
E0865 - CEI NAVE MÃE SEN JOÃO DE MEDEIROS CALMON



http://pponlinesme.campinas.sp.gov.br
Pág.: 2/168

19/10/2016 às 20:19:01

1 - Caracterização da Unidade Educacional e seu entorno.

1.1 - Identificação da Unidade Educacional.

Nome:

CEI Bem Querer Senador João de Medeiros Calmon

Endereço:

Rua Antonia Avelar Ridal, s/n - Pq. Vista Alegre - CEP: 13054-363

Telefone:

(19) 3226-2660

Endereço Eletrônico:

diretoriacalmon@anabrasil.org

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO:

PERÍODO
DIAS DA SEMANA /
AGRUPAMENTOS

HORÁRIO DE
INÍCIO

HORÁRIO DE
TÉRMINO

INTEGRAL 2ª a 6ª - AG I e AG II 07h 18h

PARCIAL-MANHÃ 2ª a 6ª - AG III 07h 11h

PARCIAL-TARDE 2ª a 6ª - AG III 13h 17h

ATOS OFICIAIS DE CRIAÇÃO DO CEI:

Comunicado SME nº 92/08

Comunicado SME nº 09/2008 publicado no Diario Oficial de 08/10/2008

Decreto/criação nº 17.308 publicado no Diario Oficial de 08/04/2011
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1.2 - Histórico da Unidade Educacional.

O CEI Bem Querer Senador João de Medeiros Calmon, inaugurado em 27/07/2009, homenageia a ilustre figura do Senador
João Calmon que representa um marco da história parlamentar e educacional no Brasil.

Nascido no distrito de Baunilha, em Colatina, Espírito Santo, em 7 de setembro de 1916, o Senador Calmon formou-se em
Ciências Jurídicas pela Faculdade Nacional de Direito da Universidade do Brasil e logo se envolveu com o mundo jornalístico.
Entre 1937 e 1954, foi dirigente de emissoras de rádio dos Diários Associados. Foi Presidente do Condomínio das Emissoras e
Diários Associados, de 1968 a 1980 e fundador e Presidente de Honra da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e
Televisão (ABERT). Exerceu o mandato de Deputado Federal por duas legislaturas, entre 1963 e 1971, e de Senador por três,
entre 1971 e 1995. Foi Presidente da Comissão de Minas e Energia do Senado Federal (1975-1977), e, por cinco vezes,
Presidente da Comissão de Educação dessa Casa Legislativa (1977-1979, 1979-1981, 1983-1985, 1987-1989 e 1989-1991).
Em 1983, após anos de batalha, viu aprovada a Emenda Constitucional que ganhou o seu nome e estabeleceu a vinculação
orçamentária com recursos em favor da manutenção e do desenvolvimento do ensino, princípios mantidos na Constituição
Federal de 1988.

O Senador João Calmon foi relator da Educação no Orçamento Geral da União em diversas ocasiões e o atuou de forma
corajosa na luta pela preservação dos recursos de financiamento da educação, contra as sucessivas políticas de contenção
orçamentária adotadas pelo Governo Federal. Exerceu também papel de destaque em comissões parlamentares de inquérito
que investigaram problemas da educação brasileira. Foi autor de vários artigos em jornais, revistas e livros.

Inúmeros foram os títulos e medalhas recebidos, principalmente em homenagem à sua luta em favor da educação. Caberia
destacar os títulos de Doutor Honoris Causa das Universidades Federais do Rio Grande do Norte, da Paraíba e do Espírito
Santo. João Calmon foi um capixaba ilustre que tanto trabalhou em prol do Estado do Espírito Santo, defendendo,
principalmente, a bandeira da educação. Sua história de sucesso se encerrou aos 82 anos, em 11 de janeiro de 1998.

O CEI Bem Querer Senador João de Medeiros Calmon fica situado na região Sudoeste de Campinas e atende as
comunidades dos bairros do entorno que em destaque estão DICI V, DIC V, Parque Vista Alegre, Eldorado dos
Carajás, e Jardim Santo Antonio.A somatória aproximada destes bairros atinge cerca de 5.500 famílias.

Tem sua proposta de atendimento para o ano de 2016 de matriculas para até 580 crianças, sendo para o
agrupamento 1 de 84 até 97, para o agrupamento 2 de 180 até 207 e para o agrupamento 3 de 240 até 276, situado
no Parque Vista Alegre, um bairro da Região Sudoeste de Campinas, região de periferia com a maior concentração
populacional da cidade, sobretudo por famílias imigrantes em maioria vindas do nordeste do país.
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1.3 - Características socioeconômicas e culturais da Unidade Educacional e seu entorno.

O CEI Bem Querer Senador João de Medeiros Calmon, com uma proposta de atendimento para o ano de 2016 de até 580 crianças
matriculadas, sendo para o agrupamento 1 de 84 até 97, para o agrupamento 2 de 180 até 207 e para o agrupamento 3 de 240 até 276, situado
no Parque Vista Alegre, um bairro da Região Sudoeste de Campinas, região de periferia com a maior concentração populacional da cidade,
sobretudo por famílias imigrantes em maioria vindas do nordeste do país.

Devido ao seu contingente populacional, forma as conhecidas regiões tais como a do Ouro Verde, do Aeroporto de Viracopos e dos DICs
que já chegaram a ser discutidas pela autonomia como distritos e desde agosto de 2011 a região do Ouro Verde tem sido alvo das discussões
políticas e popular. A área foi cotada para virar distrito de Campinas e nas eleições de 2014, os eleitores aptos a votar nas eleições gerais
participaram do plebiscito (consulta popular) e aprovaram a criação do distrito, com 54,16% dos votos válidos favoráveis.

Resultado eleitoral

"Você é a favor da criação do distrito de Ouro Verde?"
Resposta Votos %
Não 243367 45,85%
Sim 287408 54,15%
Votos em branco 59.643 9,28%
Votos nulos 52.314 8,14%
Votos válidos 530.775 82,58%

Agora, o que mais preocupa os moradores são as mudanças, ainda incertas. A principal mudança que ocorrerá será em relação à
independência administrativa e este novo distrito terá inicialmente uma população estimada em aproximadamente 240.000 moradores.

Após a criação de lei pelo vereador Rafa Zimbaldi, aprovação do decreto aprovando a criação do distrito – Ouro Verde de 10 de setembro de
2015 pela Câmara Municipal e a aprovação da população com 54,16% de votos favoráveis no Plebiscito realizado nas eleições de 2014 nasce
o distrito do Ouro Verde.

No dia 30 de abril de 2016 foi inaugurada pelo Excelentíssimo Prefeito Jonas Donizete, o Presidente da Câmara e Vereadores a
subprefeitura, localizada na Av. Armando Frederico Renganeschi, 197, ao lado do Terminal Ouro Verde. O secretário de Serviços Públicos,
Ernesto Dimas Paulella, assumiu a subprefeitura.

Com a subprefeitura instalada na região do Ouro Verde o cidadão recebe mais serviços e de forma mais rápida. A subprefeitura tem o maior
Agiliza Campinas da cidade, oferecendo serviços do Centro Público de Apoio ao Trabalhador (Cpat), Porta Aberta, Departamento e Proteção
ao Consumidor (Procon), Sanasa, Secretaria Municipal de Urbanismo, Vigilância Sanitária, Emdec, Secretaria da Pessoas com Deficiência e
Mobilidade Reduzida, 156 e Protocolo Geral. A subprefeitura vai beneficiar diretamente os cerca de 230 mil moradores dos 140 bairros da
região Ouro Verde.

Os moradores da região do Ouro Verde ficaram confiantes em melhorias dos bairros com a implantação da subprefeitura. Os comerciantes
também ficaram esperançosos, com a movimentação entorno da subprefeitura e possível aumento das vendas.

Muitos bairros são caracterizados por construções precárias. Como iniciativa governamental, houve implantações Rodoviárias, vários
Conjuntos Habitacionais Populares, Hospital e postos de saúde e até um Shopping Center. Nela também se localiza o Distrito Industrial.

No Parque Vista Alegre encontramos um déficit de comércio distribuído no bairro. A maior concentração comercial encontra-se na Avenida
principal do mesmo, Rua Carmem De Angelis Nicoletti. Os moradores também têm dificuldade ao acesso as agências bancárias,
disponibilizando apenas de uma lotérica que realiza recebimentos e algumas funções de banco e três caixas eletrônicos 24horas e as demais
agências estão localizadas na Região do Ouro Verde, coração da região Sudoeste.

No bairro foi implantada uma Estação de Transferência do transporte coletivo, Avenida Pastor João Prata Vieira, na aproximação com a Rua
Anita Malfati, com as seguintes linhas de atendimento:

103 – Terminal Ouro Verde / DIC II, III, V via Jardim Paraíso (INCLUSIVO)

104 – Terminal Ouro Verde / DIC IV (INCLUSIVO)

117.1 – DIC III até Estação Senador Saraiva (INCLUSIVO)

120.1 – Terminal Ouro Verde (INCLUSIVO)

http://pt.wikipedia.org/wiki/Voto_em_branco
http://pt.wikipedia.org/wiki/Voto_nulo
http://www.portalinterbuss.com.br/campinas/linhas/103
http://www.portalinterbuss.com.br/campinas/linhas/104
http://www.portalinterbuss.com.br/campinas/linhas/117-1
http://www.portalinterbuss.com.br/campinas/linhas/120-1
http://pponlinesme.campinas.sp.gov.br


http://pponlinesme.campinas.sp.gov.br
Pág.: 6/168

19/10/2016 às 20:19:01

135 – Jardim Filadélfia / Corredor Central (INCLUSIVO)

180 – Terminal Ouro Verde / Jardim Santo Antônio (INCLUSIVO)

196 – Terminal Ouro Verde / Jardim Fernanda até Chácara Pouso Alegre via DIC IV

Na área da saúde o bairro dispõe dos atendimentos do Posto de Saúde Santo Antônio e doPosto de Saúde Dic III e também nos casos de
emergências são encaminhados para Pronto Atendimento do Jd. São José e o Complexo Hospitalar Ouro Verde.

A Unidade Educacional atende um bairro, aparentemente novo, Santo Antônio, onde em 2011 passou por um processo de regularização
fundiária. Parte das famílias que viviam no local já tinham sido cadastradas em 2009 e foram incluídas no Programa Minha Casa, Minha
Vida.

Numa abrangência de aproximadamente 2 km do CEI Bem Querer Senador João de Medeiros Calmon existe uma demanda de crianças em
2016:

AGRUPAMENTO I

Efetuaram o Cadastro 255

Demanda atendida 60

Por Ordem Judicial 28

Desistência da vaga 18

TOTAL DA LISTA DE ESPERA 149

AGRUPAMENTO II

Efetuaram o Cadastro 184

Demanda atendida 36

Por Ordem Judicial 35

Desistência da vaga 8

TOTAL DA LISTA DE ESPERA 105

http://www.portalinterbuss.com.br/campinas/linhas/135
http://www.portalinterbuss.com.br/campinas/linhas/180
http://www.portalinterbuss.com.br/campinas/linhas/196
http://pponlinesme.campinas.sp.gov.br
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O CEI Bem Querer Senador João de Medeiros Calmon fica situado na região Sudoeste de Campinas e atende as comunidades dos bairros do
entorno que em destaque estão DIC IV, DICV, Parque Vista Alegre, Eldorado dos Carajás, e Jardim Santo Antonio.A somatória aproximada
destes bairros atinge cerca de 5.500 famílias.

O planejamento urbano efetuado pelo Estado na região dos Dics, em Campinas, não foi suficiente para suprir a demanda por habitação,
permitindo o aparecimento das ocupações em seu entorno, gerando os bairros Parque Vista Alegre, Eldorado dos Carajás e Jardim Santo
Antonio, bairros estes atendidos pela Unidade Educacional.

O perfil desta comunidade é de baixo poder aquisitivo. São mulheres emsua maioria e estão numa faixa etária compreendida entre 20 e 40
anos. Atuam em postos de serviços mal remunerados e informais como empregadas domésticas, auxiliares de limpeza e estoquistas. Elas não
dispõem de uma boa qualificação para alcançar empregos melhores. Predomina o trabalho informal, trabalho sem vínculos ou benefícios
fornecidos por uma empresa, sem carteira assinada, renda fixa e férias pagas.

Um ponto positivo apresentado na comunidade do entorno da Unidade Escolar é o fato decada habitação ser construída de um jeito, sem um
padrão rígido. Elas descortinaram um panorama das unidades habitacionais com áreas muito reduzidas. Por este motivo a população acabou
por estreitar de vez a relação público/privado e atividades que seriam desempenhadas dentro de casa passaram a sê-lo nas ruas. As crianças
brincam nas ruas, os adultos conversam na porta de casa, os jovens se encontram nas esquinas, tudo pela falta de espaços para o lazer. Deste
modo a rua deixa de ter seu papel de circulação de carros somente para ser lugar de convívio social.

A falta de espaços para o lazer e a dificuldade de um trabalho formal, colaboram para o alto índice de criminalidade na comunidade, segundo
fonte da Base 8 da Guarda Municipal de Campinas que atende a região.

Na saúde a comunidade enfrenta falta de equipamentos e o público atendido é bemsuperior ao que o sistema pode suportar. As maiores
dificuldades estão nas marcações de consultas médicas e de exames laboratoriais. Para a comunidade o Hospital mais próximo é o Ouro
Verde e os únicos centros de saúde ficam localizados no Jd. Santo Antônio e DIC III.

Realizamos uma pesquisa com a comunidade atendida pela Unidade Educacional e de 504 famílias atendidas tivemos uma devolutiva e
participação de 176 famílias totalizando 36%. A pesquisa foi composta por 13 perguntas que traziam indicadores externos:

Culturais;

Ambientais/sanitários;

Econômicos;

Sociais;

De cidadania.

Visando, após este levantamento, concluir um diagnóstico da realidade socioeconômica ecultural das famílias atendidas pela unidade
educacional através de elementos para a formulação e ou reformulação dos planos de ação.

1. ORGANIZAÇÃO DA FAMÍLIA /CUIDADORES

Pais moram juntos 170

Pais falecidos 05
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1. ORGANIZAÇÃO DA FAMÍLIA /CUIDADORES

Pai e/ou mãe preso 11

Avós que criam 10

Conhece os avós 87

Tem irmãos 83

2. INFORMAÇÕES DE MORADIA

Casa própria 70

Casa alugada 60

Casa de alvenaria 98

Casa emprestada 50

Casa de Madeira 06

Quantos cômodos?

01 cômodo - 01
02 cômodos - 21
03 cômodos - 20
04 cômodos - 40
05 cômodos - 20
06 cômodos - 34
07 cômodos - 15
08 cômodos - 15

Quantas pessoas na casa?

02 pessoas - 03
03 pessoas - 35
04 pessoas - 50
05 pessoas - 20
06 pessoas - 34
07 pessoas - 08
12 pessoas - 01

Tem água e esgoto? SIM 154 NÃO 23

Possui rede elétrica? SIM 176 NÃO 0

Tem coleta de lixo? SIM 131 NÃO 45

Rua de terra 106

Rua de asfalto 70

3. INFORMAÇÕES DO BAIRRO

Posto de Saúde 176

Posto Policial 39

Banca de Revista 52

Praças 66

Árvores/Jardins 57

Mercado 148

Ginásio de esportes 28

Teatro 03

http://pponlinesme.campinas.sp.gov.br
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4. INFORMAÇÕES DO TRABALHO
Pais/ResponsávelLegal

Empregado sem carteira assinada 32

Empregado com carteira assinada 110

Comerciante 12

Funcionário Público 04

Empregado em outras funções 15

Desempregado 29

5. INFORMAÇÕES DO TEMPO DE LAZER DA CRIANÇA

Assiste TV quantas horas por dia?

1h à 2h - 77
3h à 4h - 55
5h à 6h - 20
7h à 8h - 03

Anda de bicicleta 74

Usa internet 39

Brinca de jogos no celular ou computador 93

Joga bola 80

Brincadeiras de rua 54

6. INFORMAÇÕES DA SAÚDE DA CRIANÇA

Ótima 142

Razoável 28

Debilitada 01

Vacinas em dia 142

Algum tipo de alergia 24

Toma remédios diariamente 13

Fez alguma cirurgia 10

7. INFORMAÇÕES DOS HÁBITOS DE LEITURA
Pais/ Responsável legal

Lê jornal 77

Lê livros religiosos 85

Lê outros livros 46

Lê revistas semanais 23

Possui livros em casa 82

Não lê nenhum livro 34

8. INFORMAÇÕES DO TRANSPORTE FAMILIAR

Ônibus 93

Carro próprio 83

9. INFORMAÇÕES SITUAÇÃO SAÚDE DOS PAIS
Pais/Responsável Legal

Ótima 133

Razoável 43
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Debilitada 03

Fumante 16

Fez alguma cirurgia 39

Toma remédio controlado 08

Toma remédio diariamente 22

10. INFORMAÇÕES RELIGIOSAS
Pais/Responsável Legal

Ateu 08

Católico 74

Evangélico 86

Espírita 02

11. INFORMAÇÕES DA ESCOLARIDADE
Pais/Responsável Legal

Analfabeto 08

EnsinoFundamental I 17

Ensino Fudamental II 21

Ensino Médio Incompleto 43

Ensino Médio Completo 93

Ensino Superior 17

Pós Graduação 01

12. INFORMAÇÕES SITUAÇÃO ECONÔMICA
Pais/ Responsável Legal

Renda familiar fixa até R$ 900,00 55

Tem Bolsa Família 54

Renda familiar fixa acima de R$ 900,00 68

Sem renda fixa 30

13. INFORMAÇÕES SITUAÇÃO DE ORIGEM
Pais/Responsável Legal

Nasceu no estado de São Paulo 83

Nasceu nos estados do Nordeste 55

Nasceu nos estados do Sul 12

Nasceu nos estados do Norte 24

Nasceu fora do Brasil 0
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1.4 - Ações intersetoriais em que a escola está envolvida.

Escola é, por excelência, um espaço privilegiado de troca de saberes e de mudança de comportamentos, 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.

GMC – Guarda Municipal de Campinas

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

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

Na data de 03/02/2015 tivemos o primeiro contato com a equipe PROIN em nossa unidade educacional onde os GMs responsáveis pelo
projeto se reuniram com a equipe gestora para informações do nosso calendário e melhor data para o desenvolvimento do programa. Devido
as atividades do programa, que serão desenvolvidas através de oficinas com as crianças, estarem muito relacionadas com a Semana
Educativa Pipa sem cerol, agendamos na semana de 22/06 à 26/06 para a realização do programa em paralelo coma Semana Educativa Pipa
se Cerol.

No TDC (Trabalho Docente Coletivo) do dia 11/02/2015 foi desenvolvida a 1ª etapa, a qual consiste em divulgar o programa aos docentes da
unidade educacional e os GMs participaram da nossa reunião onde, através de uma explicação com o uso de multimídia, explanaram qual o
objetivo do programa e seu desenvolvimento.

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 encontro a esta realidade para resgatar estas crianças na primeira infância e fortalecer os laços para a prevenção à violência.

Posto de Saúde Santo Antônio

Saúde não representa a mesma coisa para todas as pessoas. Dependerá da época, do lugar, da classe social. Dependerá de valores
individuais, dependerá de concepções científicas, religiosas, filosóficas. O mesmo pode ser dito das doenças. (SCLIAR, 2007).

As ações de saúde bucal, desde sua inserção até os dias atuais, vêm se consolidando nos serviços públicos de saúde. Os encontros de saberes
e fazeres da produção do cuidado em saúde bucal acontecem num espaço de disputa dos distintos projetos que operam no interior das
instituições de saúde quanto educacionais.

Tivemos a visita da equipe do Posto de Saúde Santo Antônio, com a palestra sobre a Dengue, apresentando as crianças do agrupamento III,
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os sintomas da doença e as maneiras de prevenção no combate ao mosquito transmissor dessa doença, entregaram folhetos informativos
sobre o tema.

Nossa unidade educacional tem um projeto que desenvolve junto à unidade de saúde que atende o entorno que visa à saúde bucal das
crianças partindo da conscientização e ensino de uma escovação correta e sua importância.

Recebemos em nosso TDC a visita da Drª. Jamilly que apresentou o programa de prevenção às cáries que será desenvolvido com as crianças
atendidas pela unidade educacional. Ficou estabelecido que será informada a unidade educacional uma data para avaliação bucal das
crianças, que se dará de forma lúdica no decorrer do ano letivo e em seguida após a ação de avaliação será informado à família os casos que
necessitam de atendimento especializado no Posto de Saúde através de encaminhamentos.

A orientação da escovação será feita de forma prática com todas as crianças de cada agrupamento no ambiente da unidade, onde diariamente
as crianças costumam fazer o processo. Em seguida será apresentado um teatro de fantoches e também na escovação será utilizado o recurso
da boca gigante.

CRAS Nelson Mandela

O Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) Nelson Mandela funciona como porta de entrada da assistência social e
referenciamente para os centros de referência especializados (CREAS), atuando contra a violência instalada ou para os demais serviços que
são ofertados no local, como a sala de inclusão digital, dentro do programa Jovem. Com, atendimento e cadastramento do Bolsa Família e
demais programas de transferência de renda.

Para as demais políticas existem salas multiuso onde são oferecidos cursos de alfabetização para jovens e adultos e de qualificação
profissional, pelas secretarias de Educação e de Trabalho e Renda, além do quiosque e do salão de reunião, que oferecem capacitação e
atenção na área da Saúde, ações de cultura, e ações voltadas à cidadania por intermédio das coordenadorias da mulher, da juventude, do
idoso, entre outras.

A unidade educacional trabalhará em parceria com o CRAS frequentando as reuniões semanais junto com os especialistas da região
(pediatras, assistentes sociais, psicólogos e representantes do Conselho Tutelar) onde são apresentados os casos que requerem atenção da
comunidade escolar onde serão articuladas propostas de atendimento entre os pares visando encaminhamentos pertinentes para a uma
possível solução.
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1.5 - Infraestrutura predial, recursos físicos e materiais/equipamentos

Dos recursos físicos, a Unidade Educacional possui:

a) espaço destinado à área administrativa é composto de:

Sala da secretaria - organizado com 3 armários, 5 arquivos, 2 mesas, 3 cadeiras, 2 computadores e 1 impressora;

Sala da coordenação- organizado com 2 arquivos, 1mesa para computador, 1 mesa redonda para reunião, 6 cadeiras
e1computador;

Sala da direção- organizado com 2 armários, 1mesa para computador, 1 mesa redonda parareunião, 7cadeiras
e1computador;

* estes espaços são utilizados para o atendimento aos pais e responsáveis.

Almoxarifado - organizado com 4 armários e 4 prateleiras;

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 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.

Cozinha equipada e depósito;

Refeitório infantil;

Refeitório de funcionários;

03 parques externos com brinquedos diversos;

01 Quiosque;

11 salas de aula sendo 02 salas adaptadas para bebês, com lavatórios e banheirosadaptados;

02 banheiros adaptados para portadores de necessidades especiais;

Área externa com gramado.
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CASA DO TARZAN

PARQUE 1
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CASA DE BONECA

LACTARIO 1
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PATIO
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QUIOSQUE

REFEITORIO
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SALA DE ARTES - AG III

SALA DE ATIVIDADES - AG I
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SALA DE ATIVIDADE - AG II

SALA DE ATIVIDADE - AG II
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SALA DE LINGUAGEM - AG III

SALA DE LINGUAGEM - AG III

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


http://pponlinesme.campinas.sp.gov.br
Pág.: 22/168

19/10/2016 às 20:19:01

SALA DE RACIOCÍNIO LOGICO - AG III

QUIOSQUE
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LACTARIO 2

PARQUE 2
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1.6 - Quadro das salas de aulas com os respectivos horários de ocupação de cada turma.

O trabalho pedagógico das turmas dos Agrupamentos III será realizado não mais em salas fixas e sim em salas ambientes
organizadas pelos Eixos da Educação Infantil, contido em nosso Projeto Pedagógico:

Espaço Identidade, Autonomia e Linguagem - serão propostas atividades, a fim de queas crianças possam
experimentar e utilizar recursos para expressarem seus desejos, sentimentos e ideias. Dessa forma, dá-se
oportunidade as crianças de ampliarem sua autoestima, de valorizarem ações de cooperação e solidariedade, de
adquirirem hábitos de auto cuidado e de aprenderem a respeitar regras básicas de convívio social, familiarização com a
imagem do próprio corpo, exploração de gestos, posturas e ritmos para expressar-se e comunicar-se na relação com a
brincadeira, com o jogo e com o outro.Considerando a faixa etária e a oportunidade de ampliar a capacidade de
comunicação,neste espaço será realizado o trabalho com a oralidade, com a leitura e com a escrita ocorre de forma
integrada e complementar, potencializando-se os diferentes aspectos que cada uma dessas linguagens exige das
crianças. Trabalhar com textos que se sabe de cor (cantigas de roda, parlendas, quadrinhas, poesias, músicas etc.) O
trabalho com a oralidade, leitura e escrita ocorre de forma integrada e complementar, potencializando os diferentes
aspectos que cada uma dessas linguagens.

Espaço Cultural – local proposto para o desenvolvimento da capacidade de ouvir,perceber e discriminar diferentes
gêneros, estilos e ritmos musicais, cuidando para que as músicas não se limitem ao repertório infantil. A criança brinca, percebe e
expressa sensações sentimentos e pensamentos em relação ao que a música comunica.Propiciar as crianças a oportunidade de
utilizarem instrumentos e materiais diversos para explorarem suas características, propriedades e as possibilidades de
manuseio que eles oferecem; criarem desenhos, pinturas, colagens e modelagens, usando seu repertório; explorarem
espaços bidimensionais e tridimensionais em suas produções artísticas; e valorizarem suas produções, bem como as
de outras crianças e da Arte em geral.

Natureza e Sociedade - Proporcionar às crianças, através deste espaço, a ampliação de suas experiências,
favorecendo a construção do conhecimento sobre o mundo social e natural, formular perguntas, confrontar ideias,

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


http://pponlinesme.campinas.sp.gov.br
Pág.: 25/168

19/10/2016 às 20:19:01

buscar soluções para que, posteriormente e gradativamente, possam compará-las com aquelas que a ciência propõe e,
ainda possam explorar e estabelecer relações com o ambiente e as diferentes formas de vida.
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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 GONÇALVES VIEIRA

Jornada de trabalho: 22h

Turma: AGI A

DISTRIBUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA SEMANAL

CARGA HORÁRIA HORÁRIO 2ªFEIRA 3ªFEIRA 4ªFEIRA 5ªFEIRA 6ªFEIRA TOTAL

TRABALHO COM A
TURMA

7 - 11h 4h 4h 4h 4h 4h 20h

REUNIÃO
PEDAGÓGICA TDC

11 - 12h 1h 1h

TOTAL 4h 4h 5h 5h 4h 22h

Professor: MARIA HELENA DE OLIVEIRA MOREIRA

Jornada de trabalho: 22h

Turma: AGI B

DISTRIBUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA SEMANAL

CARGA HORÁRIA HORÁRIO 2ªFEIRA 3ªFEIRA 4ªFEIRA 5ªFEIRA 6ªFEIRA TOTAL

TRABALHO COM A
TURMA

7 - 11h 4h 4h 4h 4h 4h 20h

REUNIÃO
PEDAGÓGICA TDC

11 - 12h 1h 1h

TOTAL 4h 4h 5h 5h 4h 22h

Professor: KARINA MARTORANO CALDEIRA MARINHO

Jornada de trabalho: 22h

Turma: AGI C

DISTRIBUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA SEMANAL

CARGA HORÁRIA HORÁRIO 2ªFEIRA 3ªFEIRA 4ªFEIRA 5ªFEIRA 6ªFEIRA TOTAL

TRABALHO COM A
TURMA

7 - 11h 4h 4h 4h 4h 4h 20h

REUNIÃO
PEDAGÓGICA TDC

11 - 12h 1h 1h

TOTAL 4h 4h 5h 5h 4h 22h

Professor: ADRIANA CRISTINA C. DE FREITAS OLIVEIRA
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Jornada de trabalho: 44h

Turma: AGII A TARDE / AGIII A MANHÃ

DISTRIBUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA SEMANAL

CARGA
HORÁRIA

HORÁRIO 2ªFEIRA 3ªFEIRA 4ªFEIRA 5ªFEIRA 6ªFEIRA TOTAL

MANHÃ
TRABALHO
COM A
TURMA

7h - 11h 4h 4h 4h 4h 4h 20h

TRABALHO
DOCENTE
INDIVIDUAL
TDI

11h - 12h 1h 1h 2h

REUNIÃO
PEDAGÓGICA
TDC

11h - 12h 1h 1h 2h

TARDE
TRABALHO
COM A
TURMA

13h - 17h 4h 4h 4h 4h 4h 20h

TOTAL 9h 9h 9h 9h 8h 44h

Professor: WANDEVANE PEREIRA

Jornada de trabalho: 22h

Turma: AGII B

DISTRIBUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA SEMANAL

CARGA HORÁRIA HORÁRIO 2ªFEIRA 3ªFEIRA 4ªFEIRA 5ªFEIRA 6ªFEIRA TOTAL

TRABALHO COM A
TURMA

7 - 11h 4h 4h 4h 4h 4h 20h

REUNIÃO
PEDAGÓGICA TDC

11 - 12h 1h 1h

TOTAL 4h 4h 5h 5h 4h 22h

Professor:RAQUEL APARECIDA FERRARI PAIXÃO

Jornada de trabalho: 22h

Turma: AGII C

DISTRIBUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA SEMANAL

CARGA HORÁRIA HORÁRIO 2ªFEIRA 3ªFEIRA 4ªFEIRA 5ªFEIRA 6ªFEIRA TOTAL

TRABALHO COM A
TURMA

7 - 11h 4h 4h 4h 4h 4h 20h

REUNIÃO
PEDAGÓGICA TDC

11 - 12h 1h 1h

TOTAL 4h 4h 5h 5h 4h 22h
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Professor: JULIANA RODRIGUES LEITE

Jornada de trabalho: 22h

Turma: AGII D

DISTRIBUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA SEMANAL

CARGA HORÁRIA HORÁRIO 2ªFEIRA 3ªFEIRA 4ªFEIRA 5ªFEIRA 6ªFEIRA TOTAL

TRABALHO COM A
TURMA

7 - 11h 4h 4h 4h 4h 4h 20h

REUNIÃO
PEDAGÓGICA TDC

11 - 12h 1h 1h

TOTAL 4h 4h 5h 5h 4h 22h

Professor: ANA CAROLINA ALVES GATIS

Jornada de trabalho: 22h

Turma: AGII E

DISTRIBUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA SEMANAL

CARGA HORÁRIA HORÁRIO 2ªFEIRA 3ªFEIRA 4ªFEIRA 5ªFEIRA 6ªFEIRA TOTAL

TRABALHO COM A
TURMA

7 - 11h 4h 4h 4h 4h 4h 20h

REUNIÃO
PEDAGÓGICA TDC

11 - 12h 1h 1h

TOTAL 4h 4h 5h 5h 4h 22h

Professor: ANDREA LUCIANA DOS SANTOS MOLINA DE LIMA

Jornada de trabalho: 22h

Turma: AGII F

DISTRIBUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA SEMANAL

CARGA HORÁRIA HORÁRIO 2ªFEIRA 3ªFEIRA 4ªFEIRA 5ªFEIRA 6ªFEIRA TOTAL

TRABALHO COM A
TURMA

7 - 11h 4h 4h 4h 4h 4h 20h

REUNIÃO
PEDAGÓGICA TDC

11 - 12h 1h 1h

TOTAL 4h 4h 5h 5h 4h 22h

Professor: SANDRA LUCIA DE SOUZA MULLER

Jornada de trabalho: 44h

Turma: AGIII B MANHÃ /AGII F TARDE

DISTRIBUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA SEMANAL
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CARGA
HORÁRIA

HORÁRIO 2ªFEIRA 3ªFEIRA 4ªFEIRA 5ªFEIRA 6ªFEIRA TOTAL

MANHÃ
TRABALHO
COM A
TURMA

7h - 11h 4h 4h 4h 4h 4h 20h

TRABALHO
DOCENTE
INDIVIDUAL
TDI

11h - 12h 1h 1h 2h

REUNIÃO
PEDAGÓGICA
TDC

11h - 12h 1h 1h 2h

TARDE
TRABALHO
COM A
TURMA

13h - 17h 4h 4h 4h 4h 4h 20h

TOTAL 9h 9h 9h 9h 8h 44h

Professor: THALINE PRADO PAIVA

Jornada de trabalho: 44h

Turma: AGIII C MANHÃ /G TARDE

DISTRIBUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA SEMANAL

CARGA
HORÁRIA

HORÁRIO 2ªFEIRA 3ªFEIRA 4ªFEIRA 5ªFEIRA 6ªFEIRA TOTAL

MANHÃ
TRABALHO
COM A
TURMA

7h - 11h 4h 4h 4h 4h 4h 20h

TRABALHO
DOCENTE
INDIVIDUAL
TDI

11h - 12h 1h 1h 2h

REUNIÃO
PEDAGÓGICA
TDC

11h - 12h 1h 1h 2h

TARDE
TRABALHO
COM A
TURMA

13h - 17h 4h 4h 4h 4h 4h 20h

TOTAL 9h 9h 9h 9h 8h 44h

Professor: LETICIA GOMES DA SILVA ARAUJO

Jornada de trabalho: 44h

Turma: AGII D MANHÃ / AGIII H TARDE

DISTRIBUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA SEMANAL

CARGA
HORÁRIA

HORÁRIO 2ªFEIRA 3ªFEIRA 4ªFEIRA 5ªFEIRA 6ªFEIRA TOTAL

MANHÃ
TRABALHO
COM A
TURMA

7h - 11h 4h 4h 4h 4h 4h 20h
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TRABALHO
DOCENTE
INDIVIDUAL
TDI

11h - 12h 1h 1h 2h

REUNIÃO
PEDAGÓGICA
TDC

11h - 12h 1h 1h 2h

TARDE
TRABALHO
COM A
TURMA

13h - 17h 4h 4h 4h 4h 4h 20h

TOTAL 9h 9h 9h 9h 8h 44h

Professor: DAYNA PRISCILLA F. PEDRO

Jornada de trabalho: 22h

Turma: AGIII E

DISTRIBUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA SEMANAL

CARGA HORÁRIA HORÁRIO 2ªFEIRA 3ªFEIRA 4ªFEIRA 5ªFEIRA 6ªFEIRA TOTAL

TRABALHO COM A
TURMA

7 - 11h 4h 4h 4h 4h 4h 20h

REUNIÃO
PEDAGÓGICA TDC

11 - 12h 1h 1h

TOTAL 4h 4h 5h 5h 4h 22h

Professor: SANDRA CAVALINI VIEIRA DE OLIVEIRA

Jornada de trabalho: 22h

Turma: PROFESSORA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL

DISTRIBUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA SEMANAL

CARGA HORÁRIA HORÁRIO 2ªFEIRA 3ªFEIRA 4ªFEIRA 5ªFEIRA 6ªFEIRA TOTAL

TRABALHO COM AS
CRIANÇAS

7 - 11h 4h 4h 4h 4h 4h 20h

REUNIÃO
PEDAGÓGICA TDC

11 - 12h 1h 1h

TOTAL 4h 4h 5h 5h 4h 22h
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1.7.2 - Quadro de horário de monitores e agentes de educação infantil.

Monitora: JULIANA RAFAEL PESTANA

Jornada Semanal: 40h

Turma: AGI A

DISTRIBUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA SEMANAL

HORÁRIO 2ªFEIRA 3ªFEIRA 4ªFEIRA 5ªFEIRA 6ªFEIRA

TRABALHO
COM A
TURMA

7h-16h 7h-16h 7h-16h 7h-16h 7h-16h

ALMOÇO 11:30h-12:30h 11:30h-12:30h 11:30h-12:30h 11:30h-12:30h 11:30h-12:30h

Monitora: CLARINA APARECIDA DE OLIVEIRA DA SILVA

Jornada Semanal: 40h

Turma: AGI A

DISTRIBUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA SEMANAL

HORÁRIO 2ªFEIRA 3ªFEIRA 4ªFEIRA 5ªFEIRA 6ªFEIRA

TRABALHO
COM A
TURMA

7h-17h 7h-17h 7h-17h 7h-17h 7h-17h

ALMOÇO 11:00h-13:00h 11:00h-13:00h 11:00h-13:00h 11:00h-13:00h 11:00h-13:00h

Monitora: ADRIANA CARDOSO BRITO NERIS

Jornada Semanal: 40h

Turma: AGI A

DISTRIBUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA SEMANAL

HORÁRIO 2ªFEIRA 3ªFEIRA 4ªFEIRA 5ªFEIRA 6ªFEIRA

TRABALHO
COM A
TURMA

8:30h-17:30h 8:30h-17:30h 8:30h-17:30h 8:30h-17:30h 8:30h-17:30h

ALMOÇO 12:30h-13:30h 12:30h-13:30h 12:30h-13:30h 12:30h-13:30h 12:30h-13:30h

Monitora: ARIELLEN DOS SANTOS PEREIRA SOUZA

Jornada Semanal: 40h

Turma: AGI A

DISTRIBUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA SEMANAL

HORÁRIO 2ªFEIRA 3ªFEIRA 4ªFEIRA 5ªFEIRA 6ªFEIRA
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TRABALHO
COM A
TURMA

9:00h-18:00h 9:00h-18:00h 9:00h-18:00h 9:00h-18:00h 9:00h-18:00h

ALMOÇO 13:00h-14:00h 13:00h-14:00h 13:00h-14:00h 13:00h-14:00h 13:00h-14:00h

Monitora: GRACIELI CARINI DOMINGUES NARCISO

Jornada Semanal: 40h

Turma: AGI B

DISTRIBUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA SEMANAL

HORÁRIO 2ªFEIRA 3ªFEIRA 4ªFEIRA 5ªFEIRA 6ªFEIRA

TRABALHO
COM A
TURMA

7:00h-18:00h 9:00h-18:00h 9:00h-18:00h 9:00h-18:00h 9:00h-18:00h

ALMOÇO 13:00h-14:00h 13:00h-14:00h 13:00h-14:00h 13:00h-14:00h 13:00h-14:00h

Monitora: CLAUDIANE CORREA ROSA SOUSA

Jornada Semanal: 40h

Turma: AGI B

DISTRIBUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA SEMANAL

HORÁRIO 2ªFEIRA 3ªFEIRA 4ªFEIRA 5ªFEIRA 6ªFEIRA

TRABALHO
COM A
TURMA

7h-17h 7h-17h 7h-17h 7h-17h 7h-17h

ALMOÇO 11:00h-13:00h 11:00h-13:00h 11:00h-13:00h 11:00h-13:00h 11:00h-13:00h

Monitora: VALERIA SILVA DE FRANÇA

Jornada Semanal: 40h

Turma: AGI B

DISTRIBUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA SEMANAL

HORÁRIO 2ªFEIRA 3ªFEIRA 4ªFEIRA 5ªFEIRA 6ªFEIRA

TRABALHO
COM A
TURMA

8:30h-17:30h 8:30h-17:30h 8:30h-17:30h 8:30h-17:30h 8:30h-17:30h

ALMOÇO 12:30h-13:30h 12:30h-13:30h 12:30h-13:30h 12:30h-13:30h 12:30h-13:30h

Monitora: SILVANA PEREIRA DA SILVA

Jornada Semanal: 40h

Turma: AGI B

DISTRIBUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA SEMANAL
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HORÁRIO 2ªFEIRA 3ªFEIRA 4ªFEIRA 5ªFEIRA 6ªFEIRA

TRABALHO
COM A
TURMA

9:00h-18:00h 9:00h-18:00h 9:00h-18:00h 9:00h-18:00h 9:00h-18:00h

ALMOÇO 13:00h-14:00h 13:00h-14:00h 13:00h-14:00h 13:00h-14:00h 13:00h-14:00h

Monitora: CAUISA FERNANDA EVARISTO

Jornada Semanal: 40h

Turma: AGI C

DISTRIBUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA SEMANAL

HORÁRIO 2ªFEIRA 3ªFEIRA 4ªFEIRA 5ªFEIRA 6ªFEIRA

TRABALHO
COM A
TURMA

7h-16h 7h-16h 7h-16h 7h-16h 7h-16h

ALMOÇO 11:30h-12:30h 11:30h-12:30h 11:30h-12:30h 11:30h-12:30h 11:30h-12:30h

Monitora: VALERIA OLIVEIRA BAZANELA

Jornada Semanal: 40h

Turma: AGI C

DISTRIBUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA SEMANAL

HORÁRIO 2ªFEIRA 3ªFEIRA 4ªFEIRA 5ªFEIRA 6ªFEIRA

TRABALHO
COM A
TURMA

7h-17h 7h-17h 7h-17h 7h-17h 7h-17h

ALMOÇO 11:00h-13:00h 11:00h-13:00h 11:00h-13:00h 11:00h-13:00h 11:00h-13:00h

Monitora: ALINE CRISTINA PEREIRA DE OLIVEIRA

Jornada Semanal: 40h

Turma: AGI C

DISTRIBUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA SEMANAL

HORÁRIO 2ªFEIRA 3ªFEIRA 4ªFEIRA 5ªFEIRA 6ªFEIRA

TRABALHO
COM A
TURMA

8:30h-17:30h 8:30h-17:30h 8:30h-17:30h 8:30h-17:30h 8:30h-17:30h

ALMOÇO 12:30h-13:30h 12:30h-13:30h 12:30h-13:30h 12:30h-13:30h 12:30h-13:30h

Monitora: ANDRESSA FRANCA BARBOSA GOMES

Jornada Semanal: 40h

Turma: AGI C
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DISTRIBUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA SEMANAL

HORÁRIO 2ªFEIRA 3ªFEIRA 4ªFEIRA 5ªFEIRA 6ªFEIRA

TRABALHO
COM A
TURMA

9:00h-18:00h 9:00h-18:00h 9:00h-18:00h 9:00h-18:00h 9:00h-18:00h

ALMOÇO 13:00h-14:00h 13:00h-14:00h 13:00h-14:00h 13:00h-14:00h 13:00h-14:00h

Monitora: DANIELLE EMANUELLE RAMOS DE LIMA

Jornada Semanal: 40h

Turma: AGII A

DISTRIBUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA SEMANAL

HORÁRIO 2ªFEIRA 3ªFEIRA 4ªFEIRA 5ªFEIRA 6ªFEIRA

TRABALHO
COM A
TURMA

7h-17h 7h-17h 7h-17h 7h-17h 7h-17h

ALMOÇO 11:00h-13:00h 11:00h-13:00h 11:00h-13:00h 11:00h-13:00h 11:00h-13:00h

Monitora: SUELLEN DAIELE DO CARMO

Jornada Semanal: 40h

Turma: AGII A

DISTRIBUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA SEMANAL

HORÁRIO 2ªFEIRA 3ªFEIRA 4ªFEIRA 5ªFEIRA 6ªFEIRA

TRABALHO
COM A
TURMA

7h-16h 7h-16h 7h-16h 7h-16h 7h-16h

ALMOÇO 11:30h-12:30h 11:30h-12:30h 11:30h-12:30h 11:30h-12:30h 11:30h-12:30h

Monitora: CRISTIANE PATRICIA DEODATO TERTO

Jornada Semanal: 40h

Turma: AGII A

DISTRIBUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA SEMANAL

HORÁRIO 2ªFEIRA 3ªFEIRA 4ªFEIRA 5ªFEIRA 6ªFEIRA

TRABALHO
COM A
TURMA

8:30h-17:30h 8:30h-17:30h 8:30h-17:30h 8:30h-17:30h 8:30h-17:30h

ALMOÇO 12:30h-13:30h 12:30h-13:30h 12:30h-13:30h 12:30h-13:30h 12:30h-13:30h

Monitora: KAROLINE MARINHO LIMA
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Jornada Semanal: 40h

Turma: AGII B

DISTRIBUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA SEMANAL

HORÁRIO 2ªFEIRA 3ªFEIRA 4ªFEIRA 5ªFEIRA 6ªFEIRA

TRABALHO
COM A
TURMA

7h-17h 7h-17h 7h-17h 7h-17h 7h-17h

ALMOÇO 11:00h-13:00h 11:00h-13:00h 11:00h-13:00h 11:00h-13:00h 11:00h-13:00h

Monitora: CRISTIANE DE OLIVEIRA PEREIRA

Jornada Semanal: 40h

Turma: AGII B

DISTRIBUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA SEMANAL

HORÁRIO 2ªFEIRA 3ªFEIRA 4ªFEIRA 5ªFEIRA 6ªFEIRA

TRABALHO
COM A
TURMA

7:30h-16:30h 7:30h-16:30h 7:30h-16:30h 7:30h-16:30h 7:30h-16:30h

ALMOÇO 11:30h-12:30h 11:30h-12:30h 11:30h-12:30h 11:30h-12:30h 11:30h-12:30h

Monitora: FLAVIANE APARECIDA GUIOTI JACINTO

Jornada Semanal: 40h

Turma: AGII C

DISTRIBUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA SEMANAL

HORÁRIO 2ªFEIRA 3ªFEIRA 4ªFEIRA 5ªFEIRA 6ªFEIRA

TRABALHO
COM A
TURMA

7h-17h 7h-17h 7h-17h 7h-17h 7h-17h

ALMOÇO 11:00h-13:00h 11:00h-13:00h 11:00h-13:00h 11:00h-13:00h 11:00h-13:00h

Monitora: GRACIELE ANDRADE MOREIRA

Jornada Semanal: 40h

Turma: AGII A

DISTRIBUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA SEMANAL

HORÁRIO 2ªFEIRA 3ªFEIRA 4ªFEIRA 5ªFEIRA 6ªFEIRA

TRABALHO
COM A
TURMA

7:30h-16:30h 7:30h-16:30h 7:30h-16:30h 7:30h-16:30h 7:30h-16:30h

ALMOÇO 11:30h-12:30h 11:30h-12:30h 11:30h-12:30h 11:30h-12:30h 11:30h-12:30h
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Monitora: VERA LUCIA SOARES DA SILVA

Jornada Semanal: 40h

Turma: AGII C

DISTRIBUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA SEMANAL

HORÁRIO 2ªFEIRA 3ªFEIRA 4ªFEIRA 5ªFEIRA 6ªFEIRA

TRABALHO
COM A
TURMA

8:30h-17:30h 8:30h-17:30h 8:30h-17:30h 8:30h-17:30h 8:30h-17:30h

ALMOÇO 12:30h-13:30h 12:30h-13:30h 12:30h-13:30h 12:30h-13:30h 12:30h-13:30h

Monitora: KAMILA RAMON BOAVENTURA

Jornada Semanal: 40h

Turma: AGII D

DISTRIBUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA SEMANAL

HORÁRIO 2ªFEIRA 3ªFEIRA 4ªFEIRA 5ªFEIRA 6ªFEIRA

TRABALHO
COM A
TURMA

7h-17h 7h-17h 7h-17h 7h-17h 7h-17h

ALMOÇO 11:00h-13:00h 11:00h-13:00h 11:00h-13:00h 11:00h-13:00h 11:00h-13:00h

Monitora: JULIANA DA SILVA SAMPAIO

Jornada Semanal: 40h

Turma: AGII D

DISTRIBUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA SEMANAL

HORÁRIO 2ªFEIRA 3ªFEIRA 4ªFEIRA 5ªFEIRA 6ªFEIRA

TRABALHO
COM A
TURMA

7:30h-16:30h 7:30h-16:30h 7:30h-16:30h 7:30h-16:30h 7:30h-16:30h

ALMOÇO 11:30h-12:30h 11:30h-12:30h 11:30h-12:30h 11:30h-12:30h 11:30h-12:30h

Monitora: ANNE KAROLLYNE DAS NEVES FRANCISCO

Jornada Semanal: 40h

Turma: AGII E

DISTRIBUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA SEMANAL

HORÁRIO 2ªFEIRA 3ªFEIRA 4ªFEIRA 5ªFEIRA 6ªFEIRA
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TRABALHO
COM A
TURMA

7h-17h 7h-17h 7h-17h 7h-17h 7h-17h

ALMOÇO 11:00h-13:00h 11:00h-13:00h 11:00h-13:00h 11:00h-13:00h 11:00h-13:00h

Monitora: CASSIA MARA DA SILVEIRA CARDOSO

Jornada Semanal: 40h

Turma: AGII E

DISTRIBUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA SEMANAL

HORÁRIO 2ªFEIRA 3ªFEIRA 4ªFEIRA 5ªFEIRA 6ªFEIRA

TRABALHO
COM A
TURMA

7:30h-16:30h 7:30h-16:30h 7:30h-16:30h 7:30h-16:30h 7:30h-16:30h

ALMOÇO 11:30h-12:30h 11:30h-12:30h 11:30h-12:30h 11:30h-12:30h 11:30h-12:30h

Monitora: KARINA DE JESUS OLIVEIRA

Jornada Semanal: 40h

Turma: AGII F

DISTRIBUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA SEMANAL

HORÁRIO 2ªFEIRA 3ªFEIRA 4ªFEIRA 5ªFEIRA 6ªFEIRA

TRABALHO
COM A
TURMA

7h-17h 7h-17h 7h-17h 7h-17h 7h-17h

ALMOÇO 11:00h-13:00h 11:00h-13:00h 11:00h-13:00h 11:00h-13:00h 11:00h-13:00h

Monitora: MARIA VELZA DOS SANTOS BARRETO DA SILVA

Jornada Semanal: 40h

Turma: AGII F

DISTRIBUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA SEMANAL

HORÁRIO 2ªFEIRA 3ªFEIRA 4ªFEIRA 5ªFEIRA 6ªFEIRA

TRABALHO
COM A
TURMA

7:30h-16:30h 7:30h-16:30h 7:30h-16:30h 7:30h-16:30h 7:30h-16:30h

ALMOÇO 11:30h-12:30h 11:30h-12:30h 11:30h-12:30h 11:30h-12:30h 11:30h-12:30h

Monitora: ANA CAROLINE LOPES DOS SANTOS

Jornada Semanal:40h

Turma: AGII F
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DISTRIBUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA SEMANAL

HORÁRIO 2ªFEIRA 3ªFEIRA 4ªFEIRA 5ªFEIRA 6ªFEIRA

TRABALHO
COM A
TURMA

8:30h-17:30h 8:30h-17:30h 8:30h-17:30h 8:30h-17:30h 8:30h-17:30h

ALMOÇO 12:30h-13:30h 12:30h-13:30h 12:30h-13:30h 12:30h-13:30h 12:30h-13:30h
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1.7.3 - Quadro de horário da equipe gestora.

NOME COMPLETO CARGO/FUNÇÃO HORÁRIOS HABILITAÇÃO

PRISCILA ROMANO DIRETORA 8H AS 17H PEDAGOGIA

KELLY CRISTINA
FERNANDES NUNES

VICE-DIRETORA 9H AS 18H PEDAGOGIA

THALITA DE SOUZA MATOS
ORIENTADORA
PEDAGOGICA

7H AS 16H PEDAGOGIA
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1.7.4 - Quadro de horário de funcionários.

NOME COMPLETO CARGO/FUNÇÃO HORÁRIO

JOCELICE VALDERRAMA KAIZER
AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

8:30H AS 17:30H

FLAVIA APARECIDA ROCHA
AUXILIAR
ADMINISTRATIVO I

8H AS 17H

ODETE DE LOURDES ALEXANDRE BARRETO SERVENTE
8H ÀS 18H
(2H ALMOÇO)

SOLANGE EUZÉBIO SERVENTE
7:30H ÀS 17:30H
(2H DE ALMOÇO)

MARIA XAVIER FARIAS SERVENTE 7H ÀS 16H

LUCIMAR MARIA SILVA DE FARIA SERVENTE
7:30H ÀS 17:30H
(2H DE ALMOÇO)

JOSE ROBERTO RISSO SERVIÇOS GERAIS 8H ÀS 17H
JOSE PONTES PORTEIRO 9H ÀS 18H
MARIA JOSÉ FERREIRA VILAS BOAS COZINHEIRA 7H ÀS 16H
DEUSDILENE CATARINA RAMONA DA MATA AUX. COZINHA 8H ÀS 17H
EDNEIA VERTANO DA SILVA AUX. COZINHA 8H ÀS 17H
ROSELEI DOS SANTOS GOMES COZINHEIRA 7H ÀS 16H
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1.8 - Composição dos colegiados da Unidade Educacional

Podemos pensar na educação como o principal pilar em que se apoia o grau de desenvolvimento social de uma nação. Não se
pode negar que a gestão democrático-participativa é altamente necessária para que a escola tenha condições mínimas de
responder aos anseios da sociedade, na formação do indivíduo para o trabalho e para a vida. Uma das instâncias de vivência
democrática na escola e na comunidade onde esta se insere é o Conselho Escolar.

Esta instância é formada pelos diversos segmentos da comunidade escolar: professores, funcionários da escola, pais... Enfim,
os membros que, direta ou indiretamente, estão ligados ao processo educacional. Ele é responsável pelo estudo e
planejamento, debate e deliberação, acompanhamento, controle e avaliação das ações do dia-a-dia da escola tanto no campo
pedagógico, articulando as ações, acompanhando os alunos que estão nos programas desenvolvidos no ambiente interno da
escola, em relação ao seu rendimento escolar.

Com base na boa articulação entre os membros dos Conselhos Escolares em cada escola e comunidade, é possível construir
uma identidade da escola, gerar uma funcionalidade enquanto instituição social que atenda às expectativas de seu público e da
comunidade da qual faz parte e, principalmente, se mostrar como um órgão de natureza democrática, onde a comunidade a
qual ela serve, cria a sua própria história.

É de suma importância que o Conselho Escolar exerça constantemente a tarefa de avaliar a escola como um todo e faça da
autoavaliação um dos momentos mais importantes em sua atuação, que deve ser transparente e mais próxima da comunidade.

Deve haver o aprofundamento das questões levantadas, bem como a mobilização da comunidade como um todo no tocante ao
processo de envolvimento diário com o cotidiano da escola. Dessa forma, a democracia é fortalecida.

A revitalização do Conselho Escolar é um desafio para a nossa gestão, pois estimular a participação da Comunidade Escolar é
uma tarefa árdua e que encontramos grande necessidade na nossa Unidade Educacional, pois somente quando todos se
conscientizarem que é através da participação efetiva que este processo atingirá seu objetivo de construção da cidadania é
que atingiremos nosso objetivo.

Caberá ao Conselho de Escola do CEI Bem Querer Senador João de Medeiros Calmon zelar pela manutenção da escola e
participar da gestão pedagógica, contribuindo com as ações da equipe gestora para a implementação do Projeto Pedagógico, a
fim de assegurar a qualidade de ensino no CEI.

A composição do Conselho de Escola obedecerá à seguinte proporcionalidade, conforme orienta a Lei:

15% (quinze por cento) de docentes e/ou especialistas;1.
35% (trinta e cinco por cento) dos demais funcionários;2.
50% (cinquenta por cento) de pais de alunos.3.

O número de Conselheiros vinculados à unidade educacional será determinado pelo número de classes ou turmas existentes
na mesma:

Até 10 classes ou turmas: 9 Conselheiros

De 11 a 20 classes ou turmas: 19 Conselheiros

O CEI deverá eleger o Conselho de Escola anualmente nos primeiros 30 (trinta) dias do ano letivo.

Os Conselheiros serão eleitos entre seus pares, com exceção do diretor educacional, que é membro nato.

Cada segmento representado no Conselho de Escola elegerá, sempre, concomitantemente com os Conselheiros efetivos, igual
número de suplentes, que substituirão os primeiros, automaticamente, em suas ausências e impedimentos.

O funcionamento do Conselho de Escola estará em consonância com a legislação pertinente em vigor.

Os Conselheiros terão funções deliberativas, consultivas, e mobilizadoras, garantindo a gestão democrática no CEI.

A Instituição, tão logo constitua o Conselho de Escola, deverá notificar sua composição à Assessoria de Educação e Cidadania
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da SME.

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.

Baseado neste processo no dia 03/03/2016deu-se a eleição do Conselho de Escola para a vigência do letivo ano. Segue a
composição do mesmo para nossa Unidade Educacional:

Identificação dos Conselheiros:

1.Membro Nato (Diretor):

PRISCILA ROMANO

2.Segmento Especialista:

Titular:

THALITA DE SOUZA MATOS

Suplente:

DIEGO FABIANO CARDOSO

3.Segmento Docentes:

Titulares:

SANDRA LUCIA DE SOUZA MULLER

Suplentes:

LETICIA GOMES DA SILVA ARAUJO

4.Segmento Funcionários:

Titulares:

Nomes:

JULIANA SILVA SAMPAIO

ALINE CRISTINA PEREIRA DE OLIVEIRA

ARIELLEN DOS SANTOS PEREIRA
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VALERIA SILVA DE FRANÇA

LUCIMAR MARIA SILVA DE FARIA

THALINE PRADO PAIVA

Suplentes:

Nomes:

ANDRESSA FRANÇA BERBOSA GOMES

GRACIELI ANDRADE MOREIRA

CLARINA APARECIDA DE OLIVEIRA DA SILVA

DEOSDILENE C. R. DA MATA

Nome: ODETE DE LOURDES A. BARRETO

Nome: ADRIANA CRISTINA S. DE F. OLIVEIRA

5.Segmento Pais de Alunos:

Nomes:

ADRIANA DA SILVA FERREIRA CRUZ

MICHELLY PAULA RIBEIRO NOGUEIRA

ROSIMEIRE RODRIGUES TRINDADE DA SILVA

MARGARETE JESUS SANTOS

BETHANIA A. DE CRUZ

VALMIR R. AMADO

MARLI JESUS BEZERRA

ESTER MENDES

ROSELI DE BRITO

JESSICA AP. S.C. PINHEIRO

Suplentes:

Nomes:

JOSELI LIMA SOARES

FERNANDA F. VAZ

LAUDICEIA DE O. SILVA

JOSICLEIDE FERREIRA SILVA

JÉSSICA DA CONCEIÇÃO PEREIRA

ELISANGELA DA SILVA SOUZA

SUSI KELLI AFONSO

VIVIANE DE MORAIS GUIMARÃES

POLYANNA DE SOUZA PALIM

MARLI OLIVEIRA PASSOS

CRONOGRAMA DE REUNIÕES:
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03/03/2016 – Reunião para Eleição do Conselho de Escola

Eleição

31/03/2016 – Primeira Reunião do Conselho de Escola

Calendário escolar

Importância do conselho atuante na escola

Procedimentos internos da Unidade Escolar

29/05/2016 – Reunião Extraordinária

Prestação de contas das despesas realizadas no 1º Trimestre, submissão e aprovação pelo Conselho de
Escola.

10/08/2016 – Segunda Reunião do Conselho de Escola

Discussão sobre devolutiva do Projeto Pedagógico 2016

Planejamento da Semana da família

Abordar os aspectos das aprendizagens e conhecimentos das crianças

31/10/2016 – Terceira Reunião do Conselho de Escola

Avaliação do Projeto pedagógico Semana da Família

Discussão sobre:

A organização do cotidiano envolvendo as atividades de cuidado e educação;

Cumprimentos das metas da U.E.

14/12/2015 – Quarta Reunião do Conselho de Escola

Avaliação do Projeto Pedagógico desenvolvido no ano nos aspectos da:

Formação continuada dos profissionais na U.E e em outros espaços.

Atividades de integração com o Conselho da Escola e com as famílias.
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2 - Avaliação institucional participativa

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

As Reuniões de Avaliação Institucional têm o papel de desenvolver e implantar um sistema avaliativo participativo que permite
obter dados confiáveis sobre o desempenho do Projeto Pedagógico da Unidade Educacional, com o objetivo de qualificar as
suas ações de planejamento. 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, estabelece estratégias de superação de problemas, de análise, interpretação e síntese das dimensões que
definem a Unidade Educacional.

RPAI – Reunião Pedagógica de Avaliação Institucional

Em 2009, o NAED Sudoeste (Supervisores e Coordenadores Pedagógicos) promoveram vários debates com Diretores e
Orientadores Pedagógicos com vistas a formular um documento inicial para desencadear a Avaliação Institucional nas
Unidades Educacionais.

O documento base para isso foi o Indicadores da Qualidade na Educação Infantil (MEC, 2009). Este documento amplia os
indicadores (ou diretrizes/objetivos) de aprendizagem das Unidades Educacionais.

Nessas reuniões, o documento supracitado passou por adequações, a partir das intervenções dos Supervisores/ Diretores/
Coordenadores/ Orientadores Pedagógicos. A versão final foi disponibilizada para as UEs do NAED-Sudoeste, que utilizam, em
três dias de RPAI (início do ano), a planilha para apurar a opinião dos vários segmentos (professores, monitores, funcionários e
pais).

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

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

1. DIMENSÃO DE PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL

2. DIMENSÃO DE MULTIPLICIDADE DE EXPERIÊNCIAS E LINGUAGENS

3. DIMENSÃO DE INTERAÇÕES

4. DIMENSÃO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE

5. DIMENSÃO ESPAÇOS, MATERIAIS E MOBILIÁRIOS

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

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

As Reuniões de Avaliação Institucional (RPAI) tem o papel de desenvolver e implantar um sistema avaliativo participativo que
permite obter dados confiáveis sobre o desempenho do Projeto Pedagógico da Unidade Educacional, com o objetivo de
qualificar as suas ações de planejamento.
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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 e finalidades da unidade
educacional, centrado em suas atividades de ensino, projetos e formação continuada.

b)Os sujeitos da avaliação: os conjuntos de gestores, professores, estudantes, funcionários, técnico-administrativos e membros
da comunidade externa, especialmente os pais.

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

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

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

Reunimos a equipe de trabalho da Unidade Educacional e seguimos os passos abaixo descritos para a realização da nossa
primeira RPAI do ano:

1º Momento:

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

2ª - análise – estabelecimento de relação entre:

a) os indicadores da avaliação institucional MEC-Campinas,

b) o Plano de Ação da unidade educacional

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

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

2º Momento:

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

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

Conselho de Escola

Na avaliação a ser empreendida pelo Conselho Escolar, há de se considerar, além do “produto” expresso nas notas/menções
dos estudantes, o “processo” no qual se deu essa aprendizagem, revelado nas condições da escola e na ação do professor,
entre outros.

Tendo esse panorama global do processo educativo, o Conselho Escolar pode auxiliar a escola na efetivação de seu
compromisso de propiciar o desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e atitudes, que são indispensáveis para a
formação de cidadãos conscientes, críticos, participativos e preparados para viverem plenamente na sociedade.

Dessa forma, todo o processo educativo passa a ter a maior relevância, como meio para a efetivação da aprendizagem, e o
produto desse processo – a aprendizagem efetivamente alcançada – é o resultado de todo o esforço realizado pelos
estudantes, docentes, gestores e todos os demais segmentos escolares. Nessa ótica, torna-se importante destacar que o
sucesso ou fracasso na aprendizagem é coletivo, ou seja, da escola como um todo.

Para avaliar algum objeto é fundamental que sejam estabelecidos critérios. Caso contrário, não se saberá o que olhar, o que
observar e, nem mesmo, o que perguntar. Assim, no acompanhamento corresponsável do desenvolvimento do processo
educativo, cabe ao Conselho Escolar identificar os aspectos a serem avaliados e quais os que podem ser considerados
adequados ao trabalho desenvolvido.

Equipe Educacional

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

O projeto será elaborado com a participação de toda a equipe pedagógica onde são estabelecidas as ações prioritárias para
melhorar o atendimento as crianças e tornar possíveis as ações que permeiam a execução do Projeto Pedagógico.

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

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

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

O Plano de Trabalho finalizado será encaminhado à Coordenadoria Básica de Educação e à Coordenadoria de Convênios para
que seja avaliado e dado os pareceres em relação ao mesmo e a aplicação financeira feita pela instituição no decorrer do
projeto.
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2.2 - Relatório de avaliação institucional abordando os seguintes aspectos:

2.2.1 - Processos de ensino e aprendizagem.

A aprendizagem é um processo contínuo que ocorre durante toda a vida do indivíduo, desde a mais tenra infância até a mais
avançada velhice. Normalmente uma criança deve aprender a andar e a falar; depois a ler e escrever, aprendizagens básicas
para atingir a cidadania e a participação ativa na sociedade. Nosso trabalho se baseia no Referencia Curricular Nacional, pois
consideramos que o desenvolvimento da criança tem princípios no respeito, direito acesso a cultura e o atendimento aos
cuidados .

Durante todo ano letivo a avaliação do desenvolvimento de cada criança será contínua, através de observação, fotos, registros,
atividades e participação de cada um.

Trimestralmente realizamos uma RFE (Reunião de Família Educadores) onde toda essa observação feita da criança é
apresentada através de um relatório feito pelos professores com o auxilio dos monitores e das pessoas envolvidas no processo
de desenvolvimento da criança que ocorre dentro do ambiente escolar e entregue aos pais. Esse relatório de desenvolvimento
abrange todas as áreas:

1. Aprender a ser(desenvolvimento de competências pessoais):Competência pessoal que inclui desenvolver: Identidade;
autoestima; autoconceito; autoconfiança; querer ser; plenitude humana.

2.Aprender a conviver(desenvolvimento de competências sociais):Conviver é relacionar-se; aprender a comunicar-se;
aprender a interagir; aprender a se cuidar; aprender a cuidar do lugar de onde viemos; aprender a valorizar o saber social.

3. Aprender a fazer(desenvolvimento de competências produtivas):São competências produtivas: Capacidade de planejar,
trabalhar e decidir em grupo; interpretar dados; capacidade de descrever, analisar e interpretar dados, fatos e situações.

4.Aprender a conhecer(desenvolvimento de competências cognitivas):São competências cognitivas: Aprender a aprender;
ensinar o ensinar; conhecer o conhecer.

Seguem um exemplar de registros do desenvolvimento das crianças elaborados em cada agrupamento:
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2.2.2 - Cumprimento das metas da Unidade Educacional.

INDICADORES DE QUALIDADE/QUADRO DE METAS

DIMENSÃO A SER AVALIADA INDICADOR METAS E / OU OBJETIVOS AÇÕES RESPONSÁVEIS

1. PLANEJAMENTO
INSTITUCIONAL

1.1- Proposta Pedagógica
consolidada.

- Socializar, esclarecer e
divulgar a proposta pedagógica em
desenvolvimento ou desenvolvida pela
Unidade Educacional.

Reuniões da Família e
Educadores
Conselho de Escola
Projeto Escola Aberta
RPAI / TDC / GEN

Equipe pedagógica e
gestora

1.2- Planejamento,
Acompanhamento e Avaliação.

- Realizar múltiplos
registros por adultos e crianças.

Roda da conversa
no 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 própria
Atuação.
- Pensar e repensar seus
Instrumentos de coleta

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

Equipe pedagógica e
gestora

2. MULTIPLICIDADE DE
EXPERIENCIAS E LINGUAGENS

2.1- Crianças construindo sua
autonomia.

- Propiciar a autonomia das
crianças 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 o
conhecimento 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 conhecimento
de si e do mundo por meio da
ampliação de experiências sensoriais,
expressivas corporais que possibilitem
movimentação ampla, expressão da
individualidade e respeito pelos ritmos e
desejos da criança.

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 das
crianças 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 crianças
experiências 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 de
cooperação e solidariedade,
desenvolvendo atitudes de ajuda e
colaboração e compartilhando suas
vivências;
- Expressar e manifestar o
controle progressivo de suas
necessidades, desejos e sentimentos
em situações cotidianas.
- Identificar algumas
singularidades próprias e das pessoas
com as quais convive no seu cotidiano
em 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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3. INTERAÇÕES

3.1 -Respeito à dignidade das
crianças.

- Velar pela dignidade da
criança, pondo-os a salvo de qualquer
tratamento desumano, violento,
aterrorizante, vexatório ou
constrangedor.
- Garantir a inviolabilida-
de 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 de
cada 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 e
dar 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 e
dar 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 diferentes
áreas de desenvolvimento da criança,
aguçando sua curiosidade com o
próximo.
- Desenvolver brincadeiras
que 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 relação
de afeto, confiança, respeito mútuo e
cooperação entre gerações distintas.

Desenvolvimento das
Semanas Educativas do Idoso
e da Família.

Equipe pedagógica,
gestora e família.

4. PROMOÇÃO DA SAÚDE

4.1– Responsabilidade pela
alimentação saudável pelas
crianças.

- Estimular a aceitação de uma
alimentação saudável e variada em
todos os agrupamentos dentro de seu
grau de desenvolvimento.
- Possibilitar que a criança reflita
sobre a alimentação, identifique as
frutas, legumes e raízes e a importância
deste para a saúde.
- Reconhecer que o produto
industrializado 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 condições
básicas 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 que
garantam 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.

5. ESPAÇO, MATERIAL E
MOBILIARIOS

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

- Oferecer espaços e
mobiliários adequados.

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 da
criança 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 do
adulto 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
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6. FORMAÇÃO E CONDIÇÕES DE
TRABALHO DAS PROFESSORAS
E DEMAIS PROFISSIONAIS

6.1 – Formação Continuada.
- Promover a capacitação
dos 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 que
sejam 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

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

7.1 – Respeito e acolhimento.

- Oferecer um espaço de
acolhimento, facilitação para 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 das
famílias 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 à
proteção dos direitos da criança.

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

Equipe Gestora
Equipe Pedagógica
SME
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2.2.3 - Projetos desenvolvidos.

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ANO LETIVO 2015

Este relatório nos mostra todo o trabalho pedagógico realizado durante ano letivo de 2015.

Cada projeto foi realizado com a criança, contribuindo para o seu aprendizado e desenvolvimento em todos os aspectos, social,
afetivo, e cognitivo.

AGI A, AGI B e AGI C

Durante todo ano letivo trabalhamos no agrupamento I-A com 43 crianças, no agrupamento I-B com 46 crianças e no
agrupamento I-C com 46 crianças, ambas com idades entre 4 meses à 2 anos e uma equipe totalizando 12 monitoras nas três
salas em período integral e 1 professora para cada sala no período da manhã. Começamos a desenvolver nosso trabalho
através da rotina dentro de sala.

ADAPTAÇÃO E ACOLHIMENTO

Viu-se a necessidade de um tempo flexível para que as famílias e as crianças se sentissem acolhidas. Ate mesmo para que os
cuidados básicos, como a alimentação, cuidados com higiene (banho), momentos de sono, e a atividades lúdicas precisassem
ser adaptadas nesse novo momento da criança ao ser inserida no ambiente escolar.

Consideramos muito importante a parceria e a interação família/ escola para que haja a construção de laços saudáveis
favoráveis à troca de vivências e ao pleno desenvolvimento da criança, sendo ela o principal sujeito da adaptação. É um
período flexível e de transição entre a saída de casa e a entrada na escola, nesse período a criança e a família experimentam
uma série de sentimentos: Expectativa, medo, esperança, alegria, etc. Além da adaptação nesse ambiente novo é necessário
se adaptar a outros fatores como sono, alimentação, higiene e vários tipos de estimulação. E no decorrer desse processo a
confiança, respeito, carinho e parceria são fundamentais entre a família os educadores e a direção em todo processo
educativo.

“O processo de inserção de crianças pequenas no âmbito institucional, comumente chamado de processo de
adaptação, requer cuidado específico. .. É o período considerado necessário para que a criança se familiarize com
o contexto da creche, assim como a família e a instituição passem a se conhecer, vindo a estabelecer um bom
relacionamento. Essa preocupação parte do principio básico de que a criança precisa ser cuidada, rodeada de
afeto, respeitada em suas diversas necessidades e que a separação mãe-bebe pode gerar sofrimentos e dificuldades
no estabelecimento de novas relações.” ( Blucher , 2012)

A nossa rotina diária começa com a entrada e acolhida das crianças, depois o café, logo após damos início a roda da conversa
(com música de “Bom Dia”, e diversas músicas, histórias) momento de grande interação entre criança e educador. Depois é
feita a higienização, atividades de estimulação, almoço e soninho.

Nesse processo de adaptação procuramos oferecer um ambiente seguro e uma rotina diária flexível, respeitando que cada
criança vivencia a adaptação de maneira única, sendo que algumas demoram mais tempo para se sentirem acolhidas e
seguras do que outras. É fundamental respeitar a individualidade de cada criança e ficar atenta aos sinais que a criança
demonstra nesse período para conseguir seguir desenvolvendo sua prática pedagógica.

Durante esse período constatamos alguns aspectos importantes que indicam avanços em sua adaptação, alguns já abrem os
braços para a educadora, despedem-se dos pais, engatinham, andam ou correm pra dentro da sala. E nesse período foram
desenvolvidas atividades de estimulação como: Percepção motora, sensações corporais, imaginação, etc.

Devido á todos esses aspectos o ingresso da criança na escola não depende apenas em adaptar-se ao novo ambiente, mas na
forma em que a criança é acolhida, a qualidade desse acolhimento garante uma boa adaptação e favorece o estabelecimento
de vínculos e também a relação entre família, criança e escola.

Quando falamos em adaptação devemos considerar que sempre que enfrentamos uma situação nova, esse processo se
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desencadeia, portanto, inicia com o nascimento, nos acompanha no decorrer de toda a vida e ressurge a cada nova situação
que vivenciamos. (REDA & UJIIE, 2009,p.10083).

"Roda do Bom Dia”.

Atividades de estimulação (Rasgando papel)

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


http://pponlinesme.campinas.sp.gov.br
Pág.: 57/168

19/10/2016 às 20:19:01

Brincando com sagu e sensações corporais

ROTINA

A rotina diária se inicia com acolhimento na entrada das crianças, seguida de roda de bom dia com música, sendo a maioria da
vezes realizada na sala de aula, mas pode acontecer de ocorrer no pátio, no quiosque ou em outros espaços. Pois, por meio
da rotina, a maneira como organizarmos os espaços e tempos, determina maior ou menor integração da criança-escola.

HIGIENE

O banho e a escovação de dentes são diários, sendo um momento especial em que a criança deve ser tratada com
individualidade, proporcionando conforto, troca de afetividade, estabelecendo vínculos, conhecendo seu próprio corpo.

REFEIÇÃO

O Lactário é utilizado para alimentação nesses agrupamentos, tanto na hora do café, como no almoço e jantar.

SONINHO

O momento de soninho é o momento de descanso necessário para a criança, tanto para a aprendizagem tanto para a
regulação da emoção e para o crescimento, além de ser uma necessidade fisiológica. No momento do soninho, procuramos
proporcionar um ambiente acolhedor, tranquilo com colchões disponíveis para cada criança.

MOMENTO LÚDICO
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Procuramos usar todos os espaços para as crianças, porém, com um horário específico, para que todos possam ter a
oportunidade. Entendemos que o momento lúdico, não envolve somente o brincar, mas abrange outras atividades expressivas
como música e teatro.

O pátio, a sala e o solário são onde as crianças podem brincar explorando livremente os espaços e os brinquedos inseridos
neles: escorregador e cavalinhos.

O ato de brincar proporciona: sociabilidade, melhor convívio entre as crianças, estimula o psicológico, pois através do brincar
que as emoções e a personalidade da criança acabam sendo desenvolvidos, mostrando suas características, seus sentimento,
desejos que muitas vezes não consegue expressar através da fala, desenvolve a imaginação e criatividade, aprende a
controlar o ambiente e seu comportamento neste meio, fortalece suas habilidades sociais, ou seja, "diferentes classes de
desempenho social no repertório do indivíduo para lidar de forma competente com as demandas das situações interpessoais"
(Del Prette & Del Prette, 2001, p.31). Exemplo de algumas habilidades: assertividade, empatia, autocontrole, expressividade
emocional, habilidades sociais acadêmicas e outros, além de estimular a interação com o mundo,

“Não há nenhuma atividade significativa no desenvolvimento da simbolização da criança, da sua estruturação, que não passe
pelo brincar.” (WINNICOTT, 1982).

APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS DESENVOLVIDOS DURANTE O ANO

Os projetos desenvolvidos durante o ano de 2015 foram Projeto Moral da Historia, Projeto Arte sobre o meu Pequeno Olhar,
Projeto Que Bicho é Esse?. Trabalhamostambém as Semanas Educativas: Semana Antipichação, Semana Monteiro Lobato,
Semana do Meio Ambiente, Semana da Familia, Semana Pipa Sem Cerol, Semana Carlos Gomes, Semana do Idoso.

Semana Antipichação

A Semana educativa de antipichação, foi trabalhado com o intuito de conscientizar nossas crianças de que a pichação não é
uma coisa legal, muito menos saudável, pois é uma poluição visual e destrói tanto patrimônios públicos e privados.

Trabalhamos com pinturas, e conversas sobre o tema e até uma peça teatral entre as professoras, tudo isso para mostrar para
nossas crianças de que a pichação é um ato de vandalismo e não tem nada a ver com arte, sem contar com os perigos que os
pichadores estão expostos e que existe punição para os pichadores, mostramos que não é nada bonito deixar as ruas da
cidades, os muros, prédios e casas pichados, pois temos que preservar o nosso mundo, até porque esse tipo atitude é crime e
acaba com toda a beleza visual do nosso ambiente.

Nesse projeto fizemos cartazes e pinturas mostrando á eles a diferença entre pichação e o grafite para conscientiza-los desses
atos de pichação.

As crianças se divertiram muito mexendo com as tintas. E pra finalizarmos essa semana educativa fizemos exposições dos
trabalhos elaborados com a ajuda das crianças e uma lembrancinha para cada uma delas. Todas as turmas fizeram suas
exposições.
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Semana educativa Monteiro Lobato

Na Semana Educativa Monteiro Lobato foi possivel conhecer melhor o pai de Narizinho, Pedrinho, Tia Nastácia, Dona Benta,
do Visconde de sabugosa e da boneca Emília, além de outros parsonagens de histórias infantis, Monteiro Lobato contrubuiu
para dar um colorido especial á literatura infantil brasileira.

Monteiro Lobato, nascido em Taubaté, no estado de São Pulo, em 18 de abril de 1882. Foi o pioneiro no lançamento de obras
infantis em nosso país, comecando com A menina do narizinho arrebitado, seguido de vários outros,

Em nossa Unidade Educacional foi realizado uma exposiçaõ de cartazes de toda a turma do Sítio do Pica-pau Amarelo no
pátio, as crianças assistiram filme em desenho, teatro na sala, teatro das professoras apresentado todos os agrupamentos,
ouviram história e confeccionaram sua lembrancinhas que foi a boneca falante Emília. Tivemos ainda um piquinique chama de
"Café na roça", as crianças tiveram vários tipos de alimentos, leite, suco, frutas, bolo etc. No momento da história ficaram bem
atentas com as imagens dos personagens do sítio, foi muito agradável ver que eles estavam interessados na histórinha
contadas à eles.

Foi possivel desenvolver um novo conhecimento na vida das crianças através de uma linguagem apropriadas para sua faixa
etária o que consiste numa experiência única para as crianças.

Semana Educativa Meio Ambiente

Na Semana educativa sobre Meio Ambiente foi possivel adquirir uma maior percepção do mundo que nos cercam.

Consideramos importante iniciar este trabalho com as crianças pequenas para que no futuro as mesmas adotem atitudes de
valorização da água, a partir de uma postura adequada.

Este trabalho teve como objetivo a preservação da natureza valorizando a água como um elemento indispensável para a nossa
vida e para o meio que vivemos.

Em nossa escola foi realizado uma exposição com cartazes e de trabalhos diversos de todas as turmas no pátio.

As crianças confeccionaram dois cartazes um com o tema Água, Fonte de Vida e outro sobre a importancia de econonizar
água para não faltar. Ouviram a História da gotinha Juju onde ela viaja mostrando o ciclo da água de uma forma bem divertida
e interativa. A turminha também cuidou do pé de acerola agando diariamente e sempre conversando sobre a importancia da
água para as plantas e para os animais. Observamos um peixinho na áquario e depois confeccionamos nosso proprio áquario.
Também abordamos a importancia da água para nossa higiene pessoal para nossa conversa ser mais atrativa demos banho
no boneca e simulamos a escovação de dente em uma boca gigante.

Com este trabalho foi possivel devenvolver atitudes de presenvação e valorização da água e da nossa natureza.
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Semana da família

Na Semana da família nosso foco foi valorizar e mostrar para as crianças a sua importancia como componente famíliar. Para
que elas tenham a família como base para enfrentar os acontecimentos da vida e aprender com ela a amar, a falar, a respeitar
e a socializar com o outro.

Consideramos importante este trabalho com as crianças pequenas para que no futuro as mesmas adotem atitudes de
valorização de sua família, a partir de uma postura adequada.

Este trabalho teve como objetivo identificar os componentes que formam uma família, suas tarefas dentro de casa e a
importancia do amor e do carinho com cada um.

Em nossa escola foi realizado uma festa para todas as família com o tema: Família união perfeita. Todas as turmas se
presentaram e também organizamos um exposição com cartazes dos trabalhos de todas as turmas no pátio.

As crianças confeccionaram dois cartazes um com o tema família e outro a arvore das virtudes. Ouviram diversas histórias com
o tema de uma forma bem divertida e interativa. A turminha também cuidou da boneca da sala como se fesse uma filinha.
Brincamos de mamae e papai com roupas grandes e realizamos algumas tarefaz domesticas como: estendender roupa de eva
no varal foi muito divertido as crianças adoraram.

Com este trabalho foi possivel devenvolver atitudes de respeiro entre os alunos, de cooperação e amor.
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Semana Carlos Gomes

Na Semana educativa Carlos Gomes apresentamos para as crianças o retrato de Antonio Carlos Gomes chamado
carinhosamente de Nhô Tonico nascido em Campinas. Foi o mais importante compositor de ópera brasileiro. Destacou-se pelo
estilo romântico, com o qual obteve carreira de destaque na Europa.

Falar sobre música sem vivencia-la não é possível. A música faz parte na nossa rotina em diversos momentos. Nesta semana
isso focou ainda mais evidente.

As crianças possuem uma bagagem musical, podem contribuir com suas sugestões, vão se aproximando da música de forma
alegre, podendo potencializar suas visões de mundo pela música, tendo o professor a sensibilidades de tratar a música com
exercícios alegres e interessantes e pedagógicos que ajudem as crianças a se desenvolverem e a aprenderem mais.

Em nossa escola foi realizado uma exposiçaõ de cartazes com todas as turmas no pátio, as crianças assistiram o teatro das
professoras apresentado todos os agrupamentos, ouviram história e confeccionaram sua lembrancinhas.
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Semana educativa do Idoso

Na Semana educativa sobre os idosos foi possivel adquirir uma postura de respeito e amor. Consideramos importante iniciar
este trabalho com as crianças pequenas para que no futuro as mesmas adotem atitudes e postura adequada com os idosos.

Em nossa escola foi realizado uma exposição com cartazes e de trabalhos diversos de todas as turmas no pátio.

Foi confeccionado cartazes um com com o tema vovô e vovó precisam de Amor e Respeito. Ouviram a História as três
velhinhas de uma forma bem divertida e interativa. A turminha também brincou na casinha fazendo de conta que era a casa da
vovô nomeando objetos e fazendo um bolo. Confeccionamos as limbrancinhas o caterminho de receita da vovó.

Semana educativa Pipa sem cerol

A campanha Solte Pipa Sem Cerol tem o objetivo de conscientizar as crianças a não usarem cerol nas linhas das pipas,
colocando em risco a vida de varias pessoas causando graves acidentes ou de se machucarem gravemente.

Na Semana educativa sobre Pipa sem cerol foi possivel demostrar e verbalizar para as crianças sobre os riscos que o cerol
tras para o vida das pessoas.

Consideramos importante iniciar este trabalho com as crianças pequenas para que no futuro as mesmas adotem atitudes
responsavel a partir de uma postura adequada.

Em nossa escola foi realizado uma exposição com cartazes e trabalhos diversos de todos agrupamentos no pátio.

Cartazes foram cartazes mostrando que para se divertir com segurança não devemos usar cerol. Assistiram o tearo das
professoras sobre o tema trabalhado na semana. Ouviram as Histórias e registramos no termino da semana que para brincar
so presisamos do céu azul e de uma pipa bem bonita. As crianças levaram uma pipa para brincar no final de semana com a
familia de lembrança do trabalho realizado.

Com este trabalho foi possivel devenvolver atitudes cooperação entre o grupo, companherismo e paciencia.
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AGRUPAMENTO II

As turmas do agrupamento II são no total 6 salas e um total de 216 crianças com idades entre 2 e 3 anos, em período integral,
todas as salas contam com 1 professora por sala e no total 18 monitoras nas 6 salas no período integral.

AG II A /AG II B /AG II C

Durante o ano procuramos elaborar e propor atividades que pudesse estimular a concentração e atrair o interesse das
crianças, pra que elas aprendessem e se interessassem de acordo com seu ritmo, respeitando o tempo de cada criança.

Consideramos muito importante a parceria e a interação família/ escola para que haja a construção de laços saudáveis
favoráveis a troca de vivências e ao pleno desenvolvimento da criança. A confiança e a segurança dos pais vão sendo
construídas à medida que vão conhecendo o trabalho com as professoras e equipe, assim o nosso trabalho precisa ser feito
com todo amor, carinho e compreensão.

ADAPTAÇÃO E ACOLHIMENTO

Sempre iniciamos nossas atividades na roda da conversa, onde é trabalhado a rotina diária, calendário, chamadinha com
cantigas infantis, e através do nome deles para que se conheçam e socializem uns com os outros.

No momento das refeições algumas crianças ainda necessitam da ajuda das educadoras para se alimentar dependendo o
cardápio do dia, embora já sejam capazes de segurar certos objetos.

As professoras de cada sala levam para a sala tecidos coloridos e fantoches para contação de história, e cantigas infantis que
eles mais gostam; procurando trabalhar mais com atividades que envolvem o lúdico, ou seja, as brincadeiras de faz de conta
que é importante para o crescimento e aprendizado das crianças desde pequenos; essas brincadeiras estimularam as crianças
durante toda essa semana, na sala eles amaram quando eu trouxe “bolinhas de sabão” e pintei as mãos de cada um formando
desenhos.

Alguns já assimilam as cores por meio da linguagem simbólica, as professoras separam alguns cantinhos com jogos de
montar, para poder desenvolver a coordenação motora das crianças, tamanho, e formas; além de observar como eles se
comportam uns com os outros em atividades de grupo.
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Marcado por encontros e desencontros, a adaptação escolar é o momento em que as crianças e seus familiares passam a criar
com a escola relações afetivas destinadas a favorecer a construção de um mundo mais amplo em que estejam presentes
muitas conquistas e aprendizagens”. (Luciana Wolker da silva)

ROTINA

O nosso dia, inicia-se com a roda de conversa, trabalhamos a rotina diária, calendário, música para chamadinha para que
todos se conheçam e interajam entre si.

Todas as atividades foram voltadas para o lúdico para que as crianças sentissem bem acolhidas e seguras, mas respeitando o
tempo de cada criança.

Na hora das refeições, nossas crianças são estimuladas a se alimentar sozinhas, mas ainda tem aqueles que necessitam da
ajuda das educadoras para se alimentar.

Estão ainda, desenvolvendo o compartilhar dos brinquedos com amigos; algumas crianças tem grande dificuldade com o
“NÃO” e em aceitar os combinados da sala, e como reação choram, fazem birra, batem e tentam morder. Procuramos sempre
conversar e fazer com que essas crianças entendam que estão agindo de forma inadequada, e que, nem sempre suas
vontades podem ser atendidas.

Uma das tarefas mais défices dos profissionais que trabalham em creches é conseguir equilibrar o “cuidar” e o “educar”. De um
lado estão a proposta pedagógica, a construção do conhecimento e as ferramentas de estímulo para favorecer o
desenvolvimento infantil. Do outro, estão o carinho, o afeto, atividades de rotina, como alimentação, e o inevitável envolvimento
com as crianças. [...] Equilibrar tudo isso não é tarefa fácil. Mas esse é o grande desafio do educador da creche e deve ser
encarado com determinação e vontade de aprender sempre mais. (Fernanda Montano, Revista Projeto Escolares Creche,
número 20).

MOMENTO DA RODA DA CONVERSA
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Na roda, o professor recebe as crianças, proporcionando sensações como acolhimento, segurança e de pertencer aquele
grupo, aos pequenos que vão chegando. Para tal, pode utilizamos de jogos de mimica, músicas e mesmo brincadeiras
tradicionais, como Adoletá e corre-cotia, promovendo um verdadeiro ritual de chegada.

Após a chegada, o educador organiza a roda de conversa, onde as crianças podem trocar ideias e falar sobre suas vivências.
Então todas as crianças tiveram um momento para falar. Para que todos estejam sentados de forma que possam verem-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, pode conhecer cada um de seus alunos, e observar quais são os temas e assuntos de interesse destas. Na
roda, o pude desenvolver atividades que estimulam a construção do conhecimento acerca de diversos códigos de linguagens,
como, por exemplo, marcação do dia no calendário, brincadeiras com crachás contendo os nomes das crianças, jogos dos
mais diversos tipos e outras.

MOMENTO DA HISTÓRIA.

As crianças adoram ouvir histórias, e os adultos podem descobrir o enorme prazer de conta-las. Na Educação Infantil,
enquanto a criança ainda não à capaz de ler sozinha, podemos ler para os nosso alunos e mostrar figuras.

Enfim no momento da história foi um momento, bem trabalhado com as nossas crianças um momento em que todas voltaram a
sua atenção para a dramatização a forma que foi conta.

Também durante estes momentos do final da aula utilizamos dos fantoches para a contação de história e os próprios livros
para contarmos aos nossos alunos foram grandes momentos valiosos á onde eu pude ver o rostinho de cada um conforme era
contada a história e absorvida por eles.Depois de recebidas em sala no momento de roda cantávamos musicas infantis de roda
e apresentado o que seria trabalhado durante os dia com as crianças das sala, o ambiente a onde nós iriamos, as regras da
sala, os combinados em roda, após está apresentação, organizávamos as crianças para o momento da refeição com a
higienização das mãos para tomar o café.

ALIMENTAÇÃO E HEGIENE PESSOAL

Quando estamos se preparando para o momento, dá alimentação é após o momento das trocas todas as crianças são
chamadas uma por uma pelas educadoras para serem trocas as suas roupas ,calçados e colocados as luvas e dentro das
mochilas após esse momentos é oferecido água para as crianças a onde elas ficam aguardando para a organização da saída
da sala para o refeitório.

Durante o trajeto vamos cantando musicas de roda com as crianças passando pelos corredores, quando chegamos ao
refeitório é colocada cada agrupamento para sentar conforme a ordem de chegada, quando todos os agrupamentos estão no
refeitório é cantada a musiquinha da refeição com todas as professoras e monitoras e uma educadora fica na mesa a onde as
outras começam a servir cada criança.

Após a refeição é oferecida as frutas para as crianças a onde com a orientação da professora e educadoras todos aprende a
pegar a fruta e como come-las, então quando todos terminam retornamos para a sala a onde já foram colocados os colchoes
para que todos possam dormir, e levantar para a continuidade do período da tarde com atividades lúdicas.

ESCOVAÇÃO E HORA DO SONO

Nos momentos de escovação foi oferecido a todas as crianças seus quite, a qual tinha a escova, toalha e pasta de dente.
Desta forma todas as crianças participava dos momentos de , escovação á qual cada criança ia ao banheiro com o auxilio da
professora e educadoras para realizar escovação ,para ir ao banheiro levados grupos de cinco crianças a onde a qual cada um
levava a sua escova e com a orientação da professora e educadoras aprendiam a escovar os seus dentes.

Após esse momento íamos para a sala organizar o ambiente para que todos pudessem descansar. Durante estes momentos
ensinamos durante o ano as crianças a organizarem os sapatos e a colocá-los e tira-los, cada criança foi aprendendo conforme
o seu tempo, foi apresentados para todas as crianças alternativas para que todos viessem á aprender a forma de organizar
seus pertences.No momento da soneca todos dormiam tranquilamente com a observação das educadoras e professora
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APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS DESENVOLVIDOS DURANTE O ANO

Os projetos desenvolvidos durante o ano de 2015 foram Projeto Moral da Historia, Projeto Arte sobre o meu Pequeno Olhar,
Projeto Que Bicho é Esse?. Trabalhamos também as Semanas Educativas: Semana Antipichação, Semana Monteiro Lobato,
Semana do Meio Ambiente, Semana da Familia, Semana Pipa Sem Cerol, Semana Carlos Gomes, Semana do Idoso.

PROJETO: MORAL DA HISTÓRIA

De acordo com as nossas observações do ano de 2014 sentimos que precisávamos fazer um trabalho diferenciado com
nossas crianças e comunidade. Escolhemos as Fabulas, pois e um recurso que já faz parte do nosso dia – dia e sabemos
também como é maravilhoso trabalhar com fábulas e seus resultados .Mas o que está por trás de cada fábula? Que mensagem
há para a sua vida?

Através de uma atividade com fábulas, podemos despertar nas crianças hábitos diferenciados.

Esse projeto fará a criança se reconheça como um ser social em direitos e deveres, tornando um cidadão capaz de conviver
harmonicamente com as diferenças respeitando os limites da convivência social, oferecendo experiências significativas e
lúdicas tendo como princípios básicos, alguns temas. Tomamos como base os PCN’s que afirma que “cabe à escola
empenhar-se na formação moral de seus alunos…”.Acreditamos que a cidadania se efetiva num processo de conhecimento
dos direitos e deveres humanos. Um cidadão deve desenvolver uma percepção e compreensão mais crítica da realidade. O
presente projeto será realizado devido a importância da construção de uma consciência cidadã e do desenvolvimento da
percepção da responsabilidade de ações de cidadania nos diversos meios: sociais e ambientais, pois, segundo Paulo Freire,
“Não é no silêncio que os homens se fazem, mas na palavra, no trabalho, na ação-reflexão.”

O objetivo geral do projeto de levar o aluno a compreender a cidadania e perceber-se como individuo com direitos e deveres.
Tivemos alguns subtemas para explorar melhor o assunto: Somos diferentes; Eu e minha família; Convivendo em grupo; As
histórias alegram nossa vida; Grupos sociais; Meu corpo; A escola é importante porque...; Ser cidadão é ser solidário e
Convivendo em harmonia.

Com o subtema “Somos diferentes” trabalhamos o livro Menina Bonita do laço de fita, onde trata a beleza da pele negra.
Falamos das diferenças de raças, idades, tons de pele, tipos de cabelos, sexo feminino e masculino, Nosso objetivo era tratar
todos iguais, independente das diferenças ou rótulos dados pela sociedade. Fizemos um cartaz onde cada criança procurou
imagens de diferentes tipos de pessoas: alto e baixo, gordinho e magrinho, branco e negro, cadeirante e não cadeirante,
cabelo liso e cacheado etc.

O subtema “Eu e minha família” abordamos as diferentes famílias, família que não tem pai ou mãe, família que não tem
criança, família que tem animais, etc. Trabalhamos muito o respeito, carinho e cuidados que devemos ter com nossos
familiares. Tivemos a festa da família no mês de agosto, nosso grupo apresentou a música “Grande família”.

Com o subtema “Convivendo em grupo”, “Convivendo em harmonia” e “Grupos sociais” abordamos a importância do respeito
ao próximo. Nossa turma estava bastante agressiva então resolvi trabalhar o livro “A família urso esquece as boas maneiras”,
trabalhei durante duas semanas, onde conversamos sobre boas e más maneiras, sobre situações de respeito e desrespeito.
Para a atividade de registro eu fixei que podemos usar as mãos para inúmeras coisas, só não poderiam bater nos amigos,
então deveriam fazer uma linda obra de arte com guache e as mãos apenas.

“Meu corpo” trabalhamos as partes do corpo, levei um espelho para olharem seus rostos e verem suas belezas. Desenhamos
dois bonecos para fixar na parede da sala, um menino e uma menina, Nina e Joca. Mas em poucos dias rasgaram nossos
bonecos. Trabalhamos a importância de uma boa alimentação para ter um corpo saudável, a importância do soninho e brincar.

O subtema “A escola é importante porque” foi trabalhado no primeiro trimestre, destacando a importância da escola, da
socialização e do brincar. Fizemos um mural com uma escola onde o telhado fora feito de carimbo das mãozinhas e algumas
borboletas pintadas com giz de cera.

Com o subtema “As histórias alegram nossa vida” trabalhamos diversas histórias infantis, teatros e fantoches. Toda semana
trabalhamos contação de histórias, sempre tivemos um público muito receptivo que gostava de participar e se deliciar com a
magia do faz de conta.
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PROJETO: ARTE SOBRE O MEU PEQUENO OLHAR

Despertar um novo olhar para a arte na Educação Infantil e assim desenvolver habilidades manuais, visuais, afetivas e
autonomia na exploração do fazer artístico foi o que estivemos estimulando em nossos alunos no decorrer deste ano.

Podendo oportunizar as crianças interações significativas e prazerosas, afim de que se tornem cada vez mais observadoras,
desinibidas, expressivas e criticas. Para que tais objetivos fossem alcançados, partimos do interesse das crianças com a
musicalidade para assim em momentos de descontração e brincadeiras, irmos desenvolvendo nossa coordenação motora,
nossa percepção auditiva entre outras.

Neste momento pudemos observar que as crianças deste agrupamento apresentavam grande interesse por movimentação
expressiva, como já é previsto por sua faixa etária, e que se identificavam com o pulo-salto, e a animação deles ao ouvir a
música do Canguru- Cristina Mel, foi o que nos levou a indicar está musica como tema de nossa primeira apresentação a
Unidade Escolar.

As crianças já eram bem familiarizadas por todas as sextas feiras terem este rico momento de interação, que é muito
significativo posteriormente. Já que os ajudam a se desenvolver perante a sociedade que vivem.

Ao se caracterizarem, as crianças se sentiam mais seguras e confiantes de seus atos e consequentemente de seus gestos
perante os colegas de outro agrupamento.

Após cada apresentação todas as crianças tinham a possibilidade de dançar, imitar e até mesmo cantar junto com a equipe
apresentante.

Foi completamente notável a construção deste novo conhecimento nas apresentações abertas ao publico, onde mais de 80%
das crianças não se importavam com a plateia desconhecida, formando assim parte de sua personalidade como cidadão.

Através da música e da dança a criança consegue desenvolver sua lateralidade, imitação, e em certos papéis sua
dramatização.

Além dos momentos onde as crianças puderam participar na escolha das roupas dos figurinos eles também foram criando
interesse por suas próprias produções e a admirar as de outras crianças. Neste momento a criança ampliou seu conhecimento
do mundo e da cultura. Este projeto foi desenvolvido no ano todo, por várias vezes de forma indireta, porem sempre presente,
como em nossas representações utilizando as artes visuais como, a colagem, a pintura, o desenho entre outros.
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PROJETO:QUE BICHO É ESSE?

Neste projeto que demos ênfase nos meses de Outubro e Novembro tivemos como objetivo apresentar as crianças diferentes
espécies de animais, apontando para sua diversidade. Foi oportunizado às crianças vários momentos lúdicos e recreativos
como imitação de animais já presentes em seu dia a dia, a partir disto oferecemos ao grupo a possibilidade identificar
diferentes animais em revistas e livros.

Com estas imagens em mãos levantamos a discussão sobre os diversos tipos de habitats existentes, sempre levando em
consideração o interesse do grupo. Após essa simples classificação entre animais Terrestres, Aquáticos e Voadores, demos
prioridade para os animais terrestres que já havia sido previamente selecionado para o Agrupamento II ( sapo), tendo a
curiosidade das crianças como estimulo. Fomos nos aprofundando, separando e diferenciando os animais domésticos,
selvagens e de fazenda. Sempre de maneira lúdica e sem pressão.

Também conversamos na roda de conversa no início da manhã, fora apresentado o filme “O Rei Leão” onde mostra muitos
animais e a partir dali mostramos as diferenças entre eles, o habitat, alimentação, cores, sons, tamanhos, etc.

Trabalhamos também os animais domésticos, onde vários alunos falavam qual o nome dos bichinhos que eles tem em suas
casas, tivemos a visita de três diferentes espécies: a coelha Lindinha, dois cachorros jade e Rabito e por último dois pintinhos
sem nome. As crianças ficaram encantadas com as visitas, muitos fizeram carinho, perguntaram como vivem os animais, como
se alimentam entre outras dúvidas.

Fora elaboradas algumas atividades de registro, confeccionamos um painel com leões feitos por carimbo das mãos, montaram
um gato com círculos e fizeram o rosto, orelhas e rabo; procuraram animais em revistas e selecionaram aquáticos, voadores e
terrestres, desenharam a coelha, os cachorros e pintaram o pintinho com seu biquinho de dobradura.

Foi um projeto muito significativo, pois todos se interessam pelo assunto e notei que muito mesmo tímidos participavam devido
interesse pelo tema.

Também como outra forma de classificação, pintamos alguns animais que foi apresentado ao grupo com o fundamento de leva-
los a discussão e consenso de onde habitaria cada animal. Muito se foi discutido, como por exemplo, o cachorro que pode ser
um animal doméstico e ao mesmo tempo de fazenda.
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Também de maneira lúdica, através da brincadeira, fomos desenvolvendo a coordenação motora das crianças com quebra
cabeça de figuras de animais, onde disponibilizei ao grupo a possibilidade de escolher seu jogo e dizer aos colegas o nome do
animal escolhido, também após a montagem cada um imitava o som que seu bichinho emitia.

Com o objetivo de levar aprendizagem e conhecimento as crianças após roda de conversa sobre o respeito que devemos ter
com os animais e todos seres vivos, que são importantes para o nosso planeta e para o homem, como componentes da
natureza, desenhamos em papel kraft diferentes situações onde convivemos com animais. Lembrando sempre de respeitar o
limite e desenvolvimento de cada um.

Pensando em desenvolver as interações entre as crianças e às educadoras com diferentes animais, tivemos na Unidade
Escolar a visitação de três diferentes animais terrestres, foram eles o coelho, o pintinho e o cachorro.

Neste momento tivemos a oportunidade de superar medos e presenciar receios, foram oportunizado a vários deles um
momento único, diferente da realidade que vivem, e até mesmo a respeitar o espaço do outro.

Não tivemos apenas momentos coletivos, mas também atividades de registros individuais, como a girafa, coelho, cachorro,
pintinho, o gato entre outros. Para finalizar este projeto que foi rico em conhecimento e prazeroso de se trabalhar,
confeccionamos um gatinho com rolinho de papel higiênico, que foi reaproveitado.
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SEMANA EDUCATIVA - ANTIPICHAÇÃO

A definição do que é arte tem algo de relativo e abstrato. O que é arte para uns, pode não ser para outros. Tudo
depende das informações que cada um tem, onde e como vivem como cresceu e que tipo de formação educacional
teve. E por esse motivo que é imprescindível e importante trabalhar com as crianças desde cedo sobre vários tipos de
arte, momento também propício para mostrar a diferenças entre grafite e pichação, o que é considerado arte e o que é
poluição.

O projeto foi apresentado de forma lúdica, aprimorando a coordenação viso-motora, conhecimento e valorização da
diversidade cultural, com isso despertando nas crianças a arte de pintar, mas conscientizando-os sobre a importância
de respeitar sempre o espaço do outro.

Mostramos através das atividades pedagógicas que existe uma grande diferença entre grafite e pichação. A diferença
é que grafite é considerado uma arte de rua, já a pichação não é considerada umaarte, e sim uma atitude de
vandalismo e poluição, na roda da conversa trabalhamos alguns conceitos sobre não pichar as paredes da escola, o
chão e nem nossas casas, que tudo tem seu lugar especifico, foi um momento de muita interação e descontração.

Iniciamos explicando na roda da conversa sobre o que é “pichação”, com o objetivo de conscientizar as crianças
desde pequenos a não rabiscar ou pintar as paredes, assim como os objetos que fazem da parte da escola de acordo
com a sua faixa etária.

Ao longo da semana realizamos algumas atividades a respeito desse tema partindo da arte representada pelas crianças,
usando a técnica imitando o “grafite”, eles pintaram uma parede de azulejo.

Fizemos também um painel sobre o que foi desenvolvido com as crianças, ao qual será exposto na escola para que pais e
responsáveis possam além de admirar, também conscientizá-los que pichação é um crime ao patrimônio publico o que acaba
deixando a cidade ainda mais suja.
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SEMANA EDUCATIVA – MONTEIRO LOBATO

Durante esta semana procuremos fazer com que as atividades que relacionava com obras de Monteiro Lobato, fossem feita de
forma lúdica e divertida. Então na roda da conversa falamos com as crianças um pouco dos personagens, em seguida contei
um pouco da historia como era lá no Sítio do Pica pau amarelo ilustrando na lousa, as crianças adoraram.

Assistimos um pequeno desenho e depois desenhamos na parede de azulejo, fizemos um piquenique para lembrarmos um
pouco das comidas e costumes do sitio que os personagens faziam. E confeccionamos um personagem para montarmos um
cenário, e nossa turma ficou com o Visconde de Sabugosa .

Durante esta semana também desenvolvemos com as crianças uma lembrancinha (fantoche da Emilia), para as crianças
levarem pra casa. Contei história ( de que eu tinha achado uma bolsa no sitio, e conforme eu ia tirando objetos da bolsa ia
lembrava com as crianças de quem era ou parecia ser aquele objeto lembrando dos personagens do sitio...).

Semana educativa especial para a turma, sobre as obras de Monteiro lobato com: sessão cinema com episódio do Sítio,
releitura da obra “Sítio do Pica pau Amarelo”, a história da criação dos personagens e confecção de lembrancinha “Emilia de
fantoche” e cartaz com o tema: O Saci.Realizamos varias atividades regatando brincadeiras antigas, culinária do Sítio e
piquenique, roda de músicas do Sitio, tornando a semana das crianças mais divertida e atraente. Na sexta-feira no projeto
sexta em cena as professoras, apresentou um lindo e animado teatro com os personagens do Sitio do Picapau Amarelo e
finalizaram a semana com uma exposição de cartazes da obras do Monteiro Lobato feito pelas turmas da creche.

SEMANA EDUCATIVA DO IDOSO.

Se a longevidade está chegando e as crianças de hoje serão os idosos do amanhã, como valorizar o envelhecer?
Tratar uma criança com amor, respeito, compaixão, justiça e dignidade contribuirá para que ela possa saber fazer o
mesmo com as outras pessoas ao longo da vida. Conviver é viver “em comum” é viver com alguém. É necessário
considerar as diferenças e respeitá-las por ser algo que torna a espécie humana tão única, inventiva e de paixões.
Temos que pensar em conviver melhor com as pessoas que estão ao nosso lado! Não basta viver é preciso viver
Bem. Começar desde cedo, com os pequeninos pode contribuir para um mundo melhor e mais justo. O educador
precisa ter uma postura ética, solidária e por meio de ações efetivas do seu fazer pedagógico, tornando-se algo
indissociável aos demais conteúdos. É certo que o desafio de conviver com as diferenças é uma tarefa árdua, mas
precisa ser encarada como uma necessidade humana, pois ao respeitar o próximo, certamente abriremos espaços
para que as nossas diferenças também sejam respeitadas. Na roda da conversa e nas atividades lúdicas retratamos a
importância que o idoso tem na sociedade, sobre respeito, direitos e deveres, tivemos a oportunidade de trazermos
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algumas avós de alguma crianças, nos reunimos no pátio e elas falaram sobre brincadeiras e músicas da época, suas
vivências na escola e sobre suas experiências, momento propício para oportunizar a troca de experiência entre as
diversas gerações e descobrir o quanto é possível aprender e saber em cada fase da vida. E aproximar escola e
comunidade.

Nós, as crianças, faremos pequenos esforços diários, para transformar as coisas ruins em coisas boas. Iremos
tratar a todos muito bem e dividir melhor o que temos. Se ajudarmos e respeitarmos os outros, viveremos com
muito mais alegria e felicidade!!"

Carta da Terra para Criança.

AGII D /AG II E /AGII F

Durante esse ano procuramos elaborar, propor e realizar atividades que estimulassem a concentração das crianças,
para que elas pudessem se desenvolver de acordo com cada um do seu ritmo.

ADAPTAÇÃO

Na primeira semana a maioria das crianças chorou na hora da entrada, mas tivemos muitos avanços e no final deste
mês o acolhimento tem sido muito tranquilo. As atividades da primeira semana foram lúdicas e recreativas e todos
os educandos participaram e divertiram-se muito. A partir da segunda semana iniciamos com atividades de registro
e fizemos um cartaz para a exposição, também montamos um livro que conta o nosso período de adaptação na
escola. Já é possível observar o desenvolvimento das crianças e a conquista da autonomia de cada um.
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APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS DESENVOLVIDOS DURANTE O ANO

PROJETO MORAL DA HISTÓRIA

Trabalhamos com historia para estimular diversos gêneros e tivemos apresentações de fantoches, musicas e exposição de
cartazes para fixação dos itens trabalhados. Tivemos por objetivo: criar o hábito de escutar histórias, favorecer momentos de
prazer em grupo, enriquecer o imaginário infantil, favorecer o contato com textos de qualidade literária, valorizar o livro como
fonte de entretenimento e conhecimento, ampliar repertório de palavras e histórias conhecidas, construir frases e narrativas
com base nas conversas sobre os livros, entreter-se com leituras mais longas participando atentamente, reconhecer e nomear
alguns livros, manipular o livro, folheando as páginas e fazendo referências às imagem, cuidar do livro e valorizá-lo, imitar o
adulto lendo histórias.

Verificamos que as crianças ficaram atentas a fala e às ilustrações. Conseguiram comentar a história com os colegas e se
respondem às perguntas feitas sobre um livro já conhecido. Observamos que conseguiram lembrar de algum título conhecido
quando perguntado.

PROJETO: ARTE SOBRE O MEU PEQUENO OLHAR

Desenvolver a musicalidade e a expressão corporal na educação infantil é muito importante não só para trabalhar atividades
que envolvam música e dança, mas também para o reconhecimento de seu corpo, de suas possibilidades e limitações
espaciais, temporais e laterais.

É necessário salientar que as atividades que envolver a música e dança é sem dúvida um importante meio de inserção de
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cultura e prazer, julgando que as crianças souberam se relacionar com a música e dança, pois é algo materno e com certeza
elas perceberam essa atividade como uma possibilidade de brincar e não há nada mais grandioso do que aprender brincando.

Ocorreu durante o desenvolvimento das atividades quando a professora observou a participação, interesse dificuldades e
conquistas de cada aluno, e incentivou onde tiverem mais dificuldades.

PROJETO: QUE BICHO É ESSE?

Conversamos sobre os tipos e espécies diferentes de bichos, (cavalo, sapo, papagaio, coelho, borboleta, cachorro, cobra,
passarinho e peixe, entre outros).

Trabalhamos a memorização da criança e reconhecimento de algumas espécies de animais e seus nomes no jogo da
memória, identificamos as características das espécies de animais, identificamos a espécie e característica de animais que
vivem na terra e pintamos.

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


http://pponlinesme.campinas.sp.gov.br
Pág.: 76/168

19/10/2016 às 20:19:01

SEMANA EDUCATIVA DO MEIO AMBIENTE

Durante esta semana desenvolvemos atividades que dispersasse nas crianças um interesse e ao mesmo tempo uma
conscientização da valorização e preservação do nosso meio ambiente.

Em roda da conversa foi relatado o quão importante o uso consciente da água, assistimos coletivamente ao filme “O caso da
água” (do Peixonauta), mostrando as crianças de forma também visual a maneira não adequada de utilizar a água e que ela
veio a acabar. Na sequencia mostrou a maneira correta para não faltar. Depois em roda fizemos os comentários de que as
crianças entenderam e o que elas poderiam contribuir para não vir a faltar. Foi trazido em um aquário um peixe “Beta” para as
crianças visualizarem e perceberem como são os peixes, sua alimentação e habitação. As crianças adoraram. Foi um trabalho
maravilhoso.

Confeccionamos com as crianças um aquário com garrafa pet, onde as crianças colocavam peixes de e.v.a (cortados pela
professora), elas adoraram e puderam ver de perto como os peixes são.

Houve o plantio de sementes nas garrafas pets, e plantios de sementes de alpiste, onde cada criança teve a sua contribuição e
orientações, as crianças levaram pra casa como lembrancinha no final da semana.

E para cada semana educativa confeccionamos um cartaz, o nosso foi de conscientização do nosso meio ambiente.

SEMANA EDUCATIVA DA FAMÍLIA “Família união perfeita”

Nesse projeto podemos resgatar valores como: compreensão, amor, cooperação, dialogo, confiança, respeito e
outros valores. Desenvolvemos cartazes representando o tema. Houve um momento de cineminha (a família de
Snop), mostrando o valor que tem ter uma família.

Em roda da conversa conversei com as crianças e mostrei a elas varias figuras de desenhos obtendo vários tipos de
famílias, mas que todas elas têm o mesmo valor procurei colocar figuras de desenhos conhecidos como a turma da
Monica e da Pepa. Com a participação das famílias desenvolvemos um lindo cartaz com as fotos das famílias.

E apresentamos uma festa as familias tendo apresentações de cada turma, oficinas de contação de histórias, artes e
misicalização, e nos espaçoes extenos brinquedos diversos.
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FESTA DA FAMILIA

Na Semana da família nosso foco foi valorizar e mostrar para as crianças a sua importancia como componente
famíliar. Para que elas tenham a família como base para enfrentar os acontecimentos da vida e aprender com ela a
amar, a falar, a respeitar e a socializar com o outro.

Consideramos importante este trabalho com as crianças pequenas para que no futuro as mesmas adotem atitudes de
valorização de sua família, a partir de uma postura adequada.

Este trabalho teve como objetivo identificar os componentes que formam uma família, suas tarefas dentro de casa e
a importancia do amor e do carinho com cada um.

Em nossa escola foi realizado uma festa para todas as família com o tema: Família união perfeita. Todas as turmas
se presentaram e também organizamos um exposição com cartazes dos trabalhos de todas as turmas no pátio.

As turmas confeccionaram cartazes, ouviram diversas História com o tema de uma forma bem divertida e
interativa. A turminha também cuidou da boneca da sala como se fesse uma filinha. Brincamos de mamae e papai
com roupas grandes e realizamos algumas tarefaz domesticas como: estendender roupa de eva no varal foi muito
divertido as crianças adoraram.

Com este trabalho foi possivel devenvolver atitudes de respeiro entre os alunos, de cooperação e amor.
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Realizamos uma linda festa com o tema “Família União perfeita”, com o objetivo de promover a integração entre a
criança, família e escola, desenvolvendo vínculos afetivos e resgatando valores. Os agrupamentos apresentaram
danças, exposições de cartazes com o tema da festa, desenvolvidos pelas crianças. Durante a festa, no interior da
creche salas com oficinas de contação histórias, jogos e musicalização. Brinquedos infláveis, área externa barracas
de alimentação, brinquedos e muita alegria.

SEMANA EDUCATIVA MONTEIRO LOBATO

Durante esta semana procuremos fazer com que as atividades que relacionava com obras de Monteiro Lobato, fossem feita de
forma lúdica e divertida. Então na roda da conversa falamos com as crianças um pouco dos personagens, em seguida contei
um pouco da historia como era lá no Sítio do Pica pau amarelo ilustrando na lousa, as crianças adoraram.
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Assistimos um pequeno desenho e depois desenhamos na parede de azulejo, fizemos um piquenique para lembrarmos um
pouco das comidas e costumes do sitio que os personagens faziam. E confeccionamos um personagem para montarmos um
cenário, e nossa turma ficou com o Visconde de Sabugosa .

Durante esta semana também desenvolvemos com as crianças uma lembrancinha (fantoche da Emilia), para as crianças
levarem pra casa. Contei história ( de que eu tinha achado uma bolsa no sitio, e conforme eu ia tirando objetos da bolsa ia
lembrava com as crianças de quem era ou parecia ser aquele objeto lembrando dos personagens do sitio...)

Finalizamos a semana educativa, com a apresentação de um teatro que as professoras fizeram, “passando um dia no sítio”.

SEMANA EDUCATIVA CARLOS GOMES

Na Semana educativa Carlos Gomes apresentamos para as crianças o retrato de Antonio Carlos Gomes chamado
carinhosamente de Nhô Tonico nascido em Campinas. Foi o mais importante compositor de ópera brasileiro. Destacou-se pelo
estilo romântico, com o qual obteve carreira de destaque na Europa.

Falar sobre música sem vivencia-la não é possível. A música faz parte na nossa rotina em diversos momentos. Nesta semana
isso focou ainda mais evidente. As crianças possuem uma bagagem musical, podem contribuir com suas sugestões, vão se
aproximando da música de forma alegre, podendo potencializar suas visões de mundo pela música, tendo o professor a
sensibilidades de tratar a música com exercícios alegres e interessantes e pedagógicos que ajudem as crianças a se
desenvolverem e a aprenderem mais.

Baseando-se nesse enorme conhecimento do papel que a Música possui em nossa sociedade, trabalhamos esse projeto com
objetivo de melhorar o aprendizado, aproximando mais ainda essa Arte da vida das crianças. Com o intuito de promover o
desenvolvimento da sensibilidade e criatividade humana por meio do contato com a linguagem artístico-musical, visando à
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formação do cidadão, capaz de contribuir ativamente com as mudanças socioculturais necessárias para a construção de uma
sociedade mais ética e digna. Trabalhamos com a criança sobre a história e a vida do maestro Carlos Gomes, os monumentos
histórico, foi apresentado em roda de conversa diversos instrumentos musicais, onde as crianças tiveram a oportunidade de
conhece-los, tocarem e apreciarem, trabalhamos movimentos corporais ao som da orquestra “O Guarani” um momento propicio
pra desenvolver a audição e memória musical e onde também puderam adotar atitudes de respeito diante da variedade de
manifestações musicais do Brasil e do mundo; assim, estamos certos que a presente proposta servirá para desenvolver a
autoestima, valorizar os dons apresentados para a musicalização e contribuirá fortemente para melhoria da disciplina de
nossas crianças e adolescentes.

SEMANA EDUCATIVAIDOSO

Se a longevidade está chegando e as crianças de hoje serão os idosos do amanhã, como valorizar o envelhecer? Tratar uma
criança com amor, respeito, compaixão, justiça e dignidade contribuirá para que ela possa saber fazer o mesmo com as outras
pessoas ao longo da vida. Conviver é viver “em comum” é viver com alguém. É necessário considerar as diferenças e respeitá-
las por ser algo que torna a espécie humana tão única, inventiva e de paixões. Temos que pensar em conviver melhor com as
pessoas que estão ao nosso lado! Não basta viver é preciso viver Bem. Começar desde cedo, com os pequeninos pode
contribuir para um mundo melhor e mais justo. O educador precisa ter uma postura ética, solidária e por meio de ações efetivas
do seu fazer pedagógico, tornando-se algo indissociável aos demais conteúdos. É certo que o desafio de conviver com as
diferenças é uma tarefa árdua, mas precisa ser encarada como uma necessidade humana, pois ao respeitar o próximo,
certamente abriremos espaços para que as nossas diferenças também sejam respeitadas. Na roda da conversa e nas
atividades lúdicas retratamos a importância que o idoso tem na sociedade, sobre respeito, direitos e deveres, tivemos a
oportunidade de trazermos algumas avós de alguma crianças, nos reunimos no pátio e elas falaram sobre brincadeiras e
músicas da época, suas vivências na escola e sobre suas experiências, momento propício para oportunizar a troca de
experiência entre as diversas gerações e descobrir o quanto é possível aprender e saber em cada fase da vida. E aproximar
escola e comunidade.

Consideramos importante iniciar este trabalho com as crianças pequenas para que no futuro as mesmas adotem atitudes e
postura adequada com os idosos.Em nossa Unidade Educacionalfoi realizado uma exposição com cartazes e de trabalhos
diversos de todas as turmas no pátio.

A turminha confeccionou um cartazes um com com o tema vovô e vovó precisam de Amor e Respeito. Ouviram a História as
três velhinhas de uma forma bem divertida e interativa. A turminha também brincou na casinha fazendo de conta que era a
casa da vovô nomeando objetos e fazendo um bolo. Confeccionamos as limbrancinhas o caterminho de receita da vovó.

Nesta semana as crianças fizeram atividades de conscientização do respeito aos idosos, através de cartazes, painel do Vovô e
da Vovó, e tivemos a visita das avós na creche, contando suas experiências, falando das músicas e brincadeiras de sua época,
com uma entrevista muito divertida.
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Agrupamento III

No agrupamento III trabalhamos com o total de 4 salas no período da manhã e 4 salas no período da tarde, com um total de
331 crianças com idades entre 3 e 6 anos, todas as salas com uma professora por agrupamento.

ADAPTAÇÃO E ACOLHIMENTO

Este período é muito importante para criarmos vínculos afetivos com as crianças e também entre os familiares. Pois é neste
momento que a criança deixa a companhia dos pais ou responsáveis para passar a pertencer a outro grupo, onde encontrarão
novos amigos e professora, que irão acompanhá-los por um longo período. È onde precisamos ter cuidado e responsabilidade,
pois queremos crianças seguras e felizes no ambiente escolar sendo este fator fundamental no desenvolvimento social da
criança.

Neste período realizamos varias atividades, recreação, reconhecimento do ambiente escolar, das salas ambientes, para que a
criança comece a socializar com a creche, funcionários, outras crianças e professoras, rodas da conversa para que possamos
conhecer um ao outro.

“Cada pequeno detalhe do processo de entrada em um espaço social por excelência, certamente, é uma experiência
constitutiva do processo de formação do sujeito. Trata-se de uma espécie de transmissão que está posta em questão, a
transmissão do que há de humano, de cultural e social disponível no mundo ao qual a criança acaba de adentrar.” (Manzano e
Pinto, 2006, p.9).

As estratégias utilizadas no dia-a-dia com as crianças favorecem um melhor desenvolvimento das crianças no ambiente
escolar, respeitando a cada nova etapa que possa surgir em suas vidas.

Neste período de adaptação, realizamos várias atividades onde trabalhamos com regras, limites e afetividade, onde as
mesmas foram realizadas em salas ambientes (linguagem, raciocínio e artes), realizamos brincadeiras recreativas, tradicionais
e lúdicas, a fim de socializar a criança com o ambiente e pessoas, fazendo que elas se sintam verdadeiramente acolhidas no
âmbito escolar, deixando não só a criança satisfeita e feliz como também toda família.

“Estabelecer algumas relações entre o meio ambiente e as formas de vida que ali se estabelecem, valorizando sua importância
para a preservação das espécies e para a qualidade da vida humana”. (RCNEI, Brasil, 1998, p.175)
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RODA DA CONVERSA

O nosso trabalho durante o ano letivo teve como iniciativa diária a rotina das crianças, com o recebimento das
crianças em sala e roda da conversa, tendo como objetivos apresentar as crianças novos conhecimentos,
valorizando seus saberes anteriores, para podermos dar seqüência nas atividades de socialização entre as crianças e
a professora.

Foi e é muito importante a roda da conversa, pois, onde é realizado os conhecimentos prévios, as características das
crianças, os combinados, como e o que as crianças fizeram no final de semana, sugestões de como nos comportar,
regras de convívio social, estimulando a aprender coisas novas, a tomada de decisões, respeitar os outros, cooperar,
saber ouvir, resolver conflito, apresentando e contando também várias histórias, cenas que elas mais gostavam e
pediam para contar novamente. E o interessante é que as crianças não esqueciam do combinado feito na roda, como
por exemplo:

Quando desenvolvíamos uma atividade de leitura, seja ela ilustrativa, com fantoches, leitura de imagens, televisão
manual, teatral e outras, o objetivo era sempre deixar um gostinho para a próxima roda da conversa, onde com
certeza as crianças iriam lembrar do combinado anterior, no qual seria a sequência esperada.

A roda da conversa é fundamental para um grande dialogo educacional, onde podemos observar como está cada
criança, como ela chegou à unidade educacional, podemos dizer que seria suas características, estado físico,
emocional, pois percebemos que elas têm comportamentos diferenciados, e por isso a roda da conversa é uma
atividade primordial para uma rotina diária na educação. Assim fortalecendo vínculos afetivos e clareza do trabalho
entre todos.
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A roda da conversa no final do dia também é importante, para pesquisarmos e descobrirmos juntos o que as
crianças e professor conquistaram aquele dia, dando um fechamento significativo, e quando elas forem para casa
poderem até mesmo contar para a família um pouco do seu dia na creche.

REFEITÓRIO

No refeitório desenvolvemos antes de iniciarmos o auto servi mento, nas rodas da conversas falamos um pouco de como seria
a autonomia deste trabalho. Desde então as crianças assim quando entravam no refeitório, pegavam a caneca quando era
utilizado, ou na hora do jantar o prato com os talheres e se serviam, depois que terminavam ou quando havia resto de alimento
elas iam até o espaço reservado para restos de alimentos orgânicos, alimentos líquido ou embalagens e depositava e em
seguida levavam as canecas ou os pratos com talheres, no espaço adequado para serem lavados.

Organização do trabalho pedagógico nos agrupamentos III integrando os espaços e os tempos.

O trabalho pedagógico das turmas dos Agrupamentos III a partir de 2015, foi realizado não mais em salas fixas e sim em salas
ambientes organizadas pelos Eixos da Educação Infantil, contido em nosso Projeto Pedagógico:

Espaço Identidade, Autonomia e Linguagem – Realizamos atividades, a fim de que as crianças pudessem experimentar e
utilizar recursos para expressarem seus desejos, sentimentos e ideias. Dessa forma, dá-se oportunidade as crianças de
ampliarem sua autoestima, de valorizarem ações de cooperação e solidariedade, de adquirirem hábitos de auto cuidado e de
aprenderem a respeitar regras básicas de convívio social, familiarização com a imagem do próprio corpo, exploração de
gestos, posturas e ritmos para expressar-se e comunicar-se na relação com a brincadeira, com o jogo e com o outro.

Espaço Cultural – local proposto para o desenvolvimento da capacidade de ouvir, perceber e discriminar diferentes gêneros,
estilos e ritmos musicais, cuidando para que as músicas não se limitem ao repertório infantil. A criança brinca, percebe e
expressa sensações sentimentos e pensamentos em relação ao que a música comunica. Propiciar as crianças a oportunidade
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de utilizarem instrumentos e materiais diversos para explorarem suas características, propriedades e as possibilidades de
manuseio que eles oferecem; criarem desenhos, pinturas, colagens e modelagens, usando seu repertorio; explorarem espaços
bidimensionais e tridimensionais em suas produções artísticas; e valorizarem suas produções, bem como as de outras crianças
e da Arte em geral.

Natureza e Sociedade - Proporcionar às crianças, através deste espaço, a ampliação de suas experiências, favorecendo a
construção do conhecimento sobre o mundo social e natural, formular perguntas, confrontar ideias, buscar soluções para que,
posteriormente e gradativamente, possam compará-las com aquelas que a ciência propõe e, ainda possam explorar e
estabelecer relações com o ambiente e as diferentes formas de vida.

Sala de artes

Sala de linguagem
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Sala de rasciocínio lógico

Projeto Moral Da História

O projeto foi anual dividido por trimestre onde trabalhamos os valores:Respeito, Diálogo, Amizade, Cooperação, Paciência,
Sinceridade, Generosidade, Responsabilidade e Civilidade de forma lúdica e prazerosa. Com objetivo de despertar um novo
olhar nas crianças usando Fabulas, praticando a leitura pelo contado com imagens visuais, livros, relações com o imaginário,
com a fantasia, entre outros.

Desenvolvendo o potencial criativo e inovador que a dimensão da oralidade, da leitura e da escrita proporcionou na
participação de vivencias, continua significativo para cada criança, compreender a cidadania e perceber-se como individuo com
direitos e deveres, conscientizando da responsabilidade por ações de cidadania nos meios sociais e ambientais.

Durante o ano letivo realizando as atividades do projeto onde tivemos retorno das crianças com a importância de valorizar a
família, através das fabulas e brincadeiras, assim tornando a rotina agradável aprendendo a respeitar, valorizar o próximo, os
grupos sociais e família.
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Projeto Arte Sobre Meu Pequeno Olhar

Proporcionamos as crianças conhecerem durante o ano letivo com este projeto a linguagem artística, teatro, cinema, música,
dança, releitura e esculturas. Despertando um olhar para a arte na Educação infantil.

Desenvolvemos interações significativas e prazerosas, através de atividades com habilidades manuais, visuais, afetivas e
despertando a autonomia na exploração do fazer artístico com as crianças.

No teatro e cinema, conheceu o valor ao teatro como processo lúdico-crítico, no qual a apresentação final só ocorreu por
demanda das próprias crianças com peças através da dramatização (Sexta em Cena), motivando e colocando as crianças em
diversas situações, onde desenvolvemos habilidades como: jogos teatrais,cinema,artes cênicas.

Na música e dança, com o objetivo de desenvolver nas crianças a expressão corporal, lateralidade, por meio de canto,
coreografias, imitação como seu próprio corpo desejar e linguagem através de diversos gêneros musicais, ritmos e
instrumentos musicais.

Na Releitura e Esculturas, proporcionamos as crianças o interesse pelas próprias produções, pelas de outras crianças e
diversas obras artísticas, ampliando o conhecimento do mundo e da cultura.

Projeto Que Bicho é Esse- Aves
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O projeto foi escolhido através da curiosidade das crianças e interesse em conhecer diversas espécies de animais.
Desenvolvido durante o ano letivo com o objetivo de comparar diversas espécies de aves, apontando para sua diversidade,
locais onde vivem, sons, reprodução, cadeia alimentar e hábitos.

Realizamos atividades de conscientização com as crianças sobre a importância dos animais terrestre,aquático e aves,
preservação da natureza e meio ambiente, através da rotina com músicas, vídeos, brincadeiras, fabulas, roda de conversa
abordamos, temas sobre as aves e de maneira lúdica e prazerosa levando as crianças a uma aprendizagem significativa com
pesquisa externa a Coruja Buraqueira a qual temos em nossa creche, teve experiencias maravilhosas para o enriquecimento
das crianças e todos.

Finalizamos o projeto com exposição dos trabalhos feitos com materiais recicláveis do tema aves.

Semana Educativa Antipichação

Desenvolvemos a semana educativa Antipichação com o objetivo de oferecer as crianças novas oportunidade de contato com
a diferença entre arte de grafitar e dizer Não a pichação, e acima de tudo a conscientização sobre a necessidade de preservar
o patrimônio publico, que é um espaço de Todos.

Realizamos atividades com roda de conversa sobre não riscar as paredes, muros, etc. trabalhos com pintura artística,
pesquisas, apresentação de teatro com professoras com foco em locais e formas corretas de grafitar sua arte e finalização da
semana com exposição dos trabalhados realizados pelas crianças.
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Semana Educativa Meio Ambiente

Realizamos a Semana Educativa Meio Ambiente com o objetivo de Conscientizar as crianças sobre o meio ambiente,
despertando valores e idéias de preservação da natureza e senso de responsabilidade. Sensibilizando todos de forma lúdica e
educativa sobre o uso sustentável dos recursos naturais.

As turmas desenvolveram no decorrer da semana construção de maquetes sobre cuidados e poluição nos rios e coleta
seletiva, as mesmas foram colocadas na exposição aberta para todos no pátio da creche.Teve visita especial de um peixe beta
vivo em aquário e registro do mesmo em atividades.

O feijão teve sua participação na semana com a contação de história “João e o pé de feijão”, levando as crianças a ter a
experiências desde o plantio, cultivo e acompanhando o desenvolvimento da planta, despertando nas crianças a atenção,
cuidado, coordenação motora e estimular a curiosidade, através da experiência com a germinação do Feijão e também levando
a plantinha para casa como lembrancinha, a semana proporcionou momento rico e especial para todos.
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FESTA DA FAMÍLIA

Realizamos uma linda festa na creche com o tema “Família União perfeita”, com o objetivo de promover a integração entre a
criança, família e escola, desenvolvendo vínculos afetivos, resgatando valores morais como amor, respeito,responsabilidade,
cooperação, humildade, honestidade, justiça e dignidade. Os agrupamentos apresentaram danças, exposições de cartazes
com o tema da festa, desenvolvidos pelas crianças de cada turma.

Durante a festa, no interior da creche salas com oficinas de contação histórias, jogos e musicalização. Brinquedos infláveis,
área externa barracas de alimentação e brinquedos. A organização da festa teve participação da equipe de funcionário, todos
estavam envolvidos com amor e carinho oferecendo uma maravilhosa festa para as crianças e comunidade.

“A qualidade da Educação Infantil depende, cada vez mais, da parceria entre a escola e a família. Abrir canais de
comunicação, respeitar e acolher os saberes dos pais e ajudar-se mutuamente. Eis algumas ações em que as únicas
beneficiadas são as nossas crianças pequenas”. (Carraro, 2006)

Semana Educativa Monteiro Lobato

Semana educativa especial para a turma, sobre as obras de Monteiro lobato com: sessão cinema com episódio do Sítio,
releitura da obra “Sítio do Pica pau Amarelo”, a história da criação dos personagens e confecção de lembrancinha “Emilia de
fantoche” e cartaz com o tema: O Saci. Realizamos varias atividades regatando brincadeiras antigas, culinária do Sítio e
piquenique, roda de músicas do Sitio, tornando a semana das crianças mais divertida e atraente. Na sexta-feira no projeto
sexta em cena as professoras, apresentou um lindo e animado teatro com os personagens do Sitio do Picapau Amarelo e
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finalizaram a semana com uma exposição de cartazes da obras do Monteiro Lobato feito pelas turmas da creche.
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2.2.4 - Formação continuada dos profissionais na Unidade Educacional e/ou em outros espaços.

A Formação Continuada é fundamental na carreira profissional de cada um. São momentos onde conhecimentos são
adquiridos, experiências compartilhadas. Nesta Unidade Escolar são realizadas reuniões Pedagógicas de TDC (Trabalho
Docente Coletivo) que acontecem todas as quartas-feiras e quintas-feiras das 11h às 12h, com a presença das docentes,
incluindo a de Educação Especial, coordenada e acompanhada pela Orientadora Pedagógica, em momentos específicos
outros integrantes da equipe gestora. No decorrer do ano letivo muitos momentos são vivenciados nogrupo, a visão é que em
toda reunião de TDC hánecessidade de se trazer algo que vai acrescentar no trabalho diário de cada docente. Há momentos
com especialistas de áreas diferentes (Guarda Municipal,PROIN)para que se fale e se aprenda, podendo assim acrescentar
mais o trabalho realizado. Algumas professoras tiveram a oportunidade de participar de cursos oferecidos pela SME.

As pautas são elaboradas pela Orientadora Pedagógica a partir de observações do cotidiano escolar e divididas em
informação, formação e planejamento sobre o trabalho docente. Para iniciar as reuniões de quartas-feira é escolhida uma
docentepara fazer a leitura cultural, a mesma escolhe o texto e compartilha com as demais. Durante as reuniões faz-se uma
devolutiva do que foi apontado na reunião anterior. Toda pauta da reunião é registrada num livro Ata pelas docentes. Os
assuntos que foram discutidos em TDC são levados as reuniões com a Equipe Gestora para serem resolvidos da melhor
forma.

O horário de TDC é dividido em dois tempos de 1h pelo fato de termos professoras que cumprem a carga horária de dois
turnos de 22h, conforme preconiza a convenção do Sinpro (Sindicato dos Professores de Campinas),a Unidade Escolar
respeita o horário previsto de almoço das mesmas, visando também o horário de atendimento das crianças do período da
tarde, sem se perder a ideia e necessidade da integração da equipe num todo buscando um trabalho coletivo de qualidade.

Os grupos de Estudos são organizados de maneira que as monitoras recebam orientações sobre a rotina de trabalho e
também através de diferentes recursos possam conhecer a Prática Pedagógica que a cercam. São compartilhados textos
sobre a Educação, função do Monitor, Princípios na Educação Infantil,textos e vídeos reflexivos, cursos oferecidos por
entidades parceiras,práticas sobre brincadeiras em sala de aula.

Como a Unidade Educacional trabalha com as monitoras com a carga horária de 40h/semanais, o horário da formação foi
realizado durente todo o ano com 1h de formação por semana respeita o horário previsto de almoço das mesmas, visando
também o horário de atendimento das crianças, sem se perder a ideia e necessidade da integração da equipe num todo
buscando um trabalho coletivo de qualidade,para tentar suprir essa dificuldade sem que haja defasagem na qualidade do
trabalho oferecido às crianças desta Unidade Escolar.

Para as equipes de apoio (Cozinheira, Aux. Cozinha, Serventes, Porteiro, Administrativo) serão promovidos cursos no decorrer
do ano de acordo com as necessidades específicas de cada área, podendo assim promover mais conhecimento e
aperfeiçoamento para cada profissional.
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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;

*Festa da Família.

Que constam em nosso Projeto Pedagógico, são amplamente discutidas e desenvolvidas junto com órgão de colegiados da
Unidade Educacional, Conselho de Escola, aprovado e executado par e passo durante o ano letivo.

Em 2015 realizamos uma pesquisa com a comunidade atendida pela Unidade Educacional para a realização do Projeto
Pedagógico, visando concluir um diagnóstico da realidade socioeconômico e cultural das famílias atendidas, com isso
percebemos a necessidade de proporcionar a comunidade um momento de lazer da família com seus filhos e assim estreitar a
relação da comunidade com a escola, com isso planejamos a SESSÃO MATINÊ com o filme TOY STORY 3.
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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;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PLANO DE AÇÃO

INDICADOR PROBLEMAS IDENTIFICADOS
PRIORIDADES
ESTABELECIDAS

METAS DEFINIDAS AÇÕES RESPONSÁVEIS
CRONOGRAMA DAS
AÇÕES

1.1. PROPOSTA
PEDAGÓGICA
CONSOLIDADA

1.1.1
A Instituição tem uma Proposta
Pedagógica em forma de
documento, conhecida por
todos?

Melhorar a apresentação da
Proposta Pedagógica a toda
equipe e comunidade.

Aprimorar o acesso da
Proposta Pedagógica a
toda equipe e
comunidade.

Apresentar a Proposta
Pedagógica a toda equipe e
comunidade, através de
reuniões como RPAI, TDC,
Conselho de Escola e GEM,
para tornar conhecido por
todos.

Orientadora
Pedagógica e
Direção

No Decorrer do ano letivo.

1.1.2
A Proposta Pedagógica foi
elaborada e é periodicamente
atualizada com a participação
das professoras, demais
profissionais e famílias,
considerando o interesse das
crianças?

Elaborar a Proposta
Pedagógica com mais clareza
e com a participação dos
funcionários e familiares.

Proporcionar a equipe
momentos de discussão
e elaboração da
Proposta Pedagógica.

Discutir a Proposta
Pedagógica em diversas
reuniões.

Orientadora
Pedagógica e
Direção e todas as
Professoras.

No Decorrer do ano letivo.

1.2. PLANEJAMENTO,
ACOMPANHAMENTO E
AVALIAÇÃO

1.2.5
Na prática de planejamento e
avaliação, criam-se condições
para que as crianças também
possam manifestar suas
opiniões?

Elaborar a Proposta
Pedagógica priorizando a
participação das crianças.

Proporcionar as
crianças momentos de
interação para
levantamento de dados
e elaboração da
Proposta Pedagógica.

Utilizar a roda de conversa
para interagir com as
crianças e definir metas para
a Proposta
Pedagógica.

Orientadora
Pedagógica,
Professoras e
monitoras.

No decorrer do ano letivo.

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

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

Planejar estudos do meio com
as crianças Agrupamento II e
III, baseado no Projeto
Pedagógico.

Discutir com as
crianças, professoras e
monitoras, para
definição dos passeios.

Definir lugares e datas para
os estudos do meio.

Orientadora
Pedagógica e
Direção e todas as
Professoras.

Segundo Semestre.

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

2.5.4
As professoras criam
oportunidades prazerosas para o
contato das crianças com a
palavra escrita?

Planejar momentos que
priorize o contato das crianças
com a palavra escrita.

Criar oportunidades em
vários espaços internos
e externos em que a
criança tenha contato
com a palavra escrita.

Planejar atividades que
objetivam despertar o
interesse na criança pela
palavra escrita.

Orientadora
Pedagógica,
Professoras e
monitoras.

No decorrer do ano letivo.

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

Planejar momentos que
priorize o contato das crianças
com a escrita.

Criar oportunidades em
vários espaços internos
e externos em que a
criança tenha contato
com a escrita.

Incentivar a reescrita de
histórias, músicas, cantigas,
travalínguas, entre outros,
pelas crianças por meio de
estratégias diversificadas.

Orientadora
Pedagógica,
Professoras e
monitoras.

No decorrer do ano letivo.

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?

Realizar a manutenção dos
ventiladores.

Manutenção dos
equipamentos.

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

Diretora e zelador
Equipe de limpeza

No decorrer do ano letivo.

4.3. SEGURANÇA

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

Comprar protetores para as
tomadas

Compra dos protetores
para as tomadas

Providenciar a compra de
protetores para as mesmas.

Equipe
Gestora/Mantenedora

Segundo Semestre.

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

Programar palestras e
treinamentos com equipe
especializada para as devidas
orientações a toda equipe de
trabalho.

Durante reuniões de
RPAI, GEN e TDC,
realizar palestras e
treinamentos para esse
fim.

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

Equipe Gestora Segundo Semestre.

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?

Na sala de linguagem a escola
prioriza o espaço com livros e
cantinho para o momento da
leitura, ficando esse espaço
restrito ao AG III, por falta de
espaço na Unidade.

O acervo de livros fica
dentro da sala da
coordenação, estando
disponível a todas as
turmas, para retirada de
livros.

Foi criado em cada sala o
cantinho da leitura, com
livros, porem não o
suficiente.

Diretora e Zelador No decorrer do ano letivo.

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?

Providenciar espelho móvel
para que as profissionais
possam utilizar no trabalho
pedagógico com as crianças.

Comprar espelhos
móveis para que as
profissionais possam
utilizar no trabalho
pedagógico com as
crianças. Tomando os
devidos cuidados para
manter a segurança das
crianças.

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 Segundo Semestre.

5.1.6. Há mobiliários e
equipamentos acessíveis para
crianças com deficiência?

Realizamos em 2015 o pedido
ao CAE solicitando balanço
adaptado para crianças com
necessidades especiais.

Reforçar o pedido ao
CAE e solicitar mais
equipamentos
adaptados para atender
as crianças com
necessidades
especiais.

Realizar e acompanhar os
pedidos ao CAE.

Diretora e CAE Aguardando CAE.

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

Solicitar ao CAE pedido de
materiais adequados para
auxiliar as crianças pequenas
e estimular a ficarem em pé.

Reforçar o pedido ao
CAE.

Realizar e acompanhar os
pedidos ao CAE.

Diretora e CAE Segundo Semestre.

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

Melhorar nosso estoque de
materiais realizando o pedido
de materiais à CEB
(Coordenadoria de Educação
Básica)

Reforçar o pedido ao
CEB.

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

CEB/SME Segundo Semestre.
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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)?

Melhorar nesse aspecto
solicitando pedido de
brinquedos a CEB e fazer
compra de alguns materiais
utilizando a verba destinada a
esse fim.

Realizar pedido de
brinquedos a CEB e
fazer compra de alguns
materiais utilizando a
verba destinada a esse
fim.

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

Equipe Gestora
CEB/SME

Segundo Semestre.

5.2.3. Há instrumentos musicais
em quantidade suficiente?

Realizar através dos pedidos
de instrumentos através do
pedido a CEB.

Realizar junto à equipe
docente o projeto de
confecção e criação de
brinquedos com as
crianças utilizando
material reciclado
dentro do projeto de
Artes.

Adquirir instrumentos através
de verbas diversificadas e
solicitar entrega pela 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
Pedagógica Thalita

Outubro

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?

Adquirir materiais que envolva
temas sobre a diversidade
cultural. Através da CEB e
através de materiais construído
pela equipe.

Planejar momentos
para que a equipe
docente possa
confeccionar materiais
para esse fim.

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

Outubro

5.2.7. Há livros e outros
materiais de leitura, brinquedos,
materiais pedagógicos e
audiovisuais adequados às
necessidades das crianças com
deficiência?

Melhorar nosso estoque de
materiais realizando o pedido
de materiais à CEB
(Coordenadoria de Educação
Básica)

Reforçar o pedido ao
CEB.

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

Equipe Gestora
CEB/SME

Segundo Semestre.

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)?

Melhorar nosso estoque de
materiais realizando o pedido
de materiais à CEB
(Coordenadoria de Educação
Básica)

Planejar momentos
para que a equipe
docente possa
confeccionar materiais
para esse fim.

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

Segundo Semestre.

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)?

A unidade não mantêm de
espaço livre para esse fim.

Solicitar ao CAE
adequação e
construção de um
ambiente dentro das
necessidades
levantadas.

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

CAE Segundo Semestre.

6.2. FORMAÇÃO
CONTINUADA

6.2.2. A formação continuada
atualiza conhecimentos,
promovendo a leitura e
discussão de pesquisas e
estudos sobre a infância e sobre
as praticas de Educação Infantil.

Intensificar em reuniões de
TDC discussões com temas
diversos sobre a infâncias e
suas práticas.

Textos atuais e
interessantes sobre a
infância e suas práticas.

Trazer textos e pesquisas
atuais para compor as
reuniões semanais de TDC

Orientação
Pedagógica e Corpo
Docente.

No decorrer do ano letivo.

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

Melhorar como Instituição o
cuidado com a saúde dos
profissionais.

Orientar os profissionais
como podemos realizar
o trabalho de maneira
eficaz mantendo boa
saúde, bem estar e
segurança.

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

Diretora e vice
diretora

No decorrer do ano letivo.

7.1. RESPEITO E
ACOLHIMENTO

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

Melhorar a conscientização
das famílias quanto a
importância e valioso trabalho
de todos os profissionais da
Unidade.

Incluir nas pautas das
RFE e Conselho de
Escola o respeito que
se deve ter com todos,
visando o pessoal e o
profissional.

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 No decorrer do ano letivo.

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)?

Deixar a disposição dos
profissionais o prontuário e as
pesquisas realizadas pela
Unidade com as famílias das
crianças.

Fazer-se conhecida a
todos os profissionais o
prontuário e a pesquisa
que a Unidade elabora
e as famílias
respondem no início de
cada ano.

Disponibilizar o prontuário
das crianças e as pesquisas
das famílias à equipe para
obtenção das informações.

Equipe Gestora
Durante as RPAI e demais
reuniões internas.

7.2.3. Familiares de crianças
novatas são auxiliados e
encorajados a ficar na instituição
até que as mesmas sintam-se
seguras?

No início de cada ano a
Unidade propõe uma reunião
onde as famílias conhecem o
ambiente escolar, as salas e
os profissionais envolvidos
com o trabalho diário com as
crianças.

Melhorar o acesso das
famílias no ambiente
escolar.

A Unidade sugere uma
semana de adaptação às
crianças para a família e a
própria criança sinta-se
seguras e acostumadas com
ambiente escolar, os
profissionais e a alimentação
servida na creche.

Equipe Gestora Inicio do ano letivo.

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

O Plano Financeiro de 2014 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.

4.1 - Objetivos.

A prática da educação infantil, no CEI Bem Querer Senador João de Medeiros Calmon, seorganizará dentro dos objetivos da
Educação Infantil, baseado no Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil de modo que a criança desenvolva:

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

descobrir e conhecer progressivamente seu próprio corpo, suas potencialidades e 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;

transformar as atividades em momentos dinâmicos, contextualizados na vivência das crianças e prazerosos
para cada uma delas.
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4.2 - Formas e critérios de enturmação nos agrupamentos.

O CEI Bem Querer Senador João de Medeiros Calmon segue a RESOLUÇÃO SME Nº 21/2015 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 nos Centros de Educação Infantil
(CEI´s), para o ano de 2016.

AGRUPAMENTO I CRIANÇAS NASCIDAS EM 01/07/2014 A 31/12/2016;

AGRUPAMENTO II Integral - CRIANÇAS NASCIDAS A PARTIR DE 01/11/2012 A 30/06/2014;

AGRUPAMENTO III CRIANÇAS NASCIDAS A PARTIR DE 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 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 fortesobre 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.

Segue a distribuição das crianças por turma de Agrupamento com matricula ativa existente na unidade escolar até o momento:

AGRUPAMENTO CRIANÇAS NASCIDAS ENTRE Nº DE CRIANÇAS

I A

01/07/2014 a 01/01/2015 11
02/01/2015a 01/07/2015 20
02/07/2015a 01/01/2016 1
02/01/2016a 01/07/2016 0
02/07/2016a 31/12/2016 0

TOTAL 32

AGRUPAMENTO CRIANÇAS NASCIDAS ENTRE Nº DE CRIANÇAS
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I B

01/07/2014 a 01/01/2015 18
02/01/2015a 01/07/2015 10
02/07/2015a 01/01/2016 04
02/01/2016a 01/07/2016 0
02/07/2016a 31/12/2016 0

TOTAL 32

AGRUPAMENTO CRIANÇAS NASCIDAS ENTRE Nº DE CRIANÇAS

I C

01/07/2014 a 01/01/2015 24
02/01/2015a 01/07/2015 09
02/07/2015a 01/01/2016 0
02/01/2016a 01/07/2016 0
02/07/2016a 31/12/2016 0

TOTAL 33

AGRUPAMENTO CRIANÇAS NASCIDAS ENTRE Nº DE CRIANÇAS

II A
01/11/2012 a 01/05/2013 12
02/05/2013a 01/11/2013 05
02/11/2013a 31/06/2014 16

TOTAL 33

AGRUPAMENTO CRIANÇAS NASCIDAS ENTRE Nº DE CRIANÇAS

II B
01/11/2012a 01/05/2013 09
02/05/2013a 01/11/2013 08
02/11/2013a 31/06/2014 16

TOTAL 33

AGRUPAMENTO CRIANÇAS NASCIDAS ENTRE Nº DE CRIANÇAS

II C
01/11/2012a 01/05/2013 11
02/05/2013a 01/11/2013 07
02/11/2013a 31/06/2014 15

TOTAL 33

AGRUPAMENTO CRIANÇAS NASCIDAS ENTRE Nº DE CRIANÇAS

II D
01/11/2012a 01/05/2013 13
02/05/2013a 01/11/2013 08
02/11/2013a 31/06/2014 11

TOTAL 32
AGRUPAMENTO CRIANÇAS NASCIDAS ENTRE Nº DE CRIANÇAS

II E
01/11/2012a 01/05/2013 11
02/05/2013a 01/11/2013 14
02/11/2013a 31/06/2014 08

TOTAL 33
AGRUPAMENTO CRIANÇAS NASCIDAS ENTRE Nº DE CRIANÇAS

II F
01/11/2012a 01/05/2013 14
02/05/2013a 01/11/2013 13
02/11/2013a 31/06/2014 07

TOTAL 34
AGRUPAMENTO CRIANÇAS NASCIDAS ENTRE Nº DE CRIANÇAS

III A
01/04/2010a 01/04/2011 10
02/04/2011a 01/04/2012 09
02/04/2012a 31/10/2012 10

TOTAL 29
AGRUPAMENTO CRIANÇAS NASCIDAS ENTRE Nº DE CRIANÇAS

III B
01/04/2010a 01/04/2011 11
02/04/2011a 01/04/2012 16
02/04/2012a 31/10/2012 03

TOTAL 30
AGRUPAMENTO CRIANÇAS NASCIDAS ENTRE Nº DE CRIANÇAS

III C
01/04/2010a 01/04/2011 13
02/04/2011a 01/04/2012 14
02/04/2012a 31/10/2012 03

TOTAL 30
AGRUPAMENTO CRIANÇAS NASCIDAS ENTRE Nº DE CRIANÇAS
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III D
01/04/2010a 01/04/2011 13
02/04/2011a 01/04/2012 13
02/04/2012a 31/10/2012 04

TOTAL 30
AGRUPAMENTO CRIANÇAS NASCIDAS ENTRE Nº DE CRIANÇAS

III E
01/04/2010a 01/04/2011 13
02/04/2011a 01/04/2012 12
02/04/2012a 31/10/2012 05

TOTAL 30
AGRUPAMENTO CRIANÇAS NASCIDAS ENTRE Nº DE CRIANÇAS

III F
01/04/2010a 01/04/2011 12
02/04/2011a 01/04/2012 10
02/04/2012a 31/10/2012 08

TOTAL 30
AGRUPAMENTO CRIANÇAS NASCIDAS ENTRE Nº DE CRIANÇAS

III G
01/04/2010a 01/04/2011 11
02/04/2011a 01/04/2012 14
02/04/2012a 31/10/2012 06

TOTAL 31
AGRUPAMENTO CRIANÇAS NASCIDAS ENTRE Nº DE CRIANÇAS

III H
01/04/2010a 01/04/2011 16
02/04/2011a 01/04/2012 09
02/04/2012a 31/10/2012 06

TOTAL 31
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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.

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

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

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

De acordo com o Termo de Referência Tecnica 2016 no item 6. DA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS -Os
profissionais docentes e de apoio, que trabalham diretamente com as crianças, têm garantido em sua jornada de trabalho, o
tempo pedagógico para trabalho entre os pares – 02 (duas) horas semanais. A Equipe Gestora deve organizar o horário de
trabalho dos profissionais, de modo a possibilitar que os professores e/ou AEI reúnam-se, semanalmente, durante 02 horas
consecutivas, no início ou final do período letivo, para discussão das práticas pedagógicas tendo a luz da legislação
educacional como pano de fundo e coordenação do Coordenador Pedagógico da Instituição.

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

O trabalho docente coletivo precisa a todo o momento ser refletido e repensado tanto dentro da sala de aula como fora dela.
Partindo-se desse princípio, entende-se a importância do professor estar sempre se capacitando, discutindo, refletindo suas
práticas pedagógicas.

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

Nos horários de formação semanal desenvolveremos a programação de temas mencionada no item abaixodeste documento.

A metodologia será feita em discussão em grupos ou estudo teórico a qual consiste em dar voz as experiências práticas e
consequentemente, as demandas formativas dos profissionais combinando tais relatos com conceitos relacionados à educação
infantil em geral. Também envolve a construção e uma postura de educador pesquisador de sua própria prática em busca da
melhoria em termos de qualidade de suas ações cotidianas, tornando-se consciente de sua prática pedagógica.

As reuniões Pedagógicas de TDC (Trabalho Docente Coletivo) acontecem todas as quartas-feiras e quintas-feiras das 11h às
12h, com a presença das docentes de todos os agrupamentos, incluindo a de Educação Especial, coordenada e acompanhada
pela Orientadora Pedagógica, em momentos específicos outros integrantes da equipe gestora.

O horário é dividido em dois tempos de 1h pelo fato de termos professoras que cumprem a carga horária de dois turnos de 22h,
conforme preconiza a convenção do Sinpro (Sindicato dos Professores de Campinas),a Unidade Escolar respeita o horário
previsto de almoço das mesmas, visando também o horário de atendimento das crianças do período da tarde, sem se perder a
ideia e necessidade da integração da equipe num todo buscando um trabalho coletivo de qualidade.

As pautas são elaboradas pela Orientadora Pedagógica a partir de observações do cotidiano escolar e divididas em
informação, formação e planejamento sobre o trabalho docente. Para iniciar as reuniões de quartas-feira é escolhida uma
docente para fazer a leitura cultural, a mesma escolhe o texto e compartilha com as demais. Durante as reuniões faz-se uma

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


http://pponlinesme.campinas.sp.gov.br
Pág.: 113/168

19/10/2016 às 20:19:01

devolutiva do que foi apontado na reunião anterior. Toda pauta da reunião é registrada num livro Ata pelas docentes. Os
assuntos que foram discutidos em TDC são levados as reuniões com a Equipe Gestora para serem resolvidos da melhor
forma.

De acordo com o Edital de Chamamento Público nº 03/2015, o monitor deve ter 40h/semanais de atendimento com as crianças
e 02 horas de trabalho pedagógico entre os pares, visando uma maior qualidade de atendimento educativo, a qualificação e
capacitação dos nossos profissionais. Como a Unidade Educacional atualmente esta trabalhando com as monitoras com a
carga horária de 40h/semanais, até o mês de junho não foi possivel realizar essa formação, o administrativo da cogestora esta
verificando financeiramente a possibilidade de reorganizar essa carga horaria para atender ao chamamento. No momento a
alternativa foi reunir as monitoras em grupos de estudos de 1h para formação, para tentar suprir essa dificuldade sem que haja
defasagem na qualidade do trabalho oferecido às crianças desta Unidade Escolar e sim podendo atender ao Edital de
Chamamento Público nº 03/2015 publicado no D.O. do dia 26/11/2015 que determina o número de crianças por adulto:

a)01 (um) monitor para cada grupo de 8 (oito) crianças de até um ano e quatro meses de idade;

b)01 (um) monitor para cada grupo de 12 (doze) crianças de um ano e cinco meses a dois anos de idade;

c)01 (um) monitor para cada grupo de 16(dezesseis) crianças de dois a tres anos.

Para as equipes de apoio (Cozinheira, Aux. Cozinha, Serventes, Porteiro, Administrativo) serão promovidos cursos no decorrer
do ano de acordo com asnecessidadesespecíficas de cada área, podendo assim promover mais conhecimento e
aperfeiçoamento para cada profissional.

DOCENTE

TEMA FORMAÇÃO PROJETOS
PROFISSIONAIS
ENVOLVIDOS

TEMPO LOCAL METODOLOGIA OBJETIVOS AVALIAÇÃO

A casa que Educa – Rubem Alves.
Revista Educação –Agosto /2011

Coordenador pedagógico 1 dia
Nave Mãe João
Calmon

Leitura e, Dinâmicas de
grupo, Registro escritos e
fotográficos.

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

A avaliação se dará através da
observação do conteúdo,
o aprofundamento no tema;
a aproximação com a prática
social relacionada ao produto final
observando semanários , relatos e
o cotidiano.

Excesso de Estímulos-Augusto Cury ,
em “Ansiedade : Como Enfrentar o
Mal do Século. Saraiva Editora. 2013

Coordenador Pedagógico 1 dia
Nave Mãe João
Calmon

Leitura e, Dinâmicas de
grupo, Registro escritos e
fotográficos.

Levar o professor a repensar sua
prática e proporcionar a suas crianças
a oportunidade de sentirem de serem
protagonistas dos seus saberes,
respeitando o tempo de cada criança.

A avaliação se dará através da
observação do conteúdo,
o aprofundamento no tema;
a aproximação com a prática
social relacionada ao produto final
observando semanários , relatos e
o cotidiano.

Projetos pedagógicos na Educação
Infantil. Maria Carmen Silveira
Barbosa e Maria da Graca de Souza
Horn. Editora Grupo A. 2008

Coordenador Pedagógico 2 meses
Nave Mãe João
Calmon

Leitura e, Dinâmicas de
grupo, Registro escritos e
fotográficos

Levar o professor a repensar sua
prática e organizar um currículo
significativo para as crianças e para
docente, abrindo possibilidades de
aprender através de múltiplas
linguagens e ao mesmo tempo a
reconstrução do que já foi aprendido.

A avaliação se dará através da
observação do conteúdo ,
o aprofundamento no tema;
a aproximação com a prática
social relacionada ao produto final
observando semanários , relatos e
o cotidiano.

Educação Infantil: direito, controle e
práticas libertárias. Estela Scheinvar,
Késia D’Almeida. Mnemosine Vol.8,
nº2. P.203-224 (224). UERJ

Coordenador Pedagógico 1 mês
Nave Mãe João
Calmon

Leitura e, Dinâmicas de
grupo, Registro escritos e
fotográficos.

Levar o professor a repensar sobre as
definições de infância, educação e
direitos, propondo a Educação Infantil
como uma construção.

A avaliação se dará através da
observação do conteúdo ,
o aprofundamento no tema;
a aproximação com a prática
social relacionada ao produto final
observando semanários , relatos e
o cotidiano.

Socializações de textos semanais
trazidos pelos professores

Professoras
Durante o ano
Letivo.

Nave Mãe João
Calmon

Leitura e, Dinâmicas de
grupo , Registro escritos e
fotográficos

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

A socialização dos textos
possibilitam uma avaliação do
trabalho do professor e indicam
em que pontos sua condução
precisa ser ajustada.

Reflexão do :Os Quatro Pilares da
Educação -

Coordenador Pedagógico 1 dia
Nave Mãe João
Calmon

multimídia

Levar o professor a repensar sua
prática e a fundamentar alguns
valores da educação ( ser, aprender,
fazer e conviver)

A avaliação se dará através da
observação do conteúdo ,
o aprofundamento no tema;
a aproximação com a prática
social relacionada ao produto final
observando semanários , relatos e
o cotidiano
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Vídeo : “Caramba, carambola, o
brincar tá na escola”

Coordenador Pedagógico 1 dia
Nave Mãe João
Calmon

Multimídia

Dar ao professor a oportunidade de
promover a brincadeira na escola,
através de discussões de questões de
forma lúdica na perspectiva de quem
está dentro da escola

A avaliação se dará na
observação de conteúdo,
discussões na pratica social e
aprofundamento do tema.

Vídeo: Conhecendo Reggio Emilia,
2001

Coordenador pedagógico 1 dia
Nave Mãe João
Calmon

Multimídia

Ampliar o conhecimento da educação
e do brincar da criança. Socializações
de textos semanais trazidos pelos
professores

A avaliação se dará através da
observação do conteúdo, no
cotidiano das crianças.

Texto: Educação infantil, igualdade
racial e diversidade: aspectos
políticos, jurídicos,
Conceituais.Maria Aparecida Silva
Bento. Centro de Estudos das
Relações de Trabalho e
Desigualdades - CEERT, 2012.

Coordenador Pedagógico 2 dias
Nave Mãe João
Calmon

Leitura e, Dinâmicas de
grupo , Registro escritos e
fotográficos

Levar o professor a repensar sua
prática e a discutir e reconhecer as
questões etno-raciais baseados em
preconceitos e que desqualificam
estereótipos depreciativos, palavras
ou atitudes.

A avaliação se dará na
observação de conteúdo,
discussões na pratica social e
aprofundamento do tema.

Vídeo: Perigo de Uma História Única,
de Chimamanda Adichie,2012

Coordenador Pedagógico 1 dia
Nave Mãe João
Calmon

Multimídia

Levar o professor a repensar sua
prática e a discutir e reconhecer as
questões etno-raciais baseados em
preconceitos e que desqualificam
estereótipos depreciativos, palavras
ou atitudes, com a continuação do
texto abordando o mesmo tema.

A avaliação se dará na
observação de conteúdo,
discussões na pratica social e
aprofundamento do tema.

Artigo A influência da Linguagem
Musical na Educação Infantil, Denise
Luzia de Amorim Ferreira , Revista
HistedBR, 2014

Coordenador Pedagógico 2 dias
Nave Mãe João
Calmon

Leitura, Discussão em
grupos, Registros escritos,

Ampliar o conhecimento da linguagem
da criança através da musica, e levar
o professor a repensar sua prática.

A avaliação se dará através da
observação do conteúdo ,
o aprofundamento no tema;
a aproximação com a prática
social relacionada ao produto final
observando semanários , relatos,
cotidiano e apresentações do
Sexta em Cena.

MONITOR

TEMA FORMAÇÃO PROJETOS
PROFISSIONAIS
ENVOLVIDOS

TEMPO LOCAL METODOLOGIA OBJETIVOS AVALIAÇÃO

Texto: O Bebê enquanto sujeito:
uma visão de várias dimensões. ,
Gisele Ortiz, 2012

Coordenador pedagógico 2 dias
Nave Mãe João
Calmon

Leitura e, Dinâmicas de
grupo, Registro escritos e
fotográficos.

Capacitar as profissionais a a
conhecer o universo da criança dessa
faixa etária permitindo conhecer-lhes
as necessidades, os interesses, os
repertórios e os potenciais de cada
uma.

A avaliação se dará na
observação de conteúdo,
discussões na pratica social e
aprofundamento do tema.

Palestra: Técnicas de
Relaxamento para Bebês

Fisioterapeuta 1 dia
Nave Mãe João
Calmon

Multimídia
Levar o agente educacional entender
a importância do toque para o
desenvolvimento global do bebê.

A avaliação será contínua,
verificando a participação e a
mudanças de atitude com a
conscientização na
importância do toque nas
crianças.

Socializações de textos semanais
trazidos pelos monitores

Monitoras
Durante o ano
Letivo.

Nave Mãe João
Calmon

Leitura e Dinâmicas de
grupo

Incentivar a agente educacional a
dividir e socializar seus
conhecimentos com o coletivo.

A socialização dos textos
possibilita uma avaliação de
interesse em assuntos
observados por elas no
cotidiano escolar.

Vídeo : Conhecendo Reggio
Emilia, 2001

Coordenador pedagógico 1 dia
Nave Mãe João
Calmon

Multimídia

Ampliar o conhecimento da educação
e do brincar da criança. Socializações
de textos semanais trazidos pelos
professores

A avaliação se dará através da
observação do conteúdo, no
cotidiano das crianças.

Artigo A influência da Linguagem
Musical na Educação Infantil,
Denise Luzia de Amorim Ferreira ,
Revista HistedBR, 2014

Coordenador Pedagógico 2 dias
Nave Mãe João
Calmon

Leitura, Discussão em
grupos, Registros escritos,

Ampliar o conhecimento da linguagem
da criança através da musica, e levar
o professor a repensar sua prática.

A avaliação se dará através da
observação do conteúdo ,
o aprofundamento no tema;
a aproximação com a prática
social relacionada ao produto
final observando semanários ,
relatos, cotidiano e
apresentações do Sexta em
Cena.
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4.4 - Metodologia e registro dos processos avaliativos.

A aprendizagem é um processo contínuo que ocorre durante toda a vida do indivíduo, desde a mais tenra infância até a mais
avançada velhice. Normalmente uma criança deve aprender a andar e a falar; depois a ler e escrever, aprendizagens básicas
para atingir a cidadania e a participação ativa na sociedade. Nosso trabalho se baseia no Referencia Curricular Nacional, pois
consideramos que o desenvolvimento da criança tem princípios no respeito, direito acesso a cultura e o atendimento aos
cuidados .

Durante todo ano letivo a avaliação do desenvolvimento de cada criança será contínua, através de observação, fotos, registros,
atividades e participação de cada um.

Trimestralmente realizamos uma RFE (Reunião de Família Educadores) onde toda essa observação feita da criança é
apresentada através de um relatório feito pelos professores com o auxilio dos monitores e das pessoas envolvidas no processo
de desenvolvimento da criança que ocorre dentro do ambiente escolar e entregue aos pais. Esse relatório de desenvolvimento
abrange todas as áreas:

1. Aprender a ser(desenvolvimento de competências pessoais):Competência pessoal que inclui desenvolver: Identidade;
autoestima; autoconceito; autoconfiança; querer ser; plenitude humana.

2.Aprender a conviver(desenvolvimento de competências sociais):Conviver é relacionar-se; aprender a comunicar-se;
aprender a interagir; aprender a se cuidar; aprender a cuidar do lugar de onde viemos; aprender a valorizar o saber social.

3. Aprender a fazer(desenvolvimento de competências produtivas):São competências produtivas: Capacidade de planejar,
trabalhar e decidir em grupo; interpretar dados; capacidade de descrever, analisar e interpretar dados, fatos e situações.

4.Aprender a conhecer(desenvolvimento de competências cognitivas):São competências cognitivas: Aprender a aprender;
ensinar o ensinar; conhecer o conhecer.
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4.5 - Matriz Curricular.

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

As crianças comosujeito histórico e de direitos que são, durante suas interações, relações e praticas cotidianas é que
seconstrói sua identidade pessoal e coletiva, brincando, imaginando, fantasiando, desejando, aprendendo, observando,
experimentando, narrando, questionando e constróindo seus sentidos sobre a natureza e a sociedade.

Para uma aprendizagem eficaz, os eixos temáticos devem ser trabalhados de forma entrelaçada. São eles:

IDENTIDADE E AUTONOMIA

Despertar na criança o sentimento de ser único, conhecendo suas qualidades e potenciais. Esse desenvolvimento acontece a
partir da oralidade, da expressão corporal e da relação com os demais (sociedade).

LÓGICA E MATEMÁTICA

Conceituar questões numéricas, sejam elas de quantidade, superioridade, relatividade, ordem (crescente ou decrescente),
igualdade ou desigualdade, entre outras, utilizando a experiência diária da criança na escola ou até mesmo fora dela.

NATUREZA E SOCIEDADE

Estimular a criança a relacionar-se com o meio em que vive, dando assim oportunidade de conhecer seu entorno, utilizando
como ferramentas a exploração, a observação e a investigação, descobrindo novos desafios.

MÚSICA

Desenvolver de maneira lúdica a expressividade da criança em relação a sua afetividade, e relacionar a arte e o movimento à
linguagem não verbal.

MOVIMENTO

Utilizar o movimento corporal para o conhecimento do próprio corpo, a exploração do ambiente e o desenvolvimento de novas
capacidades gestuais para adquirir confiança própria.

LINGUAGEM CORPORAL E ESCRITA

Inserir a criança na participação de práticas sociais, proporcionando a ela a possibilidade de interação com o meio (seja por
meio de regras, documentos e notícias) ou com outras pessoas (crianças ou adultos), fazendo com que compreenda e seja
compreendida.

ARTE

Estimular a criança a perceber, no seu cotidiano, demonstrações comunicativas por meio das artes visuais, texturas, formas,
sabores, sons, espessuras, cores e tamanhos.

PRINCÍPIOS E VALORES

Enfatizar a necessidade do desenvolvimento integral da criança em seus aspectos físicos, mentais, sociais e espirituais.

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


http://pponlinesme.campinas.sp.gov.br
Pág.: 118/168

19/10/2016 às 20:19:01

4.7 - Calendário Escolar.

O Calendário Escolar do CEI Bem Querer Senador João de Medeiros Calmon foi elaborado de acordo com a RESOLUÇÃO
SME Nº 01/2016 que dispõe sobre as diretrizes para a organização do calendário escolar das Unidades Educacionais das
Entidades Conveniadas e os CEIs Naves Mãe de Educação Infantil no ano de 2016 publicada em Diário Oficial do município.

Após finalizado pela gestão da Unidade Educacional, foi encaminhado para análise e parecer da supervisão.

Validado em 03/03/2016 pelo supervisor.

Homologado em 21/06/2016 por NIRALDO JOSE DA SILVA.
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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, podendogerar 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 conscientiza-las da importânciados colegiados e da 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 em conjunto;
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Promover a divulgação de experiências bem sucedidas.

Fazer a ligação entre as demandas da equipe de profissionais da unidade escolar e asorientações e determinações dada pela SME e
Naed Sudoeste através da participação ativaem reuniões e outros espaços de debate.

Coordenar os trabalhos de elaboração e efetivação do Projeto Pedagógico promovendo a integração e a participação de todos os
envolvidos neste processo educacional;

Garantir que todos os que trabalham na unidade escolar exerçam função educativa em relação à criança, tratando-a como prioridade
através de atitudes de respeito e deresponsabilidade nos momentos de suprir as suas necessidades educacionais e do cuidar;

Administrar os recursos humanos da unidade escolar de forma a proporcionar condiçõesd e desenvolvimento profissional destes e
equipando de forma adequada as condições físicasao trabalho com as crianças atendidas;

Cuidar para que haja a participação da comunidade escolar, através do Conselho deE scola, os debates e tomadas de decisões da
escola que de tal forma venha fortalecer oalcance ao projeto pedagógico, o qual a 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 do CEI Bem Querer Senador João de Medeiros Calmonse reunirá nas
dependências da direção para discussões pertinentes do cotidiano escolar edificuldades 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.

DESCRIÇÃO DA ROTINA DE TRABALHO DA DIRETORA:

Coordenar, planejar e acompanhar, junto com a equipe pedagógica, a execução do ProjetoPolítico Pedagógico, da
Unidade Educativa;

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

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

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

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

Articular a Unidade Escolar com os demais organismos da comunidade:

Associações de Bairro, Conselho de Escolas, e outros,

Administrar o cotidiano Escolar;

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

Zelar pelo cumprimento da legislação em vigor, dos Procedimentos Gerais, Normas Internas e Descrição de funções;

Acompanhar o processo ensino aprendizagem,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Estimular, participar de cursos, seminários, encontros, reuniões e outros, buscando a fundamentação, atualização e
redimensionamento de sua função;

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

Administrar os recursos financeiros e patrimônio da Unidade Escolar;

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

Aplicar normas, procedimentos e medidas administrativas e pedagógicas emanadas da Secretaria Municipal de
Educação. e Conselho Municipal de Educação;

Cumprir e fazer cumprir as determinações legais estabelecidas pelos órgãos competentes, bem como, comunicar as
irregularidades da Unidade Escolar, buscando medidas saneadoras;

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

Desenvolver o trabalho de direção, considerando a ética profissional;

Cumprir a legislação vigente;

Supervisionar o andamento das funções designadas ao vice diretor e na ausência do mesmo desempenhá-las.

DESCRIÇÃO DA ROTINA DE TRABALHO DA VICE DIRETORA:

Exercer atividades designadas pelo diretor da unidade escolar;

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

Responsável por supervisionar o atendimento e andamento da secretaria escolar junto aos sistemas Integre e Prodesp
atualizados;

Responsável pelas atualizações constantes necessárias no sistema Prodesp;

Supervisionar o trabalho da equipe da cozinha na elaboração das diversas planilhas;

Supervisionar o estoque alimentar fazendo, junto ao Ceasa, as solicitações necessárias e os cancelamentos de
entregas;

Informar a equipe da cozinha sobre todos os comunicados e procedimentos recebidos pelo Ceasa;

Supervisionar e fazer cumprir todas as normas da Vigilância Sanitária e Manual de Boas Práticas e Manipulação;

Supervisionar e fazer cumprir as planilhas POP nos prazos determinados para seu cumprimento;

Manter o ponto eletrônico dos funcionários em dia através de correções necessárias e ou cadastro dos atestados e
justificativas.

Entrega de holerites mensal e recibo de benefícios;

Supervisionar entrada e saída dos alunos, pais e transporte escolar.

DESCRIÇÃO DA ROTINA DE TRABALHO DA ORIENTADORA PEDAGOGICA:

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

Coordenar as atividades de acompanhamento e avaliação da Proposta Pedagógica, Planos Semanais de aula e
Projetos Educacionais;

Elaborar o Calendário escolar junto à direção, dentro da proposta da SME;
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Conhecer e aplicar a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (9394/96) referente às questões de educação básica e
especial;

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

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

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

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

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

Planejar, coordenar e acompanhar os TDC (Trabalho Docente Coletivo);

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

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

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

Planejar atividades pedagógicas como palestras, encontros e seminários, projetados para promover o desenvolvimento
intelectual, social e físico da criança e da família;

Ajudar o professor no desenvolvimento da sua auto estima, do auto conceito e da motivação para ensinar como um
processo contínuo;

Estimular o aperfeiçoamento do corpo docente através de estudos sobre novos métodos, procedimentos em sala de
aula, materiais instrucionais e recursos de ensino;

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

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

Orientar a seleção e estimular a produção de materiais didático-pedagógicos pelo professor e promover ações para
ampliar esse acervo.
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4.9 - Indicação de demandas de formação continuada dos profissionais da Unidade Educacional.

O trabalho docente coletivo precisa a todo o momento ser refletido e repensado tanto dentro da sala de aula como fora dela.
Partindo-se desse princípio, entende-se a importância dos profissionaisestarem sempre se capacitando, discutindo, refletindo
suas práticas pedagógicas.

Nos horários de formação semanal desenvolveremos a programação de temas mencionada no item 4.3.

A metodologia será feita em discussão em grupos ou estudo teórico a qual consiste em dar voz as experiências práticas e
consequentemente, as demandas formativas dos profissionais combinando tais relatos com conceitos relacionados à educação
infantil em geral. Também envolve a construção e uma postura de educador pesquisador de sua própria prática em busca da
melhoria em termos de qualidade de suas ações cotidianas, tornando-se consciente de sua prática pedagógica.

As reuniões Pedagógicas de TDC (Trabalho Docente Coletivo) acontecem todas as quartas-feiras e quintas-feiras das 11h às
12h, com a presença das docentes de todos os agrupamentos, incluindo a de Educação Especial, coordenada e acompanhada
pela Orientadora Pedagógica, em momentos específicos outros integrantes da equipe gestora.

O horário é dividido em dois tempos de 1h pelo fato de termos professoras que cumprem a carga horária de dois turnos de 22h,
conforme preconiza a convenção do Sinpro (Sindicato dos Professores de Campinas),a Unidade Escolar respeita o horário
previsto de almoço das mesmas, visando também o horário de atendimento das crianças do período da tarde, sem se perder a
ideia e necessidade da integração da equipe num todo buscando um trabalho coletivo de qualidade.

As pautas são elaboradas pela Orientadora Pedagógica a partir de observações do cotidiano escolar e divididas em
informação, formação e planejamento sobre o trabalho docente. Para iniciar as reuniões de quartas-feira é escolhida uma
docente para fazer a leitura cultural, a mesma escolhe o texto e compartilha com as demais. Durante as reuniões faz-se uma
devolutiva do que foi apontado na reunião anterior. Toda pauta da reunião é registrada num livro Ata pelas docentes. Os
assuntos que foram discutidos em TDC são levados as reuniões com a Equipe Gestora para serem resolvidos da melhor
forma.

De acordo com o Edital de Chamamento Público nº 03/2015, o monitor deve ter 40h/semanais de atendimento com as crianças
e 02 horas de trabalho pedagógico entre os pares, visando uma maior qualidade de atendimento educativo, a qualificação e
capacitação dos nossos profissionais. Como a Unidade Educacional atualmente esta trabalhando com as monitoras com a
carga horária de 40h/semanais, até o mês de junho não foi possivel realizar essa formação, o administrativo da cogestora esta
verificando financeiramente a possibilidade de reorganizar essa carga horaria para atender ao chamamento. No momento a
alternativa foi reunir as monitoras em grupos de estudos de 1h para formação, para tentar suprir essa dificuldade sem que haja
defasagem na qualidade do trabalho oferecido às crianças desta Unidade Escolar e sim podendo atender ao Edital de
Chamamento Público nº 03/2015 publicado no D.O. do dia 26/11/2015 que determina o número de crianças por adulto:

a)01 (um) monitor para cada grupo de 8 (oito) crianças de até um ano e quatro meses de idade;

b)01 (um) monitor para cada grupo de 12 (doze) crianças de um ano e cinco meses a dois anos de idade;

c)01 (um) monitor para cada grupo de 16(dezesseis) crianças de dois a tres anos.

Para as equipes de apoio (Cozinheira, Aux. Cozinha, Serventes, Porteiro, Administrativo) serão promovidos cursos no decorrer
do ano de acordo com asnecessidadesespecíficas de cada área, podendo assim promover mais conhecimento e
aperfeiçoamento para cada profissional.

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


http://pponlinesme.campinas.sp.gov.br
Pág.: 126/168

19/10/2016 às 20:19:01

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.

PLANO DE ENSINO COLETIVO

PLANO COLETIVO DE TRABALHO - AGRUPAMENTO I

Os agrupamentos da CEI Bem Querer Senador João Medeiros Calmon são constituídos por três agrupamentos I. Nossa rotina
diária começa com a acolhida das crianças, na entrada elas são recebidas pelas monitoras e colocadas sentadas em
colchonetes, enquanto a professora canta diversas músicas infantis. Após a acolhida nos preparamos para a roda organizando
o espaço, a roda de conversa é uma rotina diária, onde também acontece a hora do conto com a finalidade de incentivá-los a
ter contato desde pequenos com o mundo da leitura, isso acontece sempre antes do café da manhã. As histórias e
musicalização farão parte do planejamento, pois atinge diretamente as crianças auxiliando em sua fala e imaginação. Bruner
Apud Oliveira (2001) se refere aos contos, quando diz ser possível estimular a mente narrativa para a compreensão do mundo
e de situações, assim como Bruner Vygotsky, propõe que a mente infantil, ao utilizar o formato narrativo, e capacidade de
desenvolvimento, compreende que a ação mental requer ajuda de mediações, que o funcionamento mental tem origem social
que se relaciona com os processos comunicativos.

A nossa rotina inclui atividades pedagógicas lúdicas, higiene, alimentação e hora do soninho. Para trabalhar com os bebês, é
essencial ter claro: Tudo é atividade, pois todas as ações e proposições educam: Trocar-lhes as fraldas, oferecer-lhe água, ou
um brinquedo, conduzi-los ao parque, permitir-lhes experiências de manuseio de diferentes materiais ou controlar a exploração.
Os pequenos gestos o que se faz ao que se deixa de fazer vão contar, por isso mesmo a prática com os bebês é marcada pela
sutileza. (TRISTÂO 2005). Na hora do brincar todos brincam juntos, mas com a autonomia de transitar pelos cantinhos, pois na
sala é organizado os cantinhos com blocos de montar, bolas, bonecas, chocalhos, sempre contando com uma monitora para
incentivar e estimular as crianças.

Para Piaget (1973), os jogos e as atividades lúdicas tornaram-se significativas à medida que a criança se desenvolve, com a
livre manipulação de materiaisvariados, ela passa a reconstituir, reinventar as coisas, o que já exige uma adaptação mais
completa. Essa adaptação só é possível, a partir do momento em que em que ela própria evolui internamente, transformando
essas atividades lúdicas, que é o concreto da vida dela, em linguagem escrita que é o abstrato.

Na hora das atividades daremos às crianças a oportunidade de construir conhecimentos, fazendo o manuseio de vários objetos
a fim de proporcionar a exploração de diversos órgãos sensoriais e suas funções como visão, audição, tato, olfato e paladar,
trabalharão em individual e em grupo.

Na hora da alimentação permitimos que a criança vá de forma gradativa, pegando com as próprias mãos os alimentos, tendo
contando com os talheres, pois será muito importante esse processo pra que mais tarde a criança aprenda a comer sozinha. A
hora do soninho será um momento coletivo, em um ambiente acolhedor, com músicas de ninar, oferecemos as crianças
chupetas e paninhos, isso de forma gradual e natural para que a criança não sofra traumas.

Este ano iremos trabalhar com o projeto anual: “Quanto Tempo o Tempo Tem?” E o Sexta em Cena. Além do projeto serão
inseridas semanas educativas abrangendo temas de conscientização como: Alimentação, Monteiro Lobato, Meio Ambiente e
Coleta Seletiva, Pipa sem Cerol, Família, Teatro, Idoso, Criança, Livro.

O Projeto Quanto Tempo o Tempo Tem? Será uma verdadeira viagem pelo passado, presente e futuro para que os pequenos
aprendam não só as primeiras noções sobre o tempo, mas também desenvolvam múltiplas áreas do conhecimento, ciências,
desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento motor por meio de atividades criativas, exploratórias, divertidas e motivadoras. O
Sexta em Cena tem como objetivo a interação e socialização das crianças através de apresentações teatrais e musicais.

De acordo com a lei de Diretrizes e Bases (LDB, 1988, artigo 31), na educação infantil a avaliação deve ser feita mediante
acompanhamento e registro do desenvolvimento do aluno, ela deve ser compreendida como parte do processo pedagógico,
sem o objetivo de promover ou classificar. Sendo assim, a avaliação do agrupamento I ocorrerá de forma contínua, levando em
consideração os processos vivenciados pelas crianças, a interação social e o aprendizado na exploração do ambiente. Todo
este trabalho deve ser feito através de observação e registro dos progressos dos pequeninos.
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PLANO COLETIVO DE TRABALHO - AGRUPAMENTO II

A educação infantil é a primeira etapa da educação básica brasileira, segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (1996) seu objetivo é promover o desenvolvimento integral,em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social,
contemplando a ação da família e comunidade.

Durante o ano letivo de 2016 desenvolveremos o Projeto Anual “Quanto tempo o tempo tem?”, onde teremos os seguintes
subtemas: linha do tempo de cada criança; Estações do ano suas influencias e hábitos; Olimpíadas e Paraolimpíadas Rio
2016; Plantas – germinação, cultivo, colheita e manipulação; Sustentabilidade – Agua; Psicomotricidade através da música;
Animais – criação e sua evolução; Profissões.

Os objetivos gerais do projeto serão:

Criar e desenvolver a noção temporal, através de diferentes situações de aprendizagem;

Conhecer o relógio e sua função;

Entender que precisamos ser regrados e regularizados pelo tempo;

Perceber a diferença entre o dia e a noite;

Conhecer as estações do ano e perceberem que elas também determinam certo tempo e suas características;

Fazer distinção do ontem, hoje e amanhã, conhecendo o presente, passado e futuro.

Conforme a Secretaria da Educação Municipal realizaremos as semanas educativas com o objetivo de ampliar o conhecimento
e visão de mundo das crianças além do que será trabalhado nos projetos. Realizaremos atividades coletivas,individuais para
exposição.

Projeto semanal sexta em cena.No decorrer do ano as sextas-feiras serão realizados apresentações por turma onde todos os
agrupamentos participam, com o objetivo de integrar e socialização dos agrupamentos desenvolvendo assim; arte, música,
literatura expressão corporal de modo lúdico e prazeroso.

A princípio no agrupamento II temos três salas com crianças portadoras de necessidades especiais, por isso trabalharemos de
forma a incluí-las na rotina diária da sala.

De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases (LDB), na educação infantil a avaliação deve ser feita mediante acompanhamento e
registro do desenvolvimento do aluno, ela deve ser compreendida como parte do processo pedagógico, sem o objetivo de
promover ou classificar. Sendo assim, a avaliação ocorrerá através da observação e registro.

PLANO COLETIVO DE TRABALHO - AGRUPAMENTO III

O trabalho pedagógico do agrupamento III será desenvolvido através de salas ambientes, com o objetivode múltiplas
linguagens, brinquedos e brincadeiras, onde procuraremos desenvolver e valorizar as habilidades de autonomia, observação,
análise e experimentação entre outros. Acreditamos que o brincar é de grande importância para as crianças,portando todas as
salas serão organizadas de acordo com o seu eixo: Linguagem, Raciocínio e arte, onde trabalharemos através do
lúdico.Desenvolveremos uma relação criativa e inovadora com diversos materiais em diferentes espaços e tempos.

“Os projetos são conjuntos de atividades que trabalham com conhecimentos específicos construídos a partir de um dos eixos
de trabalho que se organizam ao redor de um problema para resolver um produto final que se quer obter”. (RCNEI, vol.1,
p.57,1998)

O Projeto “Quanto tempo o tempo tem”, terá por objetivo, criar e desenvolver a noção temporal, através de diferentes situações
de aprendizagens, conhecerem o relógio e sua função, desenvolverem a noção de horas e sua necessidade, perceberem a
diferença entre dia e noite, fazer as distinção do ontem, hoje e amanhã, conhecendo o passado, presente e futuro, conhecerem
as estações do ano e perceberem que elas também iniciam e terminam em determinado tempo. Nosso projeto será dividido por
trimestre: Primeiro Trimestre: Linha do tempo de cada criança; Estações do ano verão e outono, suas influencias e hábitos;
Olimpíadas e paralimpìadas Rio 2016. Segundo Trimestre: Plantas – germinação, cultivo, colheita e manipulação; Estações do
ano - inverno, suas influencias e hábitos; Sustentabilidade, Água - seu ciclo no passado, presente e futuro. Terceiro Trimestre:
Estações do ano – primavera; Psicomotrocidade: Através de musicas: Animais: Criação e sua evolução desde os dinossauros;
Profissões diurnas e noturnas.

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


http://pponlinesme.campinas.sp.gov.br
Pág.: 128/168

19/10/2016 às 20:19:01

Também trabalharemos com projeto semanal “Sexta em cena”, visando alcançar uma formação consciente, organizada e uma
atitude reflexiva nas crianças atendidas pela unidade educacional, as professoras e orientação pedagógica desenvolverão um
projeto envolvendo as crianças nesta proposta de forma gradual. As apresentações serão semanalmente as sextas-feiras e
seus temas sempre adaptados às realidades e dificuldades apresentadas em sala de aula pelas crianças e ligados ao
desenvolvimento trimestral dos conteúdos do projeto anual, respeitando a faixa etária e o nível de entendimento das mesmas.

Ao imitar o outro, as crianças necessitam captar o modelo em suas características básicas, percebendo-o a partir de sua
plasticidade perceptivo-postural, conforme se ajustam afetivamente a ele. Com isso decodificam o conjunto de impressões que
captam do outro, experimentando diversas possibilidades de ações no meio ao qual estão inseridas e diferenciando os
elementos originais que são trazidos para a situação presente. (Oliveira, 1996, p.143).

Além dos projetos que serão trabalhados por trimestres, teremos também as semanas educativas:

Alimentação;

Monteiro Lobato;

Meio Ambiente e Coleta Seletiva;

Pipa sem Cerol;

Mês da Família;

Carlos Gomes ou Teatro;

Dia das Crianças;

Idoso;

Livro.

De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases (LDB 1998, artigo 31), na educação infantil a avaliação deve ser feita mediante
acompanhamento e registro do desenvolvimento da criança, ela deve ser compreendida como parte do processo pedagógico,
sem o objetivo de promover ou classificar. Sendo assim, a avaliação ocorrerá através da observação e registro.

PLANO DE ENSINO INDIVIDUAL

AGRUPAMENTO I A - PROFESSORA ALINE GONCALVES VIEIRA

A educação tem um papel relevante no processo de humanização do homem e de transformação social. Visa à formação do
homem integral, o desenvolvimento de suas potencialidades para torná-lo sujeito de sua própria história e não objeto dela. A
educação pode ser exercida informalmente, em casa, ou formalmente, na escola, como um processo de formação permanente.
O professor é um auxiliar dos alunos no processo de sua formação, de seu crescimento; um ato de conhecimento. Assim, a
educação é simultaneamente uma determinada teoria do conhecimento posta em prática, um ato político e um ato estético.
Trabalhar com uma concepção histórica do conceito de criança significa ver a criança como um sujeito de direitos e deveres,
que precisa ser respeitado e valorizado em cada movimento que realiza na conquista de sua autonomia, no desenvolvimento
de seu espírito crítico e criativo no estímulo à ação cooperativa, responsável e solidária. Com esta visão, podemos entender
que a Educação Infantil assume um papel educacional tão importante quanto das séries iniciais do Ensino Fundamental, como
podemos perceber na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) – Lei nº 9394/96, em seu Título V, seção II, da
Educação Infantil (p. 21).

Art. 29º – A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança
até seis anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da
comunidade.

A Nave Mãe Senador João de Medeiros Calmon está localizada em um bairro da periferia de Campinas. A maioria das crianças
moram nas proximidades, sendo o primeiro ano na escola para maioria delas.

No agrupamento AGI-A temos 33 crianças, sendo 20 meninos e 13 meninas, com idades conforme a Resolução, sendo que,
quatro dessas crianças já eram do agrupamento I no ano passado, e ainda continuam no AGI-A por causa da idade.. A equipe
é composta por uma professora e quatro monitoras. As crianças permanecem em período integral. A escola tem como principal
objetivo proporcionar às crianças um ambiente agradável e acolhedor.
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O trabalho do educador, inicialmente, se dá a partir de uma concepção de infância. Os aspectos cognitivos, afetivos,
expressivos, motores e simbólicos são elementos que integram o desenvolvimento da criança. A criança age, pensa, sente e
representa suas experiências e a si mesma, estabelecendo relações com o meio físico e humano. O professor precisa ter como
referência o grupo de crianças com o qual vai trabalhar, considerando suas características e especificidades, estando atentas
as descobertas das crianças -desprovido de preconceitos- respeitando cada criança como sujeito de direitos e deveres. Este
professor deve ser um agente socializador, nessa perspectiva, a ação do professor implica em demonstrações, explicações,
justificativas, abstrações e questionamentos, promovendo situações que estimulem a curiosidade das crianças e a troca de
informações entre elas. Para tanto, é preciso que, no dia-a-dia, o docente determine uma relação dialógica com as crianças,
brincando, cantando e criando situações em que elas possam expressar tudo o que sabem.

Aprendizagem e desenvolvimento não entram em contato pela primeira vez na idade escolar, portanto, mas estão ligados entre
si desde os primeiros dias de vida da criança. (VYGOTSKY,1991, p. 9).

Com base nesse conceito as atividades pedagógicas são realizadas através de brincadeiras, rodas de conversa, atividades de
registro, danças, músicas, jogos, momentos que proporcionarão a interação das crianças, algumas atividades serão realizadas
na roda da conversa, onde as crianças sentarão em círculo, serão lidas histórias, brincadeiras com caixa surpresa,
apresentação de paineis, fotos, etc. Nas demais atividades lúdicas o professor irá conduzir de maneira que ficará com um
determinado grupo de criança, ou uma por vez, e as demais crianças ficarão em cantinhos, com as monitoras, cada monitora
ficará com um grupo de crianças, utilizando blocos de montar, brinquedos, ou no parque móvel no solário, e vão revezando
entre si. De acordo com Oliveira Formosinho (1997), a diversificação de espaços permite á criança experimentar o mundo de
diversas perspectivas, fazendo dessas vivências uma aprendizagem ativa. As crianças aprendem de formas diferentes e
desenvolvem habilidades que são próprias, e cada criança tem seu lugar e seu momento. A estimulação faz toda a diferença,
porém, estimular não é impor condições, e sim ajudar a criança a desenvolver diferentes habilidades. E se essas diferenças
individuais são claras para qualquer criança, imagina para aquela que possuem qualquer tipo de deficiência e que precisa
desenvolver outras habilidades das quais ainda não estamos acostumados. Pensando nisso, é de fundamental importância que
haja interações entre diferentes crianças, incluindo aquelas com necessidades especiais, assim com conhecimentos
específicos se criam situações de ajuda mútua e cooperação. E as características de cada criança seja no âmbito afetivo,
emocional, social ou cognitivo, devem ser levadas em conta quando se organizam situaçôes de trabalho em grupos ou em
momentos de brincadeiras que ocorrem livremente.

O educador não é somente um profissional que está naquele espaço educativo com o intuito de educar mediando a criança
com o mundo sociocultural, esse educador vai mais além, quando brinca, cuida e ama, dando relevância e significado a essa
relação professor-criança e criança-criança. Além de organizar, o educador tem o papel integrante do processo: precisa estar
atento quanto ao que as crianças brincam, como elas brincam o que apontam de mais significativo, interagindo, oferecendo
novos elementos ao contexto. Outro aspecto que é necessário prever no momento da organização do trabalho com as crianças
são aquelas atividades ligadas às funções orgânicas básicas (sono, alimentação, higiene, banho, etc.), como trabalhos
fundamentais e necessários pelos educadores. A criança é um sujeito que tem direitos, que necessita ser educada e cuidada,
uma vez que ela depende dos adultos para se desenvolver e também por permanecer muitas horas nas instituições de
Educação Infantil. Neste sentido houve um avanço no que diz respeito a atividades de cuidados destinados às crianças, ou
seja, para cuidar de uma criança sob o contexto educativo se faz necessário à integração e cooperação de profissionais de
diferentes áreas. Pensando nisso, destacaremos a importância da parceria com as monitoras que fazem essa higienização,
alimentação e higiene, e junto com a professora decidiram qual momento melhor das trocas, dando ênfase à necessidade da
criança.

Os conflitos entre as crianças são muitos nessa fase, mais que uma reação de raiva às mordidas dadas pelas crianças é uma
forma de comunicação e de expressão de sentimentos, nessa primeira etapa da vida a crianças ainda não dominam a
linguagem, então a forma que ela tem para se expressar, comunicar e interagir com os outros é pelos meios físicos, como
morder, bater, puxar o cabelo. O fato desses acontecimentos fazerem parte do desenvolvimento das crianças não significa que
elas devem ser ignoradas ou aceitas, no agrupamento AGI-A temos o cantinho das regras, onde são fixadas regrinhas na
parede como “não pode bater, morder, empurrar o amigo, são coloridas e com desenhos especificando cada atitude, para
melhor visualização, faremos uso quando um desses fatos ocorrerem, levando a crianças e apontando para a respectiva regra
e sempre olhando fixamente pra a criança e explicando o porquê daquela atitude não ser legal nem para ela nem para o
amiguinho. Levando em conta que a autonomia dessas crianças depende muito da forma que o professor conduz suas
atividades, é imprescindível o ato de brincar. A brincadeira faz parte da linguagem da criança através dos sinais, gestos,
objetos e espaços, representados pela articulação entre a imaginação e a imitação da realidade. A brincadeira é uma imitação
transformada de uma realidade vivenciada anteriormente. Quando brinca, a criança recria e repensa tudo aquilo que vive,
sabendo que está brincando. Na concepção de Piaget a brincadeira representa a predominância da assimilação sobre a
acomodação, a criança quando está brincando desenvolve noções sobre o mundo físico, vive situações imaginárias do mundo
adulto, e essa ação de brincar faz com que a criança amplie sua percepção da realidade. Piaget considera a brincadeira
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também como uma atividade necessária para estimular a ação construtiva e criativa da crianças, por isso, por meios de jogos
como: Jogo de exercício: são simples ações que visam apenas o divertimento e o prazer da criança. (sacudir o chocalho, pega-
pega, entre outras atividades). - Jogo simbólico: são as brincadeiras que levam a criança ao mundo da imaginação, da fantasia,
do faz-de-conta. Nas brincadeiras, a criança aprende a tomar iniciativa, alterar a sequência e introduzir novos elementos
(Autonomia). Em situações de brincadeira, a criança desenvolve também a intencionalidade e a inteligência. Através de ações
repetitivas, sem preocupações com os resultados, a criança vai explorando, vai buscando alternativa, e dessa forma vai aos
poucos desenvolvendo habilidades complexas do pensamento.

A escola é constituída por quatro parques, quiosque, dois tanques de areia, pátio com palco para apresentações, uma casinha
de bonecas e dois solários. Na sala do AGI-A tem banheiro para higienização das crianças e nele são guardados todos os
produtos de higiene. Fazemos uso do parque móvel no solário, em frente a sala há um espaço com gramas e os corredores em
frente à sala, onde usamos esses espaços para andar de motocas, jogar bolas, atividades de coordenação motora. Lembrando
que as crianças serão levadas em grupos enquanto as outras ficam nos cantinhos com pecinhas, brinquedos, massinha
caseira etc. A organização desses cantos é de total importância, porque afeta em tudo que a criança faz, interfere na
percepção que ela tem da realidade, influencia na sua capacidade de escolha e transforma as interaçôes com as outras
crianças e adultos. Nas atividades pedagógicas também disponibilizamos para as crianças diversos materiais como revistas
para rasgar, trabalhando a coordenação, vídeos de animação correpondente ao conteúdo a ser trabalhado, massinha caseira,
folhas de árvores, cola colorida, tinta guache, TNT, folha A3 para registro, giz de cera, pinceis, sucatas, brinquedos com
materiais recicláveis.

De acordo com a lei de Diretrizes e Bases (LDB, 1988, artigo 31), na Educação Infantil a avaliação deve ser feita mediante
acompanhamento e registro do desenvolvimento da criança, ela deve ser compreendida como parte do processo pedagógico,
sem o objetivo de promover ou classificar. Sendo assim, a avaliação ocorrerá através da observação e registro. No AGI-A a
avaliação é feita através dos seus avanços diários tais como: engatinhar, andar, falar, etc. As observações são feitas com
requintes de detalhes para que não percamos nenhum momento do seu desenvolvimento. Levando em consideração se a
atividade proposta teve bons resultados, se houve alguma intervenção que impossibilitou a realização, se houve interação e
socialização entre as crianças, e até mesmo os pontos negativos, como rever o semanário, ou aquela atividade que não foi
realizada podendo ficar para próxima semana ou até mesmo repetir algumas atividades. Além da avaliação da criança é
preciso que o professor também faça uma auto avaliação. Fazendo uma interligação com as atividades realizadas pelas
crianças, faremos uso de algumas estratégias para documentar o trabalho realizado pelo professor, tais como: fotos, cartazes
coletivos que são expostos na sala ou no pátio. Ao final de cada projeto ou durante a Semana Educativa os pais e comunidade
têm acesso ao trabalho desenvolvido pelo professor, atividades de registro em folha A3. Cada criança tem sua pasta contendo
essas atividades, relatórios individuais que é apresentado à Orientadora Pedagógica e depois aos pais a cada reunião de pais
e responsáveis. Todas as atividades são elaboradas de acordo com a organização pedagógica que acontece por meio do
projeto e semanas educativas que foram definidos por toda equipe. O projeto anual é o “Quanto Tempo o Tempo Tem? Que é
trabalhado no decorrer do ano juntamente com as estações do ano, também temos as semanas educativas que são: Semana
da Alimentação, Semana Monteiro Lobato, Semana do Meio Ambiente e Coleta Seletiva, Semana Pipa Sem Cerol, Semana da
Família, Semana do Teatro, Semana do Idoso, Semana da Criança, Semana do Livro. E ao final de cada semana educativa
tem a exposição de cartazes referente ao tema e as lembrancinhas que são feitas com a ajuda das crianças, e no final da
semana levam para casa.

Ao longo do ano todas as sextas-feiras serão apresentadas peças teatrais ou musicais, o projeto é denominado ‘‘Sexta em
Cena”, as apresentações são representadas pelas crianças dos agrupamentos e pelos educadores, as crianças que não se
apresentam naquele determinado dia ficam no pátio juntamente com as educadoras para assistir a peça teatral, todas assistem
com muito entusiasmo a apresentação dos coleguinhas. Esse projeto influencia na interação das crianças, pois favorece para
que elas possam estar se socializando com as crianças de outros agrupamentos.

É gratificante reconhecer que estamos em constante processo de aprendizagem construindo e reconstruindo conhecimento.
Afinal, o profissional formador é histórico, social e cultural e, portanto, sua formação não está pronta e acabada. Por sua vez,
os profissionais precisam se dispor à mudança, a inovar, a criar e recriar, a construir e reconstruir, numa ação conjunta com as
crianças através do processo de interação. Assim sendo, é substancial que o profissional compreenda a criança, conheça a
sua realidade e garanta um ambiente rico, prazeroso e saudável, a partir da individualidade e da diversidade de cada um.
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Art. 31, inc. I da Lei de Diretrizes e Bases - Lei 9394/96.

AGRUPAMENTO I B -PROFESSORA MARIA HELENA DE OLIVEIRA MOREIRA

O agrupamento I B é constituído de crianças na faixa etária seis meses a um ano e onze meses. Professor e as demais
monitoras irão trabalhar juntas para o desenvolvimento de cada criança, pois cada uma delas tem suas peculiaridades, não
deixando de levar em conta a identidade tratar como um ser individual é uma marca de diferença entre as pessoas, como o
nome, as suas características físicas, modo de pensar e agir, e fazer com que a criança conheça seus próprios gestos e
preferências dominando suas habilidades e limites, a autonomia que é a capacidade de se conduzir e toma suas próprias
decisões, sem esquecer das regras e valores, a sociabilidade a interação da criança com seu meio e com seus pares, para que
ela possa se descobrir e se adaptar às regras e exigências sociais compatíveis com sua idade, a comunicação o
desenvolvimento da capacidade de se expressar oralmente segundo o referencial é a construção da linguagem oral implica na
verbalização e na negociação de sentidos estabelecidos entre pessoas que buscam comunicarâ€ÂÂ•se. Tais conceitos
ampliaram o conhecimento das crianças de modo prazeroso e significativo.

No agrupamento I B temos 34 crianças, sendo 21 meninos 13 meninas. As crianças da sala são participativas nas atividades
propostas pela equipe que é composta por 1 professora e 4 monitoras. A criança permanece na unidade em período integral
que é das 7horas da manhã ás 18horas, sendo a saída das crianças começa a ser realizada a partir das 16h30. A escola
proporciona para as crianças um ambiente agradável, confortável e o mais acolhedor possível, para que elas se sintam
confiantes. Temos quatro parques, um quiosque, dois tanques de areia, um pátio com parque móvel, um palco para
apresentações, uma casinha de boneca e dois solários. Na sala do AGI-B temos um banheiro para higienização das crianças e
nele são guardados todos os produtos de higiene.

As crianças são seres interessantes porque demonstram atenção, carinho, são observadoras, curiosas. De acordo com o
Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil (Volume 2), precisam estar perto das pessoas para interagirem,
brincarem e aprenderem, de tal forma que, se sintam amadas e valorizadas. As crianças de um modo geral são singulares, tem
o seu próprio jeito de ser e se esforçam em compreender o mundo em que vivem.

A infância é a fase das brincadeiras, através dela as crianças podem demostrar seus interesses e necessidades. A brincadeira
é um direito das crianças é elas precisam ter liberdade de escolher ou o brinquedo com o qual deseja brincar. Nas brincadeiras
a criança tem como formular seu conhecimento é criar autonomia em seu desenvolvimento, pois o lúdico auxilia na
aprendizagem e no seu empenho. A criança tem seu próprio jeito de encarar as etapas da vida que surgem ao longo do seu
caminho. Na concepção de Kramer a E Fröebel apud Gadotti considera que

A infância como uma fase de importância decisiva na formação das pessoas; criador dos jardins de infância, acreditava em um
ensino sem obrigações, pois, para ele, o aprendizado depende dos interesses de cada um e se faz por meio da prática. Suas
ideias hoje são consagradas pela psicologia, da qual foi precursor. (p. 90)

infância é social e historicamente construída a inserção concreta das criança e os papéis que desempenham variam com as
formas de organização social.

A Educação infantil é primeira etapa da educação básica, e tem como finalidade, o desenvolvimento integral da criança até os
cinco anos de idade, em seus aspectos físicos, psicológicos, intelectuais e sociais.

A educação infantil tem como objetivo criar condições adequadas que proporcione o bem-estar das crianças, ampliando suas
experiências e estimulando a curiosidade e o interesse por meio do conhecimento e da interação com o mundo à sua volta. Na
educação infantil, a criança deve receber todo apoio necessário para o seu desenvolvimento, se tornando cada dia mais
independente e confiante em suas ações.

E valido ressaltar que a inclusão nesta fase é necessária pois a Inclusão Educacional (Educação Inclusiva) em nossa
sociedade é importante para a criança. A integração e a inclusão de alunos com necessidades especiais na rede regular de
ensino e na educação infantil, conforme as leis vigentes: Lei 7.853, de 1989, dispõe sobre o apoio às pessoas com deficiência,
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sua integração social a Lei Nº 9.394, com base na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) em vigor tem um capítulo
específico para a Educação Especial. Nele, afirma-se que haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado, na
escola regular. Os alunos com deficiência de acordo com a Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência – ONU –
Organização das Nações Unidas/ 2006, “as pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo de
natureza física, intelectual (mental), ou sensorial (visão e audição) os quais, em interação com diversas barreiras.

Sendo assim, o plano contempla ações com práticas inclusivas que integrem os alunos com necessidades especiais em todos
os projetos que serem desenvolvidos durante o ano. Assegurando de fato a inclusão dos mesmo em todas as atividades
favorecendo seu pleno desenvolvimento.

As atividades são organizadas de forma lúdica pelo Professor, a rotina e seus horários, como: entrada, café da manhã, roda da
conversa, brincadeiras, parque, almoço, danças, músicas, jogos fazendo que em todo o momento haja interação das crianças,
e também fazem parte da rotina e do horário a hora do descanso “hora do sono”.

Todas as atividades são elaboradas de acordo com projeto anual que foram definidos por toda a equipe dado o nome de
"Quanto tempo, o tempo tem”, e as Semanas Educativas: da alimentação, Monteiro Lobato, do Meio ambiente (com o incentivo
da pratica da coleta seletiva), Pipa sem cerol, Semana da Família, do Teatro, do Idoso,da Criança e do Livro.

Ao longo do ano todas as sextas-feiras são apresentadas peças teatrais ou músicas, nos projetos denominados" "Sexta em
cena", as apresentações são representadas pelas crianças dos agrupamentos e pelos educadores, as crianças que não se
apresentam naquele determinado dia ficam sentadas juntamente com as educadoras para assistir à peça teatral, todas
assistem com muito entusiasmo o desempenho o desempenho dos coleguinhas que apresentam naquele dia.

Esse projeto influência das crianças, pois favorece para que elas possam estar conhecendo crianças de outros agrupamentos.
Ao final da apresentação as crianças podem cantar e dançar diversas músicas animadas e depois retornam cada turma para
sua sala.

O papel do professor é organizar as estratégias e meios para lidar com diferentes situações envolvendo as crianças, tratar
cada uma conforme sua individualidade, pois cada criança tem sua própria personalidade e o seu próprio jeito de ser. É
necessário a busca continua por melhoras no conhecimento educacional para compreende cada vez melhor o mundo infantil,
para conquistar a confiança das crianças de formas diferentes, mas com o mesmo cuidado que todas merecem receber. De
acordo com o ECA no Art. 3º A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana,
sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se lhes, por lei ou por outros meios, todas as
oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de
liberdade e de dignidade. Incentivar as crianças ter autonomia e provocando nelas a curiosidade de explorar o mundo, como se
portar no dia-dia em diversas situações e procurar compreender melhor o mundo em que vivem são desafios frequentes em
nossas vidas como educadores.

Educar é realizar a mais bela complexa arte da inteligência. Educar é acreditar na vida e ter esperança no futuro, mesmo que o
jovem nos decepcione no presente. Educar é semear sabedoria e colher com paciência. ("Pais Brilhantes, professores
fascinantes"- Augusto Cury").

As crianças são organizadas de várias maneiras, para a realização das atividades, sempre em grupos para que o trabalho
assim tenha um melhor aproveitamento pelas crianças, enquanto um grupo está realizando uma atividade o outro grupo realiza
outra em espaço diferente, para que o momento seja bem aproveitado pelos pequenos e para melhor organização das
atividades.

Quando falamos do trabalho em grupos “cantinhos” nos referimos ao ambiente e espaço, é importante sabermos que estes,
estão claramente relacionados. Para Zabalza (1998, p. 232), “o termo espaço, refere-se ao espaço físico, ou seja, aos locais
para a atividade caracterizados pelos objetos, pelos materiais didáticos, pelo mobiliário e pela decoração”. Esses espaços são
importantes para que haja a interação e a construção significativa para o desenvolvimento imaginário, cognitivo, emocional e
social da criança.

Farias comenta que os ambientes devem ser planejados conforme com os objetivos que se pretende alcançar sobre os
ambientes,

O ambiente comtemplará processos e produtos que deverão ser planejados pelas (os) professoras (os) e por todos os
profissionais que atuam direta ou indiretamente com as crianças, organizando o espaço e o tempo. (FARIA,2000, p.71)
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Ao organizar esses ambientes no cotidiano das crianças da Educação Infantil pressupõe pensar que o estabelecimento de uma
sequência básica de atividades diárias, o resultado da leitura que fazemos do nosso grupo de crianças, a partir, principalmente,
de suas necessidades.

Para o acesso a novos conhecimentos os registros são feitos em folhas A3, papel Kraft, cartolina entre outros, procuramos
sempre usar folhas grandes do por conta da noção de espaço das crianças. Também fazemos uso de tintas guache, cola
colorida, giz de cera, massinhas artesanais, câmara fotográfica para registrarmos os momentos vividos pelas crianças nos
momentos diversos.

Nos momentos de conflito entre as crianças, devemos nos comportar diante delas de maneira calma sem qualquer expressão
de agressividade, e abaixo diante delas até altura de seus olhos, olho fixamente para elas para que possam entender que a
desobediência não é nada agradável para elas e para o ambiente em que é necessário muito diálogo, muita atenção, carinho,
trabalhando a interação e a socialização, para tornar o ambiente da sala bem agradável e acolhedor por todos.

As crianças merecem receber carinho, atenção, e todos os cuidados necessários para seu desenvolvimento, cada criança é
única e tem uma forma especial de encarar o mundo a sua volta, as características são diferentes de uma criança para a
outra.O desenvolvimento global da criança e que todas as dimensões estão intrinsecamente vinculadas a inteligência, a
afetividade, a motricidade e a sociabilidade.

Essas qualidades são inseparáveis. Sendo a afetividades a que constituem a energia para a progressão psíquica, moral,
intelectual e motriz da criança. Portanto, aprender a pensar sobre diferentes assuntos é muito mais importante do que
memorizar fatos e dados a respeito dos assuntos. A própria criança nos aponta o caminho no momento em que não utiliza suas
energias de forma vã.

Do mesmo modo a escola deve educar, de forma inteligente e divertida. O Referencial Curricular Nacional para Educação
Infantil ressalta que o meio de avaliação é entendida, prioritariamente, como um conjunto de ações que auxiliam o Educador
Social a refletir sobre as condições de aprendizagem oferecidas e ajustar sua pratica às necessidades colocadas pelas
crianças. É um elemento indissociável do processo educativo que possibilita ao educador social definir critérios para planejar
as atividades e criar situações que gerem avanços na aprendizagem das crianças.As estratégias utilizadas para documentar o
trabalho do professor São feitas através de fotos, caderno de registro e portfolios.
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AGRUPAMENTO I C - PROFESSORA KARINA MARTORANO CALDEIRA MARINHO
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A Nave Mãe João Senador Calmon está localizada em um bairro da periferia de campinas. No agrupamento AGI-C temos 35
crianças, sendo 18 meninos e 17 meninas, com idades conforme a resolução., 8 dessas crianças já eram do agrupamento I no
ano passado. A maioria das crianças mora nas proximidades, sendo o primeiro ano na escola pra maioria delas. A equipe é
composta por 1 professora e 4 monitoras. As crianças permanecem em período integral, a escola tem como principal objetivo
proporcionar para as crianças um ambiente, agradável e acolhedor.

O trabalho do educador, inicialmente, se dá a partir de uma concepção de infância. Os aspectos cognitivos, afetivos,
expressivos, motores e simbólicos são elementos que integram o desenvolvimento da criança. A criança age, pensa, sente e
representa suas experiências e a si mesma, estabelecendo relações com o meio físico e humano. O professor precisa ter como
referência o grupo de crianças com o qual vai trabalhar, considerando suas características e especificidades, estando atentas
as descobertas das crianças –desprovido de preconceitos- respeitando cada criança como sujeito de direitos e deveres. Este
professor deve ser um agente socializador, Nessa perspectiva, a ação do professor implica em demonstrações, explicações,
justificativas, abstrações e questionamentos, promovendo situações que estimulem a curiosidade das crianças e a troca de
informações entre os alunos. Para tanto, é preciso que, no dia-a-dia, o docente determine uma relação dialógica com as
crianças, brincando, cantando e criando situações em que elas possam expressar tudo o que sabem. “Aprendizagem e
desenvolvimento não entram em contato pela primeira vez na idade escolar, portanto, mas estão ligados entre si desde os
primeiros dias de vida da criança” (VYGOTSKY,1991, p. 9).

O livro Quanto tempo o tempo tem? É uma obra que mostra a importância de viver, da melhor forma possível, todas as fases
da vida. Pois todas elas têm sua importância e sua beleza.

Trata-se de uma obra que narra a história de um garoto que questiona seu avo sobre a importância do tempo e quanto tempo o
tempo tem. Então o avo decidiu contar uma história para seu netinho. Onde o menino queria vencer o tempo.

Para Vygotsky (1989) através dos jogos e das brincadeiras as crianças se projetam nas atividades adultas de sua cultura e
ensaiam seus futuros papéis e valores. Elas começam a adquirir a motivação, as habilidades e as atitudes necessárias para a
sua participação social, que só podem ser completamente atingidas com a interação dos colegas. Neste sentido, os jogos e
brincadeiras usados na situação escolar podem criar condições para as crianças avançar no seu desenvolvimento cognitivo,
porém precisam ser cuidadosamente planejados pelo professor.

Objetivos:

Natureza e sociedade: Identidade: Conhecer a sua história; Perceber e Identificar características físicas e características
pessoais; Diferenciar e Identificar : Animais; Trabalhar as semanas educativas e sua importância.

Linguagem oral e escrita: falar e escutar; Interessar-se pela linguagem oral e escrita; Expressar sentimentos; Ampliar o
vocabulário; Valorizar a leitura como forma de adquirir novos conhecimentos;

Matemática: Desenvolver a contagem oral; Estabelecer quantidades; Comparar grandezas: pequeno, médio, grande, maior
menor, em cima, embaixo; Explorar e Identificar formas geométricas;

O projeto será iniciado comatividades apresentando o livro e tirando de dentro dele todos os personagens.

No primeiro momento apresentaremos o menino, o personagem que norteará toda a história.

Levantamento de hipóteses:

- Quem era este menino?- Ele era um bom menino?- Será que tinha amigos

Após o questionamento, apresentaremos o menino enfatizando que era um bom menino, amigo, companheiro e carinhoso.

Após questionarmos a parte emocional, faremos um levantamento rápido de sua parte física.

Atividade pedagógica: após nos olharmos no espelho. Desenhei o meu autorretrato.

Dando continuidade, falaremos agora sobre o vovo, a importância de respeitar os mais velhos.

Atividade pedagógica: recorte de revista de uma pessoa idosa. Colei e fiz pintura esponjada.
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Conversaremos com as crianças sobre as brincadeiras, com corda, bola e de esconde – esconde.

Montaremos um mural em sala de aula representando as brincadeiras divertidas à infância.

Dando continuidade, relembramos o momento em que o mago da cidade diz ao menino que num reino distante existia um
relógio mágico que fazia o tempo passar mais rápido.

Representei este relógio mágico colando papel picado colorido dentro do grande círculo.

O mago deixou uma dica para o menino não perder o rumo, seguisse sempre o por-do-sol. Para chegar lá nesse reino, ele teria
de passar por três lugares, muito distantes uns dos outros e por um grande obstáculo.

Atividade coletiva: Para representar estes três lugares (apressado, presente e o que não parecia passar) vamos dividir a
turma em três pequenos grupos e cada grupo utilizaram diversos materiais como: tinta, Kraft, gravuras e diversos papeis.

Atividade pedagógica: No lugar apressado tudo era muito rápido. Em nossa rotina diária na escola tudo tem um tempo.
Vamos registrar na folha A4 o tempo de descasar e comer.

No segundo lugar onde todos eram tão certos e pontual. Representei o momento dia em que posso brincar, cantar, dançar e
aprender com um lindo sol.

No terceiro lugar onde o tempo parecia não passar. Representei aqui o momento da minha rotina que não gostaria que
acabasse.

Brincadeira: Vamos vencer o grande obstáculo.Com diversos matérias como: colchonete, corda, bola e bambolê. Vamos
elaborar um circuito divertido onde as crianças devem engatinhar, pular, rolar e se divertir muito.

AGRUPAMENTO II A-PROFESSORA ADRIANA CRISTINA C DE FREITAS OLIVEIRA

“A educação infantil, primeira etapa da educação básica tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança até seis
anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade”.
Conforme LDB de 1996 artigo 29.

Segundo Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil,opapel da educação infantil é o CUIDAR da criança em espaço
formal, contemplando a alimentação, a limpeza e o lazer (brincar). Também é seu papel EDUCAR, sempre respeitando o
caráter lúdico das atividades, com ênfase no desenvolvimento integral da criança.Devem ser trabalhados os seguintes eixos
com as crianças: Movimento, Música, Artes Visuais, Linguagem Oral e Escrita, Natureza e Sociedade e Matemática. O objetivo
é desenvolver algumas capacidades, como: ampliar relações sociais na interação com outras crianças e adultos, conhecer seu
próprio corpo, brincar e se expressar das mais variadas formas, utilizar diferentes linguagens para se comunicar, entre outros.

A ênfase da educação infantil é estimular as diferentes áreas de desenvolvimento da criança, aguçar sua curiosidade, sendo
que, para isso, é imprescindível que a criança esteja feliz no espaço escolar.

A Unidade Escolar está situada em uma área que tem condições de atender crianças de vários bairros, localizados ao redor da
unidade. A Unidade dispõe de espaço que se constituiu de parques, quiosque, tanques de areia, casinha, pátio, salas amplas,
com os mais diversificados materiais didáticos para as crianças, livros, brinquedos dos mais diversos, tendo a criança livre
acesso a todos estes ambientes e materiais. Possui também uma variedade de livros paradidáticos, onde a criança pode
manuseá-los, incentivando assim, que estes façam parte integrante da vivência diária.

A composição da sala do Agrupamento II A, é composto por 32 crianças, sendo 13 meninos e 19 meninas de um ano e meio a
três anos, uma professora e 3 monitoras, a permanência na escola é de período integral das 07 às 18h, ficando meio período
com a professora em sala e depois com as monitoras, onde realizam atividades lúdicas na área interna e externa da Unidade.
Todas as crianças já dominam bem o andar, sendo de extrema importância incentivar a exploração do ambiente para que elas
se sintam estimuladas a se desenvolver em toda sua plenitude. A educação que propomos é a que tem como prioridade o
desenvolvimento pleno das crianças, respeitando os seus interesses, estimulando a exploração do ambiente e usando a
criatividade nas brincadeiras. Neste sentido Piaget defende:

“Uma educação do pensamento, da razão e da própria lógica, é necessário e é condição primeira da educação da liberdade”.
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Não “é suficiente preencher a memória de conhecimentos úteis para se fazer homens livres: é preciso formar inteligências
ativas” (PIAGET, 1998).

Nessa perspectiva, segundo o Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil (BRASIL, 1998, p. 30, v.01):

“O professor é mediador entre as crianças e os objetos de conhecimento, organizando e propiciando espaços e situações de
aprendizagens que articulem os recursos e capacidades afetivas, emocionais, sociais e cognitivas de cada criança aos seus
conhecimentos prévios e aos conteúdos referentes aos diferentes campos de conhecimento humano. Na instituição de
educação infantil o professor constitui-se, portanto, no parceiro mais experiente, por excelência, cuja função é propiciar e
garantir um ambiente rico, prazeroso, saudável e não discriminatório de experiências educativas e sociais variadas”.

A presença do professor é de suma importância para o acompanhamento do desenvolvimento infantil na medida em que a
criança pode transformar e produzir novos significados. Nas situações em que a criança é estimulada, é possível observar que
rompe com a relação de subordinação, atribuindo-lhe um novo significado, o que expressa seu caráter ativo, no curso de seu
próprio desenvolvimento. Por isso o educador é a peça fundamental nesse processo, devendo ser um elemento essencial.
Educar não se limita em repassar informações ou mostrar apenas um caminho, mas ajudar a criança a tomar consciência de si
mesmo, e da sociedade. É oferecer várias ferramentas para que a criança possa escolher caminhos, aquele que for compatível
com seus valores, sua visão de mundo e com as circunstâncias adversas que cada um irá encontrar.

Na sala dividimos os horários com a rotina que se elenca abaixo, será seguida de forma a priorizar o bem estar da criança,
vindo a ser mudada conforme houver necessidade: acolhimento, boas vindas, café da manhã, momento da conversa, música,
chamada, alongamento, hora da história, atividade livre, atividade pedagógica, brincadeira em área externa, vídeo, grama e
pátio, o almoço. Logo após o almoço há um tempo de higienização (escovação), vindo em seguida um período de descanso
(soninho). Após o tempo de descanso, é servido um lanche, jantar e após essa rotina é oportunizado atividades diversificadas
de recreação até o momento da saída.

As atividades serão pautadas no projeto elaborado pela equipe escolar, sendo este: Projeto Quanto tempo o tempo tem? Onde
trabalharemos os diversos temas tais como: Linha do tempo de cada criança, Estações do Ano (suas influências e hábitos),
Oliimpíadas e iíParaolimpíadas; Plantas – Germinação, cultivo, colheita e manipulação, Sustentabilidade – Água seu ciclo no
passado, no presente e no futuro: Psicomotricidade através da música; animais – criação e sua evolução; profissões diurnas e
noturnas, tendo como objetivo criar e desenvolver a noção temporal, conhecer o relógio e sua função, perceber a diferença
entre o dia e sol, destacar as estações do ano e suas características em relação ao tempo, clima e natureza, fazer distinção do
ontem, hoje e amanhã e o passado, presente e futuro, fazer conhecer as profissões tanto diurnas como noturna.

Todas as atividades são realizadas por meio de rodas de conversas, cantinhos, músicas, histórias, pinturas, desenhos, filmes,
brincadeiras, danças e trabalhos coletivos para o mural e registradas em portfólios e planejamentos semanais, todo trabalho é
pautado em desenvolver na criança autonomia e liberdade de se expressar, se conhecer e se identificar como ser pensante no
universo e reconhecer os outros atores sociais a sua volta, diferenciar datas através de festas de aniversário, se reconhecer no
tempo, a cultura onde está inserida e também o ensino valores como amizade, respeito, amor, regras de convivência em
sociedade, levando-a a perceber que não esta só no mundo. Mesmo não havendo na sala, crianças com necessidades
especiais, há na sala e no planejamento da turma, condições de se incluir alguma criança, que porventura venha participar de
nossa turma.

Contamos também com o Projeto Sexta em Cena, que acontecerá todas as sextas-feiras, com o objetivo de oportunizar a
criança a convivência com os demais agrupamentos da Unidade, através de teatros e apresentações realizadas pelos
agrupamentos com o auxílio de professoras e monitoras, ajudando a criança como conviver em harmonia, respeitar o próximo,
aprender a trabalhar coletivamente, ter uma linguagem ainda mais desenvolvida, constituir uma leitura de mundo de forma
inteligente e que abra novas perspectivas, ser perceptivo aos fatores críticos dentre outros.

Realizaremos ao longo do ano, conforme determinação da Secretária Municipal de Educação, as Semanas Educativas, com os
seguintes temas: Alimentação Saudável, Monteiro Lobato, Meio Ambiente e Coleta Seletiva, Pipa Sem Cerol, Semana do
Teatro, Semana do Idoso, Semana do Livro, com o objetivo de ajudar a criança a se apropriar dos diversos saberes, além do
conhecimento que será adquirido no desenvolver do projeto anual.

Podemos perceber que mesmo a turma estando bem entrosada, conseguindo desenvolver as atividades de maneira prazerosa,
brincando, ás vezes é preciso uma intervenção, que é normal e natural, pois no processo de ensino aprendizagem a criança
começa a aprender limites como respeito, obediência e o educador é de extrema importância para que essa aprendizagem
aconteça de maneira saudável.
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O processo de avaliação será feita através do desenvolvimento da autonomia da criança, sua convivência com seus colegas
em sala e sua forma de interação com a professora e com as monitoras, seu desenvolvimento motor, cognitivo, social entre
outros aspectos.

No processo de aprendizagem, focamos como o mais importante incentivar nas crianças o gosto pelas descobertas. É
essencial que a criança aprenda a conhecer, a fazer, a ser e a viver. Ao mesmo tempo estimulamos a construir relações e se
socializar. Por intermédio de jogos, brincadeiras e atividades lúdicas, desenvolvemos os conceitos básicos presentes em seu
dia-a-dia.

Referências Bibliográficas:

IRANDAMIRANDA, Socorro. Quanto tempo o tempo tem? Editora Bagaço, 2003.

BRASil. Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil.1988

FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia. Saberes necessários à prática educativa. 28º ed. São Paulo, Editora Paz e
Terra, 2.003.

LDB-Lei de Diretrizes e Base. Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996.

PIAGET, Jean. O julgamento moral na criança. São Paulo: Mestre Jou, 1977.

AGRUPAMENTO II B-PROFESSORA WANDERVANE PEREIRA

A primeira etapa da educação básica, a educação infantil, passou a integrar a Educação Básica no ano de 1996 com a nova
Lei de Diretrizes e Bases (Lei 9394/96), segundo o seu artigo 29 ( Lei n° 9.394 de 20 de dezembro de 1996).

A educação infantil representa a educação das crianças de 0 a 5 anos. Neste período são incentivadas aprenderem de forma
lúdica através de jogos, músicas, história, dentre outras atividades que as estimulem.

O cuidar e o educar são explícitos e imprescindíveis nesta modalidade de ensino, pois as crianças necessitam de cuidado e
carinho para um bom desenvolvimento emocional, social e cognitivo.

“é no brincar, e somente no brincar que o indivíduo, criança ou adulto, pode ser criativo e utilizar sua personalidade integral: e é
somente sendo criativo que o indivíduo descobre o eu” (WINNICOTT, 1975:12)

O agrupamento II B é composto por 32 crianças de ambos os sexos masculino e femenino, com faixa etárias de 1 ano e 10 a 3
anos e 5 meses, temos 10 meninas e 22 meninos, grande parte moram no bairro da unidade ou nos bairros vizinhos, e são
atendidas em horário integral das 07 horas da manhã às 18horas, apenas 2 crianças estão frequentando a escola pela primeira
vez, as outras 30 já frequentam a escola desde os anos anteriores, na turma temos 4 educadoras, sendo 1 professora e 3
monitoras.

A montagem da sala é feito aleaóriamente pelos gestores da escola, na turma do AGII-B temos mais meninos do queA maioria
das crianças comunicam-se bem, interage uns com os outros e com as educadoras o que é muito importante para o
desenvolvimento social, afetivo, cognitivo e psicológico de cada uma.

Nossa rotina é bastante calma e começa com o acolhimento das crianças em roda com brinquedos pedagógicos, jogos
revistas, músicas variadas e conversa, uma monitora recebe as crianças enquanto eu (professora) realizo os jogos e
brincadeiras com os pequenos. Após as 7h30 damos início a nossa roda de conversa onde cantamos músicas, contamos
histórias, conversamos sobre o comportamento e realizamos os combinados e regras da turma, as conversas na roda não
podem ser muito longas, pois eles se distraem muita facilidade.

De acordo com Paulo Freire (1989) “ dialogar não é reduzir a opinião do outro e prevalecer sobre ela, não é falar para o outro,
mas é falar com ele”.

Como professora devo ensinar meus alunos a pensar, questionar, a ter auto confiança, consciência social, a ter autonomia e a
aprender a ler a realidade do mundo e sentir o desejo de construir o se espaço e construir suas próprias opniões. Como
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professora devo proporcionar aos meus alunos um ambiente acolhedor, e ter a preocupação específica de como lidar com as
crianças no dia dia e em situações especiais.

É meu papel, compreender melhor o mundo infantil e a aceitação da criança nessa nova experiência, propondo atividades que
desperte o interesse e envolvimento da criança com a escola, passar a sensação de um mundo mais lúdico no qual ela apesar
de estar passando por um processo de educação e aprendizagem não se sinta educada formalmente.

A presença do professor é de grande importância, pois é ele quem cria os espaços, disponibiliza materiais, participa das
brincadeiras, ou seja, faz mediação da construção do conhecimento. Portanto, além das rotinas de sala de aula, o professor
em educação infantil tem o compromisso em manter um zelo pelas crianças que acompanham em todos os ambientes, desde o
parque até na convivência em casa com seus pais.

As atividades são realizadas através de registros, revistas, jogos, teatro, música dança filmes, passeios internos, e atividades
coletivas. Todo trabalho é desevolvido pelas crianças com o auxílio da educadora que estimula autonomia necessária para sua
liberdade de expressão.

“A relação professor e aluno deve ser baseada em atividades e sinceridade, pois: Se um professor assume aulas para uma
classe e crê que ela não aprenderá, então está certo e ela terá imensas dificuldades. Se ao invés disso, ele crê no
desempenhoda classe, ele conseguirá uma mudança, porque o cérebro humano é muito sensívela essa expectativa sobre o
desempenho”. (ANTUNES, 1996:56)

No momento das atividades pedagógicas crianças são divididas em cantinhos com brincadeiras de faz de faz conta,
brincadeiras com revistas, josgos pedagógicos, cada cantinho conta com a presença de uma monitora e grupo fica comigo
(professora), para realizarmos as atividades, os grupos fazem um rodízio para que todas desfrutem de todas as atividades
tanto lúdica como pedagógica. Para Vygotsky:

“O aprendizado adequadamenteorganizado resulta em desenvolvimento mental e põe em movimento vários processos de
desenvolvimento que, de outra forma, seriam impossíveis de acontecer.”

As atividades são planejadas de acordo com o Projeto escolar e as semanas educativas. Este ano o tema do projeto escolar é:
Quanto tempo o tempo tem?, Mostra a importância de viver, da melhor forma possível, todas as fases da vida. Pois todas as
crianças têm sua importância, seu valor, sua beleza e seu encanto. O projeto tambémtem como finalidade, respeitar o tempo
de cada criança sem apressa-las.

“O professor é mediador entre as crianças e os objetos de conhecimento, organizando e propiciando espaços e situações de
aprendizagem que articulem os recursos e capacidades afetivas, emocionais, sociais e cognitivas de cada criança aos seus
conhecimentos prévios e aos conteúds referentes aos diferentes campos de conhecimento humano. Na instituição de
educação infantil o professor constitui-se, portanto, no parceiro mais experiente, por excelência, cuja função é propiciar e
garantir um ambiente rico, prazeroso, saudável e não discriminatório de experieências educativas e sociais variadas.”

A criança é um ser especial a sua forma, é um ser que precisa de cuidados, afeto, compreensão para expressar seus
sentimentos e habilidades específicas, com confiança. Toda criança crescer e se desenvolver com liberdade para suas ações,
para agir no seu ritmo, no seu tempo, no seu limite e ser respeitada por sua individualidade e ser vista como única.

Ao longo do ano temos o projeto sexta em cena,esse projeto tem como finalidade oportunizar as crianças a interação com
todos os agrupamentos da unidade, através de teatros, peças musicais, todas as apresentações são realizadas juntamente
com a professora e monitoras de cada agrupamento, essa convivência proporciona as crianças a se relacionarem com
criançase adultos de forma prazerosa e divertida e aprendendo a respeitar o próximo de forma agradável e satisfatória.

A avaliação é realizada a partir da observação, registro de atividades e produção de portifólio e por meio de um relatório.A
avaliação é uma atitude constante em todo trabalho planejado. É a constatação da correspondência entre a proposta de
trabalho e sua consecução, tem por finalidade verificar a adequação do desenvolvimento da criança face aos objetivos
propostos, levando-se em consideração as características da faixa etária. Essa avaliação tem ainda a finalidade desenvolver
nas crianças todos os pré-requisitos necessários para o início de boa aprendizagem.
A observação sensível das crianças, em sua exploração constante do mundo a sua volta, é o que deve nortear o trabalho de
avaliação em Educação Infantil. É um processo que exige atenção por parte dos professores, que devem, sobretudo,
manifestar confiança nas possibilidades que as crianças apresentam. Devem compreender que o desenvolvimento individual
ocorre em processo dialético, no qual as interações com todos os sujeitos (crianças e adultos) são decisivas.
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Segundo Luckesi, 2002 p. 28:

Entendemos que a avaliação não se dá nem se dará num vazio conceitual, mas sim dimensionada por um modeloteórico de
mundo e de educação traduzido numa prática pedagógica.
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AGRUPAMENTO II C- PROFESSORA RAQUEL APARECIDA FERRARI PAIXÃO

“Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção”. Paulo
Freire

É por meio da LDB que encontramos osprincípios gerais da educação, bem como as finalidades, os recursos financeiros, a
formação e diretrizes para a carreira dos profissionais da educação.

A primeira etapa da educação básica, a educação infantil, passou a integrar a Educação Básica no ano de 1996 com a nova
Lei de Diretrizes e Bases (Lei 9394/96), segundo o seu artigo 29

A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5
(cinco) anos, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade.

De acordo com a LDB, a educação infantil deve ser oferecida em creches para crianças de zero a três anos de idade, e em
pré-escolas para as crianças de quatro e cinco anos, porém não é obrigatória. A implantação das unidades de educação infantil
é de responsabilidade do município.

Desde 1998 a educação infantil segue como base o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (RCNEI), um
documento que auxilia o professor na realização de seu trabalho. Os RCNEI’s são compostos por três volumes. Os
Referenciais apresentam uma reflexão sobre creches e pré-escolas no Brasil, sobre concepções de criança, de educação, de
instituição e do profissional. Abordam também a formação pessoal e social, os processos de construção da identidade e
autonomia das crianças, experiência e conhecimento de mundo, construção das diferentes linguagens e para as relações que
estabelecem com os objetos de conhecimento: Movimento, Música, Artes Visuais, Linguagem Oral e Escrita, Natureza e
Sociedade e Matemática.

Segundo o Referencial Curricular Nacional (Introdução) os principais objetivos da educação infantil é o de descobrir e conhecer
progressivamente seu corpo, seus limites, desenvolvendo e valorizando hábitos de cuidado com a própria saúde e bem-estar;
Estabelecer vínculos afetivos, fortalecendo a autoestima; Desenvolver uma imagem positiva de si, tornando-se cada vez mais
independente; Observar e explorar o ambiente com curiosidade; Brincar; Utilizar diferentes as diferentes linguagens como:
corporal, musical, plástica, oral e escrita).

Nossa turma , o Agrupamento II C , É composto por 31 crianças, nascidas de novembro de 2012 à junho 2014. Sendo 17
meninos e 14 meninas. É uma sala composta por 4 educadoras, sendo eu a professora, e 3 educadoras.A rotina e atividades
deste agrupamento é novidade para a maioria das crianças ,pois a maioria dessa turma veio do agrupamento I ,temos 13
crianças que usam fraldas,e temos trabalhado diariamente o desenvolvimento para que logo ocorra o desfralde,respeitando o
tempo de cada criança. Não é realizado o banho diário, exceto em necessidade. Cada criança traz seu kit higiene e toalha de
banho para ser utilizado somente quando necessário, sendo que realizamos e focamos a importância da higiene bucal

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


http://pponlinesme.campinas.sp.gov.br
Pág.: 140/168

19/10/2016 às 20:19:01

diariamente em nossa rotina.

A montagem da turma foi realizada pela equipe gestora da Unidade Educacional. Todas as crianças deste agrupamento moram
nos bairros próximos da creche.

Essas crianças ficam na unidade em período integral, das 7 às 18 horas. A entrada das crianças é das 7h às 7h30min, esse
momento de acolhida é muito importante para que as crianças se sintam cada dia mais confiantes e eu enquanto professora
procuro criar um local harmonioso, fazendo-o de forma diversificada, todos os dias tenho recebido as crianças com musicas
infantis, jogos de encaixe e fantoches, é um momento precioso onde ouvir cada um e posso conhecer cada vez mais as
conquistas diária das crianças. A saída é realizada por duas monitoras, iniciam-se às 16h45min ao término, 18h00min.

A rotina da sala tem sido preparada de acordo com as necessidades,como por exemplo conversar na roda o assunto que
desperta nas crianças a curiosidade e o aprendizado,podendo ouvir cada um e partilhar o que cada um expressa naquele
momento.Após,relembramos diariamente nossos combinados. Iniciamos a roda com a música do Bom Dia,é passado nesse
instante para a turma a rotina do dia,onde descobrimos novidades,procurando sempre trazer algo novo para que as crianças se
sintam motivadas e tenham prazer e alegria de compartilhar o aprendizado nesse momento.

Compreender a criança de forma integral,buscando identificar suas necessidades de desenvolvimento,conhecendo a realidade
de cada um e envolver todos para que ocorra interesse e o objetivo seja alcançado com sucesso.

Compreendo que meu papel na sala seja de deixar um pouco de mim em cada um ,pois enquanto ensino ,vejo que cada dia
existe a necessidade das crianças serem acolhidas de maneira que eu possa despertar a vontade de sempre desejar algo a
mais em suas vidas e mostrar que são capazes,apesar da pouca idade é nesse momento que a criança molda sua
personalidade e sei que posso com uma pequena atitude,auxiliar e trazer confiança ,assim formar cidadãos de grande
capacidade em tomar decisões em suas vidas.

Educar é impregnar de sentido o que fazemos a cada instante! Paulo Freire

Segundo o Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil:

O professor é mediador entre as crianças e os objetos de conhecimento, organizando e propiciando espaços e situações de
aprendizagens que articulem os recursos e capacidades afetivas, emocionais, sociais e cognitivas de cada criança aos seus
conhecimentos prévios e aos conteúdos referentes aos diferentes campos de conhecimento humano. Na instituição de
educação infantil o professor constitui-se, portanto, no parceiro mais experiente, por excelência, cuja função é propiciar e
garantir um ambiente rico, prazeroso, saudável e não discriminatório de experiências educativas e sociais variadas.

Na realização das atividades pedagógicas, os registros são documentados através de cartazes coletivos,folhas de sulfite ou
montagem de portfólios.

São formados pequenos grupos, grupos estes que eu escolho de acordo com a atividade a ser realizada. Proporciono nesse
momento a interação de cada um, onde ocorre a interaçãosocial de todos. As monitoras são orientadas a fazer divisão dos
grupos, em três grupos, fazem os cantinhos com brincadeiras de faz de conta; brinquedos pedagógicos, revistas e livros,
circuito, bambolês, bolas e outras atividades, como levar a turma no parque ou fazer um passeio pela creche por exemplo. . As
atividades de registro duram em média 30 ou 50 minutos, se não der tempo de realizar tudo, transfiro para o dia seguinte.

A sala é organizada de modo que os materiais ficam dispostos em lugares que as crianças possam escolher, sempre com o
apoio e o meu incentivo.

Uma sala de aula de Educação Infantil dever ser, antes de mais nada, um cenário muito estimulante, capaz de facilitar e sugerir
múltiplas possibilidades de ação. Deve conter materiais de todos os tipos e condições, comerciais e construídos, alguns mais
formais e relacionados com atividades acadêmicas e outros provenientes da vida real, de alta qualidade ou descartáveis, de
todas as formas e tamanhos, etc. (ZABALZA, 1998, p. 53)

Trabalho os limites e as regras de convívio, têm um espaço na sala com as regras e combinados. Ao transgredir algum
combinado, a criança é advertida e levada ao cantinho do pensamento para refletir.

A criança, sobretudo a criança pequena, ainda está aprendendo a controlar seus sentimentos e seus atos, sendo por natureza
impulsiva. Este controle deve vir da criança. É necessário afastar a criança de alguma atividade se isto estiver pondo em risco
a integridade física de outras crianças, ou atrapalhar tanto que as demais crianças não estão conseguindo realizar a atividade
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proposta. Neste caso é necessário firmeza, a criança deverá ficar fora da atividade e só voltará quando se comprometer a
mudar sua atitude. Deixando a criança escolher quando se sente pronta para voltar, fortalecemos a construção de sua
autonomia. Também é interessante que um adulto possa ficar por perto, para ela se sentir segura, saber que apesar do
comportamento inadequado que motivou o isolamento, ela ainda pode contar com a presença e o amor deste adulto.
No momento da troca as crianças são levadas em grupos ao banheiro pelas monitoras, e já temos definidos a lista separando
as crianças para cada monitora,assim em sala vai ocorrendo atividades diversificadas já definidas semanalmente pela
professora.

De acordo com o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, a autonomia é “a capacidade de se conduzir e de
tomar decisões por si próprio, levando em conta regras, valores, a perspectiva pessoal, bem como a perspectiva do outro".
Desta forma, pauto meu trabalho no incentivo com o autocuidado: saber vestir-se, alimentar-se, escovar os dentes, calçar os
sapatos, cuidados com seus pertences, entre outras ações. É na creche que a criança passa maior parte do seu tempo, é
nesse ambiente que ela conquista sua autonomia, adquire a linguagem oral, aprende a andar, se expressar, forma o
pensamento simbólico e se torna um ser sociável.

A interação das crianças com os alunos de outros agrupamentos II é realizada diariamente no refeitório. E com os demais
agrupamentos é realizada toda sexta-feira com a Sexta em Cena,onde podemos trabalhar a dança e teatro com as crianças.

Em nossa sala temos uma inclusão, todos aprendem a lidar com estas novas situações para conseguir acompanhar o
desenvolvimento dessa criança e certificar-se de que ela esteja evoluindo em todos os seus aspectos, dentro de suas
possibilidades e limitações, e assim contribuir para as suas aprendizagens e também os preparando para a vida.Claro que nem
sempre é fácil,mais temos todo o apoio da equipe,o que tem sido uma conquista e vitoria todos os dias.

Esse ano estamos trabalhando o projeto anual com o tema:Quanto tempo o tempo tem,nele iremos criar e desenvolver a noção
temporal,através de diferentes situações de aprendizagem,possibilitando diferenciar as estações do ano ,compreender e fazer
a distinção ,do relógio, do ontem,hoje e amanhã,podendo assim conhecer o presente,passado e futuro.

Segundo Piaget

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.

O aprendizado se inicia com a família da criança, ao entrar na escola as crianças fazem novas descobertas e tem o desafio de
aprender a convivência em grupo,aprender dividir,partilhar e ajudar o próximo.

É necessário trabalhar o lúdico, e utilizar materiais onde isso possa desenvolver o aprendizado e o pensamento de cada um
como: massinha de modelar, bolas, bambolês, nas atividades de registro trabalho com diferentes recursos, papel craft, tinta,
beterraba para pintura, sopro, colagem ,trabalhar movimentos de pinça com as crianças utilizando revistas, entre outros.

Para Piaget (1973), os jogos e as atividades lúdicas tornara-se significativas à medida que a criança se desenvolve, com a livre
manipulação de materiais variados, ela passa a reconstituir, reinventar as coisas, o que já exige uma adaptação mais completa.
Essa adaptação só é possível, a partir do momento em que em que ela própria evolui internamente, transformando essas
atividades lúdicas, que é o concreto da vida dela, em linguagem escrita que é o abstrato.

Procuro utilizar todos os recursos que a unidade escolar me disponibiliza, desde a sala de aula, até os parques externos. Existe
um horário disponibilizado para todas professoras ,para utilizarmos: casinha de boneca, tanque de areia, parques, pátio,
quiosque. Os trajetos para o refeitório, pátio e parques fazemos com músicas infantis, um próximo do outro, de mãos dadas em
duplas.

De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases (LDB), na educação infantil a avaliação deve ser feita mediante acompanhamento e
registro do desenvolvimento do aluno, ela deve ser compreendida como parte do processo pedagógico, sem o objetivo de
promover ou classificar. Sendo assim, faço minhas avaliações através de observações e registro.Documento meu trabalho com
registro de avaliação semanal, relatórios ao final de cada projeto e/ou semana educativa, fotos e portfólios dos alunos.
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AGRUPAMENTO II D - PROFESSORA JULIANA RODRIGUES LEITE

A primeira etapa da educação básica, a educação infantil, passou a integrar a Educação Básica no ano de 1996 com a nova
Lei de Diretrizes e Bases (Lei 9394/96), segundo o seu artigo 29

A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5
(cinco) anos, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade.

A Educação infantil é a primeira e mais importante etapa da formação do sujeito pois nela, serão construídos e desenvolvidos
seus aspectos biológicos e sociais. A constituição de 1988 inseriu o atendimento em creches e pré- escolas como um dever do
estado no âmbito da educação. A lei de diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) regulamentou esse atendimento,
denominando-o de educação infantil, primeira etapa da educação básica. A LDB prevê que a educação infantil deve ser
oferecida em creches ou entidades equivalentes ( para crianças até três anos de idade)

Segundo o Referencial Curricular Nacional os principais objetivos da educação infantil é o de descobrir e conhecer
progressivamente seu corpo, seus limites, desenvolvendo e valorizando hábitos de cuidado com a própria saúde e bem-estar;
Estabelecer vínculos afetivos, fortalecendo a autoestima; Desenvolver uma imagem positiva de si, tornando-se cada vez mais
independente; Observar e explorar o ambiente com curiosidade; Brincar; Utilizar diferentes as diferentes linguagens (corporal,
musical, plástica, oral e escrita).

O Agrupamento II D é composto por 31 crianças, nascidas de 2012 a 2014. Sendo 15 meninos e 16 meninas. Na sala algumas
crianças já eram da creche e estavam no agrupamento I no ano anterior e outras que nunca frequentaram a creche. Entre os
alunos temos um portador de hidrocefalia temos laudos médicos e uma professora de Educação especial o acompanha
regularmente. É uma sala composta por 4 educadoras, sendo eu a professora, e 3 monitoras. Nesse agrupamento temos 8
crianças que usam fraldas, 19 crianças que não usam fraldas e 4 crianças estão em processo de retirada. Não é realizado o
banho diário, exceto em necessidade. Cada criança traz seu kit higiene e toalha de banho para ser utilizado somente quando
necessário.

A montagem da turma foi realizada pela equipe gestora da unidade escolar. Todas as crianças deste agrupamento moram nos
bairros próximos da creche.

Essas crianças ficam na unidade em período integral, das 7h00min ás 18h00min. A entrada das crianças é das 7h00min às
7h30min, é realizado na sala de aula comigo (a professora) e uma monitora, são acolhidos de maneira diversificada, um dia
são recebidos com músicas infantis, outro com brinquedos pedagógicos, livros, blocos de madeira entre outros. A saída é
realizada por duas monitoras, inicia-se as 16h45min ao término, 18h00min.

Nossa rotina inicia-se com o acolhimento que é feito pela professora e outra monitora geralmente na roda com musicas e nas
sextas- feira com brinquedos trazidos de casa depois tomamos o café no refeitório, fazemos a higiene e na sala novamente na
roda conversamos, cantamos, contamos quantidade de meninas e meninos, observamos o tempo, escolhemos nossos
ajudantes do dia fazemos nossos combinados do dia e falamos sobre o que será eito em nossa atividade pedagógica.
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A creche é um dos contextos de desenvolvimento da criança. Além de prestar cuidados físicos, ela cria condição 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 si mesma construindo-se como
sujeitos.”(OLIVEIRA,1992).

Segundo o Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil:

O professor é mediador entre as crianças e os objetos de conhecimento, organizando e propiciando espaços e situações de
aprendizagens que articulem os recursos e capacidades afetivas, emocionais, sociais e cognitivas de cada criança aos seus
conhecimentos prévios e aos conteúdos referentes aos diferentes campos de conhecimento humano. Na instituição de
educação infantil o professor constitui-se, portanto, no parceiro mais experiente, por excelência, cuja função é propiciar e
garantir um ambiente rico, prazeroso, saudável e não discriminatório de experiências educativas e sociais variadas.

As atividades pedagógicas acontecem de maneiras variadas no coletivo e com metade da sala, seguimos o roteiro pré-
estabelecidos em nossas reuniões de TDC e seguimos nosso cronograma de acordo com nosso semanário que é analisado
por nossa coordenadora pedagógica. Como trabalhamos com agrupamentos de crianças incentivo que os maiores ajudem os
menores e essa técnica tem surtido muito efeito em nossa sala. Também utilizo os cantinhos principalmente quando são
realizadas nossas trocas de roupa. O direito de brincar é garantido todos os dias e utilizamos os variados espaços que nossa
creche possui (casinha de boneca, quiosque, tanques de areias etc). O registro de atividades ocorre por meio de cartazes,
fotos, e folhas. Na sexta feira acontece apresentações na nossa sexta em cena um período em que as crianças podem
interagir com coleguinhas de outros agrupamentos. Nossa avaliação é continua e todas as observações quanto ao progresso
individual e do grupo são registrados em nossos relatórios.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
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BRASIL.Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei número 9394, 20 de dezembro de 1996.

OLIVEIRA. Zilma de Moraes. Creche: criança faz de conta. Petrópolis R.J Vozes 1992

AGRUPAMENTO II E - PROFESSORA ANA CAROLINA ALVES GATIS

A primeira etapa da educação básica, a educação infantil, passou a integrar a Educação Básica no ano de 1996 com a nova
Lei de Diretrizes e Bases (Lei 9394/96), segundo o seu artigo 29

A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5
(cinco) anos, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade.

De acordo com a LDB, a educação infantil deve ser oferecida em creches para crianças de zero a três anos de idade, e em
pré-escolas para as crianças de quatro e cinco anos, porém não é obrigatória. A implantação das unidades de educação infantil
é de responsabilidade do município.

Desde 1998 a educação infantil segue como base o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (RCNEI), um
documento que auxilia o professor na realização de seu trabalho. Os RCNEI’s são compostos por três volumes. Os
Referenciais apresentam uma reflexão sobre creches e pré-escolas no Brasil, sobre concepções de criança, de educação, de
instituição e do profissional. Abordam também a formação pessoal e social, os processos de construção da identidade e
autonomia das crianças, experiência e conhecimento de mundo, construção das diferentes linguagens e para as relações que
estabelecem com os objetos de conhecimento: Movimento, Música, Artes Visuais, Linguagem Oral e Escrita, Natureza e
Sociedade e Matemática.

Segundo o Referencial Curricular Nacional (Introdução) os principais objetivos da educação infantil é o de descobrir e conhecer
progressivamente seu corpo, seus limites, desenvolvendo e valorizando hábitos de cuidado com a própria saúde e bem-estar;
Estabelecer vínculos afetivos, fortalecendo a autoestima; Desenvolver uma imagem positiva de si, tornando-se cada vez mais
independente; Observar e explorar o ambiente com curiosidade; Brincar; Utilizar diferentes as diferentes linguagens (corporal,
musical, plástica, oral e escrita).
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O Agrupamento II E é composto por 30 crianças heterogêneas, nascidas entre os anos de 2012 à 2014. Sendo 19 meninos e
11 meninas. Da totalidade da turma, 4 crianças iniciaram sua rotina escolar em 2016, os demais já frequentavam a unidade no
ano anterior. Nesse agrupamento temos uma aluna cadeirante, que possui paralisia cerebral, onde suas limitações são
motoras. A turma possui 6 crianças que usam fraldas, 19 crianças que não usam fraldas e 5 crianças estão em processo de
retirada. Não é realizado o banho diário, exceto em necessidade. Cada criança traz seu kit higiene e toalha de banho para ser
utilizado somente quando necessário. É uma sala composta por 4 educadoras, sendo eu a professora, 2 monitoras e 1
cuidadora para a aluna portadora de necessidades especiais.

A montagem da turma foi realizada pela equipe gestora da unidade escolar de maneira aleatória. Todas as crianças deste
agrupamento moram nos bairros próximos da unidade escolar.

Essas crianças são atendidas em período integral, das 7h00min ás 18h00min. A entrada das crianças é das 7h00min às
7h30min, é realizado na sala de aula comigo (a professora) e uma monitora, são acolhidos de maneira diversificada, um dia
são recebidos com músicas infantis, outro com brinquedos pedagógicos, livros e revistas, blocos de encaixe entre outros. A
saída é realizada por duas monitoras, inicia-se as 16h45min.

Após o acolhimento de todos os alunos, temos a nossa roda de conversa, onde é realizada a chamada, os combinados e
regras, onde abordamos as atividades que faremos durante o dia. Vejo o diálogo na roda de conversa como um processo no
qual são possibilitadas a fala e a escuta do outro, a vivência e o respeito pelas diferentes opiniões. É claro que por se tratar de
crianças muito pequenas, como educadora tenho que orientar o assunto, manter o foco, se distraem muito fácil. De acordo com
Paulo Freire (1989)

“dialogar não é reduzir a opinião do outro e prevalecer sobre ela, não é falar para o outro, mas falar com ele”.

Como professora o meu interesse é de pleno crescimento dos meus alunos, respeitando as individualidades, criando um
ambiente acolhedor, agradável e propício para a aprendizagem, com diferentes estratégias para uma melhor aceitação do
desenvolvimento dos meus alunos no ambiente escolar. Segundo Caiado (2011), a criança tem um jeito próprio de encarar
novas etapas que vão surgindo em sua vida.

Acredito que se houver afetividade há muitas possibilidades para a aprendizagem fluir com mais facilidade. Meu papel como
professora não é trabalhar somente conteúdos, mas também o de acolher, interagir com os alunos, brincar, estimular, valorizar
o desenvolvimento da criança como um todo.

Segundo o Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil:

O professor é mediador entre as crianças e os objetos de conhecimento, organizando e propiciando espaços e situações de
aprendizagens que articulem os recursos e capacidades afetivas, emocionais, sociais e cognitivas de cada criança aos seus
conhecimentos prévios e aos conteúdos referentes aos diferentes campos de conhecimento humano. Na instituição de
educação infantil o professor constitui-se, portanto, no parceiro mais experiente, por excelência, cuja função é propiciar e
garantir um ambiente rico, prazeroso, saudável e não discriminatório de experiências educativas e sociais variadas.

As atividades pedagógicas são realizadas com pequenos grupos, grupos estes que eu escolho. Algumas vezes separo por
gênero, às vezes deixo mesclado, sempre na intencionalidade de interagirem, de aprender uns com os outros. De acordo com
Vygotsky, o desenvolvimento cognitivo do aluno se dá por meio da interaçãosocial, ou seja, de sua interação com outros
indivíduos e com o meio. Enquanto ministro as atividades dirigidas, as monitoras são divididas em dois grupos e fazem os
cantinhos com brincadeiras de faz de conta; brinquedos pedagógicos, revistas e livros, circuito, massinha, bolas e outras
atividades. Em todas atividades (sejam dirigidas ou livres) envolvemos a aluna com necessidades educacionais especiais,
adaptamos o ambiente para seu melhor aprendizado, acolhimento e socialização. Conforme o RCNEI (BRASIL, 1998) a
educação infantil constitui-se em um conjunto de referências e orientações didáticas, trazendo como eixo do trabalho
pedagógico “o brincar como forma particular de expressão, pensamento, interação e comunicação infantil e a socialização das
crianças por meio de sua participação e inserção nas mais diversificadas práticas sociais, sem discriminação de espécie
alguma” (p.13). Segundo o material Saberes e práticas da inclusão, 2006

Numa proposta inclusiva de educação infantil, o currículo e os objetivos gerais são os mesmos para alunos com necessidades
educacionais especiais, não requerendo um currículo especial, mas sim ajustes e modificações, envolvendo alguns objetivos
específicos, conteúdos, procedimentos didáticos e metodológicos que propiciem o avanço no processo de aprendizagem
desses alunos.

Os registros de atividades acontecem por meio de cartazes, fotos, em folha e portfólios.
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A sala é organizada de modo que os materiais ficam dispostos em lugares que as crianças possam escolher, sempre com o
apoio e incentivos. Trabalho os limites e as regras de convívio, temos um espaço na sala com as regras e combinados. Ao
transgredir algum combinado, a criança é advertida e levada ao cantinho dos combinados para pensar.

A troca das crianças é realizada no banheiro pelas monitoras, onde cada monitora tem seu grupo fixo de crianças, com o
objetivo de cada criança ter uma referência e confiança para suas necessidades fisiológicas.

De acordo com o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, a autonomia é “a capacidade de se conduzir e de
tomar decisões por si próprio, levando em conta regras, valores, a perspectiva pessoal, bem como a perspectiva do outro".
Desta forma, pauto meu trabalho no incentivo com o autocuidado: saber vestir-se, alimentar-se, escovar os dentes, calçar os
sapatos, cuidados com seus pertences, entre outras ações. É na unidade escolar que a criança passa maior parte do seu
tempo, é nesse ambiente que ela conquista sua autonomia, adquire a linguagem oral, aprende a andar, se expressar, forma o
pensamento simbólico e se torna um ser sociável.

A interação das crianças com os alunos de outros agrupamentos II é realizada diariamente no refeitório. E com os demais
agrupamentos é realizada toda sexta-feira com o Sexta em Cena. Para Vygotsky

O aprendizado adequadamente organizado resulta em desenvolvimento mental e põe em movimento vários processos de
desenvolvimento que, de outra forma, seriam impossíveis de acontecer.

O aprendizado se inicia antes da criança ser matriculada na unidade escolar, pois, desde que nasce ela encontra-se em
interação com diferentes sujeitos e situações, o que lhe permite atribuir significados a diferentes ações, diálogos e vivências. E
acredito que com a interação com crianças de outros agrupamentos no Sexta em Cena, esse aspecto é muito mais significativo
à aprendizagem.

Meu planejamento inicia-se na Reunião semanal do TDC, reunimo-nos todas professoras dos Agrupamentos II e discutimos
quais as necessidades de se trabalhar e com base no subtema do Projeto em que estamos trabalhando faço meu plano de
aula semanal. Procuro utilizar diversos recursos para as atividades, seja em roda de conversa, brincadeiras, usando o corpo,
músicas, mímicas, bonecas, carrinhos, fantoches, instrumentos musicais, massinha de modelar, bolas, pinturas diversas, nas
atividades de registro gosto de trabalhar com diferentes recursos, folhas de sulfite, papel craft, tinta, giz, colagem, rasgar papel,
entre outros. As atividades de registro duram em média 40 minutos, se o tempo for curto me permito executar no dia seguinte.
Realizo em pequenos grupos, como descrito acima, exceto quando a atividade de registro tenha a proposta de ser coletiva.

Procuro utilizar todos os recursos que a unidade escolar me disponibiliza, desde a sala de aula, até os parques externos.
Utilizamos casinha de boneca, tanque de areia, parques, pátio, quiosque, parede de azulejos.

De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases (LDB), na educação infantil a avaliação deve ser feita mediante acompanhamento e
registro do desenvolvimento do aluno, ela deve ser compreendida como parte do processo pedagógico, sem o objetivo de
promover ou classificar. Sendo assim, faço minhas avaliações através de observações e registro.Documento meu trabalho com
registro de avaliação semanal, relatórios ao final de cada projeto e/ou semana educativa, fotos e portfólios dos alunos.
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AGRUPAMENTO II F - PROFESSORA ANDREA LUCIANA DOS SANTOS MOLINA DE LIMA

A primeira etapa da educação básica, a educação infantil, passou a integrar a Educação Básica no ano de 1996 com a nova
Lei de Diretrizes e Bases (Lei 9394/96), segundo o seu artigo 29

A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5
(cinco) anos, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade.

De acordo com a LDB, a educação infantil deve ser oferecida em creches para crianças de zero a três anos de idade, e em
pré-escolas para as crianças de quatro e cinco anos, porém não é obrigatória. A implantação das unidades de educação infantil
é de responsabilidade do município.

Desde 1998 a educação infantil segue como base o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (RCNEI), um
documento que auxilia o professor na realização de seu trabalho. Os RCNEI’s são compostos por três volumes. Os
Referenciais apresentam uma reflexão sobre creches e pré-escolas no Brasil, sobre concepções de criança, de educação, de
instituição e do profissional. Abordam também a formação pessoal e social, os processos de construção da identidade e
autonomia das crianças, experiência e conhecimento de mundo, construção das diferentes linguagens e para as relações que
estabelecem com os objetos de conhecimento: Movimento, Música, Artes Visuais, Matemática,Linguagem Oral e Escrita,
Natureza e Sociedade .

Segundo o Referencial Curricular Nacional (Introdução) os principais objetivos da educação infantil é o de descobrir e conhecer
progressivamente seu corpo, seus limites, desenvolvendo e valorizando hábitos de cuidado com a própria saúde e bem-estar;
estabelecer vínculos afetivos, fortalecendo a autoestima; Desenvolver uma imagem positiva de si, tornando-se cada vez mais
independente; Observar e explorar o ambiente com curiosidade; Brincar; Utilizar diferentes linguagens (corporal, musical,
plástica, oral e escrita).

O Agrupamento II F é composto por 33 crianças, nascidas de 2012 à 2014. Sendo 19 meninos e 14 meninas. Da totalidade da
turma, apenas 13 crianças iniciaram sua rotina escolar em 2016, os demais já frequentavam a unidade no ano anterior. É uma
sala composta por 4 educadoras, sendo uma professora, e 3 monitoras. Nesse agrupamento temos 7 crianças que usam
fraldas, 26 crianças que não usam fraldas e 1 crianças está em processo de retirada. Não é realizado o banho diário, exceto
em necessidade. Cada criança traz seu kit higiene e toalha de banho para ser utilizado somente quando necessário.

A montagem da turma foi realizada pela equipe gestora da unidade escolar.Todas as crianças deste agrupamento moram nos
bairros próximos da creche.

Essas crianças ficam na unidade em período integral, das 7h00min ás 18h00min. O período de entrada das crianças é das
7h00min às 7h30min.Neste momento as crianças são recebidas na porta por uma monitora e encaminhada na roda com a
professora, que as recebe com um dialogo, brinquedos pedagógicos, musicas e outros. De forma diversificada durante a
semana.. A saída é realizada por duas monitoras, inicia-se as 16h45min ao término, 18h00min.

A rotina é bastante tranquila, após o momento de acolhimento de todos os alunos, passamos para a roda da conversa,onde a
criança tem a liberdade de escolher a musica que iremos cantar, dando assim oportunidade de cada um expressar a sua
escolha.Entendo que esse processo estimula autonomia, linguagem e expressão da criança possibilitando respeitar a escolha
do amigo e mesmo assim participar da atividade. Segundo Vygotsky ( apud Bondioli ;Mantovani 1988,p 202) se por um lado, a
linguagem constrói conceitos , por outro, condiciona a construção dos próprios conceitos .

Após 3 ou 4 musicas realizamos a chamadinha através de crachás e conversamos sobre os nossos combinados,.É
apresentado para a turma o projeto/atividade a ser trabalhada. As crianças são organizadas de formas diversificadas, por
vezes em roda, cantinhos de 4 grupos , cantinhos de 3 grupos dependendo da atividade, brincadeira direcionada pelo
professor.Ao sair da sala nos organizamos em trem onde estimulamos a autonomia e responsabilidade da criança, entendo
que estas pequenas missões auxiliam e muito as crianças a executarem tarefas sozinha e até conquistar independência

Como educadora me encontro responsável, em estimular o desenvolvimento e interesse á descoberta de cada criança. Meu
desafio é constante pelo crescimento dos meus alunos, respeitando a individualidade e os limites de cada um, proporcionando
um ambiente acolhedor, agradável e propício para que as crianças desenvolvam habilidades e construam conhecimento.

De acordo com Vygotsky, a aprendizagem da criança antecede a entrada dela na escola e que o aprendizado escolar produz
inovação no seu desenvolvimento infantil. Isso evidencia as suas relações interpessoais, ou seja a aprendizagem acontece em
todo lugar.
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O professor dever ser o mediador das relações existentes entre a criança e os diversos “mundos” sociais no qual ela esta
integrada. A importância dos cuidados pessoais, a afetividade, confiança, elogios, incentivos, limites e desafios colocados
possibilitam um ambiente agradável de aprendizagem.

Segundo o Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil:

O professor é mediador entre as crianças e os objetos de conhecimento, organizando e propiciando espaços e situações de
aprendizagens que articulem os recursos e capacidades afetivas, emocionais, sociais e cognitivas de cada criança aos seus
conhecimentos prévios e aos conteúdos referentes aos diferentes campos de conhecimento humano. Na instituição de
educação infantil o professor constitui-se, portanto, no parceiro mais experiente, por excelência, cuja função é propiciar e
garantir um ambiente rico, prazeroso, saudável e não discriminatório de experiências educativas e sociais variadas.

As atividades pedagógicas são realizadas seguindo o planejamento ora individual ora em grupo. Todas as atividades são
propostas de diferentes formas de linguagem ( musica, pintura, texturas, desenhos livres, histórias, fantoche, brincadeiras
lúdicas etc.) Nas atividades em grupos as crianças são divididas de forma a fortalecer os vínculos e ajuda mutua. O trabalho
em grupo tem como beneficio a aprendizagem coletiva o que molda hábitos e auxilia a construção da auto-estima da crianças
nesses anos iniciais. Toda atividade é orientada pelo educador. A atividade individual é realizada quando exige uma maior
orientação e estimulação no desenvolvimento motor fino. Neste momento as monitoras estão divididas em grupos interagindo
com as crianças , com jogos, brincadeiras entre outras.

“... aprender tem que ser gostoso... a criança aprende efetivamente quando relaciona o que aprende com seus próprios
interesses.”ROSSINI (2003, p. 11).

As atividades de registros são realizadas por meio de confecção de cartazes, fotos,portfólio e em folhas individuais.

A sala é disposta de modo a possibilitar as crianças espaços para que se organizem em pequenos grupos ou em um grupo
maior o que chamamos de roda . Esses espaços são feitos de acordo com a orientação do professor e conforme a atividade
proposta.Utilizamos o método do pensamento, quando a criança não cumpre algum combinado que foi lembrado antes de cada
atividade.Neste momento ela é advertida e levada a pensar .

As crianças tem muita capacidade para a união e uma habilidade inata para a socialização. Quanto menor é a criança, mais
sua capacidade de percepção, de raciocínio e de aprendizagem depende da sua qualidade da relação que ela estabelece com
o ambiente à sua volta. É nos primeiros anos que a criança constrói seu próprio sistema de valores e sua autoestima que
desenvolve a capacidade de relacionar-se com os outros de expressar-se , de comunicar-se ,de ouvir, de solucionar
conflitos,de reconciliar-se e de perdoar. (COMBES,2003,p23)

No momento das trocas as crianças não são divididas, mais existe um combinado entre as monitoras da importância de
estarem interagindo com cada um deles. Pois entendo que este momento também faz parte do aprendizado pois eles são
estimulados a desenvolverem autonomia em tirar um tênis, uma meia , calçar um chinelo de forma adequada , ajudando a
desenvolver a lateralidade da criança.

De acordo com o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, a autonomia é “a capacidade de se conduzir e de
tomar decisões por si próprio, levando em conta regras, valores, a perspectiva pessoal, bem como a perspectiva do outro".
Desta forma, pauto meu trabalho no incentivo com o autocuidado: saber vestir-se, alimentar-se, escovar os dentes, calçar os
sapatos, cuidados com seus pertences, entre outras ações. É na creche que a criança passa maior parte do seu tempo, é
nesse ambiente que ela conquista sua autonomia, adquire a linguagem oral, aprende a andar, se expressar, forma o
pensamento simbólico e se torna um ser sociável.Para Vygotsky

O aprendizado adequadamente organizado resulta em desenvolvimento mental e põe em movimento vários processos de
desenvolvimento que, de outra forma, seriam impossíveis de acontecer.

Como professora, tenho a missão de estimular a todo tempo o ato de brincar o que possibilita o processo de aprendizagem,
estimula o desenvolvimento motor, cognitivo, autonomia ,a criatividade, o respeito mutuo, responsabilidade entre outros.Esse
processo conta com a interação entre outras turmas do agrupamento II também nos momentos das refeições e do Sexta em
Cena, momento lúdico de estimulo ao novo.

Todo planejamento tem inicio nas reuniões de TDC, onde os planos de aula são elaborados de acordo com os agrupamentos.
Visualizamos as necessidades de desenvolver um trabalho de acordo com o Projeto e desenvolvemos nossos semanários.
Utilizo alguns recursos que me é disponibilizado na instituição, e outros crio com as crianças de acordo com o tema abordado
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.Utilizamos também como instrumento de aprendizado os espaços da escola/creche como parques, quiosque, tanque de areia,
parede de azulejo entre outros.

Falando sobre a inclusão de crianças com necessidades especiais vemos que a inclusão ganhou reforços com a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 1996, e com a Convenção da Guatemala, de 2001, que proíbem qualquer tipo de
diferenciação, de exclusão ou de restrição baseadas na deficiência das pessoas.

No momento não tenho nenhuma criança que se enquadre nesses requisitos, mas a instituição encontra-se preparada para
receber crianças com necessidades especiais, temos uma professora especializada em educação especial que desenvolve um
trabalho junto a necessidade de cada aluno.

(...) o educador problematizador re-faz, constantemente, seu ato cognoscente, na cognoscibilidade dos educandos. Estes, em
lugar de serem recipientes dóceis de depósitos, são agora investigadores críticos, em diálogo com o educador, investigador
crítico, também.

De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases (LDB), na educação infantil a avaliação deve ser feita mediante acompanhamento e
registro do desenvolvimento do aluno, ela deve ser compreendida como parte do processo pedagógico, sem o objetivo de
promover ou classificar. Sendo assim, minhas avaliações são feitas através de observações e registro.Documento meu
trabalho com registro de avaliação semanal, relatórios ao final de cada projeto e/ou semana educativa, fotos e portfólios dos
alunos.
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AGRUPAMENTO III A - PROFESSORA ADRIANA CRISTINA C DE FREITAS OLIVEIRA

Segundo os Referenciais, o papel da educação infantil é o CUIDAR da criança em espaço formal, contemplando a alimentação,
a limpeza e o lazer (brincar). Também é seu papel EDUCAR, sempre respeitando o caráter lúdico das atividades, com ênfase
no desenvolvimento integral da criança.

A criança é um sujeito que precisa ser cuidada e assistida em suas necessidades no aqui e agora, e ao mesmo tempo é um
sujeito que está em processo de crescimento e de desenvolvimento. Conhecer a criança e suas necessidades é ponto
fundamental para que se possa ter uma prática educativa voltada ao desenvolvimento da criança em sua complexidade e
totalidade.

O objetivo da educação infantil é o de desenvolver algumas capacidades, como: ampliar relações sociais na interação com
outras crianças e adultos, conhecer seu próprio corpo, brincar e se expressar das mais variadas formas, utilizar diferentes
linguagens para se comunicar, entre outros. Através do brincar e do lúdico na educação, se concretiza a imaginação,
criatividade, a fantasia, o desenvolvimento motor, a interação social, a produção de cultura, o aprendizagem de regras, são
algumas possibilidades que a brincadeira oferece. O brincar é comum no comportamento humano, ainda mais quando nas
crianças. Através do brincar as crianças podem desenvolver importantes capacidades como a atenção, a memória, a imitação,
a imaginação, exploram e refletem sobre a realidade e a cultura na qual estão inseridas, interiorizando-as e, ao mesmo tempo,
questionando as regras e papéis sociais. Com as brincadeiras as crianças potencializam o desenvolvimento, com o brincar elas
aprendem a conviver, a conhecer e a ser, desenvolvem a linguagem, a curiosidade, a autoconfiança, a autonomia, o
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pensamento, concentração e atenção. Através das atividades lúdicas pode se desenvolver nas crianças raciocínio lógico e a
criatividade.

As brincadeiras infantis são formas da criança manejar experiências, criar situações para dominar a realidade e experimentá-
la.Segundo Teles (1999) brincar se coloca num patamar importantíssimo para a felicidade e realização da criança, no presente
e no futuro. Teles (1999) acrescenta que criança que não brinca, que desenvolve muito cedo, a noção do “peso” da vida, não
tem condições de se desenvolver de maneira sadia e que de alguma forma, esta lacuna irá se manifestar em sua
personalidade adulta é para tanto que a educação infantil se constitui conforme a LBD de 1996, primeira etapa da educação
básica.

A unidade escolar está bem situada e tem condições de atender crianças de vários bairros, localizados ao redor da unidade, o
espaço disponibilizado para os agrupamentos se constituiu de parques, quiosque, tanque de areia, casinha, pátio, com salas
amplas, com os mais diversificados materiais didáticos para as crianças, brinquedos dos mais diversos, tendo a criança livre
acesso a todos estes ambientes e materiais, possuem também livros, onde a criança pode manuseá-los, incentivando assim,
que estes façam parte integrante da vivencia diária. A quantidade de crianças que a unidade comporta foi dividida por
agrupamentos que são I, II e III e redistribuídos em salas. No Agrupamento III, especificamente as crianças farão uso das salas
de Linguagem, Artes e Raciocínio Lógico.

A composição da sala do Agrupamento III A, é composto por 30 crianças sendo de 3 a 5 anos, e uma portadora de
necessidades especiais, no período das 07:00 ás 11:00hs, ficando este período com a professora em sala, em área interna ou
externa onde serão realizadas atividades lúdicas e pedagógicas Todas as crianças já dominam bem o andar, falar e expressar-
se, sendo de extrema importância o incentivar a exploração do ambiente para que esta se sinta estimulada a se desenvolver
em toda sua plenitude. A educação que propomos é a que tem como prioridade o desenvolvimento pleno das crianças,
respeitando os seus interesses, estimulando a exploração do ambiente e usando a criatividade nas brincadeiras.

Segundo o Referencial Curricular Nacional da Educação infantil (1998, vol.1 p.21-22): “As crianças constroem o conhecimento
a partir das interações que estabelecem com as outras pessoas e com meio em que vive. O conhecimento não se constitui em
copia da realidade, mas sim, fruto de um intenso trabalho de criação, significação e ressignificação”. As interações que ocorrem
dentro dos espaços são de grande influencia no desenvolvimento. Para novos conhecimentos é oferecido um espaço
organizado de forma a desafiar a criança nos campos: cognitivo, social e motor, dando a oportunidade de andar, subir, descer
e pular, através de varias tentativas, assim a criança estará aprendendo a controlar o próprio corpo em um ambiente que
estimule os sentidos das crianças, que permitam a elas receber estimulação do ambiente, como: cheiros, sentindo a brisa do
vento, o calor do sol,o ruído da chuva. Experimentando também diferentes texturas: liso, áspero, duro, macio, quente, frio.

Diante disso, cabe ao professor o papel de incentivar e resgatar as experiências das crianças, auxiliando-as na identificação e
reflexão dos problemas e na concretização dessas reflexões em ações, principalmente as que gerem uma intervenção social
passíveis de serem viabilizadas. Será através das observações, dos registros e das reflexões dos mesmos, que os temas
serão trabalhados, se utilizando de cada momento do dia para captar o interesse da turma o que acontece com mais facilidade
à medida que se vai conhecendo o grupo. Como professor de Educação Infantil atuarei diretamente nesse período na vida das
crianças, o que torna ainda maior responsabilidade e dever de proporcionar experiências significativas no seu processo de
aprendizagem.

Elaborar um planejamento educativo será um compromisso com assumindo com reflexão, pois planejar é uma atitude que
envolve todas as ações e situações no cotidiano pedagógico. Pensar em cada momento de cada dia, oferecendo situações de
desafio, proporcionando a busca de novos conhecimentos, propiciando a troca de saberes entre os pares, é prática que
necessita uma constante organização e planejamento, para que se possa chegar ao resultado esperado e não haja frustração
e perda de tempo. Conhecer o grupo e preocupar com a faixa etária atendida é essencial para que o percurso da
aprendizagem e a construção de sentidos aconteçam significativamente. Na roda da conversa, as crianças serão convidadas a
partilhar seus saberes, compartilhar seus desejos e acontecimentos pessoais e familiares, expor suas dúvidas, curiosidades e
fantasias. As atividades de registro serão planejadas de modo a criança perceber o prazer e a satisfação em realizá-la, tornado
o a aquisição do conhecimento como algo espontâneo.

A rotina, como se destaca abaixo, será usada como norte e programação, para que haja o máximo de aproveitamento do
tempo, podendo ser esta seguida de forma a priorizar o bem estar da criança, vindo a ser mudada conforme houver
necessidade: acolhimento e boas vindas e café da manhã, momento da conversa, música e chamada, alongamento, hora da
história, atividade livre, atividade pedagógica, brincadeira em área externa, vídeo, grama e pátio, o almoço. Logo após o
almoço há um tempo de higienização (escovação), vindo em seguida o momento da saída.

As atividades serão pautadas no projeto elaborado pela equipe escolar, sendo este: Projeto Quanto tempo o tempo tem? Onde
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trabalharemos os diversos temas tais como: Linha do tempo de cada criança, Estações do Ano (suas influências e hábitos),
Olímpiadas e Paraolímpiadas; Plantas – Germinação, cultivo, colheita e manipulação, Sustentabilidade – Água seu ciclo no
passado, no presente e no futuro: Psicomotricidade através da música; animais – criação e sua evolução; profissões diurnas e
noturnas, tendo como objetivos criar e desenvolver a noção temporal, conhecer o relógio e sua função, perceber a diferença
entre o dia e sol, destacar as estações do ano e suas características em relação ao tempo, clima e natureza, fazer distinção do
ontem, hoje e amanhã e o passado, presente e futuro, fazer conhecer as profissões tanto diurnas como noturnas.

Todas as atividades são realizadas por meio de rodas de conversas, cantinhos, músicas, histórias, pinturas, desenhos, filmes,
brincadeiras, danças e trabalhos coletivos para o mural e registradas em portfólios e planejamentos semanais, todo trabalho é
pautada em desenvolver na criança autonomia e liberdade de se expressar, se conhecer e se identificar como ser pensante no
universo e desenvolver atividades relacionadas ao tempo, diferenciar datas e o ensino de valores como amizade, respeito,
amor, regras de convivência em sociedade. Realizaremos atividades que contemplem a participação de total de um portador de
necessidades especiais que temos na sala, por ter comprometimento em uma perna em nada ficará comprometida sua
participação nas atividades da turma.

Contamos também com o Projeto Sexta em Cena, com o objetivo de oportunizar a criança a convivência com os demais
agrupamentos da Unidade, através de teatros e apresentações realizados pelos agrupamentos com o auxilio de professoras e
monitoras, ajudando a criança como conviver em harmonia, respeitar o próximo, aprender a trabalhar coletivamente, ter uma
linguagem ainda mais desenvolvida, constituir uma leitura de mundo de forma inteligente e que abra novas perspectivas, ser
perceptivo aos fatores críticos dentre outros.

Conforme determinações da Secretária de Ensino serão realizadas as Semanas Educativas, como os seguintes temas:
Alimentação Saudável, Monteiro Lobato, Meio Ambiente e Coleta Seletiva, Pipa Sem Cerol, Semana do Teatro, Semana do
Idoso, Semana do Livro, com o objetivo de ajudar a criança a se apropriar dos diversos saberes, além do conhecimento que
será adquirido no desenvolvimento do projeto anual.

Onde há convivência de pessoas, mesmo sendo crianças praticamente da mesma idade, haverá momentos que será preciso
uma intervenção, que é normal e natural, pois no processo de ensino aprendizagem a criança começa a aprender limites como
respeito, obediência, ordem, para esta intervenção será introduzido na sala, o cantinho do pensamento, onde criança, quando
necessário, ficará por um breve momento, para refletir sobre suas atitudes, pois conforme Curry, 2003:

“Toda correção devem ser acompanhadas de uma explicação. A correção de maneira correta irá estimular a inteligência das
crianças e a melhor forma de ajudá-los é levá-los a repensar suas atitudes, penetrar dentro de si mesmo e se colocar no lugar
dos outros. Corrigir com privações e limites só educa se não for em excesso e se estimular a arte de pensar.”

A avaliação será realizada em todos os aspectos, pois é um processo contínuo que ocorre juntamente "com" e "durante" as
aulas, enquanto as crianças desenvolvem suas atividades. Será uma observação freqüente em todas as ações, tanto as suas
respostas, quanto as perguntas, aos recursos que se utilizar no desenvolvimento da produção da atividade e a interação com
os colegas, bem na sua elaboração de resolução de situações problemas que serão desafiadas a resolver.
Entende-se que avaliar é acompanhar as atividades das crianças, individuais, em grupos e de pesquisa, acompanhar as
mudanças de comportamento que ocorrem ( que não são as mesmas de criança para criança), com vista para a correção de
possíveis distorções no decorrer das atividades e no encaminhamento das tarefas para alcançar os objetivos previstos.

Sob a luz da concepção que criança constrói seu conhecimento a partir de uma ação pedagógica lúdica, prazerosa e
desafiadora, incentivando o gosto pelas descobertas, investigações e valorizando suas experiências individuais e coletivas,
começamos a procurar desenvolver uma criança, criativa, participativa e dialógica, através de jogos, brincadeiras e vivências
que estimulam o interesse, o ato de pensar e a cooperação e com por isso a avaliação é feita em todo tempo, um processo
continuo na educação infantil.
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2.003.

LDB-Lei de Diretrizes e Base. Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996

AGRUPAMENTO III E - PROFESSORA DAYNA PRISCILA FERNANDES PEDRO

No Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (RCNEI) a ludicidade está diretamente ligada com o educar, cuidar
e o brincar. No universo infantil por meio da ludicidade a criança consegue se desenvolver com mais facilidade.

De acordo com o RCNEI:

“É no brincar que a criança conhece os diferentes vínculos entre as características do papel assumido, suas competências e as
relações que possuem com outros papéis, tomando consciência disto e generalizando para outras situações” (RCNEI, 2001,
p.28).

A escola tem papel fundamental na construção da identidade e da autonomia de cada aluno, onde os indivíduos estão mais
disponíveis à aprendizagem, ao se identificar com o modelo de ser humano que lhe é apresentado. A criança deve ser a
protagonista, não no sentido de fazer tudo o que quer, mas deve-se observar também quais são os interesses dela para que se
possa atendê-los.

A organização da rotina e dos espaços dentro da sala de aula ajuda a criança a se localizar no tempo e no espaço. Assim, elas
aprendem a lidar com a noção de tempo e isso lhes dá segurança, pois elas podem antecipar o que está para acontecer.

“Portanto, não basta a criança estar em um espaço organizado de modo a desafiar suas competências; é preciso que ela
interaja com esse espaço para vive-lo intencionalmente. Isso quer dizer que essas vivências, na realidade, estruturam-se em
uma rede de relações e expressam-se em papéis que as crianças desempenham em um contexto no qual os móveis, os
materiais, os rituais de rotina, a professora e a vida das crianças fora da escola interferem nessas vivências” (ROSSETTI
FERREIRA, apud HORN, 2004, p.16).

No entanto, se as crianças não tiverem uma abertura para que possam propor o que lhes interessam, elas não se sentirão
estimuladas a criar, a questionar, a mudar o que está estabelecido.

A escola é justamente o espaço social e o local onde a criança dará sequencia ao processo de socialização e interação.

Durante uma brincadeira a criança cria seu mundo de faz-de-conta, sempre próximo a realidade do mundo dos adultos. Nestes
momentos lúdicos a criança é capaz de vivenciar as normas sociais, e adquirir comportamentos mais avançados daqueles que
possui no seu cotidiano, fazendo assim com que a criança consiga ampliar cada vez mais seu conhecimento por meio dessas
brincadeiras. O RCNEI estabelece como fator fundamental para incorporar a brincadeira no ambiente escolar, de forma clara
os processos de aprendizagem e do desenvolvimento infantil. Durante o ato de brincar é possível trabalhar os aspectos
afetivos, cognitivos e sociais.

Falar do lúdico na educação de crianças é se remeter as ideias de Freinet. Em suas obras, Freinet deixa claro que ninguém
consegue desenvolver sua aprendizagem sozinho, que o ponto principal a ser trabalhado para este desenvolvimento é a
cooperação, defende a valorização do conhecimento já adquirido por seus alunos, e a importância da mediação professor-
aluno. A sala de aula deve ser um ambiente prazeroso com atividades lúdicas para que o aluno tenha interesse em ampliar
cada vez mais seu conhecimento. Os pilares da sua proposta pedagógica diz que nada deve ser imposto ao aluno, tudo deve
acontecer de forma lúdica, espontânea e satisfatória. Assim como na ludicidade não importa somente a ação mais sim a
vivência adquirida.

Com as atividades lúdicas, espera-se que a criança desenvolva a coordenação motora, a atenção, o movimento ritmado,
conhecimento quanto à parte do corpo, direção, dentre outros aspectos significativos de seu desenvolvimento, relacionados
tanto a aspectos cognitivos, quanto a aspectos sociais e emocionais; a fim de que desenvolva livremente a expressão corporal
que favorece a criatividade, e adquira hábitos de práticas recreativas para serem empregados adequadamente nas horas de
lazer e de aprendizagem.

Nosso agrupamento III E é composto por 30 crianças heterogêneas com faixa etárias de 03 anos e 09 meses a 06 anos de
idade neste mês de Abril, sendo 21 meninos e 09 meninas, todos moradores dos bairros próximos, sendo atendidas em horário
parcial das 13:00 horas as 17:00 horas. Onde 27 vieram de agrupamentos do ano passado, 2 crianças que estão frequentando
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a escola pela primeira vez e 1 que foi transferido de outra unidade.

Segundo a Revista Nova Escola apud Vygotsky em seu conceito sobre a Zona de Desenvolvimento Proximal em sala de aula
valesse lembrar que à interação e à valorização das diferenças é antiga. Nas primeiras décadas do século XX, o convívio em
sala de aula de crianças mais adiantadas com aquelas que ainda precisam de apoio para dar seus primeiros passos, tem a
existência de dois níveis de desenvolvimento infantil. O primeiro é chamado de real e engloba as funções mentais que já estão
completamente desenvolvidas (resultado de habilidades e conhecimentos adquiridos pela criança). Geralmente, esse nível é
estimado pelo que uma criança realiza sozinha. Nas palavras do próprio psicólogo, "a zona proximal de hoje será o nível de
desenvolvimento real amanhã". Ou seja: aquilo que nesse momento uma criança só consegue fazer com a ajuda de alguém,
um pouco mais adiante ela certamente conseguirá fazer sozinha.

As organizações das crianças nas atividades serão feitas das mais diversas maneiras, sempre variando para que todos tenham
acesso aos diferentes ambientes e grupos de colegas, assim podendo vivenciar diversas experiências em seu cotidiano
escolar. A distribuição do tempo educativo faz-se de modo que respeitemos a rotina, que servirá para que todos tenham noção
de tempo e se sintam seguros, podendo ser completamente flexível após conversa e explicação as crianças. Toda nossa rotina
será auxiliada com cartazes ilustrativos e explicativos, como o que posso e não posso fazer, qual a sequência das atividades a
serem desenvolvidas no dia e assim por diante.

Como professora tenho a missão de estimular a todo o momento, o ato de brincar onde possibilitarei o processo de
aprendizagem da criança, pois facilita a construção da reflexão, da autonomia e da criatividade.

Segundo a Editora do Brasil apud Portal do MEC, o papel do professor é fundamental, pois o bom andamento das atividades
de ensino depende diretamente da ação docente, de como se faz a mediação conhecimento/criança. Compreende-se como
importante característica do profissional de Educação Infantil a busca constante por aprender sobre o desenvolvimento da
criança, sua forma de ver e sentir o mundo, criando oportunidades para ela manifestar suas ideias, sua linguagem, seus
sentimentos, sua criatividade, suas reações, suas relações sociais e sua imaginação. Importante também ser criativo e
paciente nas relações, ter disponibilidade para brincar com os alunos, exercitar o olhar e a escuta infantil e reconhecer que a
educação, especialmente nesta fase, é um ato de amor, de construção, de exploração de potencialidades, de busca e de
descoberta.

Também criarei na sala um clima de confiança, diálogo, respeito, tolerância, zelo, liberdade, compromisso e responsabilidade.
Se algum desses ingredientes vier a faltar, de nada adiantarão os meus ensinamentos, como afirmava o saudoso Celestin
Freinet.

Com a observação do agrupamento em algumas atividades permito as crianças escolher seu próprio grupo, notando o grau de
afinidade e desenvolvimento, lembrando que em alguns momentos a intervenção tem que ser feita pra que as crianças possam
vivenciar diversas experiências em seu cotidiano escolar. Nestes momentos utilizo da facilidade de se trabalhar com
agrupamentos para orientar as crianças que apresentam resistências às regras e combinados, pedindo aos colegas que
relembrem e falem o que pode ou não fazer para assim direciona-los a uma melhor convivência.

A distribuição do tempo educativo faz-se de modo que respeitemos a rotina, que servirá para que todos tenham noção de
tempo e se sintam seguros, podendo ser completamente flexível após conversa e explicação as crianças.

“O conhecimento de crianças, adolescentes, jovens e adultos se concretiza no modo como o professor os vê. As relações entre
professor e aluno são de grande importância para a aprendizagem, para suscitar no aluno o interesse e a ousadia de se lançar
a novos desafios. A forma como o professor vê seus alunos influência não só as relações que estabelece com eles, mas
também a construção da sua auto-imagem.” (BICUDO & JUNIOR, 1999, p. 35 e 36).

De acordo com nosso projeto anual “Quanto tempo o tempo tem?”, que já encontrasse separado por meses do ano, terá como
missão nos auxiliar em todo o trabalho desenvolvido. Em sua elaboração tivemos como prioridade os interesses das crianças e
as possibilidades que poderiam nos oferecer para se trabalhar os diferentes eixos e assim explorar nas crianças todo o seu
potencial.

Visando alcançar uma formação consciente, organizada e uma atitude reflexiva nas crianças teremos todas as sextas-feiras o
projeto Sexta em Cena, onde cada turminha sendo uma por semana ficará responsável por uma apresentação no palco da
escola. Com este trabalho visamos à interação entre os agrupamentos e desenvolvimento integral de cada aluno, estimulando
cada um no que for necessário.

Ao longo do ano letivo de 2016 trabalharei com os eixos Linguagem Oral e Escrita, Raciocínio Lógico, Natureza e Sociedade,
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Música, Movimento e Artes, respeitando a curiosidade e interesse do grupo a todo o momento, sendo variável sua aplicação, já
que a turma vai se desenvolvendo e o professor precisa reavaliar seus conceitos e maneiras de aplicá-los.

Também neste ano teremos a oportunidade de trabalhar com as Olimpíadas, pois este assunto estará muito presente em toda
mídia já que serão realizadas aqui no Rio de Janeiro. Queremos que os alunos reconheçam a importância do esporte como
momento de união entre os povos. Motivando-os a conhecem outros povos e diferentes culturas, deixando de lado a
competição e ao mesmo tempo torcendo e incentivando atletas e a prática de esportes. Proporcionaremos uma maior
integração social, sobretudo, na amizade e no respeito mútuo, fazendo-os perceber e aceitar as regras como forma de
organização e disciplina da própria vida.

AEducação Inclusivacompreende a Educação especial dentro da escola regular e transforma a escola em um espaço para
todos. Ela favorece a diversidade na medida em que considera que todos os alunos podem ter necessidades especiais em
algum momento de sua vida escolar.

“Ao refletir sobre a abrangência do sentido e do significado do processo de Educação inclusiva, estamos considerando a
diversidade de aprendizes e seu direito à equidade. Trata-se de equiparar oportunidades, garantindo-se a todos - inclusive às
pessoas em situação de deficiência e aos de altas habilidades/superdotados, o direito de aprender a aprender, aprender a
fazer, aprender a ser e aprender a conviver” (CARVALHO, 2005).

Estaremos respeitando sempre os COMBINADOS- regras do próprio agrupamento, estes que são relembrados todos os dias e
se necessário em vários momentos de uma mesma atividade, lembrando que as crianças aprendem através da convivência e
interação, aonde vão criando sua identidade. Ao conhecer as crianças e seus gostos mais especificamente, a resolução de
conflitos se torna algo mais simples, pois com base nos combinados a criança consegue reconhecer seu erro e assim respeitar
o outro.

Para isso as estratégias são bem diversificadas, variando bastante para nada se tornar fácil e nem difícil, mas surpreendente e
encantador para fixar a atenção das crianças e a aprendizagem.

Com a observação do que desperta interesse na criança e as interferências ocorridas o tempo todo pela mídia e comunidade,
as atividades extras classes, (como: parque, quiosque, tanque de areia, pátio, etc) serão proposto às crianças para que saciem
sua curiosidade e despertem interesse pela disponibilidade de materiais nem sempre presentes em seu dia a dia, como os
naturais e os industrializados e diferentes tipos de culturas.

“É de suma importância ressaltar inicialmente, que pela atual legislação, no artigo 31 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional, a avaliação na educação infantil, deve ser feita mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento da
criança, não tendo o objetivo de promoção para o acesso ao ensino fundamental. Portanto, no contexto da educação infantil, a
avaliação não deve ser encarada como um julgamento, pois isso seria uma forma de classificar e estigmatizar as crianças, não
levando em conta os acontecimentos que acompanham todo o cotidiano em questão” (LDB, 1996).

Sendo assim todas as observações quanto a seu progresso individual e do grupo será registrado e utilizado, para auto
avaliação das atividades e maneiras de serem propostas, também ao desenvolvimento de cada criança. O estimulo será
contínuo, contando com a ajuda dos familiares e todos envolvidos direta e indiretamente na educação de nossos alunos. Tudo
será registrado por escrito em caderno de planejamento, ocorrência e através de fotos, vídeos e relatos dos alunos expostos
nos painéis da sala. Podendo eu como professora me auto avaliar e direcionar os próximos projetos, conseguindo identificar
erros e acertos em todo o conteúdo trabalhado.
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AGRUPAMENTO III B/F - PROFESSORA SANDRA LÚCIA DE SOUZA MULLER

A educação infantil é onde se inicia um processo que auxilia o desenvolvimento integral da criança, em seus aspectos físicos,
psicológicos, intelectual e social. Neste sentido, torna-se necessário que a escola faça o “papel”, de orientá-los para uma vida
em comunidade e que vivam como cidadãos. Esta mesma escola terá que ser flexível e preparada para receberem crianças
com necessidades especiais, com profissionais capacitados para desenvolverem um trabalho diferenciado.

Segundo Ministério da Educação (1998), através do Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, as atividades de
brincar, contar histórias, oficinas de desenho e de pinturas, atividades rítmicas com músicas, cuidados com o corpo e a saúde,
são recomendadas para as crianças que frequentam as creches e pré-escolas, e devem educar cuidar e proporcionar
brincadeiras contribuindo para o desenvolvimento da personalidade, conhecimento de si e dos outros, da linguagem oral e do
corpo e para a inclusão social da criança.

Seguindo este documento devo elaborar o meu planejamento buscando destacar minha função principal que é cuidar, educar e
brincar, solidificando desta forma, meu papel social possibilitando para as crianças o sucesso educacional, preservando o seu
bem-estar físico e estimulando os seus aspectos cognitivos, emocional e social. Permitindo assim, acompanhar minhas
crianças em seu desenvolvimento, considerando suas particularidades e ao mesmo tempo oferecendo-as suporte afetivo e
educativo, proporcionando as crianças situações prazerosas de descobertas e aprendizagem, com atenção ao seu
desenvolvimento integral, através de brincadeiras.

Ao refletir sobre a abrangência do sentido e do significado do processo de Educação inclusiva, estamos considerando a
diversidade de aprendizes e seu direito à equidade. Trata-se de equiparar oportunidades, garantindo-se a todos - inclusive às
pessoas em situação de deficiência e aos de altas habilidades/superdotados, o direito de aprender a aprender, aprender a
fazer, aprender a ser e aprender a conviver. (CARVALHO, 2005).

De acordo com Vygostky (1998), a brincadeira fornece, pois, ampla estrutura básica para mudanças da necessidade e da
consciência, criando um novo tipo de atitude em relação ao real. Nela aparecem à ação na esfera imaginativa numa situação
de faz de conta à criação das intenções voluntárias e a formação dos planos da vida real e das motivações volitivas
constituindo-se, assim, no mais alto nível de desenvolvimento pré-escolar.

Através das brincadeiras devo contemplar o cuidado, compreende-lo como parte integrante da educação, ou seja, cuidar de
uma criança em um contexto educativo demanda a integração de vários campos de conhecimentos, estar comprometido com o
outro, com sua singularidade, ser solidário com suas necessidades, confiando em suas capacidades, criando um vínculo entre
quem cuida e quem é cuidado, e quem cuida precisa deixar florescer o amor através de seu trabalho, condizente com as
palavras de Paulo Freire (2001), que não se pode falar de educação sem o amor.

Segundo Narodowski (2006), para Comenius a infância é o ponto de partida para o desenvolvimento adequado do ser humano:
[...] assim como uma árvore frutífera pode se desenvolver por si mesma, mas ainda silvestre e dando frutos também silvestres;
é preciso que, se devem dar frutos agradáveis e doces, seja plantada, regada e podada por um agricultor experiente. Do
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mesmo modo, o homem desenvolve-se por si próprio em sua figura humana (COMENIUS, 1997, p.45).

As estratégias utilizadas no dia-a-dia com as crianças favorecem um melhor desenvolvimento das crianças no ambiente
escolar, respeitando a cada nova etapa que possa surgir em suas vidas.

Procurarei refletir sobre minhas ações, comprometendo-me a desenvolver meus planejamentos e seminários dentro das
necessidades de minhas crianças, respeitando suas limitações e a realidade de cada uma. Desenvolverei um trabalho com
qualidade, comprometida com as crianças, mediando entre criança e conhecimento, permitindo que eles se integrem entre
eles. Trabalharei levando em consideração o que a criança já conhece, e partir desde conhecimento prévio, planejarei e
mediarei com o objetivo de atingir uma ampla visão de mundo e aprendizagem.

Trabalharemoscom contação de histórias, variando os gêneros textuais para que as crianças cresçam tomando gosto pela
leitura.

Quando a criança sentir, por um lado, que lhe dão a liberdade de se exprimir e que, por outro, a tipografia pode materializar o
seu pensamento para propagar, dá-se a abundância de textos e histórias. Não temam de início a leitura nem o comprimento
dos textos nem a sua complicação; procurem, sobretudo, não fazer dizer certas palavras que lhes pareçam mais cômodas de
ler. A criança sentiu o seu texto, ela lê-lo-á, ela retê-lo-á. (Freinet, 1978, p. 350).

Através de musicas, jogos, bolas e brincadeiras, utilizando materiais pedagógicos e materiais recicláveis. Explorarei o ambiente
da creche.

Fará parte de nossa rotina a roda da conversa, onde os alunos expressam sobre seu cotidiano, com perguntas e respostas,
sempre trabalhando com o saber ouvir e o esperar a hora de falar (limites e regras), sabendo respeitar o outro.

Brincaremos no pátio, parque externo, tanque de areia. Participaremos de teatro de fantoches, peças teatrais. Assistiremos
filmes educativos e iremos confeccionar brinquedos com recicláveis e brinquedos alternativos.

Adotaremos a sexta-feira como o dia do brinquedo de casa, onde as crianças poderão trazer de casa um brinquedo e
socializarem, aprendendo a compartilhar e cuidar do que é seu e do amigo.

No Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (RCNEI), a criança consegue se desenvolver com mais facilidade
através da ludicidade que está diretamente ligada com o educar, cuidar e brincar.

É no brincar que a criança conhece os diferentes vínculos entre as características do papel assumido, suas competências e as
relações que possuem com outros papéis, tomando consciência disto e generalizando para outras situações (RCNEI, 2001,
p.28).

Na educação infantil, a relação da professora com o grupo de criança e com cada um em particular é o tempo todo passa a ser
constante, por este motivo cria-se um vínculo afetivo muito grande, o educador serve de exemplo para a criança, construindo
um grande laço de respeito, carinho e amor.

Na teoria de Jean Piaget (1987), o cognitivo e o afetivo, os dois andam paralelos, incluem também sentimentos, interesses,
desejos, tendências, valores e emoções em geral.

O agrupamento III B do período da manhã, as crianças serão atendidas das 07:00 as 11:00 horas, são crianças na faixa etária
entre 3 a 5 anos de idade. Sendo assim também a faixa etária do agrupamento III F do período da tarde, das quais serão
atendidas das 13:00 as 17:00 horas.

Nossa prática de ensino é desenvolvida através de projetos realizados ao decorrer do ano letivo, de modo que as crianças
desenvolvam suas capacidades e expressem seus conhecimentos prévios.

Organizaremos nosso trabalho através de salas ambientes: Sala de linguagem, Raciocínio e Arte, onde desenvolveremos
inúmeras atividades relacionadas ao projeto, organizaremos e desenvolveremos nossos ambientes com cantinhos (atividade
de registro, jogos, massinha, faz de conta).

O projeto anual citado que iremos desenvolver neste ano letivo será: “Quanto Tempo o Tempo Tem”, que terá por objetivo,
criar e desenvolver a noção temporal, através de diferentes situações de aprendizagens, conhecerem o relógio e sua função,
desenvolverem a noção de horas e sua necessidade, perceberem a diferença entre dia e noite, conhecerem as estações do
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ano e perceberem que elas também iniciam e terminam em determinado tempo. Nosso projeto será dividido por trimestre:
Primeiro Trimestre: Linha do tempo de cada criança; Estações do ano verão e outono, suas influencias e hábitos; Olimpíadas e
paralimpìadas Rio 2016. Segundo Trimestre: Plantas – germinação, cultivo, colheita e manipulação; Estações do ano - outono
e inverno, suas influencias e hábitos; Sustentabilidade Água - seu ciclo no passado, presente e futuro. Terceiro Trimestre:
Estações do ano – primavera; Psicomotrocidade: Através de musicas: Animais: Criação e sua evolução desde os dinossauros;
Profissões diurnas e noturnas.

Também trabalharemos com projeto semanal “Sexta em cena”, visando alcançar uma formação consciente, organizada e uma
atitude reflexiva nas crianças atendidas pela unidade educacional, as professoras e orientação pedagógica desenvolverão um
projeto envolvendo as crianças nesta proposta de forma gradual. As apresentações serão semanalmente as sextas-feiras e
seus temas sempre adaptados às realidades e dificuldades apresentadas em sala de aula pelas crianças e ligados ao
desenvolvimento trimestral dos conteúdos do projeto anual, respeitando a faixa etária e o nível de entendimento das mesmas.

Além dos projetos que serão trabalhados por trimestres, teremos também, as semanas educativas, onde realizaremos junto
com as crianças, os seguintes temas: Alimentação, onde iremos conscientizar nossas crianças sobre alimentação saudáveis e
disperdicio. Monteiro Lobato, que teremos como objetivo trabalhar sua historia de vida, livros de sua autoria e seu amor pela
leitura infantil. Meio Ambiente e Coleta seletiva: conscientizar as crianças pela importância de cuidar do meio ambiente, sobre o
desperdício de água, poluição, queimadas e desmatamentos. Pipa sem cerol: conscientizar as crianças sobre o brincar com
segurança sem o uso de cerol. Semana da família: trabalhar com as crianças a importância da família, o amor e respeito que
devemos ter com os nossos familiares. Carlos Gomes ou teatro: Trabalharemos sobre sua vida e suas obras; Semana das
Crianças: Prepararemos uma semana especial para nossas crianças com muitas surpresas e emoções; Semana do idoso:
transmitir as crianças o carinho e respeito que devemos ter com os nossos idosos, mostrar sua importância para com a
sociedade e lição de vida. Semana do livro: Conscientizar nossas crianças sobre a importância da leitura.

Trabalharemos a cada final de semestre com a comemoração dos aniversariantes, mostrando as crianças, a importância da
vida.

Fará parte do nosso trabalho o auto servimento no café, almoço e jantar, trabalhando autonomia e o desperdício de alimentos.
Trabalharemos com as crianças com os alimentos crus, apresentando a elas e deixando com que as manuseiam e conheçam
sobre os benefícios do alimento.

O conhecimento de uma criança é constituído em movimentos de idas e vindas, portanto, são fundamentais que os professores
assumam o seu papel de mediadores na ação educativa, mediadores que realizem intervenções pedagógicas no
acompanhamento da ação e do pensamento individualizado infantil.

A intervenção dos adultos assume uma função de mediação entre a criança e a realidade e deve, portanto, ser gerida- através
da proposta de estímulos interessantes, diálogos, jogos de co-participação- de modo a deixar sempre o maior espaço possível
à fantasia e à inventividade das próprias crianças (C.M., 1995, p.71 apud GUIMARÃES, 1999, p.5).

Seguindo este pensamento, minha avaliação será contínua, através de observação diária do desenvolvimento das crianças,
interesse e participação. Serão feitos registros sobre essas avaliações no semanário, pois registrar se torna inevitável, assim
poderei aperfeiçoar cada vez mais meu trabalho e as práticas educativas.

Além das avaliações contínuas irei registrar meu trabalho através de fotos, relatórios, relatos das crianças e reuniões de pais.

O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (BRASIL, 1998), afirma que a avaliação deve ser uma prática
sistemática e contínua, tendo como principal objetivo a melhoria da ação educativa. Conforme a Lei nº. 9.394 que estabelece
as Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL, 1996), o ato avaliativo na Educação Infantil, deve ocorrer sem o objetivo
de promoção, mas com a finalidade de acompanhar o desenvolvimento integral da criança, em seus aspectos físico,
psicológico, intelectual e social.

Em cada término de semana educativa apresentaremos às famílias atividades desenvolvidas pelas crianças, através de
cartazes, maquetes e atividades de registro individual.
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AGRUPAMENTO III C/G - PROFESSORA LETICIA GOMES DA SILVA ARAÚJO

A educação de boa qualidade é construída a partir da participação, de processo de melhorias de creches e pré-escolas, que
exerce um papel transformador na sociedade. Processos esses que levam professores a integrar a comunidade, como realizar
práticas educativas e que respeitem os direitos das crianças, dando-lhes uma educação construtiva e democrática, no sentido
de que uma boa educação transforma o ser humano. Consequentemente a função na educação infantil é de promover e
assegurar o bem estar, o crescimento das crianças atendendo a suas necessidades e aos seus interesses respeitando a
cultura em que se encontra e, ainda ampliando permanentemente as fronteiras desse universo.

A brincadeira está diretamente ligada ao educar e ao cuidar, pois através de brincadeiras as crianças são estimuladas no seu
desenvolvimento. “A brincadeira favorece a autoestima das crianças, auxiliando-as a superar progressivamente suas
aquisições de forma criativa.”(Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil 1998, p. 27).

Para Piaget (1977, p.74) em dialogo, baseia- se na ideia da criança como:

[...] pesquisadora/exploradora que constrói o seu conhecimento pela experiência. Dá ênfase ao processo de interação
indivíduo-ambiente, procurando compreender os mecanismos mentais que o indivíduo utiliza para captar o mundo. O
desenvolvimento cognitivo individual se dá por constantes desequilíbrios e equilibrações causadas por mudanças internas do
indivíduo ou do ambiente. O equilíbrio ocorre por assimilação, ou seja, o indivíduo as estruturas que já tem para entender as
demandas, ou por acomodação, isto é, modificam-se as estruturas internas com a nova situação. Entende a criança como
"sujeito", atribui importância aos processos internos sem os quais o ambiente se torna ineficaz. Rejeita a concepção
meramente "acumuladora" da aprendizagem: esta é produzida não através de sequencias ordenadas em cada capacidade,
mas de conexões esquemas mentais.

As salas de aula da creche são amplas e bem arejadas onde as crianças tem muita facilidade em desenvolver as atividades
propostas. Fora as salas temos outros ambientes como quatro parques, um pátio com palco, um quiosque e dois tanques de
areia O nosso agrupamento III C/G envolve crianças de 3 a 6 anos. A maioria já frequentava a unidade escolar por isso foi
tranquilo o retorno das crianças. Sendo organizado desta maneira podemos desenvolver a socialização e interação entre as
crianças com idades diferentes e aprendizagens significativas. As salas foram formadas pela gestão e professores. Na volta as
aulas todas as crianças estavam felizes em reencontrar os amigos, são todos muito participativos e mostram interesse pelas
atividades propostas. Neste momento estão presentes as diversas formas de organização do trabalho, onde o trabalho
realizado proporciona sensações de acolhimento e segurança a as crianças. Essas crianças frequentam a unidade no período
da tarde das 13h00min ás 18h00min. A maioria já mora na redondeza da unidade, outras em bairros próximos, e muitas
também vem de van escolar.

Brincar com outras crianças é muito diferente de brincar somente com adultos. O brinquedo entre pares possui maior variedade
de estratégias de improviso, envolve mais negociações e é mais criativo (Sawyer, 1997). Assim, ao brincar com seus
companheiros, a criança aprende sobre a cultura em que vive ao mesmo tempo em que traz novidades para a brincadeira e
que significa esses elementos culturais. Aprende, também, a negociar e a compartilhar Segundo Vygotsky (1989) - um dos
autores que embasam teoricamente a proposta pedagógica de uma determinada creche - o brincar cria a chamadazona de
desenvolvimento proximal,impulsionando a criança para além do estágio de desenvolvimento que ela já atingiu. Ao brincar, a
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criança se apresenta além do esperado para a sua idade e mais além do seu comportamento habitual. Para Vygotsky, o brincar
também libera a criança das limitações do mundo real, permitindo que ela crie situações imaginárias. Ao mesmo tempo é uma
ação simbólica essencialmente social, que depende das expectativas e convenções presentes na cultura. Quando duas
crianças brincam de ser um bebê e uma mãe, por exemplo, elas fazem uso da imaginação, mas, ao mesmo tempo, não podem
se comportar de qualquer forma; devem, sim, obedecer às regras do comportamento esperado para um bebê e uma mãe,
dentro de sua cultura. Caso não o façam, correm o risco de não serem compreendidas pelo companheiro de brincadeira,
objetos e significados com as outras crianças.

O brincar também permite que a criança tome certa distância daquilo que a faz sofrer, possibilitando-lhe explorar, reviver e
elaborar situações que muitas vezes são difíceis de enfrentar. Autores clássicos da psicanálise, como Freud (1908) e Melanie
Klein (1932, 1955), ressaltam a importância do brincar como um meio de expressão da criança, contexto no qual ela elabora
seus conflitos e demonstra seus sentimentos, ansiedades desejos e fantasias.

"A brincadeira fornece, pois, ampla estrutura básica para mudanças da necessidade e da consciência, criando um novo tipo de
atitude em relação ao real. Nela aparece a ação na esfera imaginativa numa situação de faz de conta, a criação das intenções
voluntárias e a formação dos planos da vida real e das motivaçõesvolitivas, constituindo-se, assim, no mais alto nível de
desenvolvimento pré-escolar.” (Vygotsky)

Meu papel como professora é assumir um grande destaque para a aprendizagem da criança, pois ele é o mediador no
processo de aprendizagem e não apenas um indivíduo detentor de conhecimentos, isto porque, a relação professor e aluno é o
ponto de partida para um bom desempenho no processo de ensino- aprendizagem, pois nela estão inseridos elementos que
irão resultar em produtividade para ambas as partes. Partindo desse pressuposto, acredito que o professor é um agente
indispensável no processo de ensino- aprendizagem, pois ele deve agir intervindo e mediando a relação do aluno com o
conhecimento, isto é, atuando como elemento de ajuda na zona de desenvolvimento proximal, provocando avanços que não
ocorreram.··.

De acordo com Vygotsky, a sala de aula é, sem dúvidas, um dos espaços mais oportunos para a construção de ações
partilhadas entre os sujeitos. A mediação é, portanto, um elo, que se realiza numa interação constante no processo de ensino-
aprendizagem. Pode-se dizer também que o ato de educar é nutrido pelas relações estabelecidas entre professor-aluno. Nesse
sentido, a construção do conhecimento se dará coletivamente, portanto, sem ignorar a ação intrapsíquica do sujeito.

No dia a dia das crianças é realizado com o acolhimento das crianças na sala referência diversificando a maneira de entrada,
como por exemplo, um dia recebê-los com livros, outra massinha de modelar, músicas, roda, brinquedos pedagógicos,
fantoches, e outros sempre em grupos ou em duplas. Na ida para o refeitório cantaremos músicas infantis fazendo gestos e
muito mais, sempre perto um dos outros.

No refeitório estamos orientando as crianças a boa alimentação, que seria desde o comportamento de se portar quanto ao não
desperdiçar, e que nas salas antes de sairmos para o refeitório é feito um pequeno relato do espaço que iremos frequentar, e
que quando chegarmos lá nos acomodarmos nos banquinhos aguardando toda turma daquele horário programado a
chegarem, depois será cantado uma música e em seguida a oração, e todos receberão os alimentos nas mesas e se servirão.
Sendo assim acontecerá a integração entre as turmas, também nas festas de aniversariantes, desenvolvendo brincadeiras e
trocas de experiências, vivências desenvolvidas nas salas com recebimento de outras turmas.

Dando continuidade, desenvolveremos durante o ano atual o projeto das salas ambientes com a referência das Artes,
Raciocínio lógico e Linguagem, onde as crianças juntamente com a professora fazem rodízio de tempo em tempo determinado.
Os espaços são organizados com cantinhos de material disponíveis na sala e antes, os mesmos são organizados nos
armários. E antes de serem oferecidos nos cantinhos é feito uma roda para relembrarmos o combinado já feito em roda da
conversa, o que vamos manusear e aprender com este tipo de atividade e mesmo depois da atividade fazer uma roda
novamente para saber das crianças o que foi que deu certo e o que não deu, até mesmo para enriquecermos o nosso trabalho.

O projeto norteador tem como nome “Quanto tempo o tempo tem”, tendo como base vários objetivos sendo eles; que há um
tempo para cada coisa a se realizar e respeitando cada um deles... “Desenvolvemos também semanas educativas algumas já
foram realizadas como “Adaptação”, “Alimentação saudável “Monteiro Lobato”, “Meio Ambiente e Coleta seletiva”, “Pipa sem
cerol”, “Família”,Semana do teatro”, “Semana do Idoso”, “Semana da criança” e “Semana Educativa do Livro. E todas sextas
feiras são realizadas o Projeto Sexta em cena, com a participação das crianças, professores e monitores ondetodas as
crianças de toda a crechese encontram para participar da apresentação, é uma integração significante para todos, eles adoram
e sempre pedem para repetir as apresentações. Haverá a festa da família onde a creche fica aberta a sociedade onde as
mesmas participam com os seus familiares de atividades direcionadas e diversificadas nas salas com atividades de oficinas,
pinturas, musica contação de históriae outras.
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AGRUPAMENTO III D/H - PROFESSORA THALINE P PAIVA

Com base nas habilidades definidas para esta etapa da Educação Básica. Ressalta-se que as vivências definidas neste
documento fundamentam-se no Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (BRASIL, 1998), e em estudos
relacionados ao processo de aprendizagem nessa área, considerando as crianças no processo de construção do
conhecimento.

O professor em sua plenitude propiciando às crianças a oportunidade de exercer o seu direito a educação de qualidade e bons
encontros, em ambientes convidativos e possibilidades para escolhas. Levando a criança a construir o seu próprio
conhecimento através do brincar, o faz de conta, exploração do seu corpo, dos objetos, do espaço onde estará inserida, com
trocas de experiências e das relações com o outro no cotidiano escolar na vivencia com varias faixa etária de idade na turma
deste modo, o tema “Agrupamento”.

A proposta pedagógica para o agrupamento III D/H, leva em conta a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB
9.394/96, a Constituição Brasileira, o Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, o disposto nos Parâmetros Curriculares
Nacionais – PCN. Reconhecendo a importância das experiências vivenciadas na primeira infância e acreditando ser a
educação um direito da criança, valorizando à como ser único. Através da observação e sondagem inicial com a turma,
partindo dos saberes das crianças para desenvolver o planejamento e contemplar todos os aspectos da educação infantil.

Meu papel como professora é trabalhar com uma infinidade de potencialidade e possibilidades da existência humana. Essa é
uma característica da atuação docente mais requerida no universo da Educação Inclusiva, proposta desde a década de 1990.
Com o compromisso de respeitar, a diversidade e a diferença de cada criança, reconhecendo e compreendendo cada caso.
Nesse contexto no cotidiano escolar estarei a pensar, entender, organizar o espaço e planejamento pedagógico para receber
proporcionando um ambiente, acolhedor que respeite as limitações, dificuldades da criança que será inserida no agrupamento.

Levando-a descobrir, acreditar e desenvolver seus potenciais, garantindo-lhe uma educação de qualidade. Além disso, a
criança terá atendimento com a professora de Educação Especial que temos na unidade escolar. Os conteúdos e atividades
serão trabalhados gradativamente sem cobranças e limitações, a avaliação da criança inclusiva será processual, observação,
informações e participação na vida social, proporcionando a criança a sua auto avaliação e utilizando alguns instrumentos:
registro diários, portfólios, arquivos de atividades.

“Na escola inclusiva professores e alunos aprendem uma lição que a vida dificilmente ensina: respeitar as diferenças,
esse é o primeiro passo para construir uma sociedade mais justa”(MANTOAN,2005,p.24-26).

A autora Maria Teresa Eglér Mantoan, é uma das maiores defensoras da educação inclusiva no Brasil, apoio sua política em
defesa da inclusão. trabalharei durante o ano letivo de 2016, com ações pedagógicas a qual estabelecida com os objetivos e
conteúdos baseados no documento Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil. O atendimento educacional, numa
ação complementar à educação familiar e comunidade, com isso proporcionando o desenvolvimento infantil de forma global e
significativa.

“Art. 58. Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a modalidade de educação escolar, oferecida
preferencialmente na rede regular de ensino, para educando portadores de necessidades especiais”.

O AGIII D/H é composto inicialmente por 30 crianças entre meninas e meninos na faixa etária 3 à 5 anos. Algumas crianças já
freqüentavam o ano de 2015 e outras novas. As crianças no contexto socioeconômico e cultural são oriundas de classe média
baixa, as famílias moram algumas no mesmo bairro em casa próxima a creche e outras em bairros adjacentes algumas utilizam
de ônibus, carro e transporte escolar para freqüentar a creche.

A organização da turma foi realizada pela equipe de professoras em reunião no final do ano letivo 2015 com apoio da gestão,
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formando turmas aleatórias em faixa etária e gênero, conforme já mencionado com critério para escolha, quando á grau de
parentesco não permanecendo juntos na mesma turma, criança com inclusão os critérios observados nas escolhas de uma
turma com ambiente acolhedor, tranqüilo para atender a necessidade especial do educando. Para as famílias fica a opção de
escolha de período quando ainda existe a possibilidade. Permanência da criança na creche no período de 4 horas sendo DAS
7 as 11 horas no turno manhã e 13 as 17 horas no turno da tarde, com uma pedagoga Thaline Prado Paiva.

As instalações físicas da creche e local são amplo e apresenta condições adequadas de localização, acesso, segurança,
salubridade, iluminação, saneamento e higiene, com espaços destinados exclusivamente ao uso das crianças e dos
funcionários. Nele encontramos: salas ambientes de atividades, instalações sanitárias para crianças e adultos; espaço de
recreação livre em área coberta no pátio; espaço em área descoberta; área verde, quatro parques, um quiosque, dois tanque
de areia, casa de boneca, espaço para refeitório, sala da coordenação administrativa e sala da direção... Buscando no
cotidiano proporcionar um desenvolvimento e aprendizagem de forma significativa para a criança.

Realizaremos no ano letivo de 2016 Projetos, Semanas Educativas e atividades dirigidas, sendo o Projeto anual- “Quanto
tempo o tempo tem?”, que terá como objetivo: proporcionar a construção em relação ás noções de tempo e localização
temporal, estimulando a investigação e a busca pelo conhecimento através das atividades que serão propostas, tendo como
norteador o tempo, desenvolveremos o projeto dentro dos trimestre da seguinte forma- Primeiro trimestre: linha do tempo de
cada criança; Estações do Ano Verão e Outono e suas influências e hábitos; Olimpíadas e Paraolimpíadas Rio 2016. Segundo
Trimestre: Plantas-germinações, cultivos, colheita e manipulação; Estações do Ano Outono e inverno e suas influências e
hábitos; Sustentabilidade Água seu ciclo no passado, no presente e futuro. Terceiro Trimestre: bons hábitos de auto cuidado,
respeitar regras e combinados, desenvolver a oralidade com vários textos linguísticos; Espaço cultural: Local proposto para
desenvolvimento de diferentes gêneros musicais ao repertório infantil, explorarem instrumentos musicais e materiais artísticos,
valorizarem suas produções, bem como as de outras crianças e da Arte em geral; Natureza e Sociedade: Proporcionar ás
crianças, através deste espaço, a ampliação de suas experiências sobre o mundo social e natural, estabelecer relações com o
ambiente e as diferentes formas de vida.

Projeto Sexta em Cena: Objetivo de alcançar uma formação consciente, organizada, reflexiva na troca de experiência entre
educando e educador através da arte, do teatro, expressões corporais e artísticas do individual e coletivo do educando com a
turma na interação com os demais agrupamentos da creche em apresentações, organizadas semanalmente as sextas-feiras
em seus temas adaptados as propostas pedagógicas, realidades e dificuldades de cada turma respeitando a faixa etária da
criança.

Semanas Educativas: Alimentação; Monteiro Lobato; Meio Ambiente e Coleta Seletiva; Pipa sem Cerol; Mês da Família;
Carlos Gomes; Dia das Crianças; Idoso; Livro. Seguindo a Resolução SME nº 01/2016. As semanas Educativas foram
escolhidas em reunião com a equipe gestora da creche de acordo com a realizada de nossa clientela.

Em todos os projetos e Semanas Educativas serão finalizados com exposições no pátio aberto à família e comunidade.

Salas Ambientes – Linguagem, Raciocínio Lógico e Arte: Objetivo de realizar as atividades pedagógicas, acolhimento, rotina
diária das turmas, que serão planejadas e organizadas tendo os eixos norteados da educação infantil com múltiplas
linguagens, brinquedos e brincadeiras.

A organização do cotidiano com o cuidar e o educar será em todas as ações educacionais provendo experiências, mobilizando
criação e recriação de conhecimento e saberes. Nessa perspectiva, a sala da turma, por exemplo, possuirá a mesma
importância que outros espaços da creche, como o corredor, o banheiro, o entorno entre outros.

No período de adaptação e acolhimento as crianças em seus primeiros momentos na creche e a cada nova etapa escolar,
estarei proporcionando á todos a afetividade na relação de educador e educando. Durante este período realizaram diversas
atividades pedagógicas, afim de que conhecem e socializem o ambiente.

Estarei desenvolvendo o planejamento e organização pedagógicas, considerando a novidade constituída a cada vivencia da
criança. Os tempos e espaços serão reconstruídos juntamente com as crianças, estas aprendizagens estarão organizadas da
seguinte forma: Cuidar de si proporcionar vivências que possibilitem às crianças: familizar-se com a própria imagem corporal;
aprender a relacionar-se participando de situações, o pedirem ajuda etc.; sobre o meio ambiente: Guardar brinquedos e
materiais nos devidos lugares depois de utilizá-los nas atividades. Cuidar do entorno próximo e ter iniciativa de limpar o que
está sujo.

Aprendizagens voltadas à formação pessoal e social, brincar e imaginar, linguagem verbal: Oralidade, leitura e escrita;
Linguagem corporal: Expressividade, equilíbrio e coordenação; Linguagens artísticas: musical, teatral, visual; linguagem
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matemática: números e sistema de numeração utilizando contagem oral nas brincadeiras, noção de sucessor e antecessor,
grandezas e medidas, forma, espaço; linguagens culturais e natureza.

Cantinhos: terá como objetivo proporcionar a autonomia das crianças, conduzindo através da interação diária. Esses
cantinhos acontecerão em vários espaços da creche, dentro e fora da sala de aula de acordo com a rotina da turma. Os
cantinhos sempre terão diversidades na proposta á oferecer a criança. Em rodízio as crianças terão um tempo em cada
cantinho, durante o momento de atividade dirigida as crianças em grupos pequenos estarão esperando a professora aplicar as
atividades sendo: registro em portfólio da própria criança, confecção de lembrancinhas, cartazes, fantasias entre outros.

A divisão dos cantinhos acontecerá com diversificação na organização em idades, gêneros e quantidade da turma de acordo
com o objetivo a ser alcançado na proposta pedagógica.

“A sala precisa de espaço de arrumação visível e acessível ás crianças. As crianças precisam de espaço em que aprendam
com as suas próprias ações, espalhar, edificar, experimentar, fingir, trabalhar com os amigos, trabalhar sozinhas e em
pequenos e grandes grupos”.

(HOHMANN et al, 1979,p.51).

O planejamento pedagógico será registrado no semanário onde o mesmo será embasado nos projetos, semanas educativas,
pautas em reuniões de professoras, atendendo as necessidades de dificuldades e avanços da turma em seu processo de
desenvolvimento. O cotidiano terá rodízio de horário para usar os ambientes da creche com permanência de quarenta minutos.

A rotina acontecerá da seguinte forma: acolhida em sala ambiente com cantinhos, Roda de conversa em diferentes ambientes,
atividades pedagógicas no espaço interno/ externo, parque. A alimentação no refeitório terá orientações do comportamento no
local e com auto-serviço, orientando as crianças sobre a higienização das mãos; antes e depois das refeições, os tipos de
alimento saudável e desenvolvendo nas crianças o interesse em, manusear os utensílios, incentivando a experimentar todos os
tipos de alimentos, reconhecendo a importância de não ter desperdícios, estimulando o esperar à vez e autonomia no pegar os
utensílios e alimentos. Ao terminarem suas refeições as crianças colocaram o lixo nas lixeiras devidamente identificadas e
assim trabalhando a sustentabilidade; Após as refeições terão a higiene pessoal e bucal com a orientação em ensinar as
crianças, durante este momento os cuidados com a saúde e higiene pessoal.

Durante a rotina estarei proporcionando as crianças experiências em obter as noções de organização do espaço físico, assim
como organização dos pertences de cada criança, arrumar os brinquedos e armário ao terminar as atividades e matérias de
uso comum; desenvolver identidade; respeito a si ao próximo e meio ambiente; afetividade com todos; cooperação; diálogo;
paciência; responsabilidade e autonomia.

“Para que o faz de conta torne-se de fato, uma prática cotidiana entre as crianças é preciso que se organize na sala um espaço
para essa atividade, separado por uma cortina, biombo ou recurso qualquer, no qual as crianças poderão se esconder,
fantasiar-se, brincar, sozinhas ou em grupos, de casinha, construir uma nave espacial ou um trem etc.”

(BRASIL, V.3, 1998, p.49)

Sendo assim em determinadas atividades, estarei trazendo á sala a possibilidade do jogo e da brincadeira em um espaço
reservado para o momento do faz de conta, as crianças que se organizaram com a total liberdade de escolher jogos e
brincadeiras para o grupo. Desta maneira estarei mediando à aprendizagem da criança com o meio, quando necessário farei a
intervenção.

Em situações de conflitos na turma, estarei atuando com as crianças em resolver com dialogo entre os envolvidos orientandos
a verbalizarem seus sentimentos e retomando as regras da turma e respeito ao próximo, colocando a criança um pequeno
tempo de reflexão do ocorrido ao lado da professora para transformar a situação, utilizando o recurso de afetividade entre os
envolvidos com carinho e abraço. Bem como propor ações no cotidiano para amenizar os conflitos de brigas, mordidas e
indisciplina na turma e tornado o local de aprendizagem um ambiente de cooperação, em que o valor humano, ético, o
respeito, a dignidade e a integridade marquem as relações, contudo sem ferir a autonomia da criança, mas oportunizando sua
formação crítica dentro de um espaço escolar que possibilite seu crescimento.

A avaliação será continuam durante o semestre com a participação da família a partir da explicitação dos critérios de avaliação,
necessário compartilhando o que se espera da criança em cada fase do processo, bem como os seus potenciais, interesses,
necessidades. Após acompanhamento e prevenção de possíveis dificuldades a serem enfrentadas, futuramente, pela criança.
Estarei com olhar individual e coletivo de cada criança, em seu desenvolvimento, através de registro diário do desenvolvimento
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social, afetivo, físico, emocional, cognitivo e linguístico das crianças, sem comparações. Mais observando e respeitado a
expressão da individualidade de cada criança ao longo do ano letivo e ter levado em consideração o ritmo e o desejo de cada
criança, observando de que forma as crianças adquiriram conhecimento de si e do mundo por meio de habilidades sensoriais,
corporais e expressivas.

Referencias Bibliográficas:

Piaget, Vygotsky e Wallon: Teorias Psicogenéticasem Discussão, Yves de la Taille, Marta Kohl de Oliveira e Heloysa Dantas,
120 págs

Estudo do Sistema Montessori, Vera Lagoa, 192 págs., Ed. Loyola.

BRASIL.Ministério da Educação.Secretaria de Educação Especial.Lei n.7.853,de 24 de outubro de 1989.

BRASIL. Estatuto da Criança e do Adolescente no Brasil.Lei n. 8069,de 13 de julho de 1990.

MANTOAN,Maria Tereza Égler;MARQUES,Carlos Alberto. A integração de pessoas com deficiências: contribuições para
uma reflexão sobre o tema. São Paulo: Ed.SENAC,1997.

LEI Nº 9394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - 1996 Capitulo v da Educação Especial.
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4.11 - Plano de trabalho da Educação Especial.

Professora: Sandra Cavalini V. de Oliveira

As atuais leis que ampara a Educação Especial Inclusiva no Brasil estão em vigor com a finalidade de assegurar uma escola
com acesso e permanência para todos os cidadãos, com o objetivo de desenvolvimento integral das crianças em seus
aspectos físicos, psicológicos, intelectuais e sociais, sem qualquer tipo de preconceito ou discriminação. Entende-se por
Educação Especial a que oferece aquilo que a pessoa precisa, que atenda as necessidades peculiares de cada pessoa, que
contribua para o seu desenvolvimento, suas habilidades e desperte suas potencialidades.

A inclusão escolar tem início na Educação Infantil, uma vez que nessa etapa se constroem as bases tanto para os
conhecimentos quanto para a formação e desenvolvimentos global dos sujeitos. Sendo assim, o atendimento educacional
especializado de zero a três anos “[...] se expressa por meio de serviços de estimulação precoce, que objetivam aperfeiçoar o
processo de desenvolvimento e aprendizagem em interface com os serviços de saúde e assistência social.” (Brasil 2008, p.16).

Na década de 90, observamos enormes mudanças no cenário educacional, a começar pela inclusão de pessoas que não
tinham direito de fazer parte do universo escolar, entre eles o público alvo da Educação Especial: pessoas com deficiências,
transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades (Brasil, 2008).

Nosso país começou a compartilhar dessas mudanças ao participar da Conferência mundial sobre Necessidades Educativas
Especiais: acesso e qualidade, realizada em Salamanca, no ano de 1994, que teve como resultado a Declaração de
Salamanca, onde o Brasil assumiu o compromisso de incluir todas as crianças, independente de suas especificidades na
escola.

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

Pensando nisso, a proposta na Educação Infantil deve oferecer a todas as crianças sem discriminação condições para a
aprendizagem que ocorram através das brincadeiras advindas de situações pedagógicas intencionais ou aprendizagens
orientadas pelos professores.

Na visão de Vygotsky, o brincar colabora no pensamento infantil, mostrando que é no brincar, jogar que a criança revela seu
estado cognitivo, visual, auditivo, tátil e motor. A criança por meio da brincadeira constrói seu pensamento próprio.

Nos documentos como os Saberes e Práticas da Inclusão na Educação Infantil, diz que os cuidados com a infância é
fundamental para o desenvolvimento global da criança, sendo assim, os sistemas de ensino tem um grande desafio ao
organizar projetos pedagógicos que promovam a inclusão de todas as crianças. A LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional é bem clara quando diz que o desenvolvimento da educação e o compromisso com uma educação de qualidade, ao
introduzir orientação para o atendimento às necessidades educacionais especiais das crianças, deve ter início na Educação
Infantil.

A Unidade Educacional CEI Senador João de Medeiros Calmon é formado por três Agrupamentos, e nele encontram-se seis
crianças público alvo da Educação Especial, são três crianças do Agrupamento III, um menino autista que está aguardando
vaga para ser atendido na ADACAMP, uma menina que ainda não tem diagnóstico fechado e é atendida semanalmente na
APAE e um menino deficiente físico que está aguardando liberação da prótese da sua perna, e três do Agrupamento II uma
criança com hidrocefalia, uma cadeirante com paralisia cerebral é atendida semanalmente na APAE, e uma com atraso no
desenvolvimento neuropsicomotor,a etiologia do atraso ainda não está definida, está em investigação, e outras crianças estão
sendo observadas e avaliadas pela professora da sala e de Educação Especial para uma possível avaliação com profissionais
da educação e saúde. Quando se faz necessário também fazemos visitas nas instituições que essas crianças são atendidas.

A Unidade Escolar proporciona uma ampla participação da família/responsáveis na vida escolar das crianças público alvo da
Educação Especial, com horários marcados para esse atendimento com abertura para o diálogo, informações sobre o
desenvolvimento e necessidades de interesse em relação as nossas crianças.

O atendimento primeiramente acontece com a observação em sala de aula pela professora e monitoras com um levantamento
de suas potencialidades e dificuldades observadas pela equipe de sala, para futuras intervenções pedagógicas, no segundo
momento uma conversa com os familiares e com toda a Unidade Escolar, enfim, são elaboradas ações conjuntas ou
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individualizadas para essas crianças.

Os momentos de atendimento acontecem no decorrer da semana, sem horário fixo, mas com aviso antecipado ao professor
quando acontecerá a intervenção. Se surge alguma dúvida a qualquer momento sobre determinada criança e necessita de
troca de informações ou orientações junto ao professor especialista pode ser solicitado a qualquer momento adequando os
horários.

O trabalho conjunto com a equipe pedagógica, professor da sala, e Educação Especial, se dá através de encontros em
reuniões de TDC que acontecem duas vezes por semana, para esclarecimentos, trocas de informações, adequação de
atividades e projetos que estão sendo trabalhados, seja elas coletivas ou individualizadas. É importante que o professor
especialista conheça muito bem as potencialidades e dificuldades de cada um dessas crianças para adequar de acordo com
suas necessidades

Geralmente quando o professor recebe uma criança com necessidades especiais, parece que se sentem preocupados: como
trabalhar com determinada síndrome? Onde devo começar? Parece ser difícil no momento, mas basta que assuma essa
mediação entre professor-professor especialista, que tudo se organiza, e começam a transformar sua prática pedagógica, o
que enriquecerá muito o trabalho, ensinando e aprendendo ao mesmo tempo com essas crianças “especiais” em todos os
sentidos.

O papel do professor de Educação Especial é essencial para mediar situações de ensino-aprendizagem, junto ao professor
regente, que pode fornecer a ferramenta e orientação para que o mesmo possa desenvolver suas práticas educativas com a
criança com necessidades especiais. Esse professor especialista deve propor atividades que contribuam para a aprendizagem
de conceitos, além de propor situações vivenciais que possibilitem avanços significativos.

A avaliação dessas crianças público alvo da Educação Especial ocorrerá por meio de relatórios, atividades de registro, portfólio
individual as quais deverão conter os avanços, conquistas e também as dificuldades encontradas dentro de suas limitações,
pois sabemos que cada um tem um ritmo próprio e possui potencial diferente, respeitando o tempo de aprendizagem de cada
criança com o propósito de traçar novas metas, novos objetivos e novas intervenções para que as crianças possam adquirir
autonomia em seu cotidiano. É um processo contínuo e sistemático, mas tem que ser constantemente planejado para que
avancem no processo de construção de conhecimento.

Referências Bibliográficas:

VIGOTSKY, L.S. A formação social da mente: O desenvolvimento dos processos psicológicos superiores. São Paulo: Martins
Fontes, 1998. (Psicologia e Pedagogia).

BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: Adaptações Curriculares/Secretaria de
Educação Fundamental. Secretaria de Educação Especial - Brasília: MEC/SEF/SEESP, 1998.

DECRETO nº 657. Dispõe sobre o atendimento educacional especializado, 17 de setembro 2008

UNESCO. Declaração de Salamanca e linha de Ação sobre necessidades Educativas Especiais. Brasília: CORDE, 1994

BRASIL, Lei nº 9394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Diário Oficial da
República Federativa do Brasil, Brasília, DF,1996.
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4.12 - Plano de trabalho da Comissão Própria de Avaliação (CPA).

Não se aplica
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4.13 - Programas e Projetos desenvolvidos pela Unidade Educacional, contendo: profissional envolvido, tempo,
local, objetivos, metodologia e indicadores para avaliação.

PROJETO PROFISSIONAL ENVOLVIDO TEMPO LOCAL OBJETIVOS METODOLOGIA
INDICADORES DE
AVALIAÇÃO

ADAPTAÇÃO

EQUIPE GESTORA
PROFESSORES DOS
AGRUPAMENTOS
MONITORES
EQUIPE DE APOIO

DE 01 A 26 DE
FEVEREIRO

U.E.

DESENVOLVER NAS CRIANÇAS,
FAMÍLIAS E FUNCIONÁRIOS
SEGURANÇA E ACEITAÇÃO AO
NOVO AMBIENTE DE
CONVIVÊNCIA COLETIVA,
ESCOLA

ACOLHIMENTO DAS
CRIANÇAS E FAMILIAS AO
NOVO AMBIENTE
RECEPÇÃO E DESPEDIDA
DE FORMA AFETIVA
INTERAÇÃO COM OUTRAS
TURMAS E PROFISSIONAIS
ESTIMULO PARA
ESTABELECER O VINCULO
AFETIVO NA HORA DA
TROCA, BANHO, REFEIÇÕES
E SONINHO.

ACOMPANHAMENTO,
OBSERVAÇÃO E
REGISTRO DO EDUCADOR
EM RELAÇÃO AO
DESENVOLVIMENTODA
ATIVIDADE PROPOSTA,
EXECUÇÃO E AUTO
AVALIAÇÃO DOS
PROFISSIONAIS
ENVOLVIDOS.

SEMANA EDUCATIVA DA
ALIMENTAÇÃO

EQUIPE GESTORA
PROFESSORES DOS
AGRUPAMENTOS
MONITORES

DE 07 A 11 DE MARÇO U.E.

ALIMENTAÇÃO É FUNDAMENTAL
NO DESENVOLVIMENTO DA
CRIANÇA, PODENDO AJUDAR
AS CRIANÇAS A TEREM UMA
VIDA SAUDAVEL NO PRESENTE
E NO FUTURO COM QUALIDADE.
NESSA SEMANA AS CRIANÇAS
PODERÃO PERCEBER A
IMPORTANCIA DOS ALIMENTOS
ATRAVES DAS MUSICAS, RODA
DE CONVERSA, DE MANEIRA
LUDICA E DIVERTIDA.

palestras e filmes sobre o
assunto E UTILIZAÇÃO DE
FANTOCHES.

ACOMPANHAMENTO,
OBSERVAÇÃO E
REGISTRO DO EDUCADOR
EM RELAÇÃO AO
DESENVOLVIMENTODA
ATIVIDADE PROPOSTA,
EXECUÇÃO E AUTO
AVALIAÇÃO DOS
PROFISSIONAIS
ENVOLVIDOS.

SEMANA EDUCATIVA
MONTEIRO LOBATO

EQUIPE GESTORA
PROFESSORES DOS
AGRUPAMENTOS
MONITORES

DE 11 A 15 DE ABRIL U.E.
resgatar historias infantis onde
valorizam a família de forma
harmoniosa e divertida

LEITURA E APRESENTAÇÃO
DA BIOGRAFIA DE
MONTEIRO LOBATO E DE
SEUS PRINCIPAIS
PERSONAGENS E SUA
OBRA O SITIO DO PICA PAU
AMARELO ATRAVÉS DE
FILMES, TEATRO E
CARACTERIZAÇÃO DOS
PERSONAGENS.

ACOMPANHAMENTO,
OBSERVAÇÃO E
REGISTRO DO EDUCADOR
EM RELAÇÃO AO
DESENVOLVIMENTODA
ATIVIDADE PROPOSTA,
EXECUÇÃO E AUTO
AVALIAÇÃO DOS
PROFISSIONAIS
ENVOLVIDOS.

QUANTO TEMPO O
TEMPO TEM?

EQUIPE GESTORA
PROFESSORES DOS
AGRUPAMENTOS
MONITORES

O ANO TODO U.E.
Criar e desenvolver a noção
temporal, através de diferentes
situações de aprendizagem.

A PARTIR DA LEITURA DO
LIVRO “QUANTO TEMPO O
TEMPO TEM?” DE SOCORRO
MIRANDA INTEGRAR O
PROJETO AO PROJETO
PEDAGÓGICO TRIMESTRAL
DA UNIDADE.

ACOMPANHAMENTO,
OBSERVAÇÃO E
REGISTRO DO EDUCADOR
EM RELAÇÃO AO
DESENVOLVIMENTODA
ATIVIDADE PROPOSTA,
EXECUÇÃO E AUTO
AVALIAÇÃO DOS
PROFISSIONAIS
ENVOLVIDOS.

SEXTA EM CENA

EQUIPE GESTORA
PROFESSORES DOS
AGRUPAMENTOS
MONITORES

SEMANALMENTE AS
SEXTAS FEIRAS

U.E. E VISITA A
UM TEATRO

DESENVOLVER NO ALUNO O
DESEJO DE REALIZAR
ATIVIDADES TEATRAIS E LEVA-
LOS A SE RELACIONAR
SOCIALMENTE E DESENVOLVER
A LINGUAGEM.

CONTAR R RECONTAR
HISTORIAS ATRAVÉS DE
PEÇAS TEATRAIS FEITAS
PELAS CRIANÇAS.

ACOMPANHAMENTO,
OBSERVAÇÃO E
REGISTRO DO EDUCADOR
EM RELAÇÃO AO
DESENVOLVIMENTODA
ATIVIDADE PROPOSTA,
EXECUÇÃO E AUTO
AVALIAÇÃO DOS
PROFISSIONAIS
ENVOLVIDOS.

SEMANA EDUCATIVA
MEIO AMBIENTE

EQUIPE GESTORA
PROFESSORES DOS
AGRUPAMENTOS
MONITORES

16 A 20 DE MAIO

U.E.
E ESTUDO DO
MEIO NO
BOSQUE DOS
JEQUITIBÁS

Promover a conscientização e o
envolvimento dos alunos com
atividades em defesa da
sustentabilidade do nosso Planeta.

- Conversa informal sobre meio
ambiente, vegetação-plantas-
tipos de animais, poluição
ambiental, coleta de lixo,
reciclagem;
- Passeio pela comunidade e
visita a O BOSQUE;
- Fichas ilustradas;

- Confecção do livrinho –
“coleta seletiva de lixo”;
- Murais – meio ambiente,
plantas e suas partes, animais
terrestres - aquáticos - aéreos.

ACOMPANHAMENTO,
OBSERVAÇÃO E
REGISTRO DO EDUCADOR
EM RELAÇÃO AO
DESENVOLVIMENTODA
ATIVIDADE PROPOSTA,
EXECUÇÃO E AUTO
AVALIAÇÃO DOS
PROFISSIONAIS
ENVOLVIDOS.

SEMANA EDUCATIVA
PIPA SEM CEROL

EQUIPE GESTORA
PROFESSORES DOS
AGRUPAMENTOS
MONITORES

13 A 16 DE JUNHO

U.E.
E CAMPO DE
FUTEBOL AO
LADO DA
UNIDADE

Conscientizar as crianças sobre o
brincar com segurança sem o uso
de cerol. Orientar sobre o perigo de
soltar pipa perto de fios elétricos,
nas ruas, e sem a observação de
um adulto

ATRAVÉS DE
DRAMATIZAÇÕES E
ATIVIDADES LUDICAS
REPRESENTAR PARA A
CRIANÇA O PERIGO DO USO
DE CEROL.
CONSTRUÇÃO DE
CARTAZES COLETIVOS

ACOMPANHAMENTO,
OBSERVAÇÃO E
REGISTRO DO EDUCADOR
EM RELAÇÃO AO
DESENVOLVIMENTODA
ATIVIDADE PROPOSTA,
EXECUÇÃO E AUTO
AVALIAÇÃO DOS
PROFISSIONAIS
ENVOLVIDOS.

SEMANA DA FAMILIA

EQUIPE GESTORA
PROFESSORES DOS
AGRUPAMENTOS
MONITORES
EQUIPE DE APOIO

AGOSTO U.E.

promover a integração entre a
criança, família e escola,
desenvolvendo vínculos afetivos,
resgatando valores morais como
amor, respeito, responsabilidade,
cooperação, humildade,
honestidade, justiça e dignidade.

ATRAVÉS DOS DESENHOS
ANIMADOS “Os JETSONS” E
“OS FLINTSTONES” FAZER
COMPARAÇÃO DE
ATITUDES E VALORES DE
CADA FAMILIA NAS
DIFERENTES ÉPOCAS DO
CONTEXTO.
REUNIR AS FAMILIAS
ATENDIDAS PELA UNIDADE
EM UM DIA DE
CONFRATERNIZAÇÃO NA
UNIDADE.

ACOMPANHAMENTO,
OBSERVAÇÃO E
REGISTRO DO EDUCADOR
EM RELAÇÃO AO
DESENVOLVIMENTODA
ATIVIDADE PROPOSTA,
EXECUÇÃO E AUTO
AVALIAÇÃO DOS
PROFISSIONAIS
ENVOLVIDOS.
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SEMANA EDUCATIVA DO
TEATRO

EQUIPE GESTORA
PROFESSORES DOS
AGRUPAMENTOS
MONITORES

19 A 23 DE
SETEMBRO

U.E.

DESENVOLVER NO ALUNO O
DESEJO DE REALIZAR
ATIVIDADES TEATRAIS E LEVA-
LOS A SE RELACIONAR
SOCIALMENTE E DESENVOLVER
A LINGUAGEM.

CONTAR E RECONTAR
HISTORIAS ATRAVÉS DE
PEÇAS TEATRAIS FEITAS
PELAS CRIANÇAS.

ACOMPANHAMENTO,
OBSERVAÇÃO E
REGISTRO DO EDUCADOR
EM RELAÇÃO AO
DESENVOLVIMENTODA
ATIVIDADE PROPOSTA,
EXECUÇÃO E AUTO
AVALIAÇÃO DOS
PROFISSIONAIS
ENVOLVIDOS.

SEMANA EDUCATIVA DO
IDOSO

EQUIPE GESTORA
PROFESSORES DOS
AGRUPAMENTOS
MONITORES

03 A 07 DE OUTUBRO
U.E.
E VISITA A UM
ASILO

Ressaltar a importância dos avós,
resgatar o amor, o respeito e a
valorização dos idosos em família.

Será embasado no livro “Bisa
Bia, Bisa Bel” da escritora Ana
Maria Machado

ACOMPANHAMENTO,
OBSERVAÇÃO E
REGISTRO DO EDUCADOR
EM RELAÇÃO AO
DESENVOLVIMENTODA
ATIVIDADE PROPOSTA,
EXECUÇÃO E AUTO
AVALIAÇÃO DOS
PROFISSIONAIS
ENVOLVIDOS.
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