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1 - Caracterização da Unidade Educacional e seu entorno.

1.1 - Identificação da Unidade Educacional.

E0862 -Cei - Nave Mãe Rogério Leandro Portela Santana

Endereço: Rua João da Rocha n° 14 - Residencial São José

Cep: 13057 - 156

Tel (19) 32911767

email: diretoriasaojose@anabrasil.org

Horário de Funcionamento

7:00 - 18:00 - Agrupamento I e Agrupamento II

7:00 - 11:00 - Agrupamento III - Manhã

13:00 - 17:00 - Agrupamento III - Tarde

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos

Coordenadoria Setorial de Documentação

Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial do Município - DOM.

DECRETO Nº 18.645 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2015

(Publicação DOM 09/02/2015 p.1)

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEIS NAVES-MÃE E DE ESCOLA
DE ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS

O Prefeito do Município de Campinas, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º Ficam criados, no âmbito da Secretaria Municipal de Educação, as seguintes unidades Educação Infantil:

http://www.campinas.sp.gov.br/uploads/pdf/692850044.pdf
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I - CEI - Centro de Educação Infantil "Nave-Mãe Jardim Bassoli", localizado na Rua Wilson Romero, s/nº, Jardim
Bassoli;
II - CEI - Centro de Educação Infantil "Nave-Mãe Rubem Alves", localizado na Av. Paulo Provenza Sobrinho, s/nº,
Jardim Campos Elísios;
III - CEI - Centro de Educação Infantil "Nave-Mãe Jardim Ibirapuera", localizado na Rua Jornalista Marco Antonio
Quintas, s/nº, Jardim Ibirapuera;
IV - CEI - Centro de Educação Infantil "Nave-Mãe Governador Eduardo Henrique Accioly Campos", localizado na
Rua André Gabois, s/nº, Vila Esperança;
V - CEI - Centro de Educação Infantil "Nave-Mãe Gleba B", localizado na Rua João Caneas, s/nº, Loteamento
Gleba B;
VI - CEI - Centro de Educação Infantil "Nave-Mãe San Martin", localizado na Rua Rosa Maria Rosignolli Pereira,
s/nº, Residencial San Martin;
VII - CEI - Centro de Educação Infantil "Nave-Mãe Residencial Porto Seguro", localizado na Rua Nadalino
Colombini, s/nº, Residencial Porto Seguro;
VIII - CEI - Centro de Educação Infantil "Nave-Mãe Jardim São José", localizado na Rua Belmiro Costa, s/nº,
Residencial São José.

Art. 2º Fica criada, no âmbito da Secretaria Municipal de Educação, a Escola Municipal de Ensino Fundamental-
EMEF Fazenda Capuava, localizada na Rodovia Lix da Cunha - SP-73 ( Estrada Velha de Indaiatuba), km 16,
Jardim São Domingos.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Campinas, 06 de fevereiro de 2015
JONAS DONIZETTE

Prefeito Municipal
MÁRIO ORLANDO GALVES DE CARVALHO

Secretário De Assuntos Jurídicos
SOLANGE VILLON KOHN PELICER

Secretária de Educação

Redigido no Departamento de Consultoria Geral, da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos, nos termos do
protocolado administrativo nº 2015/10/3062, em nome de Supervisores do Núcleo de Legislação e Normas
Educacionais - SME, e publicado na Secretaria de Chefia de Gabinete do Prefeito.

MICHEL ABRÃO FERREIRA
Secretário-Chefe de Gabinete do Prefeito

RONALDO VIEIRA FERNANDES
Diretor do Departamento de Consultoria Geral
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1.2 - Histórico da Unidade Educacional.

No ano de 1999, surge em Campinas o bairro Residencial São José, localizado na região Sudoeste, com pouca
infraestrutura e foi somente com o apoio da COHAB que o bairro iniciou o seu desenvolvimento.

O bairro era caracterizado somente pela divisão dos lotes, inicialmente 230 terrenos, que foram distribuídos para
uma população de baixa renda.

Com o passar dos anos e com dificuldades deu-se início a construção de pequenas casas, surgindo em seguida a
necessidade de alguns moradores montarem pequenos comércios.

Um dos primeiros moradores conhecido como Silvano abriu o primeiro mercadinho onde era comercializado
apenas produtos básicos. Aos poucos o bairro estava entrando no processo de urbanização. Os moradores criaram
uma comissão de representantes do bairro onde se uniram com o objetivo de trazer melhorias para o bairro como,
asfalto, escola, entre outros.

No governo Alckmin foi liberada uma verba à prefeitura onde favoreceu a diminuição nos valores das parcelas,
dando oportunidades aos moradores de até quitarem seus terrenos. Os que não quitaram tiveram uma diminuição
significativa nas parcelas, que de R$ 120,00 chegaram até R$ 25,00 mensais.

O bairro teve outra grande conquista que foi o asfalto, melhorando muito para os moradores e modificando o
aspecto do bairro, onde mais tarde, surgiram linhas de ônibus para atender aos moradores que antes dependiam de
apenas 1 linha.

Entre os anos de 2002 até 2004 o bairro já disponibilizava de uma escola grande que atendia a necessidade dos
moradores e até mesmo dos bairros vizinhos.

Hoje, o bairro já possui uma boa infraestrutura atendendo aos moradores, onde há chances de melhorias.

No dia 24 de Junho de 2016 as 10:00 hs da manhã foi inaugurado o Centro de Educação Infantil CEI Bem Querer
Pastor Rogério Leandro Portela Santana, localizado no bairro Residencial São José em Campinas.

Esse é um projeto administrado pelo ANA (Associação Nazarena Assistencial) em parceria com a prefeitura
municipal de Campinas, com o objetivo de realizar um trabalho de cuidado, proporcionando o desenvolvimento
integral da criança em parceria com seus familiares.

O evento contou com a presença do senhor prefeito Jonas Donizete, a então secretária de educação Solange, o
presidente do ANA senhor Osvaldo Bueno, o diretor da unidade inaugurada senhor Diego Cardoso, o deputado
senhor Paulo Freire representando a família do homenageado que dá o nome a unidade.

E também o presidente emérito e idealizador do ANA Reverendo Lazaro Aguiar Valvassoura.

A unidade tem capacidade de atendimento para 370 crianças na faixa etária de 4 meses a 5 anos dando início em
suas atividades no dia01 de Agosto de 2016.

http://pponlinesme.campinas.sp.gov.br
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Inauguração com o Prefeito Jonas Donizete - 24/06/2016

Entrada da Unidade 

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

O CEI – Bem Querer Pastor Rogério Leandro Portela Santana localizado à rua João da Rocha nº 14 - Residencial São José,
bairro caracterizado com uma boa infraestrutura que atende as necessidades da comunidade: saneamento básico,
pavimentação das ruas, coleta de lixo, rede elétrica, rede de internet, educação infantil, ensino fundamental e médio, transporte
publico. Diante dos dados colhidos através de questionários socioeconômicos enviados para as famílias dos alunos e também
das informações obtidas no ato da matricula As principais áreas de atuação profissional dos moradores são: serviços gerais;
autônomos ; vendedores; cuidadores e prestadores de serviço em geral. O perfil de escolaridades dos moradores em boa parte
é de nível fundamental completo. As atividades sociais mais comuns são: cinema; shopping (Bandeiras , Unimart. Campinas
Shopping) e informações por meio de TV e internet. Na unidade escolar até o momento não existe demanda para educação
especial.

Em 2018 a unidade possui duas salas de agrupamento 1, duas salas de agrupamento misto I//II, 3 salas de agrupamento II e 4
salas de agrupamento 3, sendo duas no periodo da manhã e duas no periodo da tarde.

http://pponlinesme.campinas.sp.gov.br
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1.4 - Ações intersetoriais em que a escola está envolvida.

Ações intersetoriais em que a escola está envolvida

Posto de Saúde União dos bairros

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

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

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

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

Serão encaminhadas para atendimento no consultório do Posto de Saúde as crianças que apresentarem necessidade
de um tratamento não só preventivo, mas de intervenção.

http://pponlinesme.campinas.sp.gov.br
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1.5 - Infraestrutura predial, recursos físicos e materiais/equipamentos

Infraestrutura predial, recursos físicos e materiais/equipamentos

Dos recursos físicos, a Unidade Educacional possui:

a) espaço destinado à área administrativa composto de:

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

computador, impressoras, este mesmo espaço é utilizado para o atendimento aos pais e responsáveis.

Sala da coordenação

Sala da direção

Almoxarifado

Dois banheiros

b) espaço interno uso comum:

Sala Multiuso: este espaço localizado na entrada do estabelecimento anteriormente erautilizado na
realização de atividades diversas como: projeção de filmes, ou vídeos, espaço para biblioteca com acervo de
livros para empréstimo e de consulta dos educadores, composta por mesas, armários de aço, TV, DVD,
aparelho de som com CD, data show e lousa, mas com a necessidade de atender a grande demanda do AGIII
e nos adequar a 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
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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

09 salas de aula sendo 04 salas adaptadas para bebês, com lavatórios e banheirosadaptados

02 banheiros adaptados para portadores de necessidades especiais

Área externa com gramado

http://pponlinesme.campinas.sp.gov.br
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1.6 - Quadro das salas de aulas com os respectivos horários de ocupação de cada turma.

Quadro de salas de aulas com os respectivos horários de ocupação de cada Turma

ESPAÇO
FÍSICO

TURMA
ATENDIDA

HORÁRIO DE
ATENDIMENTO

SALA 1 AG 1 B 7h às 18h

SALA 2 AG I A 7h às 18h

SALA 3 AG I/II A 7h às 18h

SALA 4 AG I/II B 7h às 18h

SALA 5 AG II C 7h às 18h

SALA 6 AG II B 7h ás 18h

SALA 7
AGIII B
AGIII D

7h ás 11:00 hs
13h ás 17:00 hs

SALA 8
AG III A
AG III C

7h ás 11:00 hs
13h ás 17:00 hs

SALA 9 AG II A 7:00 as 18:00

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


Prefeitura Municipal de Campinas
Secretaria Municipal de Educação

http://pponlinesme.campinas.sp.gov.br
Pág.: 11/99

14/05/2019 às 13:49:57

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

Agrupamento I,II,III

Jornada Semanal de Trabalho Docente 22 h

DISTRIBUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA SEMANAL

CARGA HORÁRIA HORÁRIO 2ª FEIRA 3ª FEIRA 4ª FEIRA 5ª FEIRA 6ª FEIRA TOTAL

TRABALHO COM A
TURMA

7h – 11h
(Periodo Manhã)
13h - 17 h
(Periodo Tarde)

4h 4h 4h 4h 4h 20h

REUNIÃO
PEDAGÓGICA

11h – 13h 2 h

TOTAL 4h 4h 6h 4h 4h

Nome Período de atuação Formação
Carga Horária

Semanal
Agrupamento

Adriana Cristina Conceição de Freitas Manhã Pedagogia 22 hs I/II B

Bruna Vengres Camacho Manhã Pedagogia 22 hs I/II A

Denise Cristina Pereira Ramos Manhã Pedagogia 22 hs III B

Juliana Poli Gumiero Manhã Pedagogia 22 hs III A

Keila Arielle Pereira Manhã Pedagogia 22 hs III D

Mayara de Oliveira Bernardo Torres Manhã Pedagogia 22 hs II B

Michelly Silvia de Oliveira Manhã Pedagogia 22 hs I A

Tatiana Luma Nogueira Manhã Pedagogia 22 hs II C

Tatiane Tarello Cinack dos Santos Tarde Pedagogia 22 hs III C

Thais Bortoloto Moreira Tarde Pedagogia 22 hs I B

Valéria Oliveira Bazanela Manhã Pedagogia 22 hs II A

http://pponlinesme.campinas.sp.gov.br
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1.7.2 - Quadro de horário de monitores e agentes de educação infantil.

Equipe de Agentes de Educação Infantil

Nome Formação Carga Horária Agrupamento

Amanda Priscila da Silva Ensino Médio 40 hs I A

Ana Caroline Vital Saturnino Ensino Médio 40 hs I B
Carla Cristina do Rosário Jaqueta Ensino Médio 40 hs I/II B

Cleonice Gomes Santana Ensino Médio 40 hs I/II B

Crislaine Nascimento da Silva Ensino Médio 40 hs II B

Daniela Fernanda Vigilato Ensino Médio 40 hs I/II A

Diane Cristina de Sousa Ribeiro Ensino Médio 40 hs Volante

Edilene Garcia Ramos Farias Superior Completo 40 hs Volante
Edvane Lacerda de Souza Matias Ensino Médio 40 hs I I B

Ilsa Aparecida Bernardes Silva Ensino Médio 40 hs I A

Jaqueline Silveira Hernandes Ensino Médio 40 hs II C
Michele Inaia Aparecida Constantino Ensino Médio 40 hs Volante

Milane Cristina da Silva Mauricio Alves Ensino Médio 40 hs I /II A

Naiane Rodrigues Santiago Ensino Médio 40 hs II A

Nilva Conceição da Silva Pacharra Ensino Médio 40 hs I/II A

Noádia dos Santos Esquivel dos Santos Ensino Médio 40 hs I A

Noemia Passos Gonçalves Ensino Médio 40 hs II A

Patricia Souza Silva Ensino Médio 40 hs I/II A

Sandra Velma Souza da Costa Ensino Médio 40 hs I A

Thais Gonçalves Corrêa Ensino Médio 40 hs II C

Viviane Almeida de Araújo Ensino Médio 40 hs I/II A

MONITOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Agrupamentos : AG I A, AG I B, AG I/II A

Jornada Semanal de Trabalho Docente 40hs

Distribuição da Carga Horária Semanal

Horário 2ª Feira 3ª Feira 4ª Feira 5ª Feira 6ª Feira

Trabalho com a Turma 7h - 16:30 7h - 16:30 7h - 16:30 7 h- 16:30 7 h - 16:30

Período do Almoço 1 h e 30 min. 1h e 30 min. 1h e 30 min. 1h e 30 min. 1h e 30 min.

MONITOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Agrupamentos : AG I A, AG I B, AG I/II A / AGII B, AGII C, AGII A, AGI/II B

Jornada Semanal de Trabalho Docente 40hs

Horário 2ª Feira 3 ª Feira 4 ª Feira 5 ² Feira 6ªFeira

http://pponlinesme.campinas.sp.gov.br
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Trabalho com a Turma 8:00 - 17:30 8:00 - 17:30 8:00 - 17:30 8:00 - 17:30 8:00 - 17:30

Periodo do Almoço 1 h e 30 min. 1 h e 30min. 1h e 30 min. 1 h e 30 min. 1h e 30 min.

MONITOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Agrupamentos: AG I A, AG I B, AGI/II A / AG II B, AG II C, AG II A, AG I/II B

Jornada Semanal de Trabalho Docente 40hs

Horário 2ª Feira 3ª Feira 4ª Feira 5ª Feira 6ª Feira

Trabalho com a Turma 8:30 - 17:30 8:30 - 17:30 8:30 - 17:30 8:30 - 17:30 8:30 -17:30

Periodo do Almoço 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h

MONITOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Agrupamentos: AG II B, AG II C, AG II A, AG I/II B

Jornada Semanal de Trabalho Docente 40hs

Horário 2ª Feira 3ª Feira 4ª Feira 5ª Feira 6ª Feira

Trabalho com a Turma 7h - 17 hs 7h - 17hs 7hs - 17hs 7hs - 17 hs 7hs - 17 hs

Período do almoço 2 h 2 h 2 h 2 h 2h

MONITOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Agrupamentos: AG II B, AG II C, AG II A, AG I/II B

Jornada Semanal de Trabalho Docente 40hs

Horário 2ª Feira 3ª Feira 4ª Feira 5ª Feira 6ª Feira

Trabalho com a Turma 8 h - 17:30 8 h - 17:30 8 h - 17:30 8h - 17:30 8 h - 17:30

Periodo do almoço 1 h e 30 min 1 h e 30 min 1 h e 30 min 1h e 30 min 1h e 30 min

MONITOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Agrupamentos: AG I A, AG I B, AGI/II A / AG II B, AG II C, AG II A, AG I/II B

Jornada Semanal de Trabalho Docente 40hs

Horário 2ª Feira 3ª Feira 4 ª Feira 5 ª Feira 6 ª Feira

Trabalho com a Turma 9 h - 18:00 hs 9h - 18:00 hs 9 h - 18:00 hs 9 h - 18:00 hs 9 h - 18:00 hs

Periodo do almoço 1 h 1h 1 h 1 h 1 h

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


Prefeitura Municipal de Campinas
Secretaria Municipal de Educação

http://pponlinesme.campinas.sp.gov.br
Pág.: 14/99

14/05/2019 às 13:49:57

1.7.3 - Quadro de horário da equipe gestora.

Quadro de horário da Equipe Gestora

Nome Função Formação Carga Horária Semanal

Marcia Souza Germano Coordenadora Pedagógica Pedagogia 40 hs

Diego Fabiano Cardoso Diretor Educacional Pedagogia 40 hs

Distribuição da carga Horária Semanal - Coordenadora Pedagógica

2ª Feira 3ª Feira 4ª Feira 5ª Feira 6ª Feira

Horário 7hs - 17 hs 7hs - 17 hs 7hs - 17 hs 7hs - 17 hs 7hs - 17hs

Horário de Almoço 11:00 - 13:00 hs 11:00 - 13:00 hs 13:00 - 15:00 hs 11:00 - 13:00 hs 11:00 - 13:00 hs

Distribuição da carga Horária Semanal - Diretor Educacional

2ª Feira 3ª Feira 4ª Feira 5 ª feira 6ª Feira

Horário 8 hs - 18 hs 8 hs -18 hs 8 hs -18 hs 8 hs - 18 hs 8 hs - 18 hs

Horário de Almoço 12 hs - 14 hs 12 hs - 14 hs 12 hs - 14 hs 12 hs - 14 hs 12 hs - 14 hs
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1.7.4 - Quadro de horário de funcionários.

Profissionais que atuam na unidade educacional

MÓDULO DE PROFISSIONAIS

Nº CARGO Jornada Horario Semanal FORMAÇÃO

1 DIRETOR EDUCACIONAL
40 HORAS
8:00 - 18:00 hs

LIC. PEDAGOGIA

1 COORD./ ORIENTADOR PEDAGÓGICO
40 HORAS
7:00 - 17:00 hs

LIC. PEDAGOGIA

CARGO Nº PROFISSIONAIS
JORNADA
Horário Semanal

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 11

22 HORAS
7:00 - 11:00 hs
(Professoras - Manhã)
13:00 - 17:00 ,
(ProfessorasTarde)
(TDC - Toda QuartaFeira )
11:00 - 13:00 hs

LIC. PEDAGOGIA

CARGO
CAPACIDADE DE
ATENDIMENTO DA
UNIDADE

Nº DE PROFISSIONAIS JORNADA

MONITOR DE EDUCAÇÃO
INFANTIL

327 Alunos 22

40 HORAS
7:00 - 16:00
7:30 - 17:30
8:00 - 17:30
8:30 - 17:30
9:00 - 18:00

ENSINO MÉDIO
COMPLETO

Auxiliar Administrativo 1
40 horas

7:00 - 17:00hs
Ensino Médio Completo

Porteiro 1
40 horas

9:00 hs - 18:00 hs
Ensino Médio Completo

Cozinheira 2
40 horas

7:00 - 16:00 hs
Ensino Médio Completo

Auxiliar de Cozinha 2
40 horas

7:30 - 16:30 hs
Ensino Médio Completo

Servente 4

40 horas
7:00 - 16:30
8:00 - 17:30
8:00 - 18:00
8:30 - 18:00

Ensino Médio Completo
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1.8 - Composição dos colegiados da Unidade Educacional

Colegiado composto conforme legislação: Lei n° 6.662 de 10 de Outubro de 1991 publicada no D.O.M em
11/10/1991

Conselho de Escola CEI: Pastor Rogério Leandro Portela Santana

Docentes:

1 - Adriana Conceição Freitas Oliveira

Especialista:

1 - Márcia Souza Germano

Demais Funcionários:

Crislaine Nascimento da Silva1.
Fernanda Crisitina Diniz2.
Helen Ticiane Sabino Pires3.
Ilsa Aparecida Bernardes Silva4.
Carla Cristina do Rosário Jaqueta5.
Milane Cristina da Silva Mauricio Alves6.
Amanda Priscila da Silva7.

Pais de Alunos:

1 - Aline Alves Norato

2 - Michelly Silvia de Oliveira

3 - Fabiana Grazielle Batisita

4 - Grazielle Silva de Barros Borges

5 - Jaqueline Zagoto Bosso

6 - Andréia Brito de Medeiros

7 - Aline da Silva Rocha

8 - Juliana Santana

9 - Priscila Nobre

10 - Melaine Vieira Pinheiro Cerqueira
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2 - Avaliação institucional participativa

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

C E I NAVE MÃE: ROGÉRIO LEANDRO PORTELA SANTANA

Para as crianças alcançarem os objetivos propostos em 2017, enfrentamos algumas dificuldades como: Um
grande número de projeto para ser realizado, falta de Autoconhecimento, falta de autonomia para realizar a
higiene pessoal, falta de coordenação motora fina e a dificuldade em compartilhar os materiais utilizados.
Durante o decorrer de 2017 recebemos as crianças do agrupamento ll com dificuldade em realizar sua
higiene pessoal, trabalhamos autonomia da mesma, mas percebemos que é necessário dar continuidade no
trabalho realizado em 2018.
Afalta de interesse da família, recursos didáticos, demanda a curto prazo para entregas e a falta de interesse
do próprio aluno.
Falta de relação de escola com a família, essa comunicação sem eficácia interfere no desenvolvimento dos
alunos. Falta de material, recursos e equipamentos adequados.
Notou-se a falta de amparo ou preparação eficiente quanto a atenção especial aos alunos com mais
indisciplina e aparente necessidade de assistência especializada.
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2.2 - Relatório de avaliação institucional abordando os seguintes aspectos:

2.2.1 - Processos de ensino e aprendizagem.

C E I NAVE MÃE: ROGÉRIO LEANDRO PORTELA SANTANA

AG3

O objetivo proposto para o agrupamento lll era contemplar os campos de conhecimento das crianças através dos
eixos pré-estabelecidos no referencial curricular nacional da educação infantil, desenvolvendo sua identidade e
autonomia, a fala, a escrita e coordenação motora ampla e fina, assim tornando-os crianças pensantes, criativas e
participantes em nossa sociedade.

Na realização dos projetos desenvolvidos conseguimos alcançar os objetivos propostos. No projeto Identidade e
autonomia desenvolvemos nas crianças o conhecimento da sua identidade e cuidados com a higiene, no projeto
Monteiro Lobato resgatamos a literatura brasileira, trabalhando a leitura e desenvolvendo da fala e da escrita, no
projeto música desenvolvemos a coordenação motora ampla através dos ritmos musicais e dos movimentos, no
projeto Meio Ambiente desenvolvemos nas crianças a conscientização da preservação do meio ambiente.

Em 2017 enfrentamos algumas dificuldades para atingir nossa proposta pedagógica como: Falta de autonomia das
crianças, falta de material pedagógico e quantidade excessiva de projetos.

Para as crianças alcançarem os objetivos propostos em 2017, enfrentamos algumas dificuldades como: Um grande
número de projeto para ser realizado, falta de Autoconhecimento, falta de autonomia para realizar a higiene
pessoal, falta de coordenação motora fina e a dificuldade em compartilhar os materiais utilizados.

Durante o decorrer de 2017 recebemos as crianças do agrupamento ll com dificuldade em realizar sua higiene
pessoal, trabalhamos autonomia da mesma, mas percebemos que é necessário dar continuidade no trabalho
realizado em 2018.

AG2

Quais foram os objetivos propostos para o agrupamento trabalhado em 2017?

O professor assumir o papel de mediador entre a criança e o mundo, diante dos objetivos propostos que foram
assimilados pelas crianças de forma produtiva pensando sempre no seu desenvolvimento. Com base onde o aluno
consiga construir o seu próprio conhecimento, permitindo uma socialização maior, construindo dessa forma sua
identidade e autonomia.

Quais objetivos foram alcançados?

Todos os objetivos foram alcançados buscamos dentro dos projetos solucionar nossas dificuldades ou até mesmo as
dificuldades que podem vir a surgir pela frente, realidade na qual a comunidade vive. Buscamos uma perspectiva
de médio a longo prazo, confiando sempre no trabalho realizado por nós e pela equipe.

Quais dificuldades foram enfrentadas para realizar o trabalho e atingir os objetivos planejados?

A maior dificuldade que enfrentamos é a falta de interesse da família, recursos didáticos, demanda a curto prazo
para entregas e a falta de interesse do próprio aluno.
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Quais foram as dificuldades que as crianças enfrentaram para realizar os objetivos propostos?

Falta de relação de escola com a família, essa comunicação sem eficácia interfere no desenvolvimento dos alunos.
Falta de material, recursos e equipamentos adequados.

Que lacunas ficaram no trabalho pedagógico, que precisam ser retomadas em 2018?

Notou-se a falta de amparo ou preparação eficiente quanto a atenção especial aos alunos com mais indisciplina e
aparente necessidade de assistência especializada.

AG 1

Quais foram os objetivos propostos para o agrupamento trabalhado em 2017?

- O agrupamento I, teve como objetivo, proporcionar o desenvolvimento de cada criança da forma mais segura e
acolhedora possível, tornando o ambiente escolar um espaço seguro, estimulante, repleto de descobertas, buscando
através do trabalho pedagógico, instigar, aguçar seus sentidos, trabalhar o sensorial, a psicomotricidade e
coordenação motora global.

Quais objetivos foram alcançados?

- Dentro das especificidades, respeitando o tempo e desenvolvimento de cada criança e de cada turma, os objetivos
para o agrupamento foram alcançados. Todos os pontos principais propostos foram colocados em prática dentro das
salas e tiveram em sua maioria uma resposta positiva dos alunos.

Quais dificuldades foram enfrentadas para realizar o trabalho e atingir os objetivos planejados?

- As dificuldades no trabalho do agrupamento I no ano de 2017 foram a falta de recurso e materiais para realizações
de determinadas atividades diferenciadas e a ausência de uma integração maior no contato e convívio família e
escola.

Quais foram as dificuldades que as crianças enfrentaram para realizar os objetivos propostos?

- Com a falta do contato e convívio da família dentro da escola, alguns reflexos puderam ser notados, a família sem
grandes informações sobre o que estava sendo trabalhado, e sem grandes abertura para participações, fez com que
um aparente desinteresse por parte da família despertasse em relação as crianças, causando impactos no dia-dia dos
alunos na escola.

- Quais lacunas ficaram no trabalho pedagógico que precisam ser retomadas em 2018?

- Proporcionar trabalhos e oportunidades para que a família possa estar dentro do ambiente escolar juntamente com
os alunos em atividades diárias, proporcionando assim além da importante integração família e escola, a maior
compreensão, confiança e respeito dos familiares quanto a rotina escolar.
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2.2.2 - Cumprimento das metas da Unidade Educacional.

Em 2017 as metas propostas em sua grande maioria foram atingidas, tais como; oferecer um maior feed beck para
os funcionários, o que resultou em uma maior qualidade no trabalho e liberdade para resolução de conflitos entre as
equipes. Foram realizadas reuniões visando também aprimorar a comunicação, entretanto o trabalho em 2017 para
esse tema precisa ser aprimorado em 2018, pois a comunicação obteve melhora, porém, não o suficiente.

Na equipe docente em 2017 a proposta foi estimular o aprimoramento do trabalho em sala e o crescimento
profissional. No TDC (Trabalho Docente Coletivo) foram abordados temas atuais por meio de leitura de artigos e
também de análise de situações ocorridas no ambiente escolar. Visando proporcionar as professoras autonomia para
desenvolver atividades fora da sala de aula e consequentemente oferecer as crianças a oportunidade de explorar os
demais ambientes e diminuir o índice de mordidas.

A meta foi atingida, porém em 2018 o trabalho precisa ser apurado, pois o aperfeiçoamento deve ser constante para
que o trabalho seja mais relevante e significativo para crianças. Ainda relacionado a equipe docente, em 2017 foi
obtido um número maior de títulos de gênero infantil; e também um maior número de materiais pedagógicos.

A participação e frequência dos pais que compõem o conselho de escola, foi um ponto que em 2017 foi melhorado,
ou seja, a participação foi maior e a frequência também.

Entretanto a proposta do auto servimento não foi atingida, foi realizado um trabalho inicial, mas devido à ausência
de funcionários da cozinha e novas adequações na rotina de preparação dos alimentos, a proposta foi prorrogada
para 2018.
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2.2.3 - Projetos desenvolvidos.

CEI – ROGÉRIO LEANDRO PORTELA SANTANA

ASSOCIAÇÃO NAZARENA ASSISTENCIAL BENEFICENTE – ANA

RELATÓRIO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS

Projetos

Projeto Adaptação

O objetivo do projeto foi acolher a criança no ambiente social e escolar proporcionando experiências agradáveis
para facilitar o convívio e interação entre crianças e adultos As atividades desenvolvidas foram brincadeiras de
roda, passeio em todos os ambientes da unidade escolar, contação de histórias, musica e teatro.

Observando as respectivas faixas etárias o projeto foi desenvolvido em todos os agrupamentos, tendo como foco
inserir criança em uma nova rotina transmitindo-lhe segurança, afeto e carinho.

Projeto Identidade/ Autonomia

Desenvolvido em todos os agrupamentos este projeto teve como objetivo levar à criança a construção da identidade
a partir da convivência com outras crianças e adultos em um novo ambiente que no caso é a escola.

Levando a criança a desenvolver relacionamentos com os outros, respeitando suas diferenças física e emocional.

Foram desenvolvidas atividades com fotografia da própria criança individualmente e com seus familiares; painel de
fotos com as crianças da sala e utilização de espelho para desenvolver a percepção de si mesma e de sua imagem.

Projeto Higiene e Saúde

Este projeto teve como objetivo estimular a criança a cuidar do próprio corpo desenvolvendo hábitos saudáveis
prevenindo algumas doenças que são agravadas devido à higiene inadequada.

As atividades foram teatro sobre higiene bucal, higienização das mãos, cabelos, unhas e do corpo em geral.
Apresentação de vídeos e confecção de cartazes com imagens relacionadas a atitudes de higiene e auto cuidado.
Como a pratica da higiene adequada está relacionada à utilização da água, foi trabalhada a ideia da necessidade do
uso consciente desse recurso natural.

Projeto Monteiro Lobato

Conhecer Monteiro Lobato e sua grande contribuição para a literatura brasileira. Inseri a criança ao universo do
Sítio do Pica Pau Amarelo através dos seus personagens explorando todo o referencial cultural que este autor nos
oferece.

Foram trabalhadas no teatro personagens do Sítio do Pica Pau Amarelo feitas pelas crianças; foram explorado as
diferenças entre a vida rural e da cidade. Foi realizada oficina de culinária típica da fazenda exemplo: Bolinho de
chuva assado; bolo de fubá; goiabada, marmelada etc.
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Projeto Musica

Conhecer a diversidade de ritmos brasileiros, explorar e manipular vários instrumentos musicais. Propiciar a
criança estímulos sonoros para desenvolver a imaginação, o raciocínio, a fala, o vocabulário e coordenação motora,
unindo-a ao movimento de dança. As crianças conheceram instrumentos de percussão, sopro e cordas e
confeccionaram instrumentos musicais com material reciclável (Tambor, chocalho, triangulo pandeiro). Pais e
artistas que tocam, cantam e dançam estiveram na unidade apresentando suas habilidades para as crianças.

Projeto Meio Ambiente

O objetivo deste projeto foi espertar nas crianças a consciência de que o planeta em que vivemos precisa ser
preservado. Os recursos naturais devem ser utilizados de maneira responsável, animais e florestas devem ser
respeitados e cuidados; o homem deve reciclar o lixo que ele produz; deve reflorestar espaços e manter limpos rios
e mares. As crianças plantaram arvores, hortaliças e flores. Aprenderam sobre a coleta seletiva de lixo e
aproveitamento de materiais. Foi um tempo rico em experiência para as crianças e os educadores.

Projeto Leitura

Neste projeto as crianças foram estimuladas a conhecer o universo do livro, como é produzido, quem os
escreve e como são ilustrados. Objetivou despertar nas crianças o desejo de ouvir e criar historias. Foram
motivadas a criar suas próprias histórias, as quais forma registradas pelas professoras. Manipularam livros
de variadas formas, tamanhos e cores; livros de diversos materiais, tais como plástico, papel reciclado, lisos,
ásperos, grande, pequenos, leves, pesados, fino, espessos e etc. Foi um tempo de muita criatividade.

Projeto Transito Seguro

O objetivo deste projeto foi despertar nas crianças o uso correto das vias publicas visando diminuir
acidentes. Na roda de conversa foram tratados temas sobre os principais meios de transportes e as
responsabilidades dos pedestres e condutores. Foram confeccionadas as principais placas de sinalização;
houve simulação de movimento nas vias publicas sendo utilizadas carros de papelão, placas de pedestres,
semáforos e faixa de travessia. Tudo confeccionado pelas crianças e professores utilizando material
reciclável (sucata) garantindo um aprendizado divertido e prazeroso para todos.

Projeto Criança Feliz

Esse ano trabalhamos o mês da criança com atividades diárias no pátio com teatro do chapeuzinho
vermelho, desfile das princesas e príncipes dos contos de fadas, a presença de indígenas da tribo karri Xocó
apresentado suas danças, artesanato e cultura. Representantes de algumas profissões estiveram na escola
demonstrando suas atividades. Os super heróis preferidos das crianças devidamente representados por
professoras e monitoras o que trouxer muita animação e entusiasmo para as crianças. Tivemos a festa dos
animais na floresta, o circo, o cinema retrospectivo mostrando as atividades desenvolvidas pelas crianças no
decorrer do ano.

Projeto Semana do Idoso

Neste projeto foi trabalhado a importância e o papel do Idoso na sociedade. Que o mesmo possui uma
história e contribuição na sociedade. Abordando sobre o respeito e hábitos saudaveis para uma vida de
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qualidade.

ProjetoSomos Todos Heróis

Neste Projeto foi abordado a diferença entre os heróis da vida real e aqueles que aparecem nos filmes e
comerciais de televisão. Demonstrando que os familares e respnsáveis que prezam pelo bem estar da criança
são realmente os verdadeiros "heróis". O tema proposto foi também a temática da festa de encerramento
com a participação dos familiares.

Projeto Sexta em Cena

Esse projeto acontece no decorrer do ano as sextas feiras consiste em apresentações de teatro com histórias da
literatura infantil e histórias criadas pela equipe docente. Após a apresentação segue um tempo de dança para todas
as crianças, professoras e monitoras da unidade escolar. Esse projeto tem sido muito bem avaliado por desenvolver
na criança movimento e ritmo que são aspectos imprescindíveis para o desenvolvimento pisco motor da criança.
Identificamos como positivo que as crianças estão mais desinibidas, participativas nas atividades teatrais e
principalmente a integração entre todos os agrupamentos e respectivas equipes de trabalho.

Avaliação de projetos 2017

Projeto adaptação: Ponto positivo tranquilidade das crianças na adaptação, ponto negativo insegurança dos
pais.

Projeto identidade e autonomia: Ponto positivo participação dos responsáveis respondendo questionários no
decorrer do projeto, ponto negativo falta de autonomia das crianças.

Projeto higiene e saúde: Ponto positivo conscientização das crianças com o habito de higiene pessoal.

Projeto Monteiro Lobato: Ponto positivo participação dos familiares nas apresentações realizadas, ponto
negativo falta de material pedagógico.

Projeto Música: Ponto positivo participação dos familiares nas atividades de músicas realizadas durante o
projeto, ponto negativo falta de instrumentos musicais (bandinha).

Projeto meio ambiente: Ponto positivo participação das famílias com doações de mudas de árvores e flores
para realização de plantio na unidade escolar, neste projeto não identificamos ponto negativo.

Projeto leitura: Este projeto teve a duração de duas semanas, mas observamos o envolvimento dos alunos no
projeto, principalmente na confecção do livro individual, ponto negativo: duração do projeto.

Projeto trânsito: Ponto positivo conscientização das crianças com a segurança no trânsito, ponto negativo
falta de material pedagógico.

Projeto idoso: Neste projeto desenvolvemos nas crianças através do estatuto do idoso a conscientização do
respeito.

Projeto crianças: O projeto proporcionou as crianças um mês de muita diversão, ponto negativo falta de
material e desgaste das professoras.

Projeto somos todos heróis: Esse projeto proporcionou as crianças o reconhecimento dos familiares como os
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verdadeiros heróis, não observamos pontos negativos no projeto.

Projeto sacola viajante: O projeto proporcionou interação dos pais com os filhos.

Para as crianças alcançarem os objetivos propostos em 2017, enfrentamos algumas dificuldades como: Um
grande número de projeto para ser realizado, falta de Autoconhecimento, falta de autonomia para realizar a
higiene pessoal, falta de coordenação motora fina e a dificuldade em compartilhar os materiais utilizados.
Durante o decorrer de 2017 recebemos as crianças do agrupamento ll com dificuldade em realizar sua
higiene pessoal, trabalhamos autonomia da mesma, mas percebemos que é necessário dar continuidade no
trabalho realizado em 2018.
Afalta de interesse da família, recursos didáticos, demanda a curto prazo para entregas e a falta de interesse
do próprio aluno.
Falta de relação de escola com a família, essa comunicação sem eficácia interfere no desenvolvimento dos
alunos. Falta de material, recursos e equipamentos adequados.
Notou-se a falta de amparo ou preparação eficiente quanto a atenção especial aos alunos com mais
indisciplina e aparente necessidade de assistência especializada.
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2.2.4 - Formação continuada dos profissionais na Unidade Educacional e/ou em outros espaços.

Durante o TDC (Trabalho Docente Coletivo) de 2017, foram abordados os seguintes temas; Musicas Infantis e
Cantigas de Roda, Oficinas de Reciclagem, o planejamento vs improviso; relacionamento escola e família.

Nas reuniões os temas foram abordados visando um trabalho mais efetivo em sala de aula; as músicas infantis
foram importantes para viabilizar uma troca entre as professoras e um enriquecimento no repertório de canções.

A oficina de reciclagem foi uma proposta que não obteve um retorno conforme o esperado, pois as professoras
apresentaram certas dificuldades para oferecer propostas diversificadas e também acumular material suficiente para
atender a demanda de alunos. Portanto em 2018 é necessário reavaliar a metodologia para que a proposta seja mais
efetiva.

O tema sobre planejamento vs improviso foi uma demanda percebida durante o decorrer de 2017; pois algumas
propostas ao serem aplicadas não correspondiam conforme o esperado e consequentemente a professora fazia uso
do improviso. Por isso nas reuniões através de leituras e debates foi esplanada a necessidade de conhecer
profundamente a faixa etária das crianças e a maneira singular de cada uma, para proporcionar propostas que
fossem adequadas e significadas, com isso diminuindo consideravelmente a falta de interesse, conflitos e
principalmente a prática do improviso.

Outra temática relevante é o fortalecimento dos vínculos entre a escola e família. Pois no início os familiares
demonstravam certa resistência as regras e normas explicadas pela escola e também certa dificuldade para
compreender a rotina da unidade e falta de diálogo diante de situações de conflito entre as crianças, que são comuns
para a escola, todavia algo novo para os familiares, portanto foram debatidos temas para afinar os relacionamentos,
a forma de interpretação dos bilhetes e escrever os recados para os pais, visando sempre o diálogo.

Quanto a rotina, foram trabalhos temas como por exemplo da mordida, ou seja, foi abordado com as crianças,
através dos combinados e atividades. Com as famílias através das reuniões individuais e coletivas, foi esclarecido
que essa fase da mordida é algo esperado, que faz parte do processo de desenvolvimento da criança.

O ano de 2017 foi de amadurecimento da equipe docente, que durante o ano letivo sofreu com a troca de
professores, que por motivos pessoais e novas oportunidades de trabalho, deixaram a equipe docente do Cei Bem
Querer Rogerio Leandro Portela Santana. Todavia a equipe foi fortalecida com a chegada de novas profissionais
que agregaram com seu conhecimento e experiência profissional. Portanto o caminho a frente é do aprimoramento
visando uma educação integral e de qualidade para cada uma das crianças.
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2.2.5 - Atividades de integração com o Conselho da Escola e com as famílias.

ATIVIDADES DE INTEGRAÇÃO REALIZADAS ENTRE O CONSELHO DE ESCOLA E
FAMILIA

Em 2017 o Cei - Bem Querer Pastor Rogério Leandro Portela Santana, realizou a integração com a comunidade
através das apresentações realizadasno decorrer do segundo semestre. No dia 15 de Setembro celebrando o
primeiro ano de funcionamentoda unidade e no dia 15 de Dezembro com a festa Somos todos Heróis, visando
mostrar que o empenho e dedicação dos familiares e respnsáveis os tornam os verdadeiros heróis.Pois além das
apresentações os familiares tiveram acesso a toda a unidade. E também puderamver nos cartazes expostos pela
escola todas as atividades desenvolvidas pelas crianças. Essa prática obteve um resultado positivo pela razão dos
pais demostrarem satisfação em verificar o ambiente acolhedor que seus filhos passam a maior parte do dia e
principalmente ver através das atividades o desenvolvimento das crianças. Portanto em 2018 temos como objetivo
ampliar momentos como este através de festas, escola aberta, participação dos pais no sexta em cena, para que a
integração entre conselho de escola, família e escola seja ainda mais significativa para o desenvolvimento da
criança e fortalecimento do vínculo escola e família.
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3 - Compromissos da Unidade Educacional.

3.1 - Apresentação dos propósitos da Unidade Educacional

As Diretrizes Curriculares Nacionais, estabelecem para a Educação Infantil, a promoção do bem-estar e cuidados
para o desenvolvimento da mesma de modo que lhe seja assegurado e oferecidas vivências que venham contribuir
para o exercício da cidadania. Os dois eixos que norteiam a proposta curricular da criança naEducação Infantil são
as interações e a brincadeira.

“A Criança e o adolescente têm direito a educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para
o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho (…)” ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Art.53.

Piaget refere que o brincar é inerente a criança. “A Criança tem intimidade como brincadeira e com seu contexto
descomprometido”... (Piaget.1978)

O Brincar faz parte do desenvolvimento do pensar e da construção do ser da criança. Rúbem Alves, Educador,
Filósofo e escritor brasileiro afirmava que o “brincar é tônico para a inteligência”. Assim sendo, a ação que norteia
a prática pedagógica no Cei Rogério Leandro Portela Santana é o brincar.

A CEI Pr. Rogério Leandro Portela Santana, tendo como base a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
LDB/94.96 que define e regula o sistema brasileiro de educação, organizará sua prática educativa a partir de
projetos pedagógicos construídos sob os princípios educacionais tais como: O Atendimento aos cuidados essenciais
associados à sobrevivência e ao desenvolvimento da identidade da criança; a socialização por meio da participação
nas práticas sociais, que serão especificamente o princípio educacional que norteia o acesso da criança aos bens
socioculturais disponíveis. Ampliando o desenvolvimento das capacidades relativas à expressão; à comunicação
aos afetos, à interação social, ao pensamento, a ética e à estética, serão priorizado na semana do livro e da música.
Quando então o prazer pela leitura será incentivado por meio de contação de histórias, representação de histórias,
canções apresentadas nos espaços das salas e palco da unidade. Apresentação de instrumentos musicais como
violão, tocado por educadores possibilitando à criança a aproximação e manipulação de instrumentos musicais
como : pandeiro, violão, tambor, triângulo e outros construídos coletivamente com sucata. É Natural à criança
expressar-se através de diversas linguagens. A música que estimula a expressão corporal será um recurso bastante
utilizado para esse objetivo. O Projeto Meio Ambiente terá como objetivo, levar a criança a observar e explorar o
meio ambiente com atitude de curiosidade, percebendo-se como integrante dependente e agente transformador do
meio ambiente valorizando atções que contribuam para sua conservação, Portanto serão, dentre muitas atividades
como plantar uma árvore por agrupamento, desenvolver o hábito do uso consciente da água do bebedouro, ou nos
banheiros, etc. Desenvolver um olhar sobre o cuidado com os animais domésticos, conhecer animais em extinção
especialmente do Brasil.

A Criança tem o direito de vivenciar atividades prazerosas em um ambiente rico em afeto, respeito e colaboração.
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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).

O Plano de ação da unidade de Educação Infantil deverá levar em consideração o momento histórico, o contexto
cultural e as condições objetivas locais. Os indicadores de qualidade na Educação Infantil / MEC / Secretaria da

Educação Básica / Brasília:

MEC / SEB. 2009.

As definições de qualidade das instituições de Educação Infantil, dependem de vários fatores dentre eles: Os
Valores nos quais as pessoas acreditam, as tradições culturais o contexto social, histórico e econômico, a
responsabilidade coletiva pela educação das crianças pequenas, também são relevantes. Para se elaborar um plano
de ação da unidade Educacional, é necessário fazer uma avaliação diagnóstica para a partir dos resultados, traçar o
próprio caminho seguindo as práticas educativas que se fundamentem na ética e nos direitos fundamentais da
criança garantidos por lei.

A Proposta pedagógica da CEI Pr. Rogério Leandro Portela Santana tem como objetivo principal o
desenvolvimento integral da criança de zero a cinco anos de idade, nos seus aspectos, físico, emocional, cognitivo e
social da criança, complementando a ação da família e da sociedade. Essa unidade tem o objetivo de levar a criança
a descobrir todas as possibilidades do seu corpo, das relações sociais e interpessoais, sua capacidade de pensar e
criar e expressar-se. A Aprendizagem se dará de maneira heterogênea, contudo deverá acontecer de modo integral,
de todas as crianças, considerando as diferentes faixas etárias.

Problemas Identificados Objetivo Metas Ações Responsaveis Cronograma

A falta de
conhecimento, por parte

das famílias e
comunidade sobre o

trabalho desenvolvido
pela unidade.

Expor de forma clara e
objetiva a prosposta de
trabalho do Cei - Bem
Querer Pastor Rogério

Leandro Portela
Santana.

Participação das
familias e membros da

comunidade ao redor da
unidade escolar.

Escola aberta
Sexta em Cena
com a partcipação
dos famiares
Atividades em
sala com a
participação da
familia.

Equipe Gestora Anual

Deficiencia na
Manutenção fisica da
unidade (Vazamentos
nas pias da cozinha,

ventiladores sem
manutenção e

dedetização da unidade)

Dedeidazação da
unidade
Manutenção eficiente
na cozinha
instalação de novos
Ventiladores

Bom funcionamento e
instalação de novos
ventiladores
Controle dos insetos
(formigas, aranha,
baratas etc)

Comnuicar
através de email

os orgãos
responsáveis

(CAE)

Diretor
Educacional

Quinzenalmente

Falta de autonomia do
agrupamento III no

momento das refeições.

Proporcionar autonomia
para o agrupamento III
no momento das
refeições.

Que a partir do segundo
semestre de 2018, as
crianças do
agrupamento III, já
possam realizar suas
refeições com
autonomia.

A proposta será
realizada através
de projetos cuja

finalidade é
proporcionar ao
agrupamento III
autonomia no
momento das

refeições.

Equipe Docente
agrupamento III
Coordenadora
Pedagógica.

Mensal
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Falta de maior
aprofundamento teórico

sobre as práticas
pedagógicas

Proporcionar no TDC
momentos de reflexão
mais profunda sobre a
influência dos teóricos
tradicionais e atuais na
área pedagógica,
especificamente na
educação infantil

Favorecer
discussõesmais
profundas e relevantes
sobre temas
relacionados a
educação infantil

Oferecer textos,
leitura de artigos

sobre temas
pertinentes.

Equipe Gestora Anual

Falta de preparo na
transição do

agrupamento II para o
agrupamento III,
principalmente

autonomia para utilizar
o banheiro e realizar a

higiene pessoal.

Que o agrupamento III
de 2019, possua mais
autonomia para realizar
as atividades e
principalmente utlizar o
banheiro e realizar a
higiene pessoal

Que no final do ano
letivo de 2018 os
ingressantes para o
agrupamento III
disponham de maior
autonomia para a
proposta de trabalho
para o agrupamento III
em 2019.

Elaboração de
projeto para
atender essa
demanda.

Equipe Docente
do

Agrupamento
III

Anual

.Maior versatilidade de
materiais pedagógicos

Obter uma maior
variedade de materiais
pedagógicos.

Que seja oferecido no
minímo duas opções de
material para a
elaboração e aplicação
dos projetos
pedagógicos.

Solicação e
orçamento de

materiais
pedagógicos

Equipe Gestora
Setor de
Compras

Anual

>

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

Plano financeiro: Previsão de investimentos para aquisições, manutenção e formação dos profissionais

Nosso plano financeiro para 2018 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.

Objetivos da Educação Infantil

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

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

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

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

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

• observar e explorar o ambiente com atitude de curiosidade, percebendo-se cada vez maiscomo integrante,
dependente e agente transformador do meio ambiente e valorizando atitudes

que contribuam para sua conservação;

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

• utilizar as diferentes linguagens (corporal, musical, plástica, oral e escrita) ajustadas 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.
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4.2 - Formas e critérios de enturmação nos agrupamentos.

Formas e critérios de enturmação nos agrupamentos

A unidade educacional seguirá o COMUNICADO CEB Nº 27/2017-Orientações Gerais para Elaboração do
Planejamento do Atendimento da Educação Infantil para 2018, que dispõe sobre as diretrizes e as normas para a
política de atendimento à demanda de Educação Infantil e a realização do planejamento anual para a organização
dos Agrupamentos e das turmas, do cadastro e da matrícula das crianças nas unidades municipais.

AGRUPAMENTO I faixa 01/07/2016 - 31/12/2018

AGRUPAMENTO II faixa 01/11/2014 - 30/06/2016

AGRUPAMENTO III faixa 01/04/2012 - 31/10/2014

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.
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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.

Até o momento não foi possível programar e realizar a formação dos monitores, pois os mesmos são contratados
por 40 horas semanais, o que não nos permite, com o número de funcionários determinado pelo mesmo Termo,
manter o atendimento das crianças. A administração da ANA (Associação Nazarena Assistencial) está em estudos
financeiros para aumentar a carga horária das monitoras para 42 horas semanais, distribuídas em 40 horas de
atendimento com as crianças e 2 horas para formação.Tão logo essa determinação administrativa aconteça,
estaremos executando o momento de formação também dessas profissionaiais.

Rotina - Agrumanetos I , II , III

Agrupamento I

Horário Atividade

7:00 - 7:30 Entrada

7:30 - 8:00 Roda de Conversa

8:00 - 8:30 Café da Manhã

8:30 - 9:00 Atividade Pedagógica

9:00 - 9:10 Fruta

9:10 - 9:20 Higienização

9:30 - 10:30 Atividade Pedagógica

10:30 - 10:50 Almoço

10:50 - 11:00 Higienização Bucal

11:00 - 13:00 Descanso

13:00 - 13:30 Despertar e Higienização

13:30 - 14:00 Lanche

14:00 - 15:30 Atividade Dirigida (Monitoras)

15:30 - 16:00 Jantar

16:00 - 17:00 Higienização e preparação para saida

17:00 - 18:00 Saída

Agrupamento II

Horário Atividade

7:00 7:30 Entrada

7:30 - 8:00 Roda de Conversa

8:00 - 8:30 Café da Manhã

8:30 - 9:00 Atividade Pedagógica

9:00 - 9:20 Higienização

9:30 - 10:30 Atividade Pedagógica

10:30 - 10:50 Almoço
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10:50 - 11:00 Higenização Bucal

11:00 - 13:00 Descanso

13:00 - 13:30 Despertar / Higienização

13:30 - 14:00 Lanche

14:00 - 15:30 Atividade Dirigida (Monitoras)

15:30 - 16:00 Jantar

16:00 - 17:00 Higienização e Preparação para saída

17:00 - 18:00 Sáida

Agrupamento III Manhã

Horário Atividade

7:00 - 7:30 Entrada / Roda de Conversa

7:30 - 8:00 Café da manhã

8:00 - 10:20 Atividade Pedagógica

10:20 - 10:50 Almoço

10:50 - 11:00 Higienização bucal

11:00 Saída

Agrupamento III - Tarde

Horário Atividade

13:00 - 13:30 Entrada / Roda de Conversa

13:30 - 13:50 Lanche

13:50 - 15:30 Atividade Pedagógica

15:30 - 16:00 Jantar

16:00 - 16:15 Higienização bucal

16:15 - 17:00 Atividade pedagógica / relaxamento

17:00 Saida
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4.4 - Metodologia e registro dos processos avaliativos.

Indicação dos Processos de Avaliação de Aprendizagem

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil orienta a criação de
procedimentos para o acompanhamento do trabalho pedagógico e instrumentos para a
avaliação do desenvolvimento das crianças, explicitando sua natureza não classificatória ou
seletiva, pelo contrário, por meio desses instrumentos será possível a observância crítica das
atividades, coerência com a faixa etária dos agrupamentos, os objetivos traçados a realidade
sociocultural e econômica da unidade.

“A Avaliação na Educação Infantil se refere aquela feita internamente no processo educativo,
focada nas crianças enquanto sujeitos e coautores de seu desenvolvimento”.

A avaliação na educação infantil servirá para rever ações e redirecionar trajetórias. Esse
modelo reconhece a diversidade dos indivíduos envolvidos (crianças, educadores e
comunidade e o resultado desse processo norteará as mudanças necessárias e efetivas no
espaço educativo. Essa é por tanto a forma democrática de avaliação, pois envolve toda
comunidade escolar.

(MEC EDUCAÇÃO INFANTIL: Subsídios para a construção de uma sistemática de avaliação)

A CEI Pr. Rogério Leandro Portela Santana em sua prática educacional democrática, utiliza a
avaliação trimestral, descritiva, redigida na forma narrativa pelo professor abrangendo os
aspectos físico, cognitivo, social e afetivo, na forma da Resolução CME 01/2016 e Resolução
SME 10/2016. sendo que os registros avaliativos das crianças serão inseridos no Sistema
Eletrônico da Secretaria Municipal de Educação sendo este um modelo de avaliação contínua,
baseada em anotações e relatos de acontecimentos pertinentes ao desenvolvimento de cada
criança (P.I), O Portfólio também será utilizado com instrumento avaliativo pois cada projeto
trabalhado irá compor o portfólio da criança, no TDC a professora relatará os resultados das
atividades propostas no semanário e como as crianças as vivenciaram. Esses relatos serão
registrados, e o resultados analisados, itens como participação, autonomia, interação,
preferências, colaboração e etc, serão aspectos observados e registrados ao final de cada
projeto.

Os Eixos temáticos servirão de norteadores na avaliação dos projetos
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4.5 - Matriz Curricular.

Escola não possui Matriz Curricular
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4.6 - Eixos temáticos e sua articulação com os Planos de Ensino.

A unidade escolar CEI Pastor Rogério Leandro Portela Santana desenvolverá os eixos temáticos nos contextos dos
projetos que serão trabalhados. Projeto Tudo Novo de Novo, Bichinhos de Jardim,Copa do Mundo e Alimentação
Saudávél;será priorizado o eixo natureza e sociedade tendo em vista seu objetivo principal, oportunizar a criança a
construção de sua identidade compreendendo-se como alguém distinto tendo suas características próprias, perceber a
diversidade étnica e ao mesmo tempo, aprender regras e convenções sociais que nortearão a convivência pacifica com o
outro apesar das diferenças. A construção de uma auto imagem positiva e o respeito ao outro serão objetivos prioritários
neste projeto . O projeto sexta em cena que acontecerá semanalmente e Artistas Brasileiros,contemplamespecificamente
os eixos das artes visuais, musica, movimento e a linguagem em suas varias expressões através das apresentações de
teatro, musica e dança realizada pelas crianças e educadores.Todos os eixos temáticos serão trabalhados em todos os
projetos porém alguns serão abordados de maneira mais enfática de acordo com os objetivos estabelecidos nos projetos.
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4.7 - Calendário Escolar.
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4.8 - Plano de trabalho da Equipe Gestora considerando as metas da Unidade Educacional.

Plano de trabalho dos gestores da unidade educacional

Problemas
Identificados

Objetivos Metas Ações Responsáveis Cronograma

Indicadores
de resolução

dos
Problemas

Relacional
entre equipes
(Professoras e
Monitoras)

Desenvolver
autonomia na
resolução dos

conflitos.

Feed Beck
Mensal com os
funcionários

Valorizar a
eficiência do

trabalho
conjunto;

Equipe
Gestora

Mensal
Diminuição
dos conflitos
nas equipes

Comunicação
entre a equipe
de trabalho e a
equipe gestora

Otimizar o
tempo

Trabalho
eficiente sem

desperdicio de
tempo

Desenvolver
uma

comunicação
clara e eficiente

Equipe
Gestora

Mensal

Realização
do trabalho
dentro do

tempo
estabelecido

Falta de
conscientização
da necessidade

de leitura
(Professores)

Despertar o
desejo pela
busca de

mais
conhecimento
relacionado a
sua área de
atuação e

crescimento
pessoal

Leituras e
debates de

artigos
quinzenalmente

Realizar leituras
e debates de

artigos
relacionados a

área de atuação
e crescimento

pessoal

Coordenadora
Pedagógica

Quinzenal

Maior
Iniciativa na
elaboração
de idéias e
participação
mais efetiva
nos debates
propostos no
TDC

D i f i c u l d a d e
dos alunos do
agrupamento
I I I  p a r a  s e
servirem

Desenvolver
autonomia no
agrupamento
n o
s e r v i m e n t o
das refeições

Que os alunos
d o
Agrupamento
I I I
d e s e n v o l v a m
a u t o n o m i a
p a r a  s e
s e r v e i r e m
d u r a n t e  a s
refeições

o r g a n i z a r
equipe docente e
e q u i p e  d e
cozinha para o
desenvolvimento
d o  a u t o
servimento do
a g r u p a m e n t o
III

Coordemadora
Pedagógica
Equipe
Docente do
agrupamento
III

Semanal

Autonomia
dos alunos
d o
agrupamento
III durante
as refeições
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Conhecimento
superficial por
p a r t e  d a s
f a m í l i a s  e
c o m u n i d a d e
sobre o trabalho
desenvo lv ido
pela unidade
escolar.

Q u e  a s
f a m i l i a s  e
comunidade
tenham um
conhecimento
mais concreto
s o b r e  o
t r a b a l h o
desenvolvido
pela unidade
escolar

P r o m o v e r
momentos para
q u e  a
comunidade e
f a m i l i a r e s
p o s s a m
acompanhar a
r o t i n a  d a
unidade escolar.

Projeto Sexta em
Cena aberto para
a participação da
Comunidade.
Participação de
familiares em
atividades em
sala

Equipe Docente
Equipe Gestora

Anual

Q u e d a  n o
i n d i c e  d e
dúvida sobre
o  t raba lho
desenvolvido
na unidade
escolar

F a l t a  d e
diversidade de
m a t e r i a l
pedagógico

Possuir mais
o p ç õ e s  d e
materiais para
a confecção
das atividades
pedagógicas.

Fo rmar  uma
rese rva  com
variedade de
opções para o
t r a b a l h o
pedagógico.

Solicitação de
material
Orçamento de
Material

Equipe Gestora
Setor de
Compras

Anual

M a i o r
variedade de
m a t e r i a i s
pedagógicos
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4.9 - Indicação de demandas de formação continuada dos profissionais da Unidade Educacional.

Demandas de Formação Continuada Docentes

Formação de Competências (Serão trabalhados os seguintes temas: Comunicação
escrita e a rotina escolar; Toamda de decisão e a prática pedagógica; Relacionamento
intrapessoal e interpessoal; Gestão da Informação; Visão Sistêmica) Essa abordagem
visa ofercer a equipe docente ferramentas para trabalhar com a demanda pedagógica
formando um vínculo maior com a família e comunidade.

Didática vs Prática
Oficina de Reciclagem
Teóricos da Pedagogia
Etapas da Aprendizagem
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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 Anual de Ensino do Professor

Michelly Silvia de Oliveira - Agrupamento IA

A educação Infantil é a fase que envolve crianças de 0 a 6 anos de idade, considerada a primeira etapa da Educação
Básica. Seu objetivo é o desenvolvimento integral das crianças, ou seja, não apenas o cognitivo, mas também o
físico e o sócio emocional.

Esta fase está dividida em dois segmentos: creche (crianças de 0 a 3 anos) e pré-escola (crianças de 4 a 5 anos e 11
meses).

A primeira infância é um período crucial na vida das crianças, é nesta fase que elas adquirem capacidades
fundamentais para o desenvolvimento de habilidades que irão impactar na sua vida adulta, por isso, cuidar da
Educação Infantil é cuidar do futuro das nossas crianças.

A Educação Infantil é a primeira porta de acesso da criança à sociedade, onde ela tem a oportunidade de construir
suas hipóteses e aprendizagens sobre o mundo, e é preciso que seja oferecida uma educação de qualidade. Para
isso, a escola deve promover atitudes, estratégias e comportamentos que favoreçam a melhor aceitação e
desenvolvimento da criança, que são esses:

Profissionais com bom nível de formação.

Programa pedagógico adequado a cada faixa etária.

ambientes seguros e estimulantes à participação ativa da criança.

Atenção à higiene e ao cuidado pessoal.

Atendimento e orientação para os pais.

Nesta fase a criança constrói a sua identidade, baseada no meio em que vive, construindo as relações interpessoais,
sendo referência para novos conhecimentos, valores e relacionamento com o outro.

Conceituando aprendizagem e desenvolvimento, segundo as ideologias de Vygotsky, podemos dizer que
aprendizagem é o produto da ação dos adultos que fazem a mediação no processo de aprendizagem das crianças,
sendo um aspecto necessário e fundamental no processo de desenvolvimento.

O desenvolvimento é o resultado da convivência social, pelo processo de socialização, e depende da aprendizagem
no meio social, principalmente aquela sistematizada no meio escolar.

Vygotsky (1984) atribui relevante papel ao ato de brincar na constituição do pensamento infantil. É brincando,
jogando, que a criança revela seu estado cognitivo, visual, auditivo, tátil, motor, seu modo de aprender e entrar em
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uma relação cognitiva com o mundo de eventos, pessoas, coisas e símbolos.

No brincar, a criança vai estimulando a aprendizagem, bem como diversas habilidades importantes para o seu
desenvolvimento, além de ser um direito de todas as crianças(ECA - artigo 16), é uma forma de expressão dos seus
pensamentos e sentimentos, aprimora seus sentidos e seus movimentos.

A criança, por meio da brincadeira reproduz o discurso externo e o internaliza, construindo seu próprio
pensamento.

Tanto para Vygotsky (1984) como Piaget (1975), o desenvolvimento não é linear, mas evolutivo e, nesse trajeto, a
imaginação se desenvolve. Uma vez que a criança brinca e desenvolve a capacidade para determinado tipo de
conhecimento, ela dificilmente perde a capacidade. Écom a formação de conceitos que se dá a verdadeira
aprendizagem e é no brincar que está um dos maiores espaços para a formação de conceitos.

O cuidado precisa considerar, principalmente, as necessidades das crianças, que quando observadas, ouvidas e
respeitadas, podem dar pistas importantes sobre a qualidade do que estão recebendo. Para se atingir os objetivos
dos cuidados com a preservação da vida e com o desenvolvimento das capacidades humanas, é necessário que as
atitudes e procedimentos estejam baseadas em conhecimentos específicos sobre desenvolvimento biológico,
emocional, e intelectual das crianças, levando em conta diferentes realidades socioculturais (BRASIL, 1998, p.
25).

O convívio escolar será um fator determinante para a aprendizagem dos valores e atitudes. Considerando a escola
como um dos ambientes mais imediatos do aluno, a relação a ela se dará a partir do próprio cotidiano da vida
escolar (PCN’s2.001), cuidar do destino do nosso meio ambiente é responsabilidade de todos. A escola é um lugar
favorável à Educação Ambiental pelo fato de ser grande geradora de resíduos.

Ao se planejar e organizar o espaço escolar, é imprescindível considerar o aspecto da diversidade presente na
escola, que deve procurar atender as diferenças dos educandos e promovendo a liberdade de expressão de
movimento, autonomia, cooperação e interação, itens indispensáveis a formação do sujeito aprende-te.

A forma como os espaços estão organizados comunicam as ideias e as concepções que permeiam o pensamento de
quem os idealizou projetou e organizou, (SILVIA PERRONE,2011).

Segundo Lima (2001, p16): “o espaço é importante para criança pequena, pois muitas, das aprendizagens que ela
realizará em seus primeiros anos de vida estão ligadas aos espaços disponíveis acessíveis a ela”.

Eixos trabalhados destacam-se as áreas do conhecimento e conforme o Referencial Curricular Nacional de
Educação Infantil, segue os eixos de trabalho na Educação que norteiam a práxis educativa.

Linguagem Oral e Escrita; Matemática; Natureza e sociedade; Movimento; Linguagem musical; Artes
visuais; Experiências de brincar e imaginar e semanas educativas.

O professor atuará como mediador entre o conhecimento e a criança, estimulando sua curiosidade, necessidades,
vivências e trazendo elementos que contribuam para uma aprendizagem mais significativa.

O planejamento é realizado semanalmente levando em consideração o projeto pedagógico da escola, que tem como
prioridade atender as necessidades e interesses que correspondem ao agrupamento IA, a turma é mista de criança,
com idades de 05 meses a 1 ano e 11 meses, totalizando 26 crianças, sendo 18 meninas e 10 meninos, escolha
realizada pela equipe gestora da escola.

As crianças têm bom relacionamento com a professora e com as monitoras, aparentam estar tranquilas quanto a
relação com as mesmas, possuem um contato maior com as monitoras que ficam com elas em período integral e são
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quem cuidam da parte das trocas e higiene, interagem bem com o grupo, todas as sextas feiras acontecem pequenas
dramatizações que são realizadas pelas turmas, professoras e funcionários da escola, de acordo com o tema
trabalhado, socializando as crianças com um ambiente mais acolhedor e de interação.

As atividades são divididas em duas partes, sendo individuais e em grupo. Quando feitas em grupo, normalmente as
crianças ficam dispostas em roda, em espaço apropriado. Quando feitas individual, as crianças costumam estar com
alguma atividade paralela orientada pelas monitoras da sala, enquanto a professora tira uma criança por vez para
que seja realizado a atividade.

As crianças explorarão também diversos espaços da escola, como a sala de aula, o solário, pátio, palco e parques.
Dentre os materiais dispostos para as crianças trabalharem os projetos, estarão brinquedos em tamanhos médios e
grandes como (Baldes, pás, rastelos de plástico, bonecos, ursos de pelúcia, materiais sensoriais como lixa, bucha,
algodão, farinha, brinquedos de sucata, latas e chocalhos, elementos naturais como folhas, galhos, flores, jornais,
revistas, papéis coloridos, entre outros).

Esses serão os projetos realizados com o agrupamento:

Projeto Adaptação são trabalhados todos os eixos que são determinados tais como eixos de música e linguagem
oral e arte visual. Ao professor compete receber a criança de maneira acolhedora, fazendo com que a mesma possa
se sentir seguro novo ambiente.

Projeto Tudo Novo De Novo – ficou à critério do professor trabalhar atividades que fossem convenientes para a
vivencia n o dia a dia das crianças. Deixar que as crianças reconheçam seus limites e explorem suas habilidades.
Este projeto tem a finalidade de permitir ao professor um maior conhecimento do seu aluno.

Projeto Bichinhos de Jardim - a ideia é ter uma escola coloria, utilizando as mãos e pés, com guache, deixando a
criança explorar a sua vontade e estimulando a sua criatividade. Oportuno trabalhar as cores, bichos, focadas no
eixo natureza e sociedade.

Projeto copa do mundo - A Copa do Mundo no Brasil é uma boa oportunidade para explorar as riquezas do nosso
país, a diversidade cultural e musical, corese muito mais. Apreciação de músicas do repertório infantil marcando o
ritmo com os pés, mãos.

Projeto Alimentação saudável- É preciso desenvolver hábitos alimentares sadios nos alunos por meio de
atividades oral, mural, teatros e leituras.

Projeto Artistas Brasileiros - A arte promove a ampliação do conhecimento, as crianças exploram, sentem, agem,
refletem, sendo assim trabalharemos o tátil e cores recriando imagens e conhecendo as diferenças, através de
desenhos, pinturas, colagens, moldagens e leituras.

Projeto “Sacola Viajante- Possibilitará que cada criança por vez leve para casa uma bolsa com um livro infantil e
um caderno de desenho no qual depois de ser feita a leitura da história entre pais e filhos será feita uma ilustração
sobre o que foi lido de acordo com o que a criança percebeu através da história.

Avaliação: Será continua, por meio de avaliação semanal, feita com as percepções do agrupamento de como
ocorreram as atividades contidas no semanário, as avaliações individuais, feita com as observações de cada aluno e
o portfólio de cada criança.
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A educação infantil, é 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. De acordo com a Lei, aeducação infantildeve ser oferecida em creches para as crianças de
0 a 3 anos, e em pré-escolas para as crianças de 4 e 5anos. Porém ela não é obrigatória. Dessa forma, a implantação
de Centros de Educação Infantil é facultativa, e de responsabilidade dos municípios.

Diferente dos demais níveis da educação, a educação infantil não tem currículo formal. Desde 1998 segue o
Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, um documento equivalente aos Parâmetros Curriculares
Nacionais que embasa os demais segmentos da educação Básica. 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. Não cabe à educação infantil alfabetizar a criança. Nessa fase ela não tem maturidade neural
para isso, salvo os casos em que a alfabetização é espontânea.

O objetivo 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.

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. Uns dos aspectos
importantes na Educação Infantil é o espaço isso resulta em proporcionar para as crianças um ambiente seguro e
confortável,

Na educação Infantil são necessários espaços amplos, bem diferenciados de fácil acesso o espaço escolar é
sinônimo de grandes possibilidades de formação para os pequenos possibilitando a construção de conhecimento de
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cada criança é preciso que elas se sintam felizes e seguras na escola.

A organização do espaço escolar é importante para toda proposta pedagógica, pois é nesse espaço que a criança irá
construir o seu conhecimento, o educador também assume um papel de extrema importância na mediação da
organização do espaço, é essencial pensar nas crianças e na qualidade do seu desenvolvimento.

Cuidar e educar é impregnar a ação pedagógica de consciência, estabelecendo uma visão integrada do
desenvolvimento da criança com base em concepções que respeitem a diversidade, o momento e a realidade,
peculiares à infância. Desta forma, o educador deve estar em permanente estado de observação e vigilância para
que não transforme as ações em rotinas mecanizadas, guiadas por regras. Consciência é a ferramenta de sua prática,
que embasa teoricamente, inova tanto a ação quanto à própria teoria. Cuidar e educar implica reconhecer que o
desenvolvimento, a construção dos saberes, a constituição do ser não ocorre em momentos e de maneira
compartimentada.

O cuidado precisa considerar, principalmente, as necessidades das crianças, que quando observadas, ouvidas e
respeitadas, podem dar pistas importantes sobre a qualidade do que estão recebendo. Os procedimentos de
cuidado também precisam seguir os princípios de promoção da saúde. Para se atingir os objetivos dos cuidados
com a preservação da vida e com o desenvolvimento das capacidades humanas, é necessário que as atitudes e
procedimentos estejam baseadas em conhecimentos específicos sobre desenvolvimento biológico, emocional, e
intelectual das crianças, levando em conta diferentes realidades sócio-culturais (BRASIL, 1998, p. 25).

A criança é um ser completo, tendo sua interação social e construção como ser humano permanentemente
estabelecido em tempo integral. Cuidar e educar significa compreender que o espaço/tempo em que a criança vive
exige seu esforço particular e a mediação dos adultos como forma de proporcionar ambientes que estimulem a
curiosidade com consciência e responsabilidade. Portanto, neste trabalho faz-se uma reflexão baseada na
observação sobre o que consiste em o cuidar e o educar, bem como, discute-se as bases do significado de cuidar e
educar, ressaltando seu caráter de unicidade, ao invés de dupla tarefa.

Na educação infantil o “cuidar” é parte integrante da educação, embora possa exigir conhecimentos, habilidades e
instrumentos que exploram a dimensão pedagógica. Cuidar de uma criança em um contexto educativo demanda a
integração de vários campos de conhecimento e a cooperação de profissionais de diferentes áreas.

A instituição de educação infantil deve tornar acessível a todas as crianças que a frequentam, indiscriminadamente,
elementos da cultura que enriquecem o seu desenvolvimento e inserção social. Na instituição de educação infantil,
pode-se oferecer às crianças condições para as aprendizagens que ocorrem nas brincadeiras e aquelas advindas de
situações pedagógicas intencionais ou aprendizagens.

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

É importante que a educação infantil incorpore de maneira integrada as funções de cuidar e educar, não mais
diferenciando, nem hierarquizando os profissionais e instituições que atuam com crianças pequenas ou àqueles que
trabalham com as de mais idade. A educação infantil, na instituição observada, está associada a padrões de
qualidade. Essa qualidade advém de concepções de desenvolvimento que consideram as crianças nos seus
contextos sociais, ambientais, culturais e, mais concretamente, nas interações e práticas sociais que lhes fornecem
elementos relacionados às mais diversas linguagens e ao contato com os mais variados conhecimentos para a
construção da autonomia. No âmbito do desenvolvimento pessoal e social, o planejamento está organizado de
forma a garantir aquisição das capacidades da criança. Esse trabalho pretende que as crianças aprendam a conviver,
a ser e a estar com os outros e consigo mesma, em atitude básica de aceitação, de respeito e de confiança, e com
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autonomia.

Nesse processo, a educação infantil poderá auxiliar o desenvolvimento das capacidades de apropriação e
conhecimento das potencialidades corporais, afetivas, emocionais, estéticas e éticas, na perspectiva de contribuir
para a formação de crianças felizes e saudáveis. Para educar, faz-se necessário que o educador crie situações
significativas de aprendizagem, se quiser alcançar o desenvolvimento de habilidades cognitivas, psicomotoras e
sócio afetivas, mas é, sobretudo, fundamental que a formação da criança seja vista como um ato inacabado, sempre
sujeito a novas inserções, a novos recuos, a novas tentativas. Nesse aspecto destacam-se as áreas das Relações
Afetivas que englobam Adaptação, Autonomia, Regras/Limites e Interações, desenvolvimento de autoestima,
Identidade Pessoal.

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

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

A vida na instituição infantil deve funcionar com base na tríade pais-educadores crianças. O bom relacionamento
entre esses três personagens é fundamental durante o processo de inserção da criança na vida escolar, além de
representar a ação conjunta rumo à consolidação de uma pedagogia voltada para a infância. Separar o que é dever
dos pais e o que é dever do educador pode significar a perda de certos momentos de formação e aperfeiçoamento
do indivíduo que, em alguns casos, poderão jamais ser vivenciados novamente e acarretar danos em sua vida para
sempre.

Finalmente o educador não pode trabalhar somente com o intelectual da criança, não são máquinas sem
sentimentos. Em todo momento deve sentir e proporcionar às crianças momentos que lhes façam crescer, refletir e
tomar decisões direcionadas ao aprendizado com coerência e justiça, o que não é tarefa fácil, conhecimento de
Mundo refere-se à relação da criança com aspectos da cultura e de todo o entorno da criança, considerando os
aspectos mais próximos do meio e ampliando gradativamente para os menos próximos. Assim sendo, os conteúdos
não devem ser abstratos, mas vivos e concretos, portanto indissociáveis da realidade social.

Destacam-se as áreas do conhecimento conforme o Referencial Curricular Nacional de Educação Infantil, segue os
eixos de trabalho na Educação que norteiam a práxis educativa.

Linguagem Oral e Escrita; Matemática; Natureza e sociedade; Movimento; Linguagem musical; Artes
visuais.

Quanto à avaliação será continua feita através do desempenho de suas atividades, no relacionamento com os
colegas e com a professora, utilizaremos como recurso também os registros das atividades e ressaltando também a
participação da criança nas atividades desenvolvidas, e respeitando desenvolvimento de cada uma delas.

A avaliação deve ser concebida como um processo continuo, no qual o desenvolvimento da criança é focalizado em
seus múltiplos aspectos, desenvolvimento este, é possível cujo o ritmo deve ser respeitado.

Saberes da turma AG: Trata-se de crianças na faixa etária entre 8 meses a 1 ano e cinco meses, conforme resolução
CME nº 21/15.

A turma é composta em sua maioria por meninas e a faixa etária é dividida entre crianças de 8 meses a 1 ano 5
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meses entre crianças.A sua composição é: 29 crianças matriculadas, sendo 13 meninas e 12 meninos. Desses, 2
crianças com 9 meses, 27 crianças de 1 ano e 5 meses a maioria das crianças são novas na unidade, mas estão
aprendendo a se familiarizar com o ambiente escolar.

A turma é calma, percebe-se que as crianças são tranquilas e se socializam com facilidade.

As crianças, em sua maioria, com o comportamento ativo e muito curiosos que adoram dar e receber carinhos, são
crianças frequentes, nesse decorrer do ano pretendemos desenvolver diversas atividades com o intuito de
desenvolver coordenação motora, linguagem oral, equilíbrio, interação com o outro no sexta em cena que é um dia
que a unidade vai disponibilizar para as turmas fazerem apresentações, incentivando a interação com o outro,
vamos trabalhar com a roda da história, fantoches livros infantis, algumas crianças já gesticulam e se expressam
através de choros ou apontando para o objeto ou algo que desejam, participam das atividades com entusiasmo
batem palmas e adoram receber elogios.

No decorrer desse ano desenvolveremos projetos pedagógicos respeitando as especificidades escolares, as
particularidades da turma, o contexto cultural, social e econômico em que as crianças estão inseridas, destacando os
eixos em movimento, linguagem oral e escrita, matemática, artes visuais, natureza e sociedade e experiência do
brincar e imaginar.

Tudo novo de novo: Proporcionar um ambiente acolhedor e seguro com muito aconchego, amor, carinho e acima
de tudo dedicação possibilitando desenvolvimento físico, emocional e social.

Bichinhos de jardim: Proporcionar o conhecimento da natureza e os seres que habitam nela, trazendo momentos
de contato direto e indireto com os bichos de jardim.

Copa: O objetivo desse projeto é mostrar para a criança a diferença entre os países, em relação ao modo de se
vestir, alimentação e música.

Alimentação saudável: Promover o consumo de alimentos saudáveis para que as crianças possam degustar
diversos tipos de frutas, verduras e legumes através de atividades lúdicas, atraentes e educativas.

Artistas brasileiros: Desenvolver na criança o gosto pelas artes, conhecendo assim os artistas brasileiros,
apreciação artística, a linguagem oral, através de atividades lúdicas com muitas cores estimulando na criança sua
criatividade.

Sacola Viajante: O contato e manuseio de diferentes materiais escritos são importantes para a aprendizagem da
leitura e da escrita. Mas, será ainda mais enriquecedor se este manuseio e contato forem com a participação dos
pais ou alguém da família, pois os desenhos maravilhosos e os enredos instigantes que se encontram explícitos nos
livros são como uma chamada, um convite que fascina a criança proporcionando-lhe um imenso prazer e interesse
para o desenvolvimento da livre expressão, não só na escola, mas principalmente em casa.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFICAS
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Plano Anual de Ensino do Professor

Bruna Vengres Santos Camacho

Agrupamento I/II A - 2018

“Ninguém caminha sem aprender a caminhar, sem aprender a fazer o caminho caminhando, refazendo e
retocando o sonho pelo qual se pôs a caminhar.”

Paulo Freire

A Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, é um direito humano e social de todas as crianças até seis
anos de idade, sem distinção alguma decorrente de origem geográfica, caracteres do fenótipo (cor da pele, traços de
rosto e cabelo), da etnia, nacionalidade, sexo, de deficiência física ou mental, nível socioeconômico ou classe
social. Também não está atrelada à situação trabalhista dos pais, nem ao nível de instrução, religião, opinião
política ou orientação sexual. Ela é oferecida em creches e pré-escolas, as quais se caracterizam como espaços
institucionais não domésticos que constituem estabelecimentos educacionais públicos ou privados que educam e
cuidam de crianças de 0 a 5 anos de idade no período diurno, em jornada integral ou parcial, regulados e
supervisionados por órgão competente do sistema de ensino e submetidos a controle social.

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

A Educação Infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da
criança até seis anos, em seus aspectos físicos, psicológicos, intelectual e social, complementando a ação da família
e da comunidade.

A Educação Infantil desempenha um papel importante junto à criança, principalmente em seus primeiros anos de
vida, a qual lhe permite uma maior participação e desenvolvimento na sociedade, interagindo e conhecendo sua
identidade, autonomia, aprendizagem, especificidade e nas brincadeiras, que são a forma mais produtiva de
adquirirem conhecimento e se relacionarem com outro.

“Ao brincar, a criança assume papéis e aceita as regras próprias da brincadeira, executando, imaginariamente,
tarefas para as quais ainda não está apta ou não sente como agradáveis na realidade.”

Lev Vygotsky

É no ato de brincar que a criança estabelece 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. Para brincar é preciso que as crianças tenham certa independência para escolher seus companheiros e os
papéis que irão assumir no interior de um determinado tema e enredo, cujos desenvolvimentos dependem
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unicamente da vontade de quem brinca.

Sobre o cuidar na Instituição de Educação Infantil, compreende-se como parte integrante da educação, de valorizar
e ajudar o outro a se desenvolver como ser humano, envolve os cuidados relacionais e os cuidados com os aspectos
biológicos do corpo. Cuidar e educar, portanto, pressupõe criar espaços que propicie a criança vivenciar situações
de socialização, de integração e de adaptação social para que símbolos e significados possam ser recriados,
negociados e transformados à medida que possibilitem garantir o convívio harmonioso com as diferenças,
propondo às crianças a participação de vivências culturais diferenciadas.

Dessa forma, cuidar e educar é impregnar a ação pedagógica de consciência, estabelecendo uma visão integrada do
desenvolvimento da criança com base em concepções que respeitem a diversidade, o momento e a realidade
peculiares a infância. Essa ação dual implica reconhecer que o desenvolvimento, a construção dos saberes, a
construção do ser não ocorre em momentos e compartimentos, pois a criança é um ser completo tendo sua interação
social e construção como ser humano permanentemente estabelecido em tempo integral. Cuidar e educar significa
compreender que o espaço/tempo em que a criança vive exige seu esforço particular e mediação do professor como
forma de proporcionar ambientes que estimulem a curiosidade com consciência e responsabilidade.

Outro fator importante para o processo aprendizagem na educação infantil é o espaço, desde que a criança nasce,
ela precisa de espaços que ofereçam liberdade de movimentos, segurança e que acima de tudo possibilitem sua
socialização com o mundo e com as pessoas que a rodeiam.

A organização dos espaços na educação infantil é fundamental para o desenvolvimento integral da criança,
desenvolvendo suas potencialidades e propondo novas habilidades sejam elas: motoras, cognitivas ou afetivas. A
criança que vive em um ambiente construído para ela e por ela vivência emoções que a farão expressar sua maneira
de pensar, bem como a maneira como vivem e sua relação com o mundo.

A área de conhecimento será através da divisão de eixos estabelecidos para a educação infantil, que englobam
linguagem oral, movimento, artes, matemática, música e natureza e sociedade, Os projetos que serão trabalhados ao
longo do ano letivo serão temas de grande importância para a aprendizagem e desenvolvimento da criança.

O Projeto Tudo Novo de novo, priorizará os eixos: Linguagem oral e Natureza e sociedade. Terá como objetivo
receber a criança de maneira acolhedora, fazendo com que ao chegar no ambiente escolar sinta-se segura e
tranquila.

O Projeto Bichinhos de Jardim, priorizará os eixos Natureza e sociedade e artes visuais. O objetivo será
proporcionar o conhecimento da natureza e os seres que habitam nela. Trazendo momentos de contato direto e
indireto com os bichinhos de jardim.

O Projeto Copa do Mundo, priorizará os eixos Natureza e sociedade, movimento e música. O objetivo será
mostrar as crianças a maior festa de futebol do mundo, mostrando a importância da festa, explorar os países
mostrando suas bandeiras, cultura, etc.

O Projeto Alimentação Saudável, priorizará os eixos linguagem oral e natureza e sociedade. O Objetivo será
mostrar à criança, a alimentação saudável, ter contato direto e indireto com alimentos frescos e imagens.

O Projeto Artistas Brasileiros, priorizará os eixos artes visuais e linguagem oral. O objetivo será apresentar as
crianças imagens das obras de importantes artistas brasileiros, e mostrar a história de cada um. Reproduzir algumas
importantes obras da de maneira mais divertida possível.

Será trabalhado um projeto paralelo, tendo em vista a necessidade apresentada pela turma, buscando com isso
ajudar na fase de desenvolvimento das crianças de maneira tranquila.
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O Projeto Paralelo – Afetividade, priorizará o eixo natureza e sociedade. O objetivo será estimular e demostrar
carinho e afeto com as pessoas e colegas em nosso dia a dia, despertar atitudes de cooperação e respeito.

Trabalharemos também o Projeto: “Sacola Viajante”, toda sexta-feira de cada semana 2 crianças levará para casa
uma bolsa com um livro infantil, um caderno de desenho, Lápis de cor, giz de cera, lápis de escrever, borracha e
apontador, no qual depois de ser feita a leitura da história entre a família e a criança deverá ser realizada uma
ilustração sobre o que foi lido de acordo com o que a criança percebeu através da história.

A pedagogia de projetos orientará o trabalho pedagógico, a criança será participante ativa no processo de ensino
aprendizagem e o conhecimento será construído considerando os aspectos cognitivos, físicos, sociais e emocionais
da criança. O professor atuará como mediador entre o conhecimento e a criança, estimulando sua curiosidade,
necessidades, vivências e trazendo elementos que contribuam para uma aprendizagem mais significativa.

O planejamento é realizado semanalmente levando em consideração o projeto pedagógico da escola, o
planejamento anual da turma e as necessidades que correspondem ao agrupamento I C, que é misto, com idades de
1 ano e 4 meses a 2 anos, totalizando 32 crianças, sendo 18 meninas e 14 meninos. A escolha da turma é feita pela
gestão respeitando a faixa etária das crianças. A turma tranquila, a maioria das crianças da sala já vem da mesma
unidade escolar do ano anterior .

A avaliação será continua, através da avaliação semanal, as avaliações individuais, feita com as observações diárias
de cada aluno, o desempenho das atividades coletivas e individuais e o portfólio de cada criança.

REFÊRENCIAS

Concepção do Brincar e Aprender na Visão de Vygotsky

https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/pedagogia/concepcao-do-brincar-e-aprender-na-visao-
de-piaget-e-vygotsky/32223

Diretrizes Curriculares da Educação BÁSICA PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL: Um Processo Contínuo de
Reflexão e Ação

http://campinas.sp.gov.br/arquivos/educacao/04_diretrizes_infantil.pdf

BRASIL,Referencial Curricular Para a EducaçãoInfantil.Vol. 1. Brasília: MEC/SEI,1998.

CEI – Pastor Rogério Leandro Portela Santana

PLANO DE ENSINO DO PROFESSOR

2018

Professora: Valéria Oliveira Bazanela

Turma – AG II A

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9.394, sancionada em 20/12/96, estabelece as diretrizes e
bases da Educação Nacional, e no seu Artigo 29º trata da Educação Infantil.
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A educação infantil é reconhecida como a etapa inicial da educação básica, e passa a ser vista por um novo ângulo,
valorizando a criança e a sua cultura, considerando-a ativa e capaz de construir o seu próprio conhecimento. A
Educação Infantil desempenha um papel importante junto à criança, principalmente em seus primeiros anos de
vida, a qual lhe permite uma maior participação e desenvolvimento na sociedade, interagindo e conhecendo sua
identidade, autonomia, aprendizagem e especificidade.

O professor passa a assumir um novo papel, o de mediador entre a criança e o mundo. A família é coparticipante do
processo de ensino aprendizagem. Os conteúdos sãos desenvolvidos de maneira lúdica, respeitando-se a bagagem
cultural de cada um. Foi criado inclusive um referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, de maneira a
levar a todas as escolas novas propostas pedagógicas diretamente voltadas para a criança tal como ela é.

“[...] é preciso afirmar, na especialidade da educação infantil, um currículo sustentado nas relações, nas interações e
em praticas educativas intencionalmente voltadas para as experiências concretas da vida cotidiana, para a
aprendizagem da cultura, pelo convívio no espaço da vida coletiva e para a produção de narrativa, individuais e
coletivas, através de diferentes linguagens. (BARBOSA e RICHTER, 2009,p.25)

Neste ambiente ela desenvolve o físico, psicológico, intelectual e social, ampliando os seus conhecimentos. A
educação infantil teve muitos avanços e sempre procurou um trabalho pedagógico de qualidade e inovação.
Devemos considerar também os avanços em relação à legislação no que diz respeito ao direito da criança e a uma
educação de qualidade, embora ainda haja uma diferença grande entre o discurso e a realidade, teoria e prática.
O MEC possui documentos muito bem elaborados e riquíssimos em orientações para um trabalho voltado para o
desenvolvimento da criança. Kishimoto (1997), quando uma criança brinca, tanto pode estar se preparando
formalmente para atividades de sua vida adulta futura, quanto pode simplesmente estar se divertindo, sem maiores
pretensões. Apenas a observação rigorosa é que dá essa diferenciação, que nem sempre é simples.

É pelo brincar que a criança aprende expressar ideias gestos emoções, a tomar decisões, a interagir e viver entre
pares, a conhecer e integrar-se no seu ambiente próximo a elaborar imagens culturais e sociais de seu tempo e, em
decorrência, desenvolver-se como se humano dotado de competência simbólica. (CIPRIANO, 2004, p.11-20).

O Brincar é uma importante forma de comunicação, é por meio deste ato que a criança pode reproduzir o seu
cotidiano. O ato de brincar possibilita o processo de aprendizagem da criança, pois facilita a construção da reflexão,
da autonomia e da criatividade, estabelecendo, desta forma, uma relação estreita entre jogo e aprendizagem.

Para definir a brincadeira infantil, ressaltamos a importância do brincar para o desenvolvimento integral do ser
humano nos aspectos físico, social, cultural, afetivo, emocional e cognitivo. Para tanto, se faz necessário
conscientizar os pais, educadores e sociedade em geral sobre à ludicidade que deve estar sendo vivenciada na
infância, ou seja, de que o brincar faz parte de uma aprendizagem prazerosa não sendo somente lazer, mas sim, um
ato de aprendizagem. Neste contexto, o brincar na educação infantil proporciona a criança estabelecer regras
constituídas por si e em grupo, contribuindo na integração do indivíduo na sociedade. Deste modo, à criança estará
resolvendo conflitos e hipóteses de conhecimento e, ao mesmo tempo, desenvolvendo a capacidade de
compreender pontos de vista diferentes, de fazer-se entender e de demonstrar sua opinião em relação aos outros.

Segundo Vygotsky em (1998), um dos representantes mais importantes da psicologia histórico-cultural, partiu do
princípio que o sujeito se constitui nas relações com os outros, por meio de atividades caracteristicamente humanas,
que são mediadas por ferramentas técnicas e semióticas. Nesta perspectiva, a brincadeira infantil assume uma
posição privilegiada para a análise do processo de constituição do sujeito, rompendo com a visão tradicional de que
ela é uma atividade natural de satisfação de instintos infantis. Ainda, o autor refere-se à brincadeira como uma
maneira de expressão e apropriação do mundo das relações, das atividades e dos papéis dos adultos. A capacidade
para imaginar, fazer planos, apropriar-se de novos conhecimentos surge, nas crianças, através do brincar. A criança
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por intermédio da brincadeira, das atividades lúdicas, atua, mesmo que simbolicamente, nas diferentes situações
vividas pelo ser humano, reelaborando sentimentos, conhecimentos, significados e atitudes.

De acordo com o Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil (BRASIL, 1998, p. 27, v.01):

De acordo com a lei de diretrizes e bases da educação nacional (LDB), o cuidar e o educar devem agir em conjunto,
juntamente com a equipe pedagógica da instituição. Assim garantido uma forma integrada, nas metodologias
aplicadas.

Art. 5º A Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, é oferecida em creches e pré-escolas, as quais se
caracterizam como espaços institucionais não domésticos que constituem estabelecimentos educacionais públicos
ou privados que educam e cuidam de crianças de 0 a 5 anos de idade no período diurno, em jornada integral ou
parcial, regulados e supervisionados por órgão competente do sistema de ensino e submetidos a controle social.
(Resolução CNE/CEB 5/2009. Diário Oficial da União de Brasília, 18 de dezembro de 2009,
Seção1,p.18.).Representa um avanço na qualidade de ensino da educação infantil, com ênfase em incluir o educar,
garantindo melhoria na proposta pedagógica e suprindo as exigências dos novos desafios da educação.

Existem duas concepções que devem ser articuladas nas instituições (escolas) como:Compreender o cuidar, na
dimensão institucional, é estar atento aos movimentos das crianças, prevenindo para que nada de mal aconteça. Por
outro lado o cuidar preocupa-se também nos aspectos que fazem parte da necessidade do individuo, como
alimentação, saúde, segurança e afetividade. Algumas instituições ainda não atendem ao foco principal da
educação infantil que é o cuidar e educar. Há que se investir na qualidade do atendimento infantil por meio da
elaboração de proposta pedagógica da creche/pré-escola e da formação adequada de professores que trabalham
com a educação infantil.

A organização dos espaços na educação infantil é fundamental para o desenvolvimento integral da criança,
desenvolvendo suas potencialidades e propondo novas habilidades sejam elas: motoras, cognitivas ou afetivas. A
criança que vive em um ambiente construído para ela e por ela vivência emoções que a farão expressar sua maneira
de pensar, bem como a maneira como vivem e sua relação com o mundo.

Personalizar o ambiente é muito importante para a construção da identidade pessoal da criança, tornar a criança
competente é desenvolver nela a autonomia e a independência. Ao oferecer um ambiente rico e variado estimulam-
se os sentidos, estes são essenciais no desenvolvimento do ser humano. A sensação de segurança e confiança é
indispensável visto que mexe com o aspecto emocional da criança.

Saberes da Turma:

A turma do AGII A é bem diversificada mesmo sendo alunos com a faixa etária aproximada, mas com diferentes
conhecimentos, gêneros, cultura, classe social, religião, etc.

Percebe-se que os alunos tem bastante interesse em aprender, observar, questionar, relatar, manusear, sempre
querendo conhecer tudo a sua volta.

No que tange aos critérios da composição do agrupamento AG II A, a escolha da turma é feita pela equipe gestora
seguindo a faixa etária aproximada, a sala tem 31 alunos matriculados, composta por 14 meninos e 17 meninas na
faixa etária de três anos á três anos e quatro meses, mas prevalece nesta turma mais meninas.

As crianças deste agrupamento são moradoras do próprio bairro. Nesta turma composta pelo professor e duas
monitoras, as atividades são realizadas com todos simultaneamente.

Na Educação Infantil a perspectiva é a de autogoverno, ou seja, que a criança saiba fazer escolhas justas para si
mesmo e para o coletivo. Nesse sentido, o desenvolvimento cognitivo é imprescindível, mas não suficiente,

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


Prefeitura Municipal de Campinas
Secretaria Municipal de Educação

http://pponlinesme.campinas.sp.gov.br
Pág.: 65/99

14/05/2019 às 13:49:57

portanto, o ambiente deve inspirar, desde cedo, o exercício do respeito mútuo, a discussão de regras e a resolução
dos conflitos diários, incentivando-as expressarem seus sentimentos.

Os projetos são desenvolvidos de modo com que a criança saiba contextualizar. O professor de Educação Infantil
deve priorizar o conhecimento teórico de aprendizagem, a sua experiência em seus estágios procurando ainda levar
as experiências relatadas pelas crianças em seus ambientes externos para dentro da sala de aula. Nas propostas de
atividades utiliza materiais como livros, revistas, música, montagem de lego e jogos. O espaço da escola
compreende em: pátio, palco, parque, sala de boneca, tanque de areia e são todos utilizados organizadamente pelo
professor para garantir a criança ou aprendizado. Quando o professor organiza as atividades já tem a
intencionalidade de que as mesmas sejam produtivas, assimiladas pelas crianças, produtivas e que façam parte
integrante do desenvolvimento das crianças, seguindo o seu planejamento.

No decorrer desse ano desenvolveremos projetos pedagógicos respeitando as especificidades escolares, as
particularidades da turma, o contexto cultural, social e econômico em que as crianças estão inseridas, destacando os
eixos em movimento, linguagem oral e escrita, matemática, artes visuais, natureza e sociedade e experiência do
brincar e imaginar.

Tudo Novo de Novo – Durante o projeto tudo novo de novo o eixo prioritário trabalhado foi artes visuais,
Linguagem oral e escrita, o objetivo do projeto é propiciar um ambiente seguro e acolhedor para que as crianças
manifestem as suas emoções e necessidades, tornando a rotina prazerosa e com muitas possibilidades de
desenvolvimento.

Bichinhos de Jardim – O projeto bichinhos de Jardim tem como prioridade trabalhar o eixo natureza e sociedade,
propiciando atividades que possibilitem aos alunos a desenvolver o respeito pela natureza o conhecimento das
principais características de cada bicho apresentado durante o projeto.

Copa do Mundo – O projeto tem como finalidade conhecer, valorizar e divulgar as diversas culturas, identificar
danças, músicas, e tradições de todos os países envolvidos.

Alimentação Saudável- Promover e incentivar hábitos alimentares saudáveis, e conscientizar a importância de
uma boa alimentação para que tenham uma ótima saúde.

Artistas Brasileiros- Desenvolver a linguagem da arte na educação infantil, envolvendo variados aspectos, entre
eles a sensibilidade, hábitos culturais da sociedade, permitindo possibilidades de ampliar o seu conhecimento
aprendendo a ver o mundo através da arte, criando e recriando, observando, analisando e construindo suas
concepções, sentimentos emoções, comparando o rela com o imaginário usando de autonomia e criatividade.

Sacola Viajante – Incentivar a leitura e o contato com os livros desde cedo e tornar a leitura um ato prazeroso.
Possibilitar a interação dos pais com os filhos através do projeto leitura, para que se torne um habito também
familiar.

O projeto consiste em todas as sextas-feiras durante todo ano letivo um aluno levar para casa a Sacola Viajante que
conterá um livro para ser lido com a ajuda de familiares e um caderno. Nesse caderno um familiar descreverá o que
a criança entendeu da história e como foi a experiência de fazer essa leitura para a criança. A criança fará nesse
caderno uma ilustração livre

Segundo Piaget (1978), ainda que adultos brinquem, é uma atividade inerente à criança, ao período da infância e ao
universo infantil. A criança tem intimidade com a brincadeira e com seu contexto descomprometido, enquanto que
o adulto tem intimidade com o mundo concreto de seu cotidiano, com o trabalho, com o mundo “real”.

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


Prefeitura Municipal de Campinas
Secretaria Municipal de Educação

http://pponlinesme.campinas.sp.gov.br
Pág.: 66/99

14/05/2019 às 13:49:57

A avaliação escolar é prática contínua na docência da Educação Infantil, por ser um importante instrumento
pedagógico que ajuda a tomar decisões e planejar estratégias A instituição CEI Pastor Rogério Leandro Portela
Santana, utiliza-se como planejamento o “semanário”, onde são efetuados, todos os registros, atividades e
planejamento de aula. A comunicação com a família ocorre por meio de comunicados e equipe gestora. Pode se
afirmar que há interação do professor com as famílias, do aluno com o aluno e do aluno com o professor, sendo
observada esta interação por meio dos resultados que são obtidos individualmente. Na opinião do professor seria
conveniente e necessário projetos para encontros de família com a escola, podendo até envolver a comunidade, que,
de certa forma, faz parte da escola.

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (DCNEI) determinam, desde 2009, que as
instituições que atuam nessa etapa de ensino criem procedimentos para a avaliação do desenvolvimento das
crianças. Esse processo não deve ter como objetivo a seleção, a promoção ou a classificação dos pequenos e precisa
considerar "a observação crítica e criativa das atividades, das brincadeiras e interações das crianças no cotidiano" e
empregar múltiplos registros. Tais apontamentos, no entanto, ainda geram dúvidas e interpretações equivocadas.
Por isso, não são raros casos de aplicação de provas para turmas de 3 anos, como relatou Rita Coelho,
coordenadora-geral de Educação Infantil do Ministério da Educação (MEC), no 1º Seminário Nacional de
Avaliação da Educação Infantil, realizado em São Paulo.
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Plano Anual de Ensino do Professor

Professora: Mayara de Oliveira Bernardo Agrupamento 2-B

"O professor não ensina, mas arranja modos de a própria criança descobrir. Cria situações-problemas". (Jean
Piaget)

A LEI Nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996 estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. A educação, que
é dever da família juntamente com o Estado - cada um com suas obrigações, tem como finalidade definida no artigo
2º da LDB “o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação
para o trabalho. ”

A primeira etapa da Educação Básica é a Educação Infantil. Esta tem como finalidade “o desenvolvimento integral
da criança até seis anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, completando a ação da
família e da comunidade” (Lei 9394/96 – Seção II Artigo 29).

A primeira infância é uma fase crucial no desenvolvimento da criança, é nesse momento que ela desenvolve
capacidades físicas e psicológicas que influenciarão até em sua vida adulta. A Educação Infantil, para algumas
delas é a primeira porta de convívio com a sociedade e a oportunidade de construir suas hipóteses e aprendizagens.

De acordo com o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil “Educar significa, portanto, propiciar
situações de cuidados, brincadeiras e aprendizagens orientadas de forma integrada e que possam contribuir para o
desenvolvimento das capacidades infantis...” (RCNEI pág. 23)

Não há como dissociar o cuidar e o educar e as brincadeiras, todos são os meios utilizados para que as crianças se
desenvolvam. O que diferencia as brincadeiras que as crianças já participam em casa ou no seu convívio com sua
família com as brincadeiras e afazeres realizados na escola é que todas elas são atividades planejadas de forma
sistemática - têm intencionalidade, mesmo que façam parte do cotidiano, como a refeição, a troca ou a
higienização.

A Educação Infantil engloba para que ocorra o desenvolvimento integral da criança, o cuidado com suas
necessidades básicas. De acordo RCNEI, vol 1:

“O desenvolvimento integral depende tanto dos cuidados relacionais, que envolvem a dimensão afetiva e dos
cuidados com os aspectos biológicos do corpo, como a qualidade da alimentação e dos cuidados com a saúde,
quanto da forma como esses cuidados são oferecidos e das oportunidades de acesso a conhecimentos variados.”
(RCNEI, vol.1 p. 24)

Tais cuidados devem ser observados diariamente e levados em consideração como base relacionadas diretamente
ao bom andamento das atividades pedagógicas planejadas.

A prática na Educação Infantil deve ser organizada de forma que permita a apropriação de sua identidade, a
autonomia, o desenvolvimento de uma imagem positiva de si, conhecer seu próprio corpo, estabelecer relações
sociais e vínculos afetivos com adultos e crianças e expressar-se por diferentes tipos de linguagens (musical,
corporal, oral, entre outras).

Há algo permanente na rotina diária das crianças que permite o desenvolvimento desses fatores na prática, a
brincadeira. O brincar, seja nas áreas internas, externas ou na sala de aula, é fator primordial no desenvolvimento
integral e direito fundamental da criança. Brincando a criança desenvolve sua personalidade como relata o
renomado autor Vygotsky:
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“Ao brincar, a criança assume papéis e aceita as regras próprias da brincadeira, executando, imaginariamente,
tarefas para as quais ainda não está apta ou não sente como agradáveis na realidade". (1988)

De acordo com Rau, (2001, pág. 189) o brincar proporciona o prazer em aprender, na brincadeira a criança assume
papéis diferentes e recria alguns momentos da sua vida, revendo seus medos, ansiedades e problemas. É brincando
que a criança encontra o prazer que o aprender lhe proporciona.

O RCNEI (Brasil, 1998, vol. 1 pág 27) destaca que “brincar contribui, assim, para a interiorização de determinados
modelos de adulto, no âmbito de grupos sociais diversos. ”

Essa interiorização de informações, regras, hábitos e condições, na Educação Infantil só pode ser adquirida da
forma adequada por meio da brincadeira e de atividades lúdicas.

A fim de que esses objetivos sejam atingidos, um dos fatores a serem observados é o ambiente da escola. Conforme
o tópico do RCNEI vol. 1 “Versatilidade do Espaço”:

“O espaço na instituição de educação infantil deve propiciar condições para que as crianças possam usufruí-lo em
benefício do seu desenvolvimento e aprendizagem.” (RCNEI, vol.1 p. 68)

Todo espaço deve ser propício a mudanças realizadas de acordo com a necessidade observada pelo professor e
permissivo para interferência das crianças, respondendo as propostas delas nos momentos de atividade e interação,
sempre priorizando a segurança precisa para cada faixa etária.

Para que as atividades pedagógicas, as interações e a rotina seja estabelecida de forma adequada no cotidiano, foi
feita a divisão de turmas pela equipe gestora de acordo com a faixa etária, seguindo as disposições do RCNEI e da
LDB.

Saberes da turma: Agrupamento 2-B

O Agrupamento 2-B, tem no ano de 2018 a quantidade de 34 crianças matriculadas atualmente. A faixa etária da
turma é homogenia (de 2 anos e 3 meses a 3 anos completos), composta por 15 meninos e 19 meninas. A turma é
de crianças muito ativas e que demonstram curiosidade e interesse pelas propostas. As atividades devem ser
planejadas de forma seguida e rápida pois o tempo de concentração dessa faixa etária é curto.

Devido a divisão de turmas ocorrer de acordo com a faixa etária, conforme citado acima, a maioria das crianças
desse agrupamento já se conhecia desde o ano anterior e, portanto, já havia certo vínculo afetivo entre elas. Isso
tornou o período de adaptação um momento de rever quem já se conhecia, trazendo aparente confiança nessas
crianças.

As formas de realização das atividades pedagógicas são individuais ou coletivas. Sendo a atividade individual
realizada diretamente com a professora e as coletivas geralmente dispostas em roda com a participação da equipe.

No início do ano poucas crianças usavam fraldas, mas após a primeira etapa de adaptação aquelas que
demonstraram mais maturidade, tiveram o desfralde iniciado. As trocas e a utilização do banheiro são realizadas
pelas monitoras, que estão sempre interagindo com cada um nesses momentos. A escovação é realizada por toda
equipe e orientada pela professora.

Organização de atividades e planejamentos

Ainda que tenha sido feita a divisão por faixa etária, são propostas atividades semanais, que envolvem a interação
das turmas de idades diferentes, como o Projeto Sexta Em Cena, que consiste em apresentações teatrais e/ou
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musicais das crianças ou da equipe pedagógica para todas as turmas reunidas no pátio da instituição, o que
proporciona desenvolvimento social para cada criança.

Diversos os espaços da escola são utilizados para atividades, além da sala de aula, a turma explora o solário, os
parques externos e internos, o tanque de areia, o palco, os caminhos externos e a faixa de caminho interna.

As atividades são propostas de acordo com o conhecimento prévio dos alunos, procurando sempre desafiá-los a
testar seus movimentos e a possibilidade de exploração dos materiais disponíveis.

O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, explicita a criação de categorias curriculares para
organizar os conteúdos necessários no trabalho da Educação Infantil:

“Esta organização visa a abranger diversos e múltiplos espaços de elaboração de conhecimentos e de diferentes
linguagens, a construção da identidade, os processos de socialização e o desenvolvimento da autonomia das
crianças que propiciam, por sua vez, as aprendizagens consideradas essenciais. ” (RCNEI, vol. 1, pág 45)

Os eixos norteadores preestabelecidos são Movimento, Música, Artes Visuais, Linguagem Oral e Escrita, Natureza
e Sociedade e Matemática. Todos devem ser trabalhados levando em consideração o desenvolvimento específico
que proporciona, mas as atividades pedagógicas costumam abordar mais de um eixo norteador. Para que eles
possam ser aplicados de forma mais efetiva, a instituição trabalhará por meio de projetos.

Alguns deles foram pré-determinados a ser realizados por todas as turmas, conforme descritos abaixo:

Projeto Tudo Novo de Novo (adaptação): Ao de separar com uma rotina nova e a distância de seus pais ou
responsáveis, é natural que a criança demonstre insegurança, por isso o projeto visa propiciar a criança um
ambiente acolhedor, valorizando sua presença de forma que ela se sinta segura e tranquila para se desenvolver,
trabalhando aspectos como identidade e autonomia, afetividade, regras e combinados e rotina no ambiente escolar.

Projeto Bichinhos de Jardim: A primeira demonstração de interesse e contato da criança com a natureza se dá por
meio dos bichos. Por isso, a relevância em explorar os elementos do meio ambiente, suas características e o
respeito por cada ser que vive em seu habitat natural. Nesse projeto iniciaremos o contato através dos bichinhos de
jardim, tema anual dos mascotes da unidade. Explorando cada um, sua alimentação, locomoção, características e
hábitos. Para desenvolver também o respeito pela natureza e o conhecimento das principais características de cada
bicho apresentado durante o projeto.

Projeto Copa Mundial: Nesse projeto os objetivos estão entre conhecer, valorizar e divulgar diversas culturas
respeitando as diferenças que existem entre cada um, identificar as danças, músicas, comidas, crenças e roupas
tradicionais de cada país e iniciar os preparativos para a Festa das Nações que ocorrerá ao final do projeto.

Projeto Alimentação Saudável: No Brasil, uma parcela significativa da população não se alimenta corretamente e
isso leva a diversos problemas de saúde. Esse projeto será desenvolvido para auxiliar na aceitação da introdução de
alimentos saudáveis na rotina de cada um e mudança de hábitos, conscientizando também as famílias.

Projeto Artistas Brasileiros: o contato com a arte tem um papel fundamental no desenvolvimento infantil. O
projeto será desenvolvido primeiramente conscientizando as crianças quanto a valorização dos artistas brasileiros.
Trabalhando também a expressão de sentimentos, exploração de materiais diversos e construção de obras de cada
criança.

Além desses projetos com durações diferentes, haverá um projeto com duração prevista para o ano todo, o Projeto
Sacola Viajante, no qual semanalmente será sorteada uma criança da turma que levará um kit com um livro de
história, um caderno de desenho para registro e um estojo com lápis de cor e giz de cera, para registrar suas
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percepções com seus pais e/ou responsáveis.

Haverá ainda a elaboração de projetos paralelos a serem realizados por cada turma de acordo com suas
especificidades. Após levantamento e observações da professora sobre o conhecimento prévio dos alunos, a
necessidade de determinado aspecto a ser desenvolvido na turma e com a intencionalidade do desenvolvimento
integral de cada criança no decorrer do ano letivo.

Seguindo a premissa de aprendizagem mediada, na teoria de Vigotsky, para a aquisição de conhecimentos é
necessária a participação de intermediadores e de planejamento e organização, conforme cita:

"O aprendizado adequadamente organizado resulta em desenvolvimento mental e põe em movimento vários
processos de desenvolvimento que, de outra forma, seriam impossíveis de acontecer." (VYGOTSKY, Lev. A
Formação Social da Mente)

Nesse agrupamento, nota-se inicialmente a necessidade de abordar um projeto em torno da higiene pessoal.
Portanto, será desenvolvido o Projeto Hábitos Diários de Higiene Pessoal, que consistirá em incentivar a criança
a se atentar aos hábitos diários de higiene, apresentando na prática, dentro de suas capacidades e autonomia já
adquiridas, a necessidade desses hábitos.

Esse ano, estão programadas três festas que envolvem toda unidade, a Festa das Nações, Festa da Primavera e Festa
de Encerramento.

Os planejamentos são feitos de acordo com os referenciais do Plano Anual de Ensino do Professor, nesses Projetos
desenvolvidos por agrupamento que geram o planejamento semanal feito por turma. Ao desenvolver esses
planejamentos o professor deve levar em consideração a forma de aprendizagem mais efetiva para a criança,
conforme Gonzaga cita:

(...) a essência do bom professor está na habilidade de planejar metas para aprendizagem das crianças, mediar
suas experiências, auxiliar no uso das diferentes linguagens, realizar intervenções e mudar a rota quando
necessário. Talvez, os bons professores sejam os que respeitam as crianças e por isso levam qualidade lúdica para
a sua prática pedagógica. (2009, p. 39)

Mediando suas experiências, planejando com intencionalidade e seguindo os resultados de suas observações diárias
na prática pedagógica, permitirá ao professor realizar e avaliar seu trabalho e a turma.

A avaliação é feita por meio de registros das atividades da turma e após o término de cada semana e de cada
projeto. Além de um Relatório Individual elaborado após observações e entregue aos pais e a coordenação nas
datas estabelecidas.
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C E I NAVE MÃE: ROGÉRIO LEANDRO PORTELA SANTANA.

Professora: Tatiana Luma Nogueira.

Turma: AG IIC Ano: 2018

“Educar é impregnar de sentido o que fazemos a cada instante!”

Paulo Freire

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

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

É na educação infantil, portanto que a criança desenvolve todos seus aspectos cognitivos, emocionais e sociais,
fazendo desta fase, algo primordial para a formação de si próprio e de sua visão de mundo.

É importante que a aprendizagem oferecida nesta fase da primeira infância, se dê por meio de uma didática lúdica
através das brincadeiras.

As brincadeiras na educação infantil consistem em uma importante forma de comunicação, é por meio dela que a
criança pode reproduzir vivências de seu dia a dia.

O ato de brincar possibilita o processo de aprendizagem da criança, pois facilita a construção da reflexão, da
autonomia e da criatividade, estabelecendo, desta forma, uma relação estreita entre brincadeira e aprendizagem.

“O brincar não significa apenas recrear, é muito mais, caracterizando-se como uma das formas mais complexas que
a criança tem de comunicar-se consigo mesma e com o mundo, ou seja, o desenvolvimento acontece através de
trocas recíprocas que se estabelecem durante toda sua vida. Assim, através do brincar a criança pode desenvolver
capacidades importantes como a atenção, a memória, a imitação, a imaginação, ainda propiciando à criança o
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desenvolvimento de áreas da personalidade como afetividade, motricidade, inteligência, sociabilidade e
criatividade.” (OLIVEIRA 2000)

Nesta citação o autor nos traz a importância do brincar para o desenvolvimento infantil, sendo o ponto de partida
para todo e qualquer aprendizado significativo na educação infantil pois é através da brincadeira que a criança se
descobre e descobre o mundo, a brincadeira torna o aprendizado possível. É através da brincadeira que a criança faz
suas primeiras interações com o outro, expressando suas ideias, questionando e resolvendo pequenas situações
problemas.

É pelo brincar que a criança aprende expressar ideias gestos emoções, a tomar decisões, a interagir e viver entre
pares, a conhecer e integrar-se no seu ambiente próximo a elaborar imagens culturais e sociais de seu tempo e, em
decorrência, desenvolver-se como se humano dotado de competência simbólica. (CIPRIANO, 2004, p.11-20).

Portanto, é necessário que o brincar coordenado pelo adulto, seja uma constante no processo educativo, para que
crianças de diferentes idades, brincando juntas, desenvolvam-se e aprendam. O ato de brincar deve constituir-se na
metodologia e a brincadeira é uma atividade social relevante, vinculada ao desenvolvimento dos conceitos, pois
“No brinquedo a criança cria uma situação imaginária” (VYGOSTKY, 1999- p. 123), tornando possível a
assimilação dos conceitos.

Outro fator de extrema importância para o desenvolvimento infantil é o cuidar, a criança desde muito pequena
necessita de cuidados para que seu desenvolvimento ocorra de forma saudável e integral, esse cuidar não implica
apenas em manter sua integridade e necessidades físicas, cuidar exige ações voltadas principalmente, as
necessidades das crianças. Isto implica ouvi-las, respeitá-las e observá-las, pois estas ações são setas no caminho
que ligam a educação ao cuidado, favorecendo o desenvolvimento integral de cada criança. O Referencial
Curricular Da Educação Infantil assevera que:

“(...) parte integrante da educação, embora exigir conhecimentos, habilidades e instrumentos que extrapolam a
dimensão pedagógica, ou seja, cuidar de uma criança em um contexto educativo demanda integração de vários
campos de conhecimentos e a cooperação de profissionais de diferentes áreas.” (RCN/I, vol.I, 1998, p.24).

Portanto o educador não pode trabalhar somente com o intelectual da criança, não são máquinas sem sentimentos.
Em todo momento deve sentir e proporcionar às crianças momentos que lhes façam crescer, refletir e tomar
decisões direcionadas ao aprendizado com coerência.

Além do cuidar e do brincar, outro fator importante para o processo aprendizagem na educação infantil é o espaço,
desde que nasce a criança precisa de espaços que ofereçam liberdade de movimentos, segurança e que acima de
tudo possibilitem sua socialização com o mundo e com as pessoas que a rodeiam. Espaços estes de direito de todas
as crianças sejam eles: públicos, privados, institucionais ou naturais. Segundo Lima (2001, p.16): “o espaço é muito
importante para a criança pequena, pois muitas, das aprendizagens que ela realizará em seus primeiros anos de vida
estão ligadas aos espaços disponíveis e/ou acessíveis a ela”.

Segundo Vygotsky: “o ser humano cresce num ambiente social e a interação com outras pessoas é essencial ao seu
desenvolvimento”. (apud DAVIS e OLIVEIRA, 1993, p. 56). Portanto um ambiente estimulante para a criança é
aquele em que ela se sente segura e ao mesmo tempo desafiada, onde ela sinta o prazer de pertencer a aquele
ambiente e se identifique com o mesmo, principalmente um ambiente em que ela possa estabelecer relações entre
os pares. Um ambiente que permite que o educador perceba a maneira como a criança transpõe a sua realidade,
seus anseios, suas fantasias. Os ambientes devem ser planejados de forma a satisfazer as necessidades da criança,
isto é, tudo deverá estar acessível à criança, desde objetos pessoais aos brinquedos, pois só assim o
desenvolvimento ocorrerá de forma a possibilitar sua autonomia, bem como sua socialização dentro das suas
singularidades.

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

Destacam-se as áreas do conhecimento conforme o Referencial Curricular Nacional de Educação Infantil, segue os
eixos de trabalho na Educação que norteiam a práxis educativa:

Linguagem Oral e Escrita; Matemática; Natureza e sociedade; Movimento; Linguagem musical; Artes
visuais.

Seguindo tais parâmetros curriculares e divisão de eixos para a educação infantil, serão trabalhados ao longo do ano
letivo, projetos que irão abordar importantes temas para o desenvolvimento das crianças.

O projeto “Tudo novo de novo”, irá contemplar principalmente o eixo natureza e sociedade, visando proporcionar
momentos de acolhimento e adaptação para as crianças que estarão ingressando e regressando a rotina escolar ,
recebendo afeto e carinho, formulando a ideia de que a escola é um lugar seguro como uma própria extensão de seu
lar . A proposta do projeto, visa a adaptação da familia com a escola, para que os pais sintam mais segurança em
deixar seus filhos na unidade.

O projeto “Bichinhos de Jardim” irá contemplar principalmente os eixos natureza e sociedade e artes visuais, por
meio de atividades lúdicas e vivencias que possibilitem o contato das crianças com a vasta variedade de insetos
existentes em nosso cotidiano, aguçando o olhar das crianças para os elementos da natureza.

Por meio de músicas, filmes, imagens, histórias, pinturas e colagens, as crianças conhecerão os bichinhos de jardim
, suas características físicas, meio de locomoção, alimentação e habitat.

O projeto “Copa Do Mundo” priorizará os eixos Natureza e sociedade, Movimento e Música, visando explorar as
diferentes culturas dos países participantes e a importância do evento por todo o mundo.

O projeto visa abordar também a do futebol mundialmente, levando em conta que é uma das maiores paixões do
povo brasileiro.

O projeto “Alimentação saúdavel” irá priorizar os eixos natureza e sociedade e linguagem oral, abordando a
introdução de alimentos saúdaveis na alimentação das crianças desde cedo, tendo em vista que grande parte das
pessoas em todos os lugares do mundo se alimentam de maneira errada, servindo de concientização até mesmo para
os hábitos da familia.

O projeto “Artistas Brasileiros” visa valorizar os artistas do nosso país e também a exploração da cultura e
expressões através da arte em diferentes formas, proporcionando confecções de obras de arte feitas pelas próprias
crianças, levando parte dessa cultura para as familias também.

Além destes projetos pré determinados, todos com duração diferentes, será trabalhado um projeto paralelo,
“Aquarela, cores formas e sensações” que irá priorizar o eixo matemática e Música e tambem a necessidade do
grupo, em explorar as cores, formas e sensações levando em conta a faixa etária das crianças.

Outro projeto que será trabalhado com previsão anual, é a “Sacola viajante”, no qual semanalmente uma criança da
turma será sorteada para levar um kit para casa, contendo um livro de história, um caderno de desenho, e um estojo
com lapis de cor e giz de cera para registrar sua experiencia juntamente com a participação de um familiar ou um
adulto.

Ao longo do ano estão previstas três festas que irão envolver todas as turmas da unidade, a festa das Nações, festa
da primaveira e festa de encerramento.
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O planejamento é feito semanalmente, e é norteado pelos projetos em execução.

A turma do AG2C é composta por 34 crianças matriculadas regularmente sendo 17 meninas e 17 meninos, a faixa
etária do grupo é de dois a três anos de idade.

Trata-se de uma turma com crianças de perfil ativo, demonstram interesse e curiosidade nas propostas.

Grande parte das crianças vieram do mesmo agrupamento do ano passado, por isso já se conheciam e relacionam-se
bem, as crianças que ingressaram na turma, se adaptaram a rotina e turma com facilidade.

As atividades são realizadas de forma rápida, sempre variando e respeitando a concentração curta das crianças
devido a faixa etária.

O grupo demonstra interesse principalmente por músicas e histórias, as atividades realizadas em folha também
chamam muita atenção de todos.

Para realização das atividades, algumas vezes as crianças são divididas em grupos, variando as propostas.

Parte da turma, após o período de adaptação, iniciaram o processo do desfralde com o apoio das famílias.

Diariamente é realizado o trabalho de importância com a higiene pessoal, incentivando-os a utilizarem o banheiro
da forma correta, lavar as mãos e rosto quando necessário e também escovar os dentes. A escovação é realizada
todos os dias com a participação da professora e monitoras.

Quanto à avaliação ocorrerá em observações diárias e por meios de registro, sempre considerando a participação, a
interação, o aprendizado e o desempenho dos alunos nas realizações das atividades propostas.

Acompanhando o desenvolvimento da criança, adaptando e avaliando também a prática pedagógica para atingir as
especificidades de cada um e seu nível de desenvolvimento sempre que necessário para ampliar o processo de
ensino e aprendizagem.

HOFFMANN (1996) afirma que a avaliação na Educação Infantil precisa resgatar urgentemente o sentido essencial
de acompanhamento do desenvolvimento e de reflexão permanente sobre as crianças em seu cotidiano educativo,
como elo na continuidade da ação pedagógica, ou seja, como norteador da ação pedagógica do professor.

Portanto, a avaliação não pode ser considerada como um processo final e sim como uma forma que avalia o
desenvolvimento da criança identificando suas necessidades e aprendizagens tendo o olhar para o seu progresso
contínuo e adaptações de diferentes metodologias que atendam as especificidades de cada aluno.
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Livraria Martins Fontes Editora LTDA 1999.

C E I NAVE MÃE: ROGÉRIO LEANDRO PORTELA SANTANA.

Professora: ADRIANA

Turma: AG. I/ll B Ano: 2018

Segundo o Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil (BRASIL, 1998), 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 educação e o cuidado na primeira infância tem sido pauta de grandes discussões frequentemente. Considerando
que a educação infantil é a base inicial do processo educativo, esta deve ser um ambiente onde a infância possa ser
vivida em toda sua plenitude, conforme estabelece a LDB no artigo 29 ao dispor que a educação infantil, 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. Dessa
maneira, é dever do Estado assegurar às crianças de zero e seis anos de idade o atendimento em creche e pré-escola
segundo dispõe o artigo 30. Esse atendimento deve ser planejado de modo que não se separe a ideia do brincar da
ideia do aprender e que proporcione um ambiente propício para descobertas possibilitando à criança construir seu
próprio conhecimento.

Dessa forma, torna-se fundamental a existência da educação infantil, pois se constitui o lugar onde a criança se
desenvolve, proporcionando apoio e estímulos indispensáveis a cada fase da vida. Conforme o pensamento de
Bujes (2001, p. 21 apud HERMIDA, 2007, p. 227)

[...] a educação infantil precisa ser muito mais qualificada. Ela deve incluir o acolhimento, a segurança, o lugar para
a emoção, para o gosto, para o desenvolvimento da sensibilidade; não podendo deixar de lado o desenvolvimento
das habilidades sociais, nem o domínio do espaço e do corpo e das modalidades expressivas; deve privilegiar o
lugar para a curiosidade e o desafio.

Portanto, é dever da escola contribuir para o desenvolvimento e a realização do ser humano. A consideração da
criança no seu desenvolvimento global indica ter uma preocupação em considerá-la em todas as suas dimensões,
tanto nas necessidades físicas como sociais, ou seja, educá-la e cuidá-la, pois na prática pedagógica segundo atores
da educação infantil, o cuidar e o educar são indissociáveis.

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 pensamento,
concentração e atenção. Através das atividades lúdicas pode se desenvolver nas crianças raciocínio lógico e a
criatividade.
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As brincadeiras infantis são formas de a 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 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.

Na educação infantil o “cuidar” é parte integrante da educação, embora possa exigir conhecimentos, habilidades e
instrumentos que exploram a dimensão pedagógica. Cuidar de uma criança em um contexto educativo demanda a
integração de vários campos de conhecimento e a cooperação de profissionais de diferentes áreas.

O cuidado precisa considerar, principalmente, as necessidades das crianças, que quando observadas, ouvidas e
respeitadas, podem dar pistas importantes sobre a qualidade do que estão recebendo. Os procedimentos de cuidado
também devem seguir os princípios de promoção da saúde. Para se atingir os objetivos dos cuidados com a
preservação da vida e com o desenvolvimento das capacidades humanas, é necessário que as atitudes e
procedimentos estejam baseadas em conhecimentos específicos sobre desenvolvimento biológico, emocional, e
intelectual das crianças, levando em conta diferentes realidades socioculturais (BRASIL, 1998, p. 25).

As ações relativas ao cuidar, por sua vez, são apresentadas de forma a ressaltar o desenvolvimento integral da
criança, envolvendo aspectos afetivos, relacionais, biológicos, alimentar e referente à saúde. O contexto
sociocultural aparece como determinante nas construções humanas e nas necessidades básicas de sobrevivência,
diferentes em cada cultura, com isso, fica claro, no papel designado ao cuidar, a necessidade de envolvimento e
comprometimento do professor com a criança em todos os seus aspectos, e a compreensão sobre o que ela sente e
pensa o que traz consigo a sua história e seus desejos.

A instituição de educação infantil deve tornar acessível a todas as crianças que a frequentam,
indiscriminadamente, elementos da cultura que enriquecem o seu desenvolvimento e inserção social. Cumpre um
papel socializador, propiciando o desenvolvimento da identidade das crianças, por meio de aprendizagens
diversificadas, realizadas em situações de interação (BRASIL, 1998, p. 23).

Sendo assim, o ambiente escolar que se destina á educação infantil deve ser preparado e pensado para as crianças,
este deve favorecer a busca pela autonomia e independência da criança, ser prazeroso e acolhedor, trazer sensação
de abrigo, que possibilite outras sensações de bem estar, pois é neste ambiente preparado e pensado que se
estabelecerá ás relações humana, produzindo marcas que se carrega por toda vida e que influenciaram diretamente
no desenvolvimento emocional e na aprendizagem, conforme o Referencial Curricular Nacional da Educação
Infantil (BRASIL, 1998, p.21):

Nessa perspectiva as crianças constroem o conhecimento a partir das interações que estabelecem com as outras
pessoas e com o meio em que vivem. O conhecimento não se constitui em cópia da realidade, mas sim, fruto de
intenso trabalho de criação, significação e ressignificação.

Cada criança é única, na sua particularidade, na sua historicidade, nos seus desejos, no seu processo de construção
de conhecimento, na sua maturação, no seu desenvolvimento, no seu próprio jeito de pensar e sentir o mundo, na
sua linguagem própria e na originalidade em ideias e hipóteses para desvendar o desconhecido. Portanto, não é
somente sujeito passivo, pertencente á determinada cultura social e a organização familiar onde recebe heranças,
mas sim deixa marcas e faz sua própria história. Para tanto nada mais justo do que ter um meio de aprendizado e
convívio com os outros que favoreça a criação dessa história de muitas e boas lembranças.

Os espaços devem ser organizados de forma a desafiar a criança nos campos cognitivos, sociais e motor. O fato de
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o espaço estar organizado de modo a desafiar suas competências apenas não basta. Deve vivê-lo intencionalmente e
intensamente. Isso se dá através de todo um contexto no qual as crianças desempenham papéis e formam uma rede
de relações entre tudo que as cerca: móveis, decoração, objetos, rotina, professora, materiais que utilizam, suas
vidas fora da escola. O espaço deve estar povoado de objetos que retratem a cultura e o meio social em que a
criança está inserida atendendo a sua faixa etária e ao mesmo tempo possibilitar novos conceitos e novas maneiras
de ver e entender o mundo e outros meios sociais.

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.

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”. 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”.

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.

Na ação pedagógica, deve-se compreender o ato de brincar como estratégia permanente da prática educativa e
oferecer as crianças um ambiente com espaços e materiais organizados que propiciem desafios e diferentes
manifestações infantis, potencializando assim sua expressão por meio de diferentes linguagens, movimentos,
imaginação, criatividade, emoções, socialização, autonomia, conhecimento de mundo, pensamentos e sentimentos.

Ter uma boa interação, estabelecer um trabalho conjunto com outros profissionais de modo integrado e relacionar o
ato de educar e ensinar de maneira responsável, reconhecendo a criança como um ser inteiro, são características
que o professor deve cultivar de maneira ética, respeitando os demais profissionais, os alunos e as famílias.
Importante também 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.

De acordo com o Referencial Curricular de Educação Infantil, existem seis eixos temáticos para se trabalhar com
crianças até cinco anos de idade, são eles: Movimento, Música, Artes Visuais, Linguagem Oral e Escrita,
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Matemática, Natureza e Sociedade, Esses conteúdos devem estar presentes nas atividades cotidianas das crianças
na escola, ou seja, nos jogos, brincadeiras do dia-a-dia infantil, canções, historias, roda de conversa e nos diversos
momentos de diálogos informais que ocorrem dentro e fora da sala de aula.

É importante ressaltar que, na Educação Infantil, os conteúdos devem estar correlacionados entre si e integrar os
eixos temáticos propostos no documento (RCNEI). Conteúdo é tudo aquilo que o professor trabalha em diferentes
linguagens nas atividades cotidianas em sala de aula: músicas, histórias, desenhos, jogos, dramatizações, atividades
de expressão corporal, brincadeiras, rodas da conversa e até mesmo nas brincadeiras e diálogos que ocorrem
naturalmente entre as crianças nas diversas situações da sala de aula, incluindo também as observações diárias do
professor nas diferentes situações apresentadas e vivenciadas pelas crianças na escola. O fato é que na de educação
infantil, o planejamento das atividades e a seleção dos conteúdos a serem trabalhados em sala de aula, precisam
favoreçam as situações de aprendizagem e a progressiva autonomia da criança. As atividades de rotina da criança,
são práticas fundamentais de aprendizagem, pois elas são realizadas todos os dias e servem para organizar o
trabalho e dar segurança e organização para as crianças na escola, não gerando ansiedade e desorientação nas
atividades propostas nas atividades propostas dentro e fora da sala de aula.

O RCNEI tem como objetivo dar suporte teórico e pedagógico para os profissionais de instituição de Educação
Infantil, propondo aos professores que tornem a sala de aula um ambiente acolhedor, aconchegante e prazeroso,
onde a criança possa de desenvolver plenamente, relacionando com o outro, percebendo-se como ser social e tendo
reconhecimento do outro, possam brincar, aprender e estreitar laços de amizade e estabeleçam com seus
professores, um vinculo afetivo de confiança e segurança para que elas possam expressar emoções, sentimentos,
desejos e necessidades, promovendo assim, o crescimento a autonomia e o desenvolvimento saudável da criança,
criando uma imagem positivo de si mesma.

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 frequente 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.

Saberes da turma AG l/ll B: Trata-se de crianças na faixa etária dois anos, conforme resolução CME nº 21/15.

A turma é composta 33 crianças matriculadas, em sua maioria por meninas, dividida entre 13 meninos e 20
meninas, a maioria já está familiarizada com o ambiente escolar, pois já frequentaram a Unidade no ano anterior.

As atividades serão pautadas nos Projetos Pedagógicos elaborado pela equipe escolar, sendo estes: Projeto Tudo
Novo de Novo, Bichinhos de Jardim, Copa Mundial, Alimentação Saudável, Artistas Brasileiros e Sacola Viajante.
Também teremos a realização do projeto paralelo, onde cada agrupamento poderá desenvolver trabalhos
pedagógicos de acordo com a necessidade da turma.

Todas as atividades serão realizadas por meio de rodas de conversas, cantinhos, músicas, histórias, pinturas,
painéis, desenhos, filmes, brincadeiras, danças, trabalhos individuais e coletivos e registradas em portfólios e
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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 se houver inserção na turma, atividades que contemplem a participação de um portador de
necessidades especiais.

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.

Referencias Bibliográficas:

BRASIL, 1988. Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil

FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia. Saberes necessários à pratica educativa. São Paulo, Editora Paz e Terra,
2.003.

LDB-Lei de Diretrizes e Base. Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996

TELES. Maria Luiza Silveira. Educação a Revolução Necessária, Rio de Janeiro, Ed. Vozes, 1999

CEI NAVE MÃE ROGÉRIO LEANDRO PORTELA SANTANA - ANA - Assoc. Nazarena Assistencial

Plano Anual de Ensino do Professor

Juliana Poli Gumiero

Agrupamento III A – 2018

“Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua
construção.”

Paulo Freire

“A Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, é um direito humano e social de todas as crianças até
seis anos de idade, sem distinção alguma decorrente de origem geográfica, caracteres do fenótipo (cor da pele,
traços de rosto e cabelo), da etnia, nacionalidade, sexo, de deficiência física ou mental, nível socioeconômico ou
classe social. Também não está atrelada à situação trabalhista dos pais, nem ao nível de instrução, religião,
opinião política ou orientação sexual. Ela é oferecida em creches e pré-escolas, as quais se caracterizam como
espaços institucionais não domésticos que constituem estabelecimentos educacionais públicos ou privados que
educam e cuidam de crianças de 0 a 5 anos de idade no período diurno, em jornada integral ou parcial, regulados
e supervisionados por órgão competente do sistema de ensino e submetidos a controle social.”
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Portal MEC – Janeiro 2013

É na fase dos 0 aos 6 anos, chamada de primeira infância, que as crianças passam a perceber o mundo e despertam
uma curiosidade nata e investigativa. A educação Infantil é responsável por proporcionar às crianças experiências
que auxiliam a desenvolver suas capacidades cognitivas, como atenção, memória, raciocínio e o bem estar em um
ambiente cheio de pluralidade. Para isso, a escola deve promover atitudes, estratégias e comportamentos que
favoreçam a melhor aceitação e desenvolvimento da criança.

É na Educação Infantil que a criança abre a porta de acesso da sociedade, onde tem a oportunidade de construir
suas hipóteses e aprendizagens sobre o mundo. Com isso, a criança constrói sua própria identidade, baseada na
exploração do meio em que vive, na construção dos relacionamentos interpessoais, na obtenção do conhecimento e
valores a ela ensinados, e nas brincadeiras, que são a forma mais produtiva de adquirirem conhecimento e se
relacionarem com outro.

Segundo Vigotsky (1984), o ato de brincar atribui papel relevante na constituição do pensamento infantil. É
brincando, jogando, que a criança revela seu estado cognitivo, visual, auditivo, tátil, motor, seu modo de aprender e
entrar em uma relação cognitiva com o mundo de eventos, pessoas, coisas e símbolos.

Vygotsky (1999), a brincadeira exerce uma forte influência no desenvolvimento infantil uma vez que é utilizada
pela criança, de um lado pela necessidade de ação e por outra para satisfazer suas impossibilidades de executar
determinadas ações. No entanto a brincadeira não é apenas uma atividade simbólica, uma vez que mesmo
envolvendo situações imaginárias, ela baseia-se em regras de comportamento condizentes com aquilo que está
sendo representado o que fará com que a criança internalize regras de conduta, valores, modo de agir e de pensar de
seu grupo social, que passará a orientar o seu comportamento e desenvolvimento cognitivo.

De acordo com esta linha de pensamento e a divisão de eixos estabelecidas para a educação infantil, que englobam
linguagem oral, movimento, artes, matemática, música e natureza e sociedade, serão trabalhados projetos ao longo
do ano letivo que irão abordar importantes temas para a aprendizagem e desenvolvimento da criança. O Projeto
Adaptação, priorizará os eixos: Linguagem oral e Natureza e sociedade. Buscará receber a criança de maneira
acolhedora, fazendo com que a mesma possa regressar ao ambiente escolar sentindo-se segura e tranquila durante
sua rotina e permanência na escola. O Projeto Bichinhos de Jardim, priorizará os eixos Natureza e sociedade e
artes visuais. Buscará inserir a criança na diversidade que existe dentro dos animais que vivem nos jardins, bem
próximos de suas realidades, apresentando curiosidades, alimentação, habitat, entre outras informações, sempre
ligadas a construção de algo relevante feito por cada criança sobre os animais trabalhados. O Projeto Copa do
Mundo, priorizará os eixos Natureza e sociedade, movimento e música. Buscará apresentar as crianças a copa do
mundo, que para a maior parte da turma será a primeira vivenciada, mostrando a importância que o evento tem
mundialmente, explorando os países participantes, o futebol, e dando ênfase ao pais escolhido para o agrupamento
representar na festa das Nações, apresentando detalhes como culinária, danças, cultura, etc. O Projeto
Alimentação Saudável, priorizará os eixos linguagem oral e natureza e sociedade. Buscará desenvolver na criança,
o habito pela alimentação saudável, a consciência sobre o uso descontrolado de produtos industrializados, cada vez
mais comuns no dia-dia de todos. Apresentar diversidade de sabores e opções entre os naturais e os benefícios que
podem trazer a saúde e a melhora na qualidade de vida. O Projeto Artistas Brasileiros, priorizará os eixos artes
visuais e linguagem oral. Buscará apresentar as crianças importantes nomes de artistas brasileiros de diversas áreas
e suas obras, demonstrando a história de cada um. Explorando o lado artístico para reproduzir algumas das mais
importantes de maneiras criativas e utilizando materiais diversos.

Além dos projetos pré-estabelecidos, será trabalhado um projeto paralelo, escolhido pela professora juntamente
com seu agrupamento, tendo em vista a necessidade apresentada pela turma, buscando com isso ajudar no
desenvolvimento das crianças de maneira mais efetiva no que for relevante no momento. O Projeto Paralelo –
Identidade e Autonomia, priorizará o eixo identidade e autonomia e natureza e sociedade. Buscará trabalhar com
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as crianças a autonomia, buscando que cada vez mais, consigam realizar atitudes de sua rotina com maior
facilidade, como por exemplo, ir ao banheiro e fazer a higiene, a importância de lavar as mãos, escovar os dentes
corretamente. Irá também trabalhar o nome de cada um, sua letra inicial, idade e características físicas, além de
abrir espaço para que cada criança fale de sua família, quem a compõe, como é o ambiente em que vive e
apresentar curiosidades a turma.

Além dos projetos pré-estabelecidos e o paralelo, será trabalhado o Projeto “Sacola Viajante”, que possibilitará
que cada criança uma por vez leve para casa uma bolsa com um livro infantil e um caderno de desenho no qual
depois de ser feita a leitura da história entre pais e filhos será feita uma ilustração sobre o que foi lido de acordo
com o que a criança percebeu através da história.

A pedagogia de projetos orientará o trabalho pedagógico, a criança será participante ativa no processo de ensino
aprendizagem e o conhecimento será construído considerando os aspectos cognitivos, físicos, sociais e emocionais
da criança. O professor atuará como mediador entre o conhecimento e a criança, estimulando sua curiosidade,
necessidades, vivências e trazendo elementos que contribuam para uma aprendizagem mais significativa.

“Mediação em termos genéricos é o processo de intervenção de um elemento intermediário numa relação; a
relação deixa, então, de ser direta e passa a ser mediada por esse elemento (OLIVEIRA, 2002, p. 26).”

O planejamento é realizado semanalmente levando em consideração o projeto pedagógico da escola, o
planejamento anual da turma e as necessidades e interesses que correspondem ao agrupamento III-A, que é misto,
com idades de 3 anos e 4 meses a 4 anos e 10 meses, totalizando 29 crianças, sendo 9 meninas e 20 meninos
escolhidos pela equipe gestora de acordo com a faixa etária. A sala tem um perfil tranquilo com crianças muito
atentas e ansiosas por novas informações. A maior parte da sala já vem da mesma unidade escolar do ano anterior -
2017.

As atividades são divididas em duas partes, sendo elas as individuais e as coletivas. Quando feitas em grupo,
normalmente as crianças ficam dispostas em roda, fileiras, ou grupos de meninas e meninos e são chamadas ao
centro para que faça sua parte com a observação do restante da sala. Quando feitas individualmente, cada criança
recebe uma folha em que deverá seguir as orientações feitas pela professora previamente usando a lousa ou
anteriormente na roda de conversa.

As crianças tem bom relacionamento com a professora, conversam sobre diversos assuntos, trazem notícias de casa
para compartilhar com a mesma. Dizem como estão sentindo-se e demonstram sempre carinho e afetividade . Já
interagem bem com o grupo da sala pois sempre são incentivados a brincar junto com os colegas, cantar em roda,
entre outras atividades que de acordo com a idade proporcionam que obtenham um bom convívio, e estão
começando ter melhor interação com o restante da escola devido as atividades de interação com outras salas e as
quintas em cena, que são proporcionadas semanalmente para que todas as turmas se reúnam no pátio da escola e
assistam a pequenas dramatizações feitas pelos agrupamentos de acordo com o tema que vem sido trabalhado,
oportunizando neste dia, maior integração com o restante da escola (alunos e demais funcionários).
As atividades serão planejadas priorizando as faixa etárias e em cima do saber já pré-construído, sempre buscando
despertar mais interesse das mesmas nos assuntos, evidenciando o lúdico, as dramatizações e o movimento global.
As crianças explorarão também nas atividades televisão, rádio, livros, diferentes tipos de materiais recicláveis,
entre outras plataformas de conhecimento e explorando diversos espaços da escola, como a sala de aula, o solário,
pátio, palco, casa de bonecas, tanque de areia e parques. Dentre os materiais dispostos para as crianças trabalharem
os projetos, estarão brinquedos em tamanhos médios e grandes como (Baldes, pás, rastelos de plástico, bonecos,
ursos de pelúcia, materiais sensoriais como lixa, bucha, algodão, farinha, brinquedos de sucata, latas e chocalhos,
elementos naturais como folhas, galhos, flores, jornais, revistas, papéis coloridos, entre outros).

A avaliação será continua, através da avaliação semanal, feita com as percepções do agrupamento de como
ocorreram as atividades contidas no semanário, as avaliações individuais, feita com as observações de cada aluno e

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


Prefeitura Municipal de Campinas
Secretaria Municipal de Educação

http://pponlinesme.campinas.sp.gov.br
Pág.: 82/99

14/05/2019 às 13:49:57

o portfólio de cada criança.

REFÊRENCIAS

Diretrizes Curriculares da Educação BÁSICA PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL: Um Processo Contínuo de
Reflexão e Ação

http://campinas.sp.gov.br/arquivos/educacao/04_diretrizes_infantil.pdf

Concepção do Brincar e Aprender na Visão de Vygotsky

https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/pedagogia/concepcao-do-brincar-e-aprender-na-visao-
de-piaget-e-vygotsky/32223

DÚVIDAS MAIS FREQUENTES SOBRE EDUCAÇÃO INFANTIL

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=8169-duvidas-mais-freque
ntes-relacao-educacao-infantil-pdf&Itemid=30192

PROFESSORA: DENISE CRISTINA PEREIRA RAMOS

TURMA: AG III – B

PLANO DE ENSINO 2018

A Educação Infantil assume atualmente um papel fundamental na vida da criança, uma vez que, tem aumentado a
responsabilidade social da Instituição Infantil, tendo em vista os desafios do mundo contemporâneo na construção
desses pequenos e futuros cidadãos, que deverão tornar-se conscientes de suas responsabilidades para com o
mundo, permitindo o exercício ativo de sua cidadania.

Sendo a Educação Infantil a faixa etária na qual a criança está em período de descobertas, havendo a necessidade a
todo o momento de possibilitar a ela um ambiente favorável a seu aprendizado, o educador deve estar pronto para
estimular a curiosidade dos alunos, construindo o conhecimento que após adquirido se transforma em aprendizado.
Neste sentido, não se pode improvisar as ações que nortearão todo esse processo educativo, havendo a necessidade
de preparo por parte da instituição e do professor.

Um dos objetivos da escola é tornar a Educação Infantil acessível a todas as crianças que a frequentam,
indiscriminadamente, respeitando e valorizando os diferentes 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.

O educador deve estar atento e preparado para cumprir suas práticas da melhor forma, considerando as
peculiaridades de cada criança. Por meio da concretização dos conhecimentos através das práticas vivenciadas
dentro da sala de aula, ocorre o fortalecimento da relação teoria e prática, favorecendo o desenvolvimento dos
alunos e os instigando a busca pelo saber.

http://campinas.sp.gov.br/arquivos/educacao/04_diretrizes_infantil.pdf
https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/pedagogia/concepcao-do-brincar-e-aprender-na-visao-de-piaget-e-vygotsky/32223
https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/pedagogia/concepcao-do-brincar-e-aprender-na-visao-de-piaget-e-vygotsky/32223
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=8169-duvidas-mais-frequentes-relacao-educacao-infantil-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=8169-duvidas-mais-frequentes-relacao-educacao-infantil-pdf&Itemid=30192
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O processo de aprendizagem conta com diferentes fatores internos e externos, visando o desenvolvimento integral
do aluno, a escola deve considerar a participação dos pais, havendo harmonia e parceria entre ambos, promovendo
um ambiente seguro dentro da realidade das famílias. Esta parceria sendo efetiva, influencia diretamente na
aprendizagem do aluno e no bom andamento da instituição.

O contato com a família permite que a escola aprimore com os alunos os aspectos sociais e afetivos, aproximando o
processo educacional da realidade de vida e as relações que ocorrem dentro e fora do ambiente educacional. Todas
as turmas necessitam de novidades, projetos, atividades que agrade a todos, desta forma, dando liberdade para
expressar gestos, carinhos, sentimentos, apego aos profissionais envolvidos nas atividades da unidade educacional.

Considerando a troca de conhecimentos que ocorre dentro e fora da escola, influencia no desenvolvimento integral
da criança, possibilitando o desenvolvimento crítico e reflexivo para nortear a prática: “A primeira concepção que
deve nortear o papel do professor é: ‘aprender e ensinar’ e ‘ensinar e aprender’. Ambas constituem um processo
dinâmico, onde um não existe sem o outro. Ensinar pressupõe um aprendizado.” (SILVA, 2007, p.35)

O processo de ensino aprendizagem é entendido como aquele que deve ocorrer por meio de um trabalho no qual, o
cuidar e o educar estejam atrelados ao compromisso com os princípios éticos da autonomia, responsabilidade,
solidariedade e do respeito ao bem comum, procurando entrelaçar a história do eu individual à do eu coletivo, onde
a criança possa aprender a socializar-se, ser independente, cooperativa e autônoma, tendo como eixo norteador a
ludicidade.

De acordo com o que a unidade escolar acredita, o dia a dia da Educação Infantil contempla vínculos, afetos,
aprendizagens nas mais diversas atividades que compõem o cotidiano das crianças, coordenado de forma a estar
organizado para que as crianças ampliem seus conhecimentos.

O Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil (1998), expõe a necessidade da observação e dos
procedimentos importantes para que todos os direitos do aluno possa ser respeitado, este cuidar um integrante
importantíssimo nas instituições de ensino, assim como diferentes campos do conhecimento e as inter-relações dos
profissionais:

“O cuidado precisa considerar, principalmente, as necessidades das crianças, que quando observadas, ouvidas e
respeitadas, podem dar pistas importantes sobre a qualidade do que estão recebendo. Os procedimentos de
cuidado também precisam seguir os princípios de promoção da saúde.” (BRASIL, 1998, p. 25)

Na perspectiva do direito da criança, é importante ressaltar às questões relacionadas à sua saúde, higiene,
alimentação, segurança, desenvolvimento e aprendizagem, devendo ser preservada e conscientizada. É necessário
proporcionar e tornar os momentos dentro da instituição de ensino prazerosos, favorecendo interações e acima de
tudo respeitando o desenvolvimento de cada criança, que acontecerá de forma natural e gradativa.

Visado que as ações do cuidar e educar sejam permeadas por atividades lúdicas e pedagógicas as crianças pequenas
necessitam de um ambiente que as proporciona momentos de interação, para que sejam desenvolvidas capacidades
primordiais na construção de seu conhecimento. Quando o professor faz o uso de atividades lúdicas e brincadeiras,
permite que a criança construa momentos de novas descobertas, refletindo o ambiente no qual está inserida,
portanto, permitindo que a criança tenha prazer em aprender.

A necessidade do brincar é abordada no Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil (1998)

Brincar é uma das atividades fundamentais para o desenvolvimento da identidade e da autonomia. O fato de a
criança, desde muito cedo, poder se comunicar por meio de gestos, sons e mais tarde representar determinado papel
na brincadeira faz com que ela desenvolva sua imaginação. (RCNEI, 1998, p.22)
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Acredita-se que se pode oferecer às crianças, condições para as aprendizagens que ocorrem nas brincadeiras em
situações pedagógicas intencionais ou aprendizagens orientadas pelos adultos, portanto, através de um processo
contínuo e eficiente, a educação auxiliará o desenvolvimento das capacidades de apropriação e conhecimento das
potencialidades corporais, afetivas, emocionais, estéticas e éticas, na perspectiva de contribuir para a formação de
crianças felizes e saudáveis.

A unidade escolar aponta a necessidade de organização das atividades, possibilitando que ocorram relações de
interação em sua realização. O ambiente deve estar organizado e preparado para receber as crianças de modo que
consiga transmitir um conhecimento atrelado ao cuidar e educar, suprindo as necessidades da faixa etária, ambiente
educativo e os interesses de cada aluno.

Este processo ocorre de maneira que faça com que as crianças desenvolvam capacidades, junto à interação
estabelecida por todo o ambiente e as experiências significativas que são trocadas. O educador deve nortear,
utilizando como ferramenta a ludicidade, coordenando este processo ampliando significados, autonomia, respeito e
socialização através do convívio.

O professor é quem cuida da organização do espaço e do tempo na escola, de modo a desafiar a iniciativa da
criança, considerando e respeitando a faixa etária, o número de alunos do agrupamento, as necessidades e interesses
do grupo, as possibilidades de interação com os colegas e os espaços físicos de que dispõe.

A turma pertence ao Agrupamento III, sendo esta composta por 35 alunos, sendo crianças de 5 e 6 anos, 16 do sexo
feminino e 19 do sexo masculino, sendo que frequentam diariamente uma média de 28 crianças. Tendo em vista
que trabalhamos com agrupamentos, ou seja, com crianças de idades diferentes, procuro dar mais auxilio as
crianças menores e estimular os colegas maiores a ajudarem os mais novos.

A rotina de nossa sala é pré-estabelecida, portanto, os alunos estão acostumados com os primeiros afazeres do dia,
assim como os momentos que irão usufruir para a construção de novos conhecimentos. Um momento muito
importante é a roda onde conversamos, procurando ouvi-los com atenção, de modo que, possam se sentir à vontade,
cantamos cantigas de roda, falamos sobre nossa rotina do dia, sobre o respeito e a bondade com os colegas, assim
como o cumprimento de regras.

São crianças comunicativas, curiosas e criativas que necessitam de atividades que desenvolvam a coordenação
motora, raciocínio lógico, atividades lúdicas para o desenvolvimento da criatividade, histórias para o
desenvolvimento da imaginação e para a ampliação do vocabulário e desenvolver atividades direcionadas levando
em conta os conhecimentos prévios da criança e de sua vivência. Há a necessidade de experiências novas a cada
dia, devido a algumas crianças serem mais agitadas, portanto, necessitam gastar mais energia.

Há também crianças que demonstram mais agressividade, considerando que a escola deixou de ser somente o
ensinar e passou a ser também o educar, procuro trabalhar com as crianças sempre orientando sobre os bons hábitos
que precisamos saber para manter um bom relacionamento entre as crianças, com esses alunos sempre há um
momento de conversas sobre como devemos tratar os amigos e que devem sempre procurar a professora quando
houver algum desentendimento para que a situação seja resolvida da melhor maneira possível e em alguns casos
conversamos com as famílias.

Devido a alguns alunos da turma demonstrarem certa agressividade, este pode ser um tema a ser trabalhado como
projeto paralelo, devido a necessidade de estar em constante conversa sobre a temática. Entretanto, há um aluno
com dificuldades motoras nesta turma, que procuro dar maior atenção ao seu desenvolvimento e interação com o
grupo, possivelmente seria excelente abordar junto a turma questões importantes o respeito que deve haver
independente das semelhanças e diferenças.

A sala deste agrupamento possui estrutura adequada para as crianças desta faixa etária, considerando as
necessidades e especificidades. A composição da sala se resume em conjunto de mesas e cadeiras, quadro negro,
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armário embutido na parede, cortinas e ventilador na parede, auxiliando na ventilação em dias mais quentes.

O professor deve junto aos alunos buscar maneiras que possibilitem a paixão e a busca de conhecimentos,
identificando que assim como o professor transmite conhecimentos ao aluno, o aluno é capaz de ensinar o
professor, considerando que todo conhecimento adquirido é válido. O professor deve estar em permanente
formação, pois assim terão a oportunidade de “construir” e “reconstruir” suas práticas pedagógicas.

A importância de atividades mediadoras entre os alunos, a sociedade, as culturas é importante para a facilitação do
aprendizado de conteúdo, conceitos e atividades complexas. A instituição deve efetuar um planejamento com
métodos e estratégias de ensino, buscando a socialização de conhecimentos e situações de aprendizagens, desta
forma, devendo haver organização e encaminhamento dos alunos para a realização destas competências a fim de
atingir os objetivos desejados.

O Referencial Curricular Nacional aponta os conhecimentos que devem ser abordados pelas instituições de ensino,
a fim de proporcionar ao aluno conteúdos e temáticas pertinentes a sua faixa etária e áreas de interesse, assim como
o desenvolvimento pessoal e social.

Neste aspecto há a consideração dos conhecimentos prévios dos alunos, auxiliando na troca de experiências e
enfrentamentos de novas perspectivas do mundo no qual a criança está inserida. A orientação e o fortalecimentos
dos vínculos e relações pessoais, sociais e com o meio, contribuem no reflexo das vivências que são fundamentais
para a construção de forma integral.

Considerando os eixos norteadores da Educação Infantil de todo país, as áreas de conhecimento são subdivididas de
acordo com o Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil, destacando conteúdos de naturezas diversas,
tratando-se de: “Formação Pessoal e Social” e “Conhecimento de Mundo.”

O eixo “Formação Pessoal e Social” contempla a necessidade do desenvolvimento do aluno, considerando a
“Identidade a Autonomia” dentro e fora da instituição de ensino.

A “Identidade e Autonomia” do aluno desenvolve-se por meio das inter-relações, possibilitando a formação da
criança a partir do contexto cultural, social e histórico. O aprendizado ocorre de forma contextualizada, envolvendo
atitudes diversas dentro do âmbito escolar, valorizando atitudes que prezam por respeito, confiança, valores,
sentimentos, desta forma, promovendo o auto conhecimento do aluno.

A autonomia é a porta inicial para o bom desempenho no espaço escolar, uma vez que, após o seu desenvolvimento
o aluno torna-se capaz de tomar suas próprias decisões e construir o espaço facilitador para o desenvolvimento de
sua identidade, ocorrendo por meio do contato com os espaços escolares. Após sua construção dentro da escola
aluno é capaz manter-se conhecendo e reconhecendo, construindo e reconstruindo conceitos.

O “Conhecimento de Mundo” refere-se aos diferentes tipos de linguagem que destacam-se na área do
conhecimento, estabelecendo como objetivo o contato com questões significativas de interação com o outro e a
diversidade. Dentre as áreas que norteiam a prática educativa podemos citar: Linguagem Oral e Escrita,
Matemática, Natureza e sociedade, Movimento, Música e Artes visuais.

Em 2009 as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (DCNEI) determinaram que houvesse a
necessidade das instituições de ensino criar procedimentos que pudessem ser utilizados para a avaliação do
desenvolvimento da criança nesta etapa.

A avaliação de forma correta deve ser realizada com base no acompanhamento cotidiano do aluno, através da
observação e do registro do educador, no qual é possível perceber o desenvolvimento e o progresso do aluno de
forma qualitativa.
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Utilizando o relatório, os professores obtêm um instrumento de maior suporte para a avaliação do aluno, de modo
que é possível conhecê-lo melhor, considerando as habilidades, competências e dificuldades. Os relatórios
descritivos são a melhor forma de organizar as informações e os dados referentes ao desenvolvimento das crianças.

As anotações diárias de aspectos como: o comportamento, a participação, o envolvimento do aluno,
desenvolvimento cognitivo, social, busca indicar um caminho para que este relatório possa demonstrar aos pais e
aos outros componentes da instituição de ensino a importância de intervenções para que o desenvolvimento do
aluno não seja prejudicado.

A avaliação ocorre permanentemente e empregando diferentes meios, como a observação, o registro, a reflexão
sobre o desenvolvimento das atividades e projetos, sobre as hipóteses e descobertas das crianças.

Segundo o Referencial Curricular Nacional de Educação Infantil (1998), o professor deve promover as crianças
situações de cuidados, brincadeiras e aprendizagem a fim de que obtenha um ambiente de desenvolvimento das
capacidades e relações pessoais e interpessoais. Desta forma, este processo de educação auxiliara na apropriação de
conhecimentos de mundo, construção de diferentes linguagens e capacidades em outros aspectos

A avaliação ocorre de forma individual e trimestralmente, onde são apontados aspectos do desenvolvimento infantil
baseados no RCNEI. A avaliação contribui para o planejamento das professoras, que com os resultados
apresentados podem adequar seu planejamento às necessidades do seu agrupamento, sala e as dificuldades
individuais.

Outro instrumento utilizado para a avaliação de aprendizagem baseia-se construção do portfólio de cada turma,
onde são colocados os trabalhos, fotos e tudo o que foi realizado durante o ano. Ao final dos trabalhos, o mesmo é
apresentado a todos os envolvidos, sendo possível observar o desenvolvimento no processo de ensino-
aprendizagem.

Com o objetivo de melhoria da aprendizagem dos alunos dentro da instituição de ensino e conforme a legislação de
nosso país desenvolve-se projetos que levam em consideração a abordagem de conteúdos relevantes pra a formação
do aluno. Entretanto, a escola está vinculada a fatores sociais, econômicos e de valores, que regem a atuação dos
docentes e o funcionamento e a eficácia na formação do aluno com a qualidade de ensino.

Os projetos são 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,1998, Vol. 1, p. 57)

Como norteador a estas ações ocorrem projetos estabelecidos a toda unidade, que são realizados durante todo o
ano, cada um com sua importância e objetivo, possibilitando com que as crianças compreendam e tenha acesso a
toda diversidade que está a sua volta. Sendo estes elaborados por toda equipe gestora, visando uma educação
integral dos alunos, através dos projetos pedagógicos permanentes e paralelos que ocorrem.

Os projetos são propostas anuais, com pretensão de ocorrer de forma íntegra para o desenvolvimento dos alunos e a
construção da unidade escolar, porém, há peculiaridades que ocorrem no decorrer do ano, fazendo que algum
projeto proposto não possa ser realizado ou em menor tempo de execução ou até mesmo outros que não são
apresentados no Projeto Político Pedagógico.

Neste ano serão abordados 6 projetos pré-estabelecidos pela unidade escolar, resumindo-se em: “Tudo Novo de
Novo”, “Bichinhos de Jardim”, “Copa”, “Alimentação Saudável”, “Artistas Brasileiros” e “Sacola Viajante”.

No início do ano letivo o projeto “Tudo Novo de Novo”, iniciou as atividades escolares com o objetivo de
possibilitar à criança o reconhecimento da unidade escolar como espaço aberto ao seu desenvolvimento integral,
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complementando e ampliando os conhecimentos já trazidos de casa, bem como, conhecer e integrar-se à uma nova
rotina, novas relações e aprendizagens.

O projeto “Bichinhos de Jardim”,

O projeto “Copa” tem como objetivo trabalhar de forma interdisciplinar o tema copa do Mundo 2018, valorizando a
participação do Brasil, assim como dos outros países presentes no evento. Por meio do projeto copa, é possível
desenvolver com os alunos a conscientização e reconhecimento de diferentes culturas, assim como, as
manifestações que ocorrem por todo mundo em torno dos times de futebol.

O projeto “Alimentação Saudável” visa a conscientização que para termos um corpo e uma mente saudável,
devemos ter uma alimentação rica em frutas, verduras, legumes, carnes, cereais, vitaminas e proteínas. Cada dia
que passa essas informações vão ficando distante da realidade das crianças que preferem alimentos industrializados
dados pelos pais que optam pela praticidade, porém, alguns alimentos vindos da terra têm em suas características
funções específicas essenciais para o desenvolvimento humano. Além do que a má alimentação está acabando com
a saúde de todos. É preciso mostrar a importância de uma boa alimentação, quais são os benefícios que ela traz e a
necessidade de haver um equilíbrio na diversidade alimentar. Um bom hábito alimentar se começa a aprender cedo.

O projeto “Artistas Brasileiros”, tem como objetivo aguçar a criatividade da criança, de modo que a mesma possa
se tornar mais observadora e crítica, desenvolvendo também seu interesse e o respeito por atividades artísticas de
outras crianças e pela obra de arte dos artistas brasileiros com os quais entrarão em contato, ampliando o seu
conhecimento de mundo e cultura, assim como também estimular o desenvolvimento de habilidades a partir do
contato com a arte, gerando respeito à liberdade de expressão e criação, entre outros objetivos.

O projeto “Sacola Viajante” tem como objetivo estimular a leitura para as crianças não só na escola, mas também
com seus pais em casa. Com esse projeto todas as crianças irão levar dentro de uma sacola, um caderno já encapado
e instruído sobre o que é para fazer e um livro de histórias às sextas-feiras no decorrer do ano. Ao chegar na escola
no após a leitura, a criança irá contar para seus amigos como foi à experiência de ter um livro em casa, se os pais
participaram e como foi essa aventura.
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PROFESSORA: TATIANE TARELLO CINACK DOS SANTOS.

AGRUPAMENTO III C.

A Educação Infantil é considerada uma fase muito importante com o objetivo de cuidar e educar. Nessa fase a
criança desenvolve capacidades fundamentais para suas habilidades futuras e construção de conhecimento e de
mundo.

“A Educação Infantil visa o desenvolvimento integral das crianças de 0 a 6 anos, considerando suas características
físicas, afetivas, emocionais, sociais e cognitivas, compreendendo a criança como ser competente e dessa forma
contribuindo para o desenvolvimento de aprendizagens significativas; ela é a porta de entrada da criança na escola
e constitui-se como espaço privilegiado no qual a criança, inserida em uma cultura, prossegue na sua caminhada
para aprender a ser humano, relacionando-se com novos ambientes e preparando-se para dar a sua contribuição no
processo social de se fazer cidadã. Dessa forma a Educação Infantil não pode ser mais vista como um espaço de
recreação somente ou passatempo; nem como um simples espaço para desenvolvimento de habilidades motoras e
estruturais cognitivas; nem tampouco como um espaço preparatório para a escolaridade futura. Ela é, antes de tudo,
um espaço em que consolidam o processo sistemático de humanização e a construção da cidadania, tarefas que uma
criança pequena pode exercer muito cedo. Durante essa fase, a criança adquire mais da metade do acervo
intelectual e social que levará pela vida.” (KRAMER, 2003)

O Lúdico e o brincar na Educação Infantil é, indissolúvel pois é através dos jogos e brincadeiras que a criança
desenvolve aptidões físicas e mentais, estabelece vínculos, descobre sua personalidade, aprende a viver no seu meio
social se preparando para a vida adulta.

‘’Uma atividade muito importante para criança pequena é a brincadeira. Brincar da á criança oportunidades para
imitar o conhecido e para construir o novo, conforme ela constrói o cenário necessário para sua fantasia se
aproxima ou se distancia da realidade da vida, assumindo personagens e transformando objetos pelo uso que deles
faz.’’(Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil Parecer CNEQ/CEBNº 20/2009.)

Nesse processo o Educador deve promover o lúdico em um ambiente acolhedor e estimulador, sendo mediado de
atividades prazerosas e enriquecedoras. Vigotsky (1989) afirma que o bom aprendizado é aquele que foca o
potencial que o aluno pode desenvolver com a ajuda dos outros.

A composição do agrupamento III C é formada e decidida pela equipe gestora, respeitando a faixa etária das
crianças, é composta por uma professora, no período da 13h ás 17h.

A sala tem 35 alunos, sendo 17 meninos e 18 meninas, com idades de 03 á 05 anos, conforme a resolução CME
nº21/15, as crianças era do agrupamento II, e já pertenciam a esta unidade escolar, dentro do processo pedagógico
procuro respeitar ás diferenças culturais e individuais de cada criança.

É preciso estabelecer um clima de segurança, respeito, afetividade, incentivos, e limites, colocados de forma
sincera clara e afetiva para uma boa interação entre aluno e professor. Segundo Vygotsky:

‘’As experiências e as trocas afetivas são fonte de desenvolvimento. É através da experiência social mediada pelo
outro,nas diversas situações de convívio social do qual participa, que a criança aprende parte significativa das ações
e conhecimentos necessários para sua inserção no mundo’’(1989,p.148,Vygotsky apud Hermida,2007,p.285)

O planejamento é um instrumento indispensável para ação pedagógica, em meu planejamento proponho atividades
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de diferentes formas de agrupamentos, em grupos mistos, grupos de idades diferentes, em conjunto e individual. As
atividades em grupo, é de extrema importância para o desenvolvimento social da criança, pois acabam aprendendo
umas com as outras.

Este ano trabalharemos com sete projetos: Tudo Novo De Novo com objetivo de adaptação e acolhimento das
crianças, reconhecimento do ambiente escolar e da nova rotina, socialização e integração dos alunos. Bichinhos de
Jardim com o objetivo de apresentar e classificar a diversidade dos bichinhos de jardim, despertando o interesse e
curiosidade das crianças, proporcionando a observação, pesquisa e peculiaridades de cada bicho. Copa Mundial o
objetivo do projeto é trazer para sala de aula o tema atual, pois este ano teremos a copa mundial, trabalhando os
países participantes e suas culturas, valorizando respeito e união. Alimentação Saudável promover o consumo de
alimentos saudáveis, e a consciência de sua contribuição para a promoção da saúde de forma atraente, lúdica e
educativa. Artistas Brasileiros tem como objetivo conhecer os artistas de seu país, suas técnicas realizadas na
pintura, de maneira prática e lúdica. Sacola viajante que permanecerá durante todo ano letivo, incentivando a
leitura e o contato com os livros em casa, estabelecendo parceria da escola com a família.

Paralelamente a esses projetos a professora trabalhará o projeto Higiene e Saúde a fim de ajudar a sua turma, com
os hábitos e práticas de higiene com seu próprio corpo.

Para o desenvolvimento desses projetos, utilizarei diversos espaços da escola como, parque, pátio, tanque de areia,
casinha de boneca, refeitório, quiosque, propondo a interação entre outros agrupamentos e com todos da unidade
escolar.

Dentro do processo de ensino-aprendizagem, desenvolverei os eixos de trabalho de diversas linguagens como:
movimento, música, artes visuais, linguagem oral e escrita, natureza e sociedade e matemática.

As estratégias usadas para o desenvolvimento dos projetos, será através de ações facilitadoras como: roda de
conversa, roda de música, teatro sexta em cena, contação de histórias, cantinhos temáticos, cantinho da leitura, dia
do cinema, brincadeiras, jogos pedagógicos, pesquisas, todas desenvolvidas com ações para que a criança possa
brincar, imaginar, fantasiar, experimentar, narrar, questionar, observar, aprender, construindo seus conhecimentos,
por meio de diversas experiências, com diversos tipos de materiais, formas e texturas.

A avaliação é um instrumento muito importante para a reflexão sobre á prática pedagógica desenvolvida em todo
ano letivo, deverá ser feita com olhar crítico e buscando uma melhora na qualidade de trabalho, visando que cada
criança é um ser único, e respeitar seu tempo de desenvolvimento.

Os trabalhos desenvolvidos na unidade escolar é documentado através dos planejamentos, registros de informações,
relatórios, portifólios, apresentado pela unidade escolar nas reuniões de pais, exposições, reuniões pedagógicas e
festa da família.

Referências Bibliográficas:

CNE/CEB. Diretrizes Curriculares Nacionais para a educação infantil. nº 20/2009-Ministério da
Educação.disponível em: portal Mec.gov.br.

Hermida, J. F.(org.) Educação Infantil: políticas e fundamentos. 1 Ed. João Pessoa:Editora Universitária da
UFPB,2007.

Kramer, Sônia. De que professor precisamos para a educação infantil, ano1,n.2 Rio de Janeiro,Ago/Nov 2003.

Vygotsky, Lev. A formação social da mente.São Paulo: Martins Fontes,1984.
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C E I NAVE MÃE: ROGÉRIO LEANDRO PORTELA SANTANA.

Professora: Keila Arielle Pereira.

Turma: AG III D Ano: 2018

“A educação do homem começa no momento do seu nascimento; antes de falar, antes de entender, já se instrui”

Jean Jacques Rousseau

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

A Educação Infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da
criança até seis anos, em seus aspectos físicos, psicológicos, intelectual e social, complementando a ação da família
e da comunidade.

A Educação Infantil desempenha um papel importante junto à criança, principalmente em seus primeiros anos de
vida, a qual lhe permite uma maior participação e desenvolvimento na sociedade, interagindo e conhecendo sua
identidade, autonomia, aprendizagem e especificidade.

A educação infantil assim, se define como etapa primordial para a criança e seu desenvolvimento a brincadeira é
um conteúdo indispensável na sua formação social, principalmente, dentro do ambiente escolar este que está em
constante movimento, uma vez que é pelo lúdico que também se aprende o que fica claro como diz a autora.

É pelo brincar que a criança aprende expressar idéias gestos emoções, a tomar decisões, a interagir e viver entre
pares, a conhecer e integrar-se no seu ambiente próximo a elaborar imagens culturais e sociais de seu tempo e, em
decorrência, desenvolver-se como se humano dotado de competência simbólica. (CIPRIANO, 2004, p.11-20).

Sendo assim, para que a educação infantil atinja a aprendizagem da criança é necessário que ela esteja voltada
inteiramente para o brincar e o educar colocando-os como conteúdos implícitos neste processo de ensino.

O brincar na Educação Infantil é, para a criança, uma forma de descobrir o mundo, desenvolver capacidades como
atenção, criatividade e imaginação, organizar emoções e iniciar os primeiros relacionamentos no meio de
convivência.

Portanto, é necessário que o brincar coordenado pelo adulto, seja uma constante no processo educativo, para que
crianças de diferentes idades, brincando juntas, desenvolvam-se e aprendam. O ato de brincar deve constituir-se na
metodologia e a brincadeira é uma atividade social relevante, vinculada ao desenvolvimento dos conceitos
essenciais da área (tempo- espaço-grupo), pois “no brinquedo a criança cria uma situação imaginária”
(VYGOSTKY, 1999- pag 123) capaz de vinculá-la afetiva e praticamente as estruturas sociais, espaciais e
temporais do mundo real.

Outro fator importante para o processo aprendizagem na educação infantil é o espaço, desde que nasce a criança
precisa de espaços que ofereçam liberdade de movimentos, segurança e que acima de tudo possibilitem sua
socialização com o mundo e com as pessoas que a rodeiam. Espaços estes de direito de todas as crianças sejam
eles: públicos, privados, institucionais ou naturais. Segundo Lima (2001, p.16): “o espaço é muito importante para
a criança pequena, pois muitas, das aprendizagens que ela realizará em seus primeiros anos de vida estão ligadas
aos espaços disponíveis e/ou acessíveis a ela”.
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Segundo Vygotsky: “o ser humano cresce num ambiente social e a interação com outras pessoas é essencial ao seu
desenvolvimento”. (apud DAVIS e OLIVEIRA, 1993, p. 56). Portanto um ambiente estimulante para a criança é
aquele em que ela se sente segura e ao mesmo tempo desafiada, onde ela sinta o prazer de pertencer a aquele
ambiente e se identifique com o mesmo, principalmente um ambiente em que ela possa estabelecer relações entre
os pares. Um ambiente que permite que o educador perceba a maneira como a criança transpõe a sua realidade,
seus anseios, suas fantasias. Os ambientes devem ser planejados de forma a satisfazer as necessidades da criança,
isto é, tudo deverá estar acessível à criança, desde objetos pessoais aos brinquedos, pois só assim o
desenvolvimento ocorrerá de forma a possibilitar sua autonomia, bem como sua socialização dentro das suas
singularidades.

A organização dos espaços na educação infantil é fundamental para o desenvolvimento integral da criança,
desenvolvendo suas potencialidades e propondo novas habilidades sejam elas: motoras, cognitivas ou afetivas. A
criança que vive em um ambiente construído para ela e por ela vivência emoções que a farão expressar sua maneira
de pensar, bem como a maneira como vivem e sua relação com o mundo.

Personalizar o ambiente é muito importante para a construção da identidade pessoal da criança, tornar a criança
competente é desenvolver nela a autonomia e a independência. Ao oferecer um ambiente rico e variado estimulam-
se os sentidos, estes são essenciais no desenvolvimento do ser humano. A sensação de segurança e confiança é
indispensável visto que mexe com o aspecto emocional da criança.

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

A instituição de educação infantil deve tornar acessível a todas as crianças que a frequentam, indiscriminadamente,
elementos da cultura que enriquecem o seu desenvolvimento e inserção social. Na instituição de educação infantil,
pode-se oferecer às crianças condições para as aprendizagens que ocorrem nas brincadeiras e aquelas advindas de
situações pedagógicas intencionais ou aprendizagens orientadas pelos adultos.

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

A base do cuidado humano é compreender como ajudar o outro a desenvolver-se enquanto ser humano. Cuidar
significa valorizar e ajudar a desenvolver capacidades. O cuidado é um ato em relação ao outro e a si próprio que
possui uma dimensão expressiva e implica em procedimentos específicos.

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

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

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

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

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

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

O Conhecimento de Mundo refere-se à relação da criança com aspectos da cultura e de todo o entorno da criança,
considerando os aspectos mais próximos do meio e ampliando gradativamente para os menos próximos. Assim
sendo, os conteúdos não devem ser abstratos, mas vivos e concretos, portanto indissociáveis da realidade social.

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

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

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

Destacam-se as áreas do conhecimento conforme o Referencial Curricular Nacional de Educação Infantil, segue os
eixos de trabalho na Educação que norteiam a práxis educativa.

Linguagem Oral e Escrita; Matemática; Natureza e sociedade; Movimento; Linguagem musical; Artes
visuais; Experiências de brincar e imaginar e semanas educativas.

Quanto à avaliação ocorrerá em observações diárias e por meios de registro, sempre considerando a participação, a
interação, o aprendizado e o desempenho dos alunos nas realizações das atividades propostas. Análise e
acompanhamento do desenvolvimento da criança, adaptando e avaliando também a prática pedagógica para atingir
as especificidades de cada um e seu nível de desenvolvimento sempre que necessário para ampliar o processo de
ensino e aprendizagem. Portanto, a avaliação não pode ser considerada como um processo final e sim como uma
forma que avalia o desenvolvimento da criança identificando suas necessidades e aprendizagens tendo o olhar para
o seu progresso contínuo.

Outra forma de avaliação será a construção de um portfólio de cada aluno, com o objetivo de registrar avanços na
aquisição de conceitos.
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Saberes da turma AG III D: Trata-se de crianças na faixa etária entre quatro e cinco anos, conforme resolução CME
nº 21/15.

A turma é composta em sua maioria por meninos e a faixa etária dividida entre crianças com 4 e 5 anos.A sua
composição é: 35 crianças matriculadas, sendo 15 meninos e 20 meninas. Desses, 6 crianças com 4 anos, 29
crianças de 5 anos a maioria das crianças desse agrupamento são alunos do ano passado, já estão familiarizados
com o ambiente escolar.

A turma é agitada, percebe-se nessa turma que além da diferença de idade, os alunos são diferentes também pela
etnia, gênero, cultura, classe social, religião, etc.

Quando entramos na sala todos os dias percebemos crianças com sede de conhecer através dos olhares, dos
manuseios, das falas e dos questionamentos, sendo curiosas querendo conhecer tudo em sua volta.

Pretendemos trabalhar com atividades que promovam a construção do conhecimento para os alunos de forma
lúdica.

A educação lúdica integra uma teoria profunda e uma prática atuante.

Vale ressaltar que falar da educação infantil é muito mais do que falar de uma instituição, é falar das crianças, que
são seres humanos, pequeninos e exuberantes de vida. Sujeitos esses, que devem ser protagonistas no cotidiano das
escolas de Educação Infantil e têm o direito de ser criança, ou seja, direito de brincar, ao afeto, de sonhar, etc.

Para começar a traçar atividades e estratégias dos projetos definidos e paralelos, é preciso em primeiro lugar
conhecer a turma, e depois fazer certos questionamentos como: De que forma iremos trabalhar? Qual a sua
curiosidade? Como? Onde? Quando? Por quê? Quais materiais? Quais objetivos e conteúdos? Duração? E qual o
tema?

Pensando dessa maneira, deve-se de alguma forma chamar a atenção das crianças para o assunto abordado
considerando os seus interesses e sempre o profissional nesse momento deve ter uma postura investigativa de
acordo com as Diretrizes Curriculares.

Na realização diária das atividades propostas para as crianças, promoveremos momentos de leitura de um
livro/história, roda de conversa com as crianças, momento que exploraremos a socialização em grupo, a sua
oralidade, vivências, experiências, falar sobre a história contada, danças ou gestos, músicas, além disso, nesse
momento conversaremos sobre a proposta que será realizada no dia, falaremos sobre o clima tempo, calendário,
quantidades de meninos e meninas presentes. Além da atividade pedagógica que será trabalhada de acordo com o
projeto e o eixo abordado, terão as atividades lúdicas com brincadeiras, brinquedos ou jogo, e a atividade externa
como parque, tanque de areia, sexta em cena, cineminha (desenho animado-filme ou musical), casinha de bonecas,
brincadeira no pátio e no quiosque.

No decorrer desse ano desenvolveremos projetos pedagógicos respeitando as especificidades escolares, as
particularidades da turma, o contexto cultural, social e econômico em que as crianças estão inseridas, destacando os
eixos em movimento, linguagem oral e escrita, matemática, artes visuais, natureza e sociedade.

Projeto Bichinhos de Jardim: Buscará inserir a criança na diversidade que existe dentro dos animais que vivem
nos jardins, bem próximos de suas realidades, apresentando curiosidades, alimentação, habitat, entre outras
informações, sempre ligadas a construção de algo relevante feito por cada criança sobre os animais trabalhados.

Projeto Copa do Mundo: Apresentará as crianças a copa do mundo, que para a maior parte da turma será a
primeira vivenciada, mostrando a importância que o evento tem mundialmente, explorando os países participantes,
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o futebol, e dando ênfase ao pais escolhido para o agrupamento representar na festa das Nações, apresentando
detalhes como culinária, danças, cultura, etc.

Projeto Alimentação Saudável: Desenvolverá na criança, o habito pela alimentação saudável, a consciência sobre
o uso descontrolado de produtos industrializados, cada vez mais comuns no dia-dia de todos. Apresentar
diversidade de sabores e opções entre os naturais e os benefícios que podem trazer a saúde e a melhora na
qualidade de vida.

Projeto Artistas Brasileiros: Apresentará as crianças importantes nomes de artistas brasileiros de diversas áreas e
suas obras, demonstrando a história de cada um. Explorando o lado artístico para reproduzir algumas das mais
importantes de maneiras criativas e utilizando materiais diversos.

Sacola Viajante: Incentivar a leitura e o contato com os livros desde cedo e tornar a leitura um ato prazeroso.
Possibilitar a interação dos pais com os filhos através do projeto leitura, para que se torne um habito também
familiar.

O projeto consiste em todas as sextas-feiras durante todo ano letivo um aluno levar para casa a Sacola Viajante que
conterá um livro para ser lido com a ajuda de familiares e um caderno. Nesse caderno um familiar descreverá o que
a criança entendeu da história e como foi a experiência de fazer essa leitura para a criança. A criança fará nesse
caderno uma ilustração livre.
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4.11 - Plano de trabalho da Educação Especial.

Não se aplica
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4.12 - Plano de trabalho da Comissão Própria de Avaliação (CPA).

A unidade ainda não possui Comissão Própria de Avaliação (CPA)
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4.13 - Programas e Projetos desenvolvidos pela Unidade Educacional, contendo: profissional envolvido, tempo,
local, objetivos, metodologia e indicadores para avaliação.

Os projetos que serão desenvolvidos pela Cei - Pr. Rogério Leandro Portela Santana sob a responsabilidade da equipe
docente e agentes de educação infantil supervisionados pela equipe gestora serão os seguintes:

Projeto Tudo Novo de Novo (01/02//18 - 16/03/18)

Objetivo:

Promover um período de adaptação, onde as crianças possam vir a se socializar com todos os
professores, amigos da sala e funcionários do CEI.

Projeto Bichinhos de Jardim (19/03//18 - 30/05/18)

Objetivo:

Oferecer a observação, aanálise e o estudo das características dos bichinhos, motivando a curiosidade
e apesquisa.

Projeto Copa do Mundo(04/06/18 - 29/06/18)

Objetivo:

Compreender as expressões culturais dos países participantes da copa do mundo 2018, tendo ações de
respeitoe interesse econsequentemente valorizando a diversidade.

Projeto Alimentação Saudável (06/08/18 -31/08/18)

Objetivo:

Estimular na criança o desejopor uma alimentação saudável

Projeto Artistas Brasileiros ( 03/09/18 - 01/11/18)

Objetivo:

Conhecer os principais artistas brasileiros e como a arte destes influenciaram a cultura nacional

Projeto Sacola Viajante (Projeto anual)

Incentivar a leitura,o contato com os livros e fortalecer os vínculos familares.
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Profissional envolvido: Professoras, Monitoras e Equipe Gestora

Local: Unidade Escolar

Metodologia: Roda de Conversa, atividades ludicas, apresentações de
teatro, musica, dança, filmes, confeccção de portifólio, artesanato,

Indicadores para a avaliação:

Portifólio

Relatório Semanal

Relatório Individual
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