e não aceitar tudo que a elas se
propõe”.

Jean Piaget

No agrupamento III C as crianças são atendidas das 7h às 11h e encontram-se na faixa etária entre 3 e 5 anos e 11
meses, a sala possui 25 alunos matriculados sendo 11 meninas e 14 meninos, com a inclusão de um aluno autista,
onde será acompanhado por uma professora de educação especial, teremos também uma parceria com a
ADACAMP - Associação Para o Desenvolvimento dos Autistas em Campinas, instituição que faz o
acompanhamento individual do aluno, onde fornece palestras e cursos especializados para professores. Já no
agrupamento III D período tarde, as crianças são atendidas 13h às 17h, com faixa etária também entre 3 e 5 anos e
11 meses, a turma é formada por 30 crianças matriculadas, sendo 13 meninas e 17meninos. As crianças tanto do
período da manhã quanto do período da tarde, são selecionadas por agrupamento de forma aleatória pela
coordenação e direção do CEI, moram nos bairros aos arredores da escola, muitas delas já frequentam à creche
desde bebês, e um de nossos objetivos, é contemplar no projeto político pedagógico a realidade cultural vivenciada
por elas. Os alunos não serão separados por gêneros, as atividades serão realizadas onde eles mesmos poderão se
organizar da maneira que desejarem, assim favorecendo a socialização e interação das crianças, de modo que
possam aprender umas com as outras visando o desenvolvimento da autonomia e o exercício de escolha. A nossa
rotina será atingida através do cronograma, sendo divididos em 30 minutosem cada espaço, com salas ambientes,
constituindo em matemática, linguagem, artes, ciências, parques, casa de bonecas, tanques de areias,quiosques com
pia e sem pia, pátio e o gramado. Inicia-se na sala referencia onde as crianças serão recepcionadas, no caso
será a sala de linguagens, faremos a roda de bom dia antes de ir para o refeitório, logo que voltarmos
iniciaremos a chamadinha, com plaquinhas de identificação do nome em letras bastão e maiúscula e com um
desenho que será feito pela criança para facilitar o reconhecimento, o calendário, onde veremos o dia, mês,
ano, estação do ano e o tempo, a roda de conversa será onde eles falam sobre o dia anterior ou assuntos
variados de suas vivencias. As salas ambientes serão uma excelente alternativa de organização do espaço de
aprendizagem que possibilitará o desenvolvimento de estratégias diferenciadas e enriquecedoras do ambiente
escolar, motivando se envolvimento dentro da proposta do momento. Os objetivos na sala de linguagem serão
trabalhar a diversidade em diferentes maneiras de se comunicar e se expressar, a fim de promover a socialização e a
compreensão de fatos e acontecimentos cotidianos através de histórias, envolvendo personagens, cenários e objetos.
Assim a criança interage-se comunicando e expressando desejos e necessidades, vivenciando atividades de leitura
com diferentes tipos de textos de forma diversificada através da ludicidades, as atividades a ser desenvolvidas
serão: Vídeos com propósitos baseados no projeto ou na semana educativa, as rodas de conversas, rodas de musica,
dramatização, poesias, brincadeiras livre e direcionadas, contação de histórias, produção de textos coletivos e
individuais, produção musical, observação da diferença entre sons, fantoches, brincadeiras de faz de conta e
pesquisas em revistas, jornais, etc. Na sala de artes iremos despertar o interesse e o gosto pelas diversas formas de
expressões artísticas, como: pintura, desenho, modelagem, colagem, escultura e modelagem, despertando
habilidades, criando e recriando formas expressivas, integrando percepção, imaginação e sensibilidade. Será
proposto: criar maquetes, desenho livres e direcionados, desenhos coletivos e individuais, criar brinquedos e
instrumentos com sucata, dobraduras, cartazes, pesquisa em revistas, recortar e colar, tocar instrumentos da
bandinha, desenhar ouvindo músicas de diversos ritmos, reproduções artísticas, massinhas, teatros, criações de
áudio visual, pintura com tinta natural dos alimentos, as cores e suas misturas, confeccionar o livro, lembrancinhas
e mascotes de acordo com o projeto ou semana educativa. Na sala matemática o objetivo será despertar o
raciocínio logico e matemático, onde possa compreender e valorizar a contagem, participando de atividades lúdicas
como jogos e brincadeiras que favoreçam a compreensão de conceitos matemáticos, utilizando o conhecimento
prévio dos alunos favorecendo momentos de confiança para lidar com as situações matemáticas. Serão sugeridas
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rodas de conversas sobre situações problemas, jogo termo a termo roda de música com quantidades, bingos,
quebra-cabeças, jogos da memória, dominós, sequencias lógicas, peças de encaixe, incentivar a contagem,
gincanas, tamanhos, formas, pesos e cores, gráficos, corridas com obstáculos e jogos com pontuação. Na sala de
ciênciaso objetivo será reconhecer os seres vivos e a sua importância para o planeta, e quais os cuidados para
manter a vida humana, destacando o cuidado com os recursos naturais e noções de ecologia e consciência
ambiental. Reconhecer a importância da família e suas respectivas atribuições na sociedade, desenvolvendo o
respeito às diferenças individuais. Faremos a observação do ciclo da água, conversas sobre o desperdício da água
nas diversas situações cotidianas, pesquisa de figuras que mostrem as diferenças entre a água limpa e a água
poluída, falar sobre a dengue, observar as partes do nosso corpo, descobrir a origem de alguns instrumentos, criar
horta e fazer registros coletivos no decorrer do plantio, conhecer sobre a origem de alguns alimentos e pratos
típicos por regiões do país, aprender sobre a importância dos bons hábitos alimentares, aprender fazer a higiene
corpórea e dental de forma adequada, piqueniques, culinárias, experiências e experimentos sendo individuais e
coletivas e utilizando os sentidos. A Casa de bonecas é disposta de dois ambientes, sendo uma biblioteca e
brincadeiras de faz de conta, onde permite que todos possam entrar no mundo da imaginação e faz de conta.
Existem 3 parques na escolas no qual ira possibilitar o desenvolvimento motor, haja visto que o brincar é uma das
formas que colabora para o desenvolvimento do corpo e propicia a exploração dos sentidos, do pensamento e a
criatividade, temos por objetivo, trabalhar brincadeiras que propiciem o exercício físico e movimentos corporais,
podendo ser nos parque, no pátio, nos tanques de areia e ate mesmo na sala, onde os espaços externos da nossa
creche nos possibilitam a planejar atividades que abrangem as múltiplas linguagens na educação infantil: como
oral, escrita, corporal, matemática, artística, musical entre outras. Dispomos de um pátio bem espaçoso, com
bicicletas, motocas, cavalinhos e brinquedos como gira-giras, escorregadores, amarelinhas e uma casinha, onde
realizaremos socializações, brincadeiras, deixando-os livres na escolha do brincar. Na hora da alimentação a
criança será orientada e incentivada a conhecer e se alimentar de diversos tipos de alimentos, pois nossa
alimentação é fornecida e balanceada por uma nutricionista do CEASA, trabalharemos o auto servimento dos
alimentos, orientados que todos os alimentos são saudáveis e farão bem ao organismo, com profissionais da escola
sempre atentos para assim evitar o desperdício e o consumo moderado, enfatizando que podem repetir o alimento
se desejarem, com isso terá o intuito de desenvolver a autonomia de cada criança e bem como o gosto pelos
alimentos saudáveis. Todas as sextas-feiras os alunos poderão trazer brinquedos de casa que não incitam a
violência e que não seja valiosos ou fáceis de quebrar, pois nosso intuito é que seja um dia prazeroso, tendo em
vista que apresentar um brinquedo de casa é um grande desejo das crianças, favorecendo as trocas sociais e
possibilita á elas emprestar o seu brinquedo e também brincar com o do colega e com isso as crianças
compartilharão um pedacinho de casa com a professora e seus colegas, trabalhando cooperativamente através de
suas trocas e interações, lidando, portanto, com conflitos próprios dessa etapa. Na ultima sexta-feira do mês
comemoraremos o aniversariantes do mês, com decoração nas mesas do refeitório e um bolo elaborado pela
nutricionista do CEASA e cantamos parabéns aos alunos que fazem aniversario no mês. Todas as sextas-
feiras serão realizadas o projeto “sexta-feira em cena”, onde uma turma por semana será responsável por
apresentar uma cena de teatro ou musical, para todos os amigos da escola, será um momento de integração
muito importante para as crianças, pois eles estão convivendo com outras faixas etárias diferentes do seu
agrupamento. Para as crianças que estão apresentando é muito importante, pois incentiva que fiquem
desinibidas e favorece a linguagem oral ampliando o vocabulário e permitem que estejam mais próximos ao
mundo da escrita e da literatura. Fará parte da nossa rotina também integração com outros agrupamentos
onde permite que as crianças tenham contato com diversas faixas etárias, assim respeitando as limitações
dos menores e ajudando nos cuidados e aprendendo com os maiores. Essas atividades serão desenvolvidas
através do projeto “Quanto tempo o tempo tem”, que será desenvolvido através dos subprojetos e semanas
educativas, sendo: Projeto Linha do tempo: neste projeto trabalharemos a identidade, pois é uma ótima maneira de
iniciar as atividades pedagógicas. Ajuda os alunos perceberem que eles têm uma história de vida e é parte atuante
no mundo. Assim também, as professoras conseguem mais informações significativas a respeito das crianças. Além
disso, exploraremos o eixo Identidade e autonomia na perspectiva de incentivar as crianças a desenvolver o
reconhecimento da própria imagem, se identificandocomo ser único, com corpo, hábitos e preferências próprias,
seráprimordial para oportunizar a construção da identidade das crianças e mediar às relações entre os professores,
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de forma autêntica, consciente e contextualizada, permitindo que a criança conheça a própria história familiar
promovendo um processo interação, afetividade, apropriação de regras de convivência, hábitos e emoções. Semana
educativa da energia e cidadania e meio ambiente: Onde o objetivo é conscientizar os alunos a economizar energia
e cuidar do meio ambiente. Projeto Estação, Verão: Iremos aprender sobre o verão... Como fica o clima e as
temperaturas nessa estação do ano, o que mais as pessoas fazem nesta época. O verão tem inicio no dia 21 de
Dezembro e termina no dia 21 de Março Suas principais características são: o sol, o calor as chuvas etc. Enfatizar
as características e hábitos que ocorrem quando estamos na estação do verão, o que comemos e vestimos.
Identificar alguns fenômenos que acontecem no verão Identificar o tipo de vestuário e alimentos adequados para
essa estação, desenvolver a linguagem oral mostrar as crianças como criar o hábito de cuidar da própria pele,
fazendo o uso de chapéu e protetor solar, Iniciaremos a aula sempre com a turma organizada em uma roda da
conversa, promovendo um diálogosobre essa estação do ano, o que sabem e o conhecem sobre o verão. Projeto
Plantas e germinação: Sabemos é na educação infantil que plantamos a sementinha da consciência ambiental,
nesta perspectiva, Despertaremos o interesse das criançaspela preservação do meio ambiente, assim como as
formas de vida e sua sobrevivência. Observaremos o desenvolvimento de um ser vivo; Observaremos o meio
natural (Fotossíntese), desenvolveremos a curiosidade e a prática investigativa de cada criança. Desenvolveremos
habilidades lógicas, destacaremos os fenômenos da natureza: sol e chuva etc. Entenderemos mais sobre
desmatamento e reflorestamento; Entenderemos quais as ações necessárias devemos adotar para nos protegermos.
Semana educativa de brincadeiras com pipa sem cerol: Tem como objetivo orientar e incentivar as crianças a
soltarem pipa sem o cerol devido aos seus perigos. Projeto Estação, outono e inverno: É pensando no futuro que
precisaremos despertar nas crianças conceitos básico de como preservar a natureza proporcionar momentos de
observação das estações do ano que seguira para a vida do homem e animais. Proporcionaremos momentos onde
trabalharemos as diferenças entre lugares frios e quentes como a importância do sol, estado da água, sendo assim
apresentar os tipos de vestuários e alimentação de acordo com a época. Identificaremos as estações do ano,
estimularemos a criatividade, desenvolveremos linguagem oral, observaremos as folhas das as árvores durante esta
estação. Projeto Olimpíadas: No qual o objetivo será conscientizar o aluno da importância do esporte no Brasil e
no mundo, dos seus benefícios pessoais e para a sociedade, ensinando os exercer o caráter esportivo de saber perder
e vencer como também conhecer valorizar os costumes e tradições de diferentes grupos, povos e etnia e discutir
sobre a importância dos esportes na vida das pessoas, tanto na pratica individual quanto coletiva, que ira propor a
criança a conhecer as modalidades do esporte, desenvolver valores que o esporte pode nos ensinar, cooperação,
respeito, participação, amizade, e inclusão, desenvolver alto confiança e disciplina, conscientizar sobre os riscos do
uso do doping (drogas) e compreender as regras dos esportes. Semana da família: Onde o seu principal objetivo
será resgatar valores familiares. Projeto Psicomotricidade: A Psicomotricidade envolve toda ação realizada pelo
indivíduo, ou seja, é a integração entre o psiquismo e a motricidade, buscando um desenvolvimento global, focando
os aspectos afetivos, motores e cognitivos, levando o indivíduo à tomada de consciência do seu corpo por meio do
movimento tendo como objetivo colocar a criança em situação na qual será preciso que ela busque novas situações
para conseguir um resultado desejado, mais ela colocará seu cérebro em funcionamento, o que, além de contribuir
para o desenvolvimento cognitivo, será importante para sua organização motora, sua autonomia e a criatividade.
Projeto Estação primavera: A Primavera é tempo deflores, cores, alegria e comemorações que possibilitarão a
criatividade, a investigação e a observação para a realização de ações em proteção ao meio ambiente. Além de
despertar o interesse das crianças na diversificação das flores e a simbologia de carinho e amor que as flores nos
remete, nesta perspectiva o nosso objetivo será levar as crianças o contato com diferentes histórias sobre as flores ,
a fim de desenvolver a percepção sensório-motora e cognitiva, a coordenação motora, as linhas, as cores, os
aromas, as medidas, os numerais, formas e texturas.Despertaremos o interesse pela preservação do meio ambiente,
atentando para as formas de vida presentes nele. Projeto Animais: Sabemos que os animais despertam o interesse
natural das crianças desta faixaetária que, em geral, contam com várias informações relativas a ele.A proposta do
tema, animais é de uma possível justificativa, pois, osanimais têm uma importante presença em seu mundo
cotidiano(desenhos animados, histórias, jogos), além disso, possuem umimportante caráter de identificação de suas
vivências pessoais e sociais. É desta forma que percebemos que tudo o que fazemos interfere nomeio ambiente,
desde o que comemos o que vestimos, onde moramos como nosrelacionamos com plantas, animais e com os outros.
É preciso entendera importância do meio em nossa vida. Por esta razão A total importânciade se trabalhar este
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projeto. Valorizar os animais como uma forma de vida importante para o meio ambiente Valorizar os animais como
uma forma de vida importante para o meio ambiente. Semana pela cidadania das crianças e adolescentes: Onde
o objetivo será resgatar os valores da infância.

Projetos Profissões: O tema profissões buscará propor discussões que valorizem os diferentes tipos de trabalhos
como forma de expressão cultural. Sendo assim a criança passará a conhecer o perfil do profissional no mercado de
trabalho atual, as diversas profissões e suas contribuições na sociedade, favorecendo a construção da identidade
pessoal, como projeto de vida. Proporcionaremos as crianças o conhecimento das diversas profissões estimulando a
e valorização de todas. Despertaremos o interesse por uma melhor qualidade de vida, através de escolha consciente
da profissão.

O ano letivo será finalizado com a exposição de todos os trabalhos realizados ao longo de 2016 por todo o CEI,
com a escola aberta, onde os alunos poderão mostrar e relembrar juntamente com os seus familiares as atividades
feitas e momentos de aprendizado em que passaram. A finalidade básica da avaliação nessa etapa da vida é que
sirva para intervir, para tomar decisões educativas, para observar a evolução e o progresso das crianças e para
planejar se é preciso intervir ou modificar determinadas situações ou atividades de aula. De forma trimestral com a
finalidade de informar os pais sobre o que as crianças aprenderam em relação aos conteúdos trabalhados será feito
um relatório de acompanhamento escolar que deverá ser lido pela família, assinado e devolvido, para que assim
família e escola possam trabalhar em prol a criança como um indivíduo único. De fato o professor não consegue
registrar informações sobre outras crianças do seu grupo, mas é possível que venha prestigiar três ou quatro
crianças de cada vez e, assim, ao final do período, terá observado e feito registro sobre todas as crianças. Para
darmos valor as variadas expressões infantis, utilizamos como complemento de registro de desenvolvimento
arquivando planos, imagens e materiais referentes aos temas trabalhados e o relatório final.

Assim no ano letivo de 2016 o ensinarmos não se limitará apenas em repassar conhecimentos ou mostrar caminhos
que o educador considera correto, mas ajudaremos as crianças a tomarem consciência de si e dos outros. Para isso
será oferecido várias ferramentas para que o aluno possa encontrar outros caminhos, respeitando sua cultura, seus
valores e seu conhecimento de mundo. Assim por meio da mediação os prepararemos para os desafios que possam
encontrar na sociedade.
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PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO 2016

PROF: MIRIAM FERREIRA MALAFAIA

AGRUPAMENTO III-E

A educação infantil é a primeira etapa da educação básica conforme determina a constituição, deve ser um espaço
organizado para despertar a curiosidade e a intervenção com outras crianças, buscando o desenvolvimento
intelectual, afetivo e social, através dos brinquedos, jogos, brincadeiras de roda, em pares, equipes e coletiva que
proporcionem o contato com o mundo globalizado de diversas culturas e a sociedade atual.
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“A escola é um lugar de cultura, não somente onde se traduz a cultura, mas também onde se elabora a cultura da
criança, a cultura da infância e a cultura da creche``. RINALDI (2002, Pag. 79)

Portanto entendo infância como período de desenvolvimento emocional, cognitivo, e social, procuraremos dar valor
ao conhecimento prévio que cada criança trará e para que seu desenvolvimento seja integral, proporcionarei a
descoberta de novos conhecimentos, pois é na escola que a criança começa a ter contatos com varias diversidades
culturais. Partindo dessa premissa, o agrupamento III proporcionará atroca de experiências com os agrupamentos I
e II, com misturas de gêneros e idades.

O agrupamento III E estará composto de 29 crianças entre três e cinco anos, a maioria já frequentavam a creche nos
anos anteriores que vieram do agrupamento II e outras já tinham frequentado o agrupamento III. Sendo doze
meninas e dezessete meninos e uma professora. A coordenação ao montar o agrupamento procurou promover uma
interação social, as turmas foram separadas de forma aleatória, com isso o menor aprende com o maior, o maior
aprende com o menor e todos fazem novas amizades. Nas diversas atividades a organização dos pequenos grupos
será mesclada meninas com meninosde diferentes idades. Na maioria das atividades planejadas poderemos ter
momentos onde serão atendidos os interesses da turma. Ao longo do ano letivo trabalharei como múltiplas
linguagens (oral, corporal, de sinais, sonora, etc). Uma delas será a roda de conversa, iremos decidir a rotina da
sala, retomaremos as conversa anteriores, valores, regras e combinados. Surgirão assuntos diversos para troca de
opiniões e ideias. Partiremos da premissa de que a criança descobre aos poucos o mundo que a cerca, e então,
constroem novas maneiras de atuar, ofereceremos variados ambientes para proporcionar esta relação criativa da
criança com o meio. Por isso o espaço escolar foi organizado em salas-ambientes diferenciadas que a turma
percorrerá durante o período. Cada sala refere-se a atividades de uma determinada área de conhecimento:
linguagem, arte, ciências e matemática. As propostas e materiais fortalecerão a convivência entre criança/criança e
criança/adulto, gerando desafios para uma melhor compreensão e articulação de novos saberes.

“A educação não é uma fórmula da escola, mas sim uma obra de vida ” (FREINET).

A busca constante de coerência entre o que se pretende ensinar aos alunos e o que oferecemos a eles é fundamental.
Uma formação rodeada de descobertas de desejos com certeza irá fazer dos ambientes um local onde circulará a
aprendizagem, onde vida e saberes permearão as salas e se misturarão fazendo com o que as crianças aprendam e se
comprometam com este aprendizado. SALA DE LINGUAGEM– Proporcionarei para as crianças, o contato com
materiais de linguagem tais como histórias lidas, histórias contadas com fantoche, dramatizações, danças,
expressão corporal, contatos com livros, revistas, musicalizações, etc. SALA DE ARTES – Visando a importância
de ampliar o repertório da imagem das crianças irei realizar vários trabalhos com artes plásticas, com o objetivo de
estimular a capacidade de realizar as apreciações artísticas. Um dos trabalhos que desenvolverei, alem do uso da
imaginação e criatividade, objetivando trabalhar a auto estima será o dos pintores mirins, as crianças poderão pintar
painéis, cartazes, enfeita mural, e atividades no caderno de desenho, com guache, lápis de cor, lápis de cera, tinta
pva, giz, etc. SALA DE CIÊNCIAS – Pretendo estimular a criatividade e uma aprendizagem significativa, para
isso será dada a oportunidade das crianças terem contatos com diversos materiais como: materiais naturais (folhas,
sementes, mudas, grama, água, insetos) SALA DE MATEMÁTICA – Entendo ser necessário que a construção e
desenvolvimento dos conhecimentos matemáticos, ocorram a partir do conhecimento lógico da criança.
Proporcionarei manipulação e exploração de objetos tais como: jogos de empilhar, encaixar, montar, bingos, jogos
da memória, dominó, quebra-cabeça, brinquedos e cantigas que envolva contagem e números.

“O educador, portanto, não atuaria diretamente sobre a criança, mas ofereceria meios para sua auto formação.
(GADOTTI, 1994 pag.151)

Para o ano de 2016, serão trabalhados os seguintes projetos:

Linha do tempo de cada criança: Trabalhando a identidade será uma ótima maneira de iniciar as atividades
pedagógicas. Ajudarão os alunos a perceberem que eles têm uma história de vida e são parte atuante no mundo.
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Assim também, as educadoras conseguem mais informações significativas a respeito das crianças. Estação do ano:
Verão e sua influência e hábitos Vamos aprender sobre o verão... como fica o clima e as temperaturas nessa
estação do ano, o que mais as pessoas fazem nesta época. Enfatizarei as características e hábitos que ocorrem
quando estamos na estação do verão o que comemos e vestimos, pois suas principais características são: o sol, o
calor, as chuvas, etc. Plantas – Germinação, Cultivo, Colheita e Manipulação.

È na educação infantil que plantamos a sementinha da consciência ambiental, para desenvolver uma geração que
seja consciente e preocupada com o ambiente e com os problemas que lhes são associados, e que tenha
conhecimento, habilidades, atitudes, motivações e compromissos para trabalhar individual e coletivamente na
busca de soluções para os problemas existentes e para a prevenção de novos. Estações do ano outono inverno e
suas influências. È pensando no futuro que precisamos despertar nas crianças conceitos básicos de como preservar
a natureza, proporcionarei momentos de observação das estações do ano que seguirá para a vida do homem e
animais. Olimpíadas e Paralimpíadas Rio 2016. Considerando a necessidade de se trabalhar o contexto em que o
aluno esta envolvido e o nosso pais ser a sede onde acontecerá as Olimpíadas e Paralimpíadas RIO/2016,
envolverei os alunos em atividades saudáveis desenvolvendo espírito esportivo e paixão pelo esporte. Reconhecer o
direito de participação sem discriminação de todos os povos, raças e diferenças físicas. Psicomotricidade através
da musica. A abordagem da psicomotricidade irá permitir a compreensão da forma como a criança toma
consciência do seu corpo e das possibilidades de se expressar por meio desse corpo, localizando-se no tempo e no
espaço através da recreação a criança desenvolve suas aptidões perceptivas como meio do ajustamento do
comportamento psicomotor, social, criativo, tudo isso visando a formação da sua personalidade.

Estação do ano – Primavera suas influencias e hábitos. Vivenciarei a alegria da estação com a presença multi
colorida das flores levando a criança a contemplar suas maravilhas e o bem estar que a convivência com a natureza
proporciona. O projeto primavera se caracteriza por se trabalhar de forma globalizada os aspectos físicos,
emocionais, afetivos, cognitivos e sociais da criança. Animais – Criação e sua evolução desde os dinossauros.
Este projeto tem como objetivo observar descrever e comparar as características de animais que existem em
ambientes próximos e também conhecer os que vivem em lugares distantes. Estudar a vida desses animais e a sua
importância para o meio ambiente. Compreendendo que os animais têm importante presença em seu mundo
cotidiano (desenho animado, história, jogos, filmes, mascotes), além disso, possuem um importante caráter de
identificação de suas vivências pessoais e sociais. Profissões – Diurnas e noturnas. O tema profissões busca
propor discussões que valorizem os diferentes tipos de trabalho como forma de expressão cultural. Sendo assim a
criança passará a conhecer o perfil do profissional no mercado de trabalho atual, as diversas profissões e suas
contribuições na sociedade, favorecendo a construção da identidade pessoal, como projeto de vida. Iremos trabalhar
também com as semanas educativas: Semana da energia, cidadania e meio ambiente. Trabalharei como o
objetivo de conscientizar as crianças sobre o consumo consciente dos recursos naturais zelando pelo meio ambiente
e aprendendo a extrair o melhor do mesmo sem provocar grandes impactos ambientais. Dia mundial da educação
inclusiva.

A respeito da educação inclusiva em todos os seus níveis Mantoan (2006 pag. 17) comenta que o ensino brasileiro
tem diante de si um grande desafio de encontrar soluções que respondam a questão do acesso e da permanência dos
alunos nas escolas, algumas escolas tem se adequado para atender a clientela se propondo as mudanças na
organização pedagógicas, na valorização das diferenças.

Semana educativa Pipa sem cerol. Terei como objetivo mostrar para as crianças a importância de uma brincadeira
divertida e não como algo perigoso que é o cerol, procurarei conscientizar as crianças sobre os riscos do uso do
cerol. Proporcionarei as crianças soltarem as pipas no campo. Semana da família. Trabalharei com a finalidade de
despertar nas crianças o amor, respeito, cuidado, cooperação, pela família e seus membros, através de
apresentações de teatros e musicais. Semana pela cidadania das crianças. Falar em cidadania é falar em direito. A
partir da Constituição Federal de 1988 e do E.C.A. 1990, que passa ser o marco legal e regulatório dos direitos
humanos de crianças e adolescentes,a criança deve ser considerada sujeito de direito. Semana do teatro. O teatro
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ajuda a desenvolver a expressão verbal e corporal, como também exercitar a capacidade de memória e agilidade
mental, além disso o teatro é benéfico para a criança no desenvolvimento e formação do caráter, melhora e favorece
a dicção, atenção, concentração, relacionar-se com outras crianças e o trabalhar em equipe. Semana da criança.
Deverá ser uma semana com bastantes brincadeiras, jogos, gincanas, brinquedos infláveis, uma sequencia de
atividades que proporcionará às crianças a possibilidade de se movimentares e atuarem com autonomia através da
ludicidade. Escola aberta. Será uma oportunidade onde iremos expor todos os trabalhos realizados e vivenciados
durante o ano letivo.

A avaliação será individual e coletiva, sempre de forma continua registro no caderno diário através de fotos,
confecções de cartazes, exposição de trabalho de todos os projetos e reunião com a orientadora pedagógica.

Referencias Bibliográficas

RINALDI, C. REGGIO: A imagem da criança e o ambiente que ela vive como principio fundamental.

FREINET, ELISE. O Intinerário de CelestinFreinet. Rio de Janeiro: Francisco Alves 1979 pag. 1976.

MALAGUZZI LÔRIS. Pratica de Ensino e Construção do Conhecimento na Educação Infantil, autora Ana Cecília
Cartaxo e Maria José Salatino, pag. 56,57 editora 2007

PROJETO POLITICO PEDAGOGICO 2016

AGRUPAMENTO Ill F

PROFESSORA: VALDIRENE B. DOS SANTOS

Ao analisar o cotidiano infantil, é preciso constatar as marcas da heterogeneidade e a presença de valores
hierárquicos que dão sentido ás imagens culturais de cada época. Thais imagens construídas por personagens que
fazem parte desse contexto não decorrem de concepções psicológicas e cientificas, mas muito mais de informações,
valores e preconceitos oriundos da vida cotidiana. Segundo Heller (1989. pp16-17) ... o homem participa da vida
cotidiana com todos os aspectos de sua individualidade, de sua personalidade. “Nele colocam-se “em
funcionamento” todos os seus sentidos, todas as suas capacidades intelectuais, suas habilidades manipulativas, seus
sentimentos, paixões, ideias, ideológicas”. Entretanto, ao investigar um dado tempo histórico, é preciso ficar atento
para hierarquia de valores da época que oferece uma organicidade a essa heterogeneidade. São tais valores que
orientam a elaboração de um banco de imagens culturais que se refletem nas concepções de criança e seu brincar.

AGIII F Composto por 28 crianças com faixa-etária de três anos a seis anos, período das treze às dezessete horas.
A turma é acompanhada por uma professora graduada em pedagogia. O agrupamento tem quatorze meninas e
quatorze meninos. São crianças que já freqüentaram esta instituição antes, ou seja, poucas crianças iniciaram pela
primeira vez na creche, a vaga deles acontece por cadastro, moram nas proximidades da creche. A maioria das
crianças que eram do agrupamento II. Os espaços internos e externos são: sala ambiente, banheiro pátio, refeitório,
parque, tanque de areia, quiosque sem pia, quiosque com pia.

Iremos trabalhar em 2016 com semanas educativas: Semana da energia e cidade e meio ambiente.
Trabalharemos com as crianças de onde vem nossa fonte de energia, mostraremos através de objeto concreto como
era utilizados a máquina de escrever e mimeógrafo, energia solar, eólica e energia elétrica, faremos pesquisa de
campo quais objetos em casa utilizam energia elétrica. Dia mundial pela educação inclusiva. Trabalharemos um
teatro com as professoras sobre a inclusão. Semana educativa de brincadeiras com pipa sem cerol: Iremos
proporcionar momentos lúdicos e transforma a pipa uma brincadeira divertida e não como algo perigoso que é o
cerol, iremos conscientizar as crianças sobre o risco do uso do cerol levaremos as crianças ao campo para soltarem
as pipas. Semana da família apresentação de dança no palco, várias atração, brinquedos, comes e bebes. Semana
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pela cidadania das crianças: Faremos diversas atividades lúdicas como confecção de brinquedos e brincadeiras.
Semana do teatro: Proporcionaremos momentos onde as crianças apresentem e contracenem com as professoras e
teatro de fantoches, será feito apresentação a convidados de fora da escola.

Organizaremos as crianças através da rotina diária, ou seja, o que eles iram fazer no dia havendo possibilidade de
escolha do grupo, discutindo na roda da conversa. No cotidiano serão estabelecidas situações de cuidados básicos
com as crianças visando o cuidado com sua alimentação e higiene pessoal, tendo em foco o educar de forma
prazerosa disponibilizando a troca de conhecimento onde a criança constrói uma relação afetiva que favoreça
autoconfiança. Vamos propor para as crianças atividades que favoreçam interação através de teatro, parque,
histórias contadas em outros agrupamentos farão integração, oficinas, desfile e brincadeiras de roda. O acesso de
novos conhecimentos considerando diferentes linguagens através da comunicação encorajando as crianças desde
pequenas a lerem histórias infantis, reconhecendo assim sua identidade. Os espaços utilizados serão sala de aula,
pátio, os parques, tanque de areia, quiosque com pia e quiosque sem pia e casinha de boneca. Os materiais
disponibilizados serão industrializados e confeccionados com o grupo através de sucatas.

Trabalharemos nas salas ambientes através de projetos dentro de um cronograma com os horários a serem
cumpridos semanalmente, na sala de matemática: Cantinhos com jogos de montagens irão trabalhar roda da
conversa, jogos memória, dominó, bingo, brincadeira de mercadinho, calendário, contagem das crianças, quebra-
cabeça, tamanho, forma, peso e medida e gráficos. Na sala de ciência: Faremos roda da conversa, experimentos e
experiência, culinária, confecção de massinha. Sala de linguagem: Roda da conversa, cantigas de roda, história,
teatro com fantoches, seção cinema brincadeira de faz de conta, pesquisas e brincadeiras de roda. Sala de artes:
Trabalharemos roda da conversa, desenho livre, corte e recorte, pesquisas, pintura livre, pintura direcionadas,
confecção de brinquedos, confecção de lembrancinhas. No pátio: Faremos brincadeiras livres, gincanas,
integração, dinâmica de grupo, brincadeiras dirigidas, brincadeira com bicicletas, brincadeira com cordas e bolas,
brinquedo de casa e brincadeiras de faz de conta, giz no chão, brincadeira de roda apresentação de teatro e danças:
No parque: bolinha de sabão, brincadeira livre e futebol. Quiosques com pia: Confecção de massinha, confecção
de petecas, rabo de gato, bilboquê, culinária, piquenique, brinquedo de montagens e brincadeira livre. Tanque de
areia: Com baldinhos e brincadeira livre. Casinha de boneca será permitida momentos de faz-de-conta e história
livre.

Projeto: Linha do tempo da criança: Explorar o eixo Identidade e Autonomia na perspectiva de incentivar,
conhecer as crianças, desenvolver o reconhecimento da própria imagem, se identificando como seres únicos, com
corpo, hábitos e preferências próprias, serão primordiais para oportunizar a construção da identidade das crianças e
mediar as relações entre os professores, de forma autêntica, consciente e contextualizada, permitindo que a criança
conheça a própria história familiar promovendo um processo de interação, afetividade, apropriação de regras de
convivência, hábitos e emoções. PROJETO: Estação do ano Verão suas influências e hábitos: Identificar
alguns fenômenos que acontecem no verão; Identificar o tipo de vestuário e alimentação adequada para essa
estação do ano que é tão quente; estimular a criatividade e imaginação através de brincadeiras.

Projeto plantas– germinação, cultivo, colheita e manipulação: Observar o desenvolvimento de um ser vivo.
Observar o meio natural (Fotossíntese), desenvolvendo a curiosidade e a prática investigativa de cada criança.
Desenvolver habilidades lógico matemáticas. Estimular o uso da linguagem oral. Destacar os fenômenos da
natureza: sol e chuva etc. Entender mais sobre desmatamento e reflorestamento. Entender quais as ações,
necessárias que devemos adotar. Projeto: Outono Inverno; Proporcionar momentos onde trabalharemos as
diferenças entre lugares frios e quentes como a importância do sol, estado da água, sendo assim apresentar os tipos
de vestuários e alimentação de acordo com a época. Projeto: Olimpíadas e Paraolimpíadas Rio 2016; Não só
conscientizar o aluno da importância do esporte no Brasil e no mundo, dos seus benefícios pessoais e para a
sociedade, ensinando os exercer o caráter esportivo de saber perder e vencer como também conhecer valorizar os
costumes e tradições de diferentes grupos, povos e etnia e discutir sobre a importância dos esportes na vida das
pessoas, tanto na pratica individual quanto coletiva. Projeto: Psicomotricidade; Tendo como objetivo colocar a
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criança em situação na qual será preciso que ela busque novas situações para conseguir um resultado desejado,
mais ela colocará seu cérebro em funcionamento o que, além de contribuir para o desenvolvimento cognitivo, será
importante para sua organização motora, sua autonomia e a criatividade. Projeto Primavera; Conhecer diferentes
historias para ampliar o vocabulário desenvolver a percepção sensória motora e cognitiva, a coordenação motora ,
as linhas, as cores os aromas, medidas os numerais, formas despertar om interesse pela preservação do meio
ambiente , assim como as formas de vida e sua sobrevivência. Projeto Animais; Definir de diversos animais e suas
principais características, proporcionar um ambiente de livre imaginação e criatividade, caracterizar diferentes
animais quanto seu habitat, quanto a sua alimentação, quanto as suas características especificas. Saber identificar
animais domésticos e selvagens, aquáticos, terrestres e aéreos, também o habitat dos animais. Enriquecer o
vocabulário através de contos, poesias, historia e músicas da sala de aula. Proporcionar um ambiente de livre
imaginação e criatividade. PROJETO PROFISSÕES: Proporcionar as crianças o conhecimento das diversas
profissões e valorizá-las. Despertando o interesse por uma melhor qualidade de vida, através de escolha consciente
da profissão.

Escola aberta. Faremos exposições com todas as atividades de todos os projetos para que as famílias possam fazer
visitas e observarem os trabalhos de conclusão anual.

Avaliação e Registro

O registro ocorrera no caderno diário, através de fotos confecções de cartazes. Faremos a comunicação através das
reuniões, cartaz, pesquisas para as famílias, exposições trimestrais de cada projeto trabalhado de todos os projetos
reuniões com a orientadora pedagógica e escola aberta.

Referência Bibliográfica

TIZUKO MORCHIDA KISHIMOTO; Henriol,Jacques. Sous couleour de jover- La metaphore Ludique, Paris:
ED José Cort, 1989.

PLANO DE ENSINO COLETIVO AGRUPAMENTO I

Bebê é a denominação para a primeira fase da vida da criança e abrange o período de 0 a 18 meses (1 ano e meio)
de idade. O bebê é um ser vulnerável que precisa de muito carinho, atenção e acolhimento, mas sabe tomar
decisões, escolhe o que quer, gosta de explorar novas situações, é criativo e muito curioso.

Durante algumas transformações na educação desde 1988, hoje a educação infantil deixa de ser uma perspectiva
assistencialista e passa a ter uma proposta pedagógica aliada ao cuidar, procurando atender a criança de forma
integral, respeitando as diferenças de cada uma, inclusive, com características próprias como vestimenta, a
alimentação, a linguagem e as brincadeiras, ou seja, com a sua própria cultura. Essa mudança exige do educador
uma postura consciente de como deve ser realizado o trabalho com as crianças pequenas e quais as suas
necessidades enquanto crianças e cidadãs.

Como a criança é parte de um grupo social e deve ter iniciativa para questionar, descobrir e compreender o mundo
a partir de interações, o trabalho do Agrupamento l, visam a convivência social e a autonomia, expressada na forma
dos cuidados consigo e do conhecimento sobre o mundo em que vivem, partindo da curiosidade de cada um,
estimulando a troca de informações em busca da construção de um conhecimento coletivo e compartilhando através
de atividades significativas. O conhecimento torna-se o fruto de um constante trabalho de criação, significação e
resignação, garantindo as possibilidades de aprendizado por todos, sem discriminação de qualquer natureza.

Essa concepção de criança exige do educador uma postura consciente de como deve ser realizado o trabalho com as
crianças pequenas e quais as suas necessidades enquanto criança e cidadã. Por isso, os educadores dos
agrupamentos I, serão mediadores das ações visando promover vivenciam significativas e o desenvolvimento real.
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Portanto segue descrição do plano de ensino vigente para este ano.

Roda

Após o acolhimento das crianças, sentaremos em roda para conversar incentivando o estímulo oral nos pequenos.
Nesse momento, podemos percebê-los enquanto serem únicos em suas especificidades e assim explorar o contato
com cada um através da conversa e da música, pois as cantigas são fundamentais para o desenvolvimento motor e
cognitivo dos bebês.

Assim, os pequenos poderão explorar e expressar-se com liberdade, percebendo seu corpo, possibilidades e
limitações, agindo sempre com espontaneidade e respeitando seus limites.

Contação de história

Ouviremos e recontaremos histórias que serão atividades diárias para que os pequenos se familiarizem desde cedo
com o universo mágico dos livros. As histórias serão contadas em qualquer lugar e a qualquer momento, se
tornando parte da rotina de forma suave, pois as crianças não ouvem apenas as histórias, mas se sentem como parte
dela, porque ao se sentirem pertencentes aquela história, a criança irá se tornando leitora, ouvindo, vendo, falando,
gesticulando, lendo, desenhando sua própria história e construindo novas histórias.

Vídeo

Esse instrumento de trabalho nos permitirá em determinados momentos usá-lo como ferramenta para estimulação
oral e auditiva, atenção, concentração, organização dos nossos pequenos, através de desenhos que contemplem
história e músicas.

Brincar

As crianças irão brincar sozinhas ou em grupos em qualquer lugar, pois é importante para a criança pequena e para
isso, nós educadores temos o dever de oportunizar essa valorização do brincar, organizando ambientes organizados
sejam em sala ou em áreas externas para que a brincadeira possa contribuir para a construção da autoestima e da
identidade da criança e do grupo.

Porém, muitos acreditam que a brincadeira livre é natural nas crianças, imaginando que as crianças já nascem
sabendo brincar, mas aí está o erro e cabe a nós educadores o dever de ensiná-las a brincar, de modo que as
crianças possam vivenciar durante esse processo experiências de cuidado com o corpo, capazes de lhes propiciar
bem-estar e alegria.

É fundamental que as brincadeiras ocorram em ambientes tranqüilos, seguros, em espaços internos e externos
cotidianamente.

Ambientes externos

(Parque, solário, quiosque, tanque de areia)

Esses ambientes serão riquíssimos para trabalharmos o coletivo e as habilidades perceptivo-sensoriais, motoras e
conceituais. Pois nesses ambientes externos é que a criança entra em contato com o meio que as cerca, podendo
explorar e conhecer novas sensações.

Criar momentos de integração entre as turmas, gerando um ambiente social saudável e qualitativo para
aprendizagem mútua.
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Apresentar aos pequenos aspectos da natureza e o presente que o meio ambiente nos dá diariamente, enriquecendo
seu brincar com a construção de brinquedos artesanais/reciclados, agindo de modo sustentável e desfrutando dos
recursos naturais que temos.

Atividades

As atividades serão realizadas justamente para exploração e conhecimento de mundo, proporcionando
conhecimento de si próprio experimentando o universo das cores, através das sensações produzidas por diversos
materiais. A exploração de sons distintos através de instrumentos musicais.Experiências corporais e afetivas que
contribuem para o desenvolvimento de sua autonomia e identidade.

Expressão dramática através de apresentações na “Sexta-feira em cena”, onde as crianças aprendem a se comunicar
por diferentes linguagens, por gestos, expressões, olhares, imitações e pela palavra. Os bebês se expressam
inicialmente pelos gestos e sorrisos, pois o aprendizado da fala se inicia no nascimento com a comunicação entre as
crianças e também com os adultos.

Higiene

As crianças tomarão o banho, mas esse momento não será só de higiene pessoal aos pequenos, mas também, um
momento de conhecimento e aprendizagem. Ensinando desde cedo bons hábitos de asseio que serão levados para
toda uma vida.

Alimentação

Oportunizaremos aos bebês momentos únicos de interação com seu alimento, proporcionando que eles passem por
todas as fases da alimentação, ou seja, do liquido para o pastoso, do pastoso para o sólido. Instigar todas as suas
papilas gustativas e permitir que experimentem de tudo e que transitem nesse universo de sabores. Que percam
gradualmente o auxílio dos adultos para que cada um em seu tempo, passe a se alimentar sozinho, desenvolvendo
sua autonomia.

Momento do sono

Esse momento é de extrema importância para o desenvolvimento da criança pequena e é dado de modo coletivo na
sala, fazendo parte da rotina dos pequenos. Portanto, prepararemos um ambiente tranqüilo e acolhedor, respeitando
as especificidades de cada criança.

Nesse ano de 2016, trabalharemos os projetos:

Linha do tempo de cada criança: Despertar nas crianças pequenas a curiosidade através de atividades lúdicas em
relação a si enquanto sujeito, sua identidade e autonomia, se conhecendo a si mesmo e o outro.

Estações do ano: Verão, sua influência e hábitos: Despertar nas crianças pequenas a curiosidade através de
atividades lúdicas sobre os fenômenos da natureza e como eles influenciam o nosso cotidiano.

Plantas – germinação, cultivo, colheita e manipulação: Este projeto pauta-se na necessidade em criar condições,
mecanismos e atividades que permitam aos alunos da Educação Infantil ver com outros olhos a natureza, as árvores
e as plantas que estão ao seu redor, inclusive no próprio ambiente escolar.

Estações do ano: Outono e inverno, suas influências e hábitos:Despertar nas crianças pequenas a curiosidade
através de atividades lúdicas sobre os fenômenos da natureza e como eles influenciam o nosso cotidiano.

Olimpíadas e Paralimpíadas Rio 2016:Com esse projeto, pretendemos oportunizar aos bebês do Agrupamento I,
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situações de interação entre as crianças e entre a criança e o adulto, estimular a criança a adquirir confiança e
fortalecimento da musculatura, contribuindo para o desenvolvimento da consciência corporal.

Sustentabilidade Água – seu ciclo no passado, no presente e no futuro: Recentemente o tema
Sustentabilidade/Água vem sendo uma preocupação cada vez mais presente no cotidiano da sociedade
contemporânea, assim, tratará de abordar o tema de forma sistematizada, além de trabalhar junto com a família,
para que possamos criar experiências significativas voltadas para as necessidades de aprendizagem dessa faixa-
etária.

Estações do ano: Primavera, sua influência e hábitos:Vivenciar a alegria da estação com a presença
multicolorida das flores, levando a criança a contemplar as suas maravilhas e o bem-estar que a convivência da
natureza proporciona.

Psicomotricidade através da música:Despertar nas crianças pequenas a curiosidade através de atividades lúdicas
em relação a si enquanto sujeito, sua identidade e autonomia, conhecendo a si mesmo e o outro.Através de
conteúdos específicos para esta faixa etária envolvendo principalmente atividades de equilíbrio, tonicidade,
coordenação global, coordenação fina e óculo-manual.

Animais – criação e sua evolução desde os dinossauros: Promoveremos o desenvolvimento de algumas
habilidades e o envolvimento das crianças com o tema do projeto, através de atividades dirigidas. Buscando a
interação social em um processo que se dá a partir e por meio de indivíduos com modos histórica e culturalmente
determinados de agir, pensar e sentir.

Profissões diurnas e noturnas: Esse projeto tem como principal objetivo ampliar seu repertório e contato com
práticas sociais, propondo práticas educativas que integrem a atenção e o respeito às particularidades sociais.

Além de trabalharmos os Projetos, ampliaremos nosso conteúdo onde trabalharemos com as Semanas Educativas
que teremos nesse ano letivo como a Semana Energia e Cidadania, onde trabalharemos a questão das fontes de
energia, consumo e conscientização. Na Semana da Pipa sem Cerol, transmitiremos às crianças a importância do
brincar de forma segura. Na Semana Família, apresentaremos às crianças a importância da família na nossa atual
sociedade e os diversos contextos familiares que temos hoje em dia. Na Semana da Criança, faremos uma semana
especial cheio de novidades para nossas crianças. E por fim, na Semana do Teatro, trabalharemos as artes através
do teatro. Ainda neste ano, trabalharemos o dia da Inclusão (14/04/2016), com apresentação teatral das
professoras.

PLANO DE ENSINO COLETIVO AGRUPAMENTO II

Diariamente acontecerão vários momentos de roda de conversa, o primeiro será feito no acolhimento onde
cantaremos musicas de bom dia, falaremos sobre regrinhas e combinados do nosso cotidiano, chamadinha, formas
geométricas, aniversariante do mês, como está o tempo, quem veio hoje, a linguagem oral será aprimorada, pois
todos serão incentivados a contar seus conhecimentos prévios, o que gosta de comer, com quem mora, enfim a roda
nos auxiliará na hora de apresentar as atividades e brincadeiras que serão realizadas ao longo do dia.

A música é um momento de extrema importância na educação infantil com ela desenvolveremos o ritmo, a
musicalidade e a capacidade de apreciação musical. A musica fará parte do cotidiano diário, através dela
estimularemos as diversas sensações da criança como fala, expressão corporal, ritmo, seqüência, identidade,
percepção visual e auditiva alem de priorizar a socialização e a afetividade. Introduziremos também instrumentos
musicais e outros objetos que produzem som, assim as crianças cantarão e acompanharão com gestos e movimentos
corporais.
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Momento da história é onde desenvolveremos a imaginação, despertando sua curiosidade pelo mundo que o
cerca. Seus sentidos serão desenvolvidos de uma forma prazerosa e lúdica. Temos diversos ambiente como solário,
quiosque, sala, palco, pátio e gramado que são preparados e explorados nestes momentos. Os recursos são
adequados para faixa etária como fantoches, fantasias, dedoches, livros e revistas, flanelógrafo, cenário teatral.

No agrupamento II sempre procuraremos deixar a criança ter um contato livre com o livro, dessa forma eles
aprendem a preservar os materiais que são de uso coletivo.

Brincar é a linguagem natural da criança, sabemos que à hora do brincar é mais importante delas. Em todas as
culturas e momentos históricos as crianças brincam, mesmo contra a vontade dos adultos. Acreditamos que a
brincadeira seja uma atividade essencial na educação infantil, onde a criança pode expressar suas idéias, conflitos e
sentimentos, mostrando ao educador e aos seus colegas como é o seu mundo e o seu dia a dia. À hora do brincar
será de grande importância para o desenvolvimento cognitivo e social das crianças. Através do brincar a criança
tem a oportunidade de se descobrir e ampliar os seus limites, vendo que a criança tem a capacidade de transformar
qualquer objeto e espaço em uma brincadeira.

Na hora da atividade será dada a oportunidade para que a criança construa conhecimentos de diferentes naturezas.
As atividades que proporcionarão a construção desses tipos de conhecimentos podem estar ligadas ao tema dos
projetos desenvolvidos pela professoras desse agrupamento, ou podem ser resultado do planejamento da escola
criando uma seqüência de atividades, que proporcionarão às crianças a possibilidade de trocarem informações entre
si e de movimentarem e atuarem com autônima. As atividades vão além da recreação, desenvolveremos a
coordenação , socialização, psicomotricidade, linguagem , o contato com objetos, sons e cores etc.

Experimentação ( tátil, olfativa, degustativa) e culinária:

Proporcionaremos atividades fora e dentro da sala de aula, onde as crianças possam se movimentar, nesses espaços
ofereceremos alongamento, circuitos e brincadeiras livres, proporcionando a exploração dos diversos órgãos
sensoriais e suas funções, como a visão, a audição, o tato, o olfato e o paladar, para percepção do corpo e das
interações que ele estabelece. A experimentação será mais um momento de desafio para as crianças, onde todos
serão estimulados a despertar os seus sentidos, por exemplo: rasgando papeis, manipulando guaches e explorando
diversos tipos de materiais e alimentos.

No parque as atividades serão realizadas diariamente, vendo que tomar sol faz parte da rotina das crianças, o
principal objetivo com o movimento e a expressão corporal será: Oportunizar a criança o conhecimento do próprio
corpo, experimentando as oportunidades que eles oferecem (flexibilidade, equilíbrio, lateralidade,
psicomotricidade, o cuidado com si próprio, entre outras).

No momento da alimentação será inserido diversos alimentos, o cardápio é variado, saudável e elaborado por uma
nutricionista. Nesse agrupamento a criança já poderá alimentar – se sozinha, determinar seu próprio ritmo e a
quantidade de alimento que ingere. Ela poderá necessitar de ajuda e incentivodo adulto para que experimente novos
alimentos ou até mesmo para servi – se.

Hora do sono.

À hora do sono será planejada e faz parte da rotina, este momento oferecerá um descanso para que as crianças
possam

repor suas energias, o ambiente será preparado com musica ambiente, que o torna agradável e calmo para este
momento, algumas crianças gostam de dormir com seus paninhos e chupetas para se sentir mais confortáveis esta
necessidade será sempre respeitada.

Escovação e higiene.
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No período em que a criança está sob os cuidados da creche será possível prever uma rotina diária de escovação
dos dentes, visando desenvolver atitudes e construir habilidades para autocuidado com a boca e com os dentes.

A higiene das crianças acontecerá sempre quando a necessidade da mesma, como limpeza do rosto, lavagens das
mãos. Esses procedimentos de higiene e proteção da pele, proporcionam bem – estar as crianças e permitem que
elas percebam a sensação de estarem secas e molhadas.

O agrupamento proporciona as crianças o incentivo ao desfralde quando vê seus colegas maiores indo ao banheiro,
lembrando que momento de cada criança é respeitado e o adulto sempre esta atento pra auxiliar os pequenos.

Para nortear nosso trabalho no ano de 2016 desenvolveremos os seguintes projetos:

No primeiro trimestre:

Linha do tempo de cada criança.

Estação do ano Verão suas influências e hábitos.

plantas – germinação , cultivo, colheitas e manipulação.

No segundo trimestre.

Estações do ano outono e inverno e suas influências e hábitos.

Olimpíadas e Paralimpiadas Rio 2016.

Psicomotricidade através da música.

No terceiro trimestre:

Estação primavera e suas influências e hábitos.

Animais - criação e sua evolução desde os dinossauros.

Profissões diurnas e noturnas.

Complementando nossos projetos temos as semanas educativas que tem como objetivo agregar valores ao trabalho
com as crianças. Essas semanas são previamente escolhidas e encaixadas em nosso cronograma, os temas
escolhidos abortando situações problemas atuais na nossa cultura são elas;

Semana da energia e cidade e meio ambiente. Dia mundial pela educação inclusiva. Semana educativa de
brincadeiras com pipa sem cerol. Semana da família. Semana pela cidadania das crianças. Semana do teatro. Escola
aberta.

Acreditamos que o trabalho educativo pode, assim, criar condições para as crianças conhecerem, descobrirem e
ressignificarem, novos sentidos, valores, idéias, costumes e papel sociais.

PLANO DE ENSINO COLETIVO AGRUPAMENTO III

As turmas do agrupamento III serão atribuídas pela a equipe gestora, coordenadora e diretora, não existe um
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critério para essa formação, a escolha das crianças para cada turma é aleatória. As turmas são constituídas por
meninas e meninos na faixa etária entre 3 e 6 anos, crianças que frequentaram a creche nos anos anteriores e
crianças recém- chegados.

No agrupamento III a nossa prioridade será desenvolver linguagem oral das crianças, pois a partir da linguagem
virão a autonomia que também será priorizada durante todo o ano dentro da nossa rotina, já que as crianças irão
fazer as suas necessidades fisiológicas, higienes e manipulação de pertences sozinhas, apenas com a orientação e
supervisão da professora. Além disso, nos momentos de alimentação, promoveremos a autonomia e socialização
das turmas de agrupamento III, onde no refeitório, utilizaremos o autosserviço, ou seja, as crianças se servirão
sozinhas e após as refeições retirarão seu prato, talher e caneca e colocarão nos locais indicados para serem
lavados, assim manteremos sempre a organização e higiene do local, ainda neste ambiente, comemoraremos uma
vez por mês os aniversários das crianças de cada mês , com bolo, sucos e lanches.

As atividades pedagógicas e lúdicas serão aplicadas em salas ambientes sendo linguagens, artes, matemática e
ciências.

Sala de Linguagem: Esta sala será utilizada para "contação de histórias, espaço de fantasiar-se (com fantasias,
roupas, tecidos, chapéus, entre outros), e ainda para cantinho de livros, gibis e revistas. Também um espaço para
exploração das diferentes formas de expressão, linguagens, danças, músicas e ainda de recursos como, vídeo para o
desenvolvimento da criança: Além disso trabalharemos com cantinhos, como da brincadeira de faz de conta, que é
muito importante para que a criança vivencie situações reais dentro do lúdico contendo carrinhos, bonecas,
casinhas, panelinhas, fantoches, peças de encaixe e vários outros objetos. Essas atividades terão como objetivos
estimular a criança a expressar-se oralmente em diferentes situações de interação; comunicar-se por meio de gestos,
expressões e movimentos, participar de situações coletivas de comunicação, expressando-se com ou sem o apoio do
adulto, apreciar, manusear e escolher livros de literatura expostos no ambiente, participar de situações de leitura
planejadas pelo educador/professor; recontar histórias ouvidas utilizando-se de recursos expressivos próprios,
relatar situações, fatos, sentimentos e idéias do cotidiano, demonstrar situações cotidiana através de brincadeiras de
faz-de-conta, por meio da brincadeira iniciam-se as bases de formação da imaginação ativa da criança. É na
brincadeira de faz-de-conta que ela em idade pré-escolar assimila e organiza suas experiências e aprendizagens.

Sala de Artes: Esse ambiente de imaginação e criatividade abre possibilidades de execução de diferentes artes
plásticas: pintura, recorte, colagem, argila, massinha, construções com sucata, entre outros. Trabalharemos também
com caderno de desenho, as atividades feitas durante todo o ano no caderno de desenhos ficarão registras, pois
sabemos da importância de valorizar a construção da criança, pois arte e seus elementos estão presentes no dia-a-
dia desses “pequenos” como, por exemplo, nas cores, formas e figuras em uma parede, em um quadro, nas ruas, em
casa, nos brinquedos, etc. A arte tem o poder de conduzir essas crianças a conhecerem suas limitações, dificuldades
e possibilidades de desenvolver, explorar e conhecer suas reais potencialidades.

Sala de Matemática: Nesse ambiente teremos um calendário (semana, dia, mês e ano), trabalharemos formas
geométricas, tamanhos dos objetos, medição das crianças, faremos contagem das crianças todos os dias por gênero
(menina e meninos), desenvolveremos jogos individuais e coletivos, alguns industrializados e outros jogos serão
confeccionados por nós com materiais reciclados. Contamos também com um mercadinho que ficará exposto
durante todo o ano, podendo ser trabalhado, contagem, preço, quantidade, alimentos, peso, maior e menor etc.
Através dos jogos trabalharemos situações problema (que faça a criança pensar), musicas que envolvam contagem,
as diferenças minha e do colega (alto, baixo, grande, pequeno), característica física dos seres humanos (pessoas
altas, baixa, brancas e negras), culinária (contagem dos ingredientes, pesos e medidas de cada um.

Ciências também será trabalhada, apesar de não termos sala especifica por falta de espaço físico, essas atividades
serão desenvolvidas em todos os ambientes da creche de acordo com a atividade prevista como: A preservação do
meio ambiente, animais e da própria vida humana, exploração e observação dos ambientes externos, fazendo
passeios, observando e respeitando a natureza e os fenômenos naturais (chuva, sol, ventos, trovoadas) fazendo
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varias experiências com elementos da natureza e outros, misturas de água, areia, óleo, sabão, tintas, faremos o
quadro do tempo para que as crianças identifique as características do tempo, falar sobre a importância de uma
alimentação saudável e higiene para a saúde do nosso corpo, nomear partes do corpo através de cartaz e musicas,
faremos receitas de Pães, biscoitos docinhos, gelatinas, salada de frutas, vitaminas etc.

Além das salas ambientes, o desenvolvimento dará também através dos três parques externos, composto com
escorregador, balanças, gira-gira, trepa-trepa e gangorra, dois tanques de areia, onde será realizado atividades
livres, um quiosque com pia, onde é realizado experiências, jogos de encaixe e rodas em geral, um quiosque sem
pia para atividades livres com cordas, desenhos com giz no chão e rodas, pátio onde realizaremos circuitos,
passeios de bicicleta na pista de transito, amarelinhas, brinquedos de parque e em eventos que utiliza o palco, como
por exemplo o projeto “sexta-feira em cena” onde uma turma por vez ira apresentar um teatro ou uma apresentação
para toda a escola prestigiar, a casinha de bonecas tem como proposta desenvolver o lúdico, através de brincadeiras
e brinquedos domésticos e uma mini biblioteca.

O ano letivo será desenvolvido através do projeto “Quanto tempo o tempo tem?”, sendo desenvolvido através de
subprojetos e semanas educativas.

Projeto Linha do tempo: neste projeto trabalharemos a identidade, pois é uma ótima maneira de iniciar as
atividades pedagógicas. Ajuda os alunos perceberem que eles têm uma história de vida e é parte atuante no mundo.
Assim também, as professoras conseguem mais informações significativas a respeito das crianças. Além disso,
exploraremos o eixo Identidade e autonomia na perspectiva de incentivar as crianças a desenvolver o
reconhecimento da própria imagem, se identificandocomo ser único, com corpo, hábitos e preferências próprias,
seráprimordial para oportunizar a construção da identidade das crianças, de forma autêntica, consciente e
contextualizada, permitindo que a criança conheça a própria história familiar promovendo um processo interação,
afetividade, apropriação de regras de convivência, hábitos e emoções.

Semana educativa da energia e cidadania e meio ambiente: Onde o objetivo é conscientizar os alunos a
economizar energia e cuidar do meio ambiente.

Projeto Estação, Verão: Iremos aprender sobre o verão... Como fica o clima e as temperaturas nessa estação do
ano, o que mais as pessoas fazem nesta época. O verão tem inicio no dia 21 de Dezembro e termina no dia 21 de
Março

Suas principais características são: o sol, o calor as chuvas etc.Enfatizar as características e hábitos que ocorrem
quando estamos na estação do verão, o que comemos e vestimos. Identificar alguns fenômenos que acontecem no
verão identificar o tipo de vestuário e alimentos adequados para essa estação, desenvolver a linguagem oral e
mostrar as crianças como criar o hábito de cuidar da própria pele, fazendo o uso de chapéu e protetor solar,
iniciaremos a aula sempre com a turma organizada em uma roda da conversa, promovendo um diálogosobre essa
estação do ano, o que sabem e o conhecem sobre o verão.

Projeto Plantas e germinação: Sabemos que é na educação infantil que plantamos a sementinha da consciência
ambiental, nesta perspectiva, despertaremos o interesse das crianças pela preservação do meio ambiente, assim
como as formas de vida e sua sobrevivência. Observaremos o desenvolvimento de um ser vivo; observaremos o
meio natural (Fotossíntese), desenvolveremos a curiosidade e a prática investigativa de cada criança,
desenvolveremos habilidades lógicas, destacaremos os fenômenos da natureza: sol e chuva etc. Entenderemos mais
sobre desmatamento e reflorestamento, entenderemos quais as ações necessárias devemos adotar para nos
protegermos.

Semana educativa de brincadeiras com pipa sem cerol: Tem como objetivo orientar e incentivar as crianças a
soltarem pipa sem o cerol devido aos perigos que pode causar a vida humana.
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Projeto Estação, outono e inverno: É pensando no futuro que precisamos despertar nas crianças conceitos básico
de como preservar a natureza proporcionando momentos de observação das estações do ano que seguira para a vida
do homem e animais. Trabalharemos as diferenças entre lugares frios e quentes como a importância do sol, estado
da água, sendo assim apresentar os tipos de vestuários e alimentação de acordo com a época. Identificaremos as
estações do ano, estimularemos a criatividade, desenvolveremos linguagem oral, observaremos as folhas das as
árvores durante esta estação.

No Projeto Olimpíadas: Nosso objetivo será conscientizar as crianças da importância do esporte no Brasil e no
mundo, dos seus benefícios pessoais e para a sociedade, ensinando exercer o caráter esportivo de saber perder e
vencer como também conhecer e valorizar os costumes e tradições de diferentes grupos, povos, etnia e discutir
sobre a importância dos esportes na vida das pessoas, tanto na pratica individual quanto coletiva, que ira propor a
criança a conhecer as modalidades do esporte, desenvolver valores que o esporte pode nos ensinar, cooperação,
respeito, participação, amizade, e inclusão, desenvolver alto confiança e disciplina, conscientizar sobre os riscos do
uso do doping (drogas) e compreender as regras dos esportes.

Semana da família: Onde nosso principal objetivo será resgatar valores familiares.

Projeto Psicomotricidade: A Psicomotricidade envolve toda ação realizada pelo indivíduo, ou seja, é a integração
entre o psiquismo e a motricidade, buscando um desenvolvimento global, focando os aspectos afetivos, motores e
cognitivos, levando o indivíduo à tomada de consciência do seu corpo por meio do movimento Tendo como
objetivo colocar a criança em situação na qual será preciso que ela busque novas situações para conseguir um
resultado desejado, mais ela colocará seu cérebro em funcionamento, o que, além de contribuir para o
desenvolvimento cognitivo, será importante para sua organização motora, sua autonomia e a criatividade.

Projeto Estação primavera: sabemos que a Primavera é tempo de flores, cores, alegria e comemorações
possibilita a criatividade, a investigação e a observação para a realização de ações em proteção ao meio ambiente.
Além de despertar o interesse das crianças na diversificação das flores e a simbologia de carinho e amor que as
flores nos remete, nesta perspectiva o nosso objetivo será levar as crianças o contato com diferentes histórias sobre
as flores, a fim de desenvolver a percepção sensório-motora e cognitiva, a coordenação motora, as linhas, as cores,
os aromas, as medidas, os numerais, formas e texturas.Despertaremos o interesse pela preservação do meio
ambiente, atentando para as formas de vida presentes nele.

Projeto Animais: Sabemos que os animais despertam o interesse natural das crianças desta faixaetária que, em
geral, contam com várias informações relativas a ele.A proposta do tema, animais é de uma possível justificativa,
pois, osanimais têm uma importante presença em seu mundo cotidiano(desenhos animados, histórias, jogos), além
disso, possuem umimportante caráter de identificação de suas vivências pessoais e sociais. É desta forma que
percebemos que tudo o que fazemos interfere nomeio ambiente, desde o que comemos, o que vestimos, onde
moramos, como nosrelacionamos com plantas, animais e com os outros. É preciso entendera importância do meio
em nossa vida. Por esta razão a total importânciade se trabalhar este projeto. Valorizar os animais como uma forma
de vida importante para o meio ambiente.

Semana pela cidadania das crianças e adolescentes: Onde o objetivo é resgatar os valores da infância.

Projetos Profissões: O tema profissões busca propor discussões que valorizem os diferentes tipos de trabalhos
como forma de expressão cultural. Sendo assim a criança passará a conhecer o perfil do profissional no mercado de
trabalho atual, as diversas profissões e suas contribuições na sociedade, favorecendo a construção da identidade
pessoal, como projeto de vida. Proporcionaremos as crianças o conhecimento das diversas profissões estimulando a
valorização de todas. Despertaremos o interesse por uma melhor qualidade de vida, através de escolha consciente
da profissão.

Finalizamos os projetos do ano letivo com a “escola aberta”, onde a escola estará aberta para receber os familiares
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dos alunos e assim acompanhar tudo que foi feito durante todo o ano.

4.11 - Plano de trabalho da Educação Especial.

LEI N.º 8069 de 13 de julho de 1990 Dispõe sobre o Estatuto da criança e do adolescente e dá outras providências.
Capítulo IV Do Direito à Educação, à Cultura, ao Esporte e ao Lazer Art. 53. A criança e o adolescente têm direito
à educação, visando o pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação
para o trabalho assegurando-lhes:

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola,

II- atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de
ensino.

Todas as crianças devem aprender juntas sempre que possível, independentemente de quaisquer dificuldades ou
diferenças que eles possam ter. Escolas inclusivas devem reconhecer e responder às necessidades diversas de seus

alunos, acomodando ambos os estilos e ritmos de aprendizagem e assegurando uma educação de qualidade a
todos por meio de um currículo apropriado, arranjo organizacional, estratégias de ensino, usa de recursos e

parcerias com a comunidade. (Brasil, 1994, p.5)

A educação especial será conduzida pelos aspectos que visem à educação inclusiva, nessa linha de pensamento, a
educação inclusiva terá como ponto de partida o cotidiano: o coletivo, a escola e classe comum, onde todos os
alunos com necessidades educativas, especiais ou não, precisam aprender ter acesso ao conhecimento, à cultura e
progredir no aspecto pessoal e social. As crianças com qualquer deficiência, independentemente de suas condições
físicas, sensoriais, cognitivas ou emocionais, são crianças que têm as mesmas necessidades básicas de afeto,
cuidado e proteção, e os mesmos desejos e sentimentos das outras crianças. Elas têm a possibilidade de conviver,
interagir, trocar, aprender, brincar e serem felizes.

No trabalho o cotidiano com os alunos portadores de necessidades especiais e com os outros alunos serão
indispensáveis ações e atividades que visem à educação inclusiva, que são elas: O principio da identidade: a
construção da pessoa humana em todos seus aspectos afetivos, intelectuais, moral e éticos. A sensibilidade estética
diz respeito à valorização da diversidade para conviver com as diferenças, com o imprevisível, com os conflitos
pessoais e sociais, estimulando a criatividade para resolução dos problemas. A construção de laços de
solidariedade, atitudes cooperativas e trabalho coletivo proporcionam maior aprendizagem para todos.

As diferenças não devem constituir um critério de hierarquização da qualidade humana. Ser branco ou negro, rico
ou pobre, deficiente ou não deficiente são apenas algumas possibilidades de ser humano. Acreditar que existe uma
única possibilidade é desconsiderar a construção cultural e histórica do nosso processo de humanização. Neste
sentido, educação inclusiva significa muito mais do que a inserção da pessoa com deficiência na escola comum,
significa muito mais do que adaptação de recursos, prédios e mobiliários. A educação inclusiva veio para mostrar
que somos uma sociedade que descrimina, mas, assim como discriminamos, podemos aprender a acolher e
respeitar, pois, como afirma Nelson Mandela, “Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de pele, por sua
origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender e, se pode aprender a odiar, podem
aprender a amar”.

A inclusão significa a transformação da prática pedagógica, relações interpessoais positivas, interação e sintonia
professor-aluno, família-professor, professor-comunidade escolar. O projeto pedagógico garantirá adaptações
necessárias ao currículo, apoio didático especializado e planejamento, considerando as necessidades educacionais
de todos os alunos. O professor da classe regular assume a responsabilidade pelo trabalho pedagógico e recebe
apoio do professor especializado, dos pais e demais profissionais envolvidos para a identificação das necessidades
educacionais especiais na avaliação do processo de desenvolvimento e aprendizagem e no planejamento e
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organização das metas.

Organização da didática, do tempo e do espaço: Essa organização diz respeito à introdução de recursos e materiais
necessários para que a criança com necessidades especiais consiga realizar a atividade proposta em grupo, tratam-
se, de ajustes, enriquecimentos ou modificações introduzidas nos procedimentos metodológicos e didáticos
adotados pela escola para o desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem; O tempo refere-se à rotina
diária, que deve acompanhar as demais crianças, porém quando necessário deverá ter um apoio individualizado,
Algumas crianças com deficiência poderão necessitar de mais tempo para a construção de vínculos afetivos, para se
sentirem seguras e assim se adaptarem ao grupo e interagir com os colegas e professora, daremos o tempo
necessário, respeitando o ritmo de cada criança em vez de retirar objetivos e conteúdos, objetivando resultados
imediatos; E o espaço será favorável para todo esse desenvolvimento, sendo um espaço inclusivo, acolhedor, um
ambiente estimulante que reforça os pontos fortes, reconhecendo as dificuldades e se adaptando às peculiaridades
de cada aluno. As adaptações curriculares são estratégias para promover maior eficácia educativa, a fim de
contribuir, de forma mais coerente, com o sistema de inclusão, as adaptações curriculares se caracterizam pela
procura de uma maior flexibilidade e dinamismo.

A avaliação do desenvolvimento desses alunos portadores de necessidades especiais acontecerá de forma global, de
maneira qualitativa dos aspectos referente à competência social, necessidades emocionais, estilos cognitivos, forma
diferenciadas de comunicação, elaboração e desempenho nas atividades, uma maior valorização das
potencialidades, das aptidões, dos interesses e do empenho do aluno com necessidades educacionais especiais para
a realização das atividades, na participação nos projetos e trabalhos coletivos. Assim, o processo de avaliação na
perspectiva da educação inclusiva e da aprendizagem significativa não estará centrado apenas no desenvolvimento
de habilidades e competências, nem na capacidade de assimilar conteúdos e acumular informações, mas sim na
possibilidade de pensar, fazer escolhas, agir com autonomia, relacionar-se com o outro e com o objeto de
conhecimento, de comunicar-se, expressar sentimentos, idéias, resolver problemas, criar soluções, desenvolver a
imaginação, e ter realmente a participação da criança com necessidades educacionais especiais nos momentos de
aprendizagem.
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4.12 - Plano de trabalho da Comissão Própria de Avaliação (CPA).

Estamos aguardando orientações para a construção da CPA.

4.13 - Programas e Projetos desenvolvidos pela Unidade Educacional, contendo: profissional
envolvido, tempo, local, objetivos, metodologia e indicadores para avaliação.

Não se aplica.
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