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1 - Objeto da parceria

Prefeitura Municipal de Campinas
Secretaria Municipal de Educação

A Secretaria Municipal de Educação – SME, mantém parceria com Instituições sem fins lucrativos do Terceiro Setor, para a gestão de equipamentos educacionais,

construídos e financiados pelo poder público municipal, com o propósito de ampliar atendimento da Educação Infantil as crianças de 0 (zero) a 05 (cinco) anos e 11 (onze)

meses de idade, matriculadas na Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica em complementação à Rede Municipal de Ensino do Município de Campinas, em

Centros de Educação InfantilBem Querer.

A Lei 13.019/2014 firma as parcerias baseadas em Fundos Públicos. Essa Lei ficou conhecida como Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil (MROSC),

definiu novas regras para parcerias a serem formadas entre o Estado e as Organizações da Sociedade Civil Sem Fins Lucrativos. Essa parceria se dá na Unidade

Educacional CEI Bem Querer PQ. Univ . deViracopos Prof. PIERRE WEIL , situado à Rua Monica Silveira Pisani, 185 - Jardim Vista Alegre Campinas/SP, entre a Secretaria

Municipal de Educação (SME) e a OrganizaçãoSocial Civil Grupo de Oração e Esperança (GOE). As Diretrizes Municipais organizam as turmas de crianças nas unidades

municipais de Educação Infantil obedecendo ao critério de Agrupamentos multietários, respeitando e valorizando a diversidade. Os Agrupamentos I e II são constituídos por

crianças a serem atendidas em período integral de onze horas e o Agrupamento III é constituído por crianças a serem atendidas em período parcial de, no mínimo, 04 (quatro)

horas de atendimento, na faixa etária de matrícula obrigatória e matrícula facultativa. Anualmente, a Secretaria Municipal de Educação, através de Resolução específica,

define de acordo com as datas de nascimento das crianças a enturmação de cada uma delas nos Agrupamentos, devendo ser cumprida em todas as unidades. A quantidade

de turmas e de crianças estão diretamente relacionadas à demanda existente e à infraestrutura d a unidade educacional. Também a Secretaria Municipal de Educação define

com a O S C (Organização de Sociedade Civil) o atendimento educacional, agrupamentos e período de atendimento da Unidade Educacional e, de acordo com a necessidade

e em decorrência da demanda por vagas.

A organização das turmas/agrupamentos para 2021 deverá ser de acordo com a Resolução SME n°04/2020 publicada no Diário Oficial do Município em 19/08/2020,

observando-se, em especial o seguinte:

I. Agrupamento I Integral: crianças nascidas entre 01/07/2019 a 31/12/2021;

II. Agrupamento II Integral: crianças nascidas entre 01/11/2017 a 30/06/2019;

III. Agrupamento III Parcial: crianças nascidas entre 01/04/2015 a 31/10/2017.

O prazo previsto para execução das atividades e serviços será contado a partir 01/02/2021 e se estenderá até 31/01/2023 (24 meses), podendo ser prorrogado por até

o limite de 60 (sessenta) meses, conforme Edital de chamamento público SME nº 02/2020 de 31 de agosto de 2020.

O atendimento as crianças para 2021 também seguirá odescrito no Edital de Chamamento Público 02/2020 o número de atendimento por agrupamento será

de acordo com a capacidade da Unidade Educacional:

Demanda de atendimento

Agrupamentos Proposta de Atendimentopara
ano 2021

PA – Mínima PA - Máxima

I Integral 84 96

II Integral 180 216

III Parcial 120 132

TOTAL 384 444



Etapas ou fases de execução do objeto
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HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE

EDUCACIONAL

TURMAS INÍCIO TÉRMINO

AG I -

INTEGRAL

7h 18h



AG II -

INTEGRAL

7h 18h

AG III - PARCIAL 7h 11h

AG III - PARCIAL 13h 17h
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2 - Caracterização e organização pedagógica

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

Tipo do Ato
Descrição do Tipo do
Ato
Data do Ato

Nº do

AtoDescrição

Complementar

DECRETO CRIAÇÃO 07/04/2011 17.308 DECRETO PUBLICADO NO DOM EM 08/04/2011 PORTARIA

AUTORIZAÇÃO 02/07/2019 50PORTARIA SME Nº 50 QUE AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DO CEI, PUBLICADA
NO DOM EM 03/07/20

PORTARIA OUTROS 17/12/2019 21/2019 REGIMENTO - PUBLICAÇÃO DOM 18/12/2019 PORTARIA NAED
SUDOESTE Nº 21/2019

CRIA E DENOMINA CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI,

DECRETO DENOMINAÇÃO 22/10/2020 21128 2.2 -

Horário de funcionamento

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

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

Horário de Atendimento dos Turnos:

Turno Início Término
MANHA 07:00 11:00
TARDE 13:00 17:00
INTEGRAL 07:00 18:00

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

Identificação da Unidade Educacional:

Nome: Centro de Educação Infantil – BEM QUERER – PQ. UNIV. DE VIRACOPOS – PROF. PIERRE WEIL

Endereço: Rua Monica Silveira Pisani, 185 – Jd. Vista Alegre -CEP: 13056-510 – Campinas/SP

Telefone: (19) 3226-9645 / (19) 98169-3329



Endereço Eletrônico: diretorianavemae@anabrasil.org

Histórico do Centro de Educação Infantil:

O CEI – BEM QUERER – PQ. UNIV. DE VIRACOPOS – PROF. PIERRE WEIL foi inaugurado em 15 de julho de 2010, tendo como ato de criação pelo DECRETO nº

17.308, de 07 de abril de 2011 e Autorização de funcionamento pela PORTARIA SME Nº 50, de 02 de julho de 2019, subsidiado pelo Núcleo de Ação Educativa

Descentralizada - NAED SUDOESTE, da Rede Municipal de Ensino de Campinas, para o atendimento as crianças de zero a cinco anos e onze meses de idade. O CEI está

localizado no Jardim Vista Alegre, Região Sudoeste de Campinas, que faz divisa com os bairros Jardim Vista Alegre,

Parque Universitário de Viracopos, Parque D. Pedro II, Jardim Mercedes, Recanto do Sol I e II, Jd. Shangai e Jardim Cristina. Tendo ao seu lado direito a praça de esportes

conhecida como Campo do Corinthinha do Bairro do Jardim Vista Alegre e em frente à Igreja Católica Santa Inês. Fica próximo do Posto de Saúde do Jardim Vista Alegre com

o qual a unidade tem parceria em desenvolver projetos ligados à saúde. A rua central do bairro é a Avenida Arymana e uma parte da Avenida Ruy Rodrigues pela qual temos

acesso a vários outros bairros em direção ao Bairro Vida Nova. É através dela que trafega grande parte das linhas de ônibus que servem à região. O CEI está próximo do

Terminal Ouro Verde, coração da Região Sudoeste, e bem servida

pela possibilidade de transporte urbano a muitas regiões da cidade de Campinas e principalmente para a região central. Horário de funcionamento do CEI será das 7h00 às

18h00 com atendimento as crianças no período Integral – 7h00 as 18h00 para os Agrupamentos I e II, no período parcial Manhã – 7h00 as 11h00 e tarde – 13h00 as 17h00

para Agrupamento III. O atendimento será realizado dentro da capacidade proposta
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pelo chamamento sendo para Agrupamento I – 96 crianças em 3 salas de 32 crianças cada turma, para Agrupamento II – 216 crianças em 6 salas de 36 crianças cada turma e

para Agrupamento III – 132 crianças em 4 salas em período parcial com 33 crianças cada turma. O nome escolhido foi do ilustríssimo professor Pierre Weil, formado em

Educação e Psicologia com Doutorado em Psicologia pela Universidade de Paris - Sorbonne. Educador, psicólogo e escritor Pierre Weil, nasceu em Strasbourg em 16 de abril

de 1924 na França é autor de mais de 50 livros, publicados em vários idiomas, sendo muitos best seller, com mais de 50 edições. Weil estudou no Instituto de Estudos do

Trabalho e de Orientação Profissional de Paris, dirigido por Henri Pierón, na Escola Prática de Psicologia e Pedagogia da Universidade de Lyon e na Faculdade de Psicologia e

Ciências da Educação (Instituto Jean Jacques Rousseau), da Universidade de Genebra. Aluno de Jean Piaget e Léon Walther, Weil foi convidado, em 1948, para trabalhar, no

Brasil, no treinamento das equipes que organizariam os serviços de psicotécnicas do recém-criado Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), no Rio de Janeiro.

Ele também chefiou o Consultório Psicopedagógico do Instituto Pestalozzi do Rio de Janeiro. Weil desenvolveu estudos sobre profissões e psicodiagnóticos (1953). Ele

estendeu ainda seus trabalhos às relações sociais e, em 1954, divulgou a obra ABC das Relações Humanas, cuja versão modificada na segunda edição recebeu o título

Relações Humanas na Família e no Trabalho. O livro alcançou centenas de edições, tornando-se uma referência na área. Em 1955, foi publicado o ABC da Psicotécnica, obra

em que Weil aborda os fundamentos científicos da psicotécnica, da psicometria e da aplicação da Psicologia ao trabalho, à educação, à justiça, ao matrimônio, à propaganda a

ao exército. No mesmo ano, Weil divulgou seu estudo sobre o Teste de inteligência não verbal.

Em 1958, convidado pelo então Banco da Lavoura (hoje Banco Real), Pierre Weil mudou-se para Belo Horizonte. Na cidade mineira, ele foi chefe do Departamento de

Orientação e Treinamento do Banco da Lavoura de Minas Gerais e professor na Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG. No Banco da Lavoura foram realizadas

práticas em dinâmicas de grupo e psicodrama, em uma experiência singular desenvolvia no início da década de 60. Nessa época, Pierre Weil e alguns professores da UFMG,

entre os quais Célio Garcia, adaptaram principalmente as técnicas de Training Group, criadas pelo National Training Labratory in Group Development, em Bethel – Estados

Unidos, a partir dos estudos realizados por Lewin, Lippitt, Benne e Bradford,

às demandas de aperfeiçoamento dos chefes do Banco da Lavoura. Com isso criaram uma técnica denominada Desenvolvimento das Relações Humanas – DRH. Como

professor da UFMG, Weil trabalhou em Psicoterapia de Grupo, Dinâmica de Grupo, Psicodrama e Psicologia Transpessoal. Em 1994, foi agraciado com o título de Professor

Emérito da UFMG.

Em 1987, Weil mudou-se para Brasília, tornou-se presidente da Fundação Cidade da Paz e reitor da Universidade Holística para a Paz de Brasília – UNIPAZ. Em 1998, ele

foi agraciado com o título de Cidadão Honorário da Cidade de Brasília. Em uma visão holística e apostando na transdisciplinaridade do conhecimento, Weil passou a dedica-se

à educação e à paz, temas de suas conferências para a UNESCO (1989), tendo sido agraciado com a menção honrosa do Prêmio de Educação para a Paz, ano 2000. Nascido

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

“Quero construir pontes sobre todas as fronteiras porque o nacionalismo exacerbado é uma fonte de ódio” declarou, anos depois, sobre o período. Sua morte foi em 10 de

Outubro de 2008 em Brasília, aos 84 anos de idade.

Características socioeconômicas e culturais do entorno:

Campinas é um dos municípios mais importantes do estado de São Paulo, atualmente com aproximadamente 1.213.792 habitantes, dividida em regiões: Leste, Norte,

Noroeste, Sudoeste e Sul. Campinas é a terceira cidade mais populosa do estado e a décima quarta no ranking geral de todos os municípios do Brasil. (IBGE/2020).

O CEI – BEM QUERER – PQ. UNIV. DE VIRACOPOS – PROF. PIERRE WEIL, está localizado na região Sudoeste de Campinas, no bairro Jardim Vista Alegre. Na década de

70 inicio-se a ocupação da região onde hoje se localiza o Parque Universitário de Viracopos. No início, segundo relato do Sr. Moisés Gonçalves de Carvalho que na época

tinha seis anos de idade, havia somente três casas, sendo a dele, do Sr. Abílio, do Sr. Armando e uma olaria,

primeira indústria do bairro. Nesta época não havia saneamento básico, nem energia elétrica e para obtenção de água era necessário à perfuração de poços artesianos, os

quais eram feitos pelo pai do Sr. Moisés, o Sr. Manoel Gonçalves de Carvalho.

O Sr. Manoel foi o primeiro presidente do bairro e conseguiu junto à prefeitura um espaço de lazer comunitário que hoje é conhecido como “Campo do Corinthinha”, as

primeiras linhas de ônibus que tinham seu ponto final na Cerâmica Palácio, na ponte do Rio Capivari, hoje conhecida como ponte do bairro Morumbi.

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

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

No Parque Universitário, nesta ocasião, foi inaugurado o primeiro mercadinho, “Mercadinho Aliança”. A partir da década de 90, percebeu-se um grande crescimento no



comércio da região com a instalação de padarias e mercados.

A primeira escola do bairro foi a Escola Veneranda Martins Siqueira, onde a mesma foi instalada em uma casa doada pela prefeitura e no decorrer dos anos foram

construindo mais escolas, creches, posto de saúde e ampliando o comércio varejista e atacadista.

Segundo o Sr. Paulo Menas, colaborador de nossa pesquisa e morador da região desde a década de 80, o progresso foi rápido, pois em duas décadas nossa região se

tornou um local com todos os recursos necessários.

Atualmente, a região é bem servida por escolas estaduais, municipais e algumas até particulares, mas mesmo assim a demanda por vagas nas unidades escolares é

grande, pois a população que migra para esta região, devido seus benefícios e facilidades, vem aumentando consideravelmente e gradativamente ao longo de cada ano. A

construção de vários núcleos habitacionais contribui para este aumento desordenado da demanda por vagas nas creches e escolas da região, tornando escassas as vagas

constantemente abertas pela Secretaria Municipal de Educação.

http://pponlinesme.campinas.sp.gov.br
25/06/2021 09:18:39 Página 7 de 224

Prefeitura Municipal de Campinas
Secretaria Municipal de Educação

O Sr. Manoel foi o primeiro presidente do bairro e conseguiu junto à prefeitura um espaço de lazer comunitário que hoje é conhecido como “Campo do Corinthinha”, as

primeiras linhas de ônibus que tinham seu ponto final na Cerâmica Palácio, na ponte do Rio Capivari, hoje conhecida como ponte do bairro Morumbi.

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

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

No Parque Universitário, nesta ocasião, foi inaugurado o primeiro mercadinho, “Mercadinho Aliança”. A partir da década de 90, percebeu-se um grande crescimento no

comércio da região com a instalação de padarias e mercados.

A primeira escola do bairro foi a Escola Veneranda Martins Siqueira, onde a mesma foi instalada em uma casa doada pela prefeitura e no decorrer dos anos foram

construindo mais escolas, creches, posto de saúde e ampliando o comércio varejista e atacadista.

Segundo o Sr. Paulo Menas, colaborador de nossa pesquisa e morador da região desde a década de 80, o progresso foi rápido, pois em duas décadas nossa região se

tornou um local com todos os recursos necessários.
Atualmente, a região é bem servida por escolas estaduais, municipais e algumas até particulares, mesmo assim a demanda por vagas nas unidades escolares é grande,



pois a população que migra para esta região, devido seus benefícios e facilidades, vem aumentando consideravelmente e gradativamente ao longo de cada ano. A construção

de vários núcleos habitacionais contribui para este aumento desordenado da demanda por vagas nas creches e escolas da região.

Conta com muitos estabelecimentos comerciais, entre eles um Shopping, igrejas de várias denominações religiosas, academias de ginástica, postos
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bancários, Pronto Socorro Ouro Verde e do Complexo Hospitalar Ouro Verde onde concentra o maior atendimento da população na área da saúde. A região do Ouro Verde,

com a maior concentração populacional da cidade, sobretudo por famílias migrantes, em sua maioria vindas de regiões como Minas Gerais, Bahia e Paraná. Devido ao seu

contingente populacional, a área foi cotada para virar distrito de Campinas e nas eleições de 2014, os eleitores aptos a votar nas eleições gerais participaram do plebiscito

(consulta popular) e aprovaram a criação do distrito, com 54,16% dos votos válidos favoráveis.

Após a criação de lei pelo vereador Rafa Fernando Zimbaldi, aprovação do decreto sobre a criação do distrito – Ouro Verde de 10 de setembro de 2015 pela Câmara

Municipal e a aprovação da população com 54,16% de votos favoráveis no Plebiscito realizado nas eleições de 2014 nasce o Distrito do Ouro Verde.

No dia 30 de abril de 2016 foi inaugurada pelo Excelentíssimo Prefeito Jonas Donizette Ferreira, o Presidente da Câmara e Vereadores a subprefeitura, localizada na

Av. Armando Frederico Renganeschi, 197. O secretário de Serviços Públicos, Ernesto Dimas Paulella, assumiu a subprefeitura.

Com a subprefeitura instalada na região do Ouro Verde, atualmente localizada dentro do shopping Spazio o cidadão recebe mais serviços e de forma mais rápida. A

subprefeitura tem o maior Agiliza Campinas da cidade, oferecendo serviços do Centro Público de Apoio ao Trabalhador (CPAT), Porta Aberta, Departamento e Proteção ao

Consumidor (PROCON), Sociedade Abastecimento Água e Saneamento (SANASA), Secretaria Municipal de Urbanismo, Vigilância Sanitária, Empresa Municipal de

Desenvolvimento de Campinas (EMDEC), Secretaria das Pessoas com Deficiência e Mobilidade Reduzida, 156 e Protocolo Geral. A subprefeitura beneficia diretamente cerca

de 230 mil moradores dos 140 bairros da região Ouro Verde.

Com as obras do BRT - Transporte Rápido por Ônibus (Bus Rapid Transit) em Campinas iniciadas em 2018, que se encontra em construção com o prazo para término

das obras previsto para segundo semestre de 2020. Essa obra representa um transporte articulado que trafega em corredor exclusivo e, por isso, é uma alternativa mais

rápida de viagem para os passageiros, tornando um transporte público coletivo mais ágil, eficiente e seguro.

O CEI – BEM QUERER – PQ. UNIV. DE VIRACOPOS – PROF. PIERRE WEIL atende as comunidades dos bairros do entorno que em destaque estão Jardim Vista Alegre,

Parque Universitário de Viracopos, Parque D. Pedro II, Jardim Mercedes, Recanto do Sol I e II, Jd. Shangai, Jardim Cristina e Vila Vitoria A comunidade apresentava um

desafiante problema, a grande demanda a ser atendida na área educacional na região. A implantação pela Prefeitura de Campinas através de sua Secretaria de Educação, do

CEI – BEM QUERER – PQ. UNIV. DE VIRACOPOS – PROF. PIERRE WEIL, veio ajudar a atender a grande demanda beneficiando cerca de 480 crianças da região.

Para atender essa demanda a Prefeitura Municipal de Campinas inaugurou em julho de 2015 o CEI Bem Querer Célia Aparecida Jordão Velardi Gaspar, no bairro

Residencial Porto Seguro, tendo no seu entorno os bairros Vida Nova I e II, Residencial Campina Verde, Mauro Marcondes e Vila União da Vitória. Em junho de 2016 foi

inaugurado o CEI Bem Querer Rogério Leandro Portela Santana, no bairro Residencial São José, essa unidade atende a comunidade dos bairros Residencial São José,

Residencial Vila Vitoria, Residencial Marajó, Residencial Campina Verde e Vida Nova I.

A região conta com parques ao ar livre (com gangorra, balanço e gira-gira) possibilitando as famílias ter um momento de lazer com as crianças, dispõe também de

campo de futebol e academias ao ar livre.

Localizado a 1 km do CEI o Bosque Augusto Ruschi instalado em uma área de 26 mil metros quadrados localizado na esquina da Avenida Coacyara com a Rua Carlos

Renato Frederico, S/N - Dic I (Conjunto Hab. Monsenhor Luiz Fernan), que se distribui em vários níveis, o bosque possui espaço destinado ao lazer da população local. Com a

proposta de maior contato com a natureza, no local foram plantados ipês roxos, jequitibás, acácias e sibipirunas. O local conta ainda com playgrounds, queda d’água natural,

lago, pista de circulação de pedestres, sanitários, equipamentos para ginástica pública e área para piquenique. Utilizado por familiares com crianças para passeios, para

caminhadas e corridas. O bosque necessita de mais segurança e manutenção contínua.

Com o surgimento dos Shoppings Spazio (02/2012) localizado a 1 km do CEI e o shoppings Bandeira (11/2012), aumentou a oportunidade de empregos para a

comunidade e ampliou a possibilidade de participação em cinema, o Spazio contava com um cinema com 4 salas, porém teve suas atividades encerrada, atualmente a

população conta com as opções de cinema no Campinas Shopping localizado na região Oeste, desde 2002, com 10 salas de cinema e Shopping Bandeira com 7 salas de

cinemas.

A região de Campinas conta com teatros municipais, mais distantes da região Ouro Verde, sendo eles Centro de Convivência, que possibilita a realização de espetáculos

de teatro, de dança, entre outras áreas. O teatro Municipal Jose de Castro Mendes, fundado em 1976 localizado no Vila Industrial. O teatro infantil Carlos Maia projetado para

atender o público infantil está dentro do Bosque dos Jequitibás e o Espaço Cultural "Maria Monteiro” conhecido como Centro de Convivência Cultural da Vila “Padre Anchieta”,

é um espaço que possibilita a realização das mais variadas atividades.

O CEI – BEM QUERER – PQ. UNIV. DE VIRACOPOS – PROF. PIERRE WEIL baseado nessa caracterização do entorno, utilizara dos dados coletados para

desenvolvimento do Plano de ação com estratégias para incentivar a participação da comunidade em eventos culturais, através de estudos do meio realizados e visitas a partir

do Projeto Pedagógico com o intuito de que as crianças e a comunidade conheçam alguns locais culturais e de lazer, também através de atividades pedagógicas incentivando

as crianças e comunidades na participação cultural.

2.4 - Infraestrutura predial contendo o quadro das salas de aulas com os respectivos horários de
ocupação de cada turma e os recursos físicos e materiais

HORÁRIO DE
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Sal
a Prédi

o

Período Ano
em

Matriculados
O

1 1 INTEGR
AL

AGRUPAMENT
OI

A 47.
24

28 25 07:00 - 18:00

2 1 INTEGR
AL

AGRUPAMENTOI B 46.41 28 24 07:00 - 18:00

3 1 INTEGR
AL

AGRUPAMENTOI C 46.53 28 23 07:00 - 18:00

4 1 INTEGR
AL

AGRUPAMEN
TOII

A 46.
46

30 29 07:00 - 18:00

5 1 MANHA AGRUPAMENTOII
I

A 46.54 30 33 07:00 - 11:00

TARDE AGRUPAMENTOII
I

C 46.54 30 33 13:00 - 17:00

6 1 INTEGR
AL

AGRUPAMEN
TOII

B 46.
54

30 29 07:00 - 18:00

7 1 INTEGR
AL

AGRUPAMENTOII C 44.92 30 29 07:00 - 18:00

8 1 INTEGR
AL

AGRUPAMENTOII D 45.48 30 29 07:00 - 18:00

9 1 INTEGR
AL

AGRUPAMENTOII E 46.67 30 28 07:00 - 18:00

10 1 INTEGR
AL

AGRUPAMENTOII F 45.06 30 28 07:00 - 18:00

11 1 MANHA AGRUPAMENTOII
I

B 68.70 30 33 07:00 - 11:00

TARDE AGRUPAMENTOII
I

D 68.70 30 32 13:00 - 17:00

a) Espaço destinado à área administrativa é composto de:

• Secretaria: 5 arquivos, 2 armários, fechado de aço, 2 mesas com gaveta, 2 mesas pequenas, 2 cadeiras giratórias, 1
cadeira giratória com apoio de braço, 2 computadores, 2 telefones fixos, 2 interfones, 1 impressora, 1 armário de madeira
fechado, 1 ventilador de teto, 2 sensores de alarme, 1 câmera;

• Almoxarifado: 1 sensor de alarme, 1câmera, 4 armários de ferro aberto, 2 armários de ferro fechado, 1 monitor, 1 DVR;

• Corredor: 1 relógio ponto, 1 sensor de alarme, 1 tecado de alarme, 1 câmera, 1 sirene;

• Sala Coordenação: 1 mesa retangular, 3 armários de madeira aberto, 1 mesa de madeira pequena, 1 mesa redonda,
3 armários de ferro fechado, 2 armários de ferro aberto, 1 ventilador, 1 computador, 1 telefone, 1 cadeira giratória com
braço, 4 cadeiras giratórias;

• Sala Direção: 1 sensor de alarme, 1 câmera, 1 ventilador, 1 mesa redonda, 4 cadeiras giratórias, 1 armário de
madeira, 2 armários de ferro fechado, 1 mesa L, 1 computador, 1 impressora, 1 cadeira giratória com braço;



• Lactário 1: 1 sensor de câmera, 18 cadeirões, 1 mesa retangular,13 cadeirinhas, 1ventilador, 1 pia; • Lactário 2: 1

sensor de câmera, 1 ventilador, 1 pia, 18 cadeirões, 1 mesa retangular, 13 cadeirinhas;

• Refeitório Infantil: 2 câmeras, 4 ventiladores, 9 mesas retangulares, 14 bancos retangulares, 1 mesa retangular inox,
6 cadeirinhas;
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• Refeitório Funcionários: 1 mesa retangular, 4 cadeiras, 1 mesa redonda,1 geladeira, 1 freezer, 2 fornos micro-ondas, 1
câmera, 1 sensor;

• Cozinha: 1 fogão 6 bocas, 1 fogão 4 bocas, 1 forno elétrico, 2 geladeiras 4 portas, 3 freezers, 1 estufa, 1 batedeira,2
multiprocessador, 2 liquidificadores, 2 espremedores, 1 câmera, 1 sensor;

• Lavanderia: 1 secadora, 1 máquina de lavar, 1 sensor de câmera, 1 câmera, 2 varais de chão, 1 escada grande, 4
carrinhos de limpeza;

• Sala AG IA: 1 mesa retangular, 1 cadeirinha, 2 mesas triangular, 31 mesas multifuncional (caminha mais colchão), 2
ventiladores,12 bebe conforto, 1 sensor de alarme. Banheiro interno, 2 armários de aço aberto;

• Sala AG IB: 1 mesa retangular, 2 ventiladores, 1 mesa hexagonal, 29 mesas multifuncional (cama mais colchão), 10
bebe conforto,1 sensor de alarme. Banheiro interno 1 armário de aço aberto;

• Sala AG IC: 1 mesa retangular, 1 ventilador grande, 32 mesas multifuncional (caminha mais colchão)1 mesa
hexagonal, 3 mesas triangulares, 1 sensor de alarme;

• Sala AG IIA: 1 mesa retangular, 2 ventiladores, 2 mesas hexagonal, 3 cadeirinhas, 34 mesas multifuncional (caminha
mais colchão), 1 banheiro interno, 1 sensor de alarme. Banheiro interno 34 caixas de mesas multifuncionais, 2 mesas
triangular;

• Sala AG IIB: 1 mesa retangular, 1 mesa triangular, 2 mesas hexagonal, 33 mesas multifuncional (caminha mais
colchão), 2 ventiladores, 1 sensor de alarme;

• Sala AG IIC: 1 mesa retangular, 2 mesas triangular, 2 mesas hexagonal, 33 camas multifuncionais (caminha mais
colchão), 1 cadeira, 1 ventilador, 4 cadeirinhas, 1 sensor de alarme;

• Sala AG IID: 1 mesa retangular, 2 mesas triangular, 2 mesas hexagonal, 33 mesas multifuncionais (caminha mais
colchão), 4 cadeirinhas, 1 ventilador, 1 sensor de alarme;

• Sala AG IIE: 1 mesa retangular, 3 mesas triangular, 2 mesas hexagonal, 2 cadeiras, 8 cadeirinhas, 2 ventiladores, 33
mesas multifuncional, 1 sensor de alarme;

• Sala AG IIF: 1 mesa retangular, 2 mesas triangular, 3 mesas hexagonal, 33 mesas multifuncional (caminha mais
colchões), 2 ventiladores, 1 cadeira, 21 cadeirinhas, 1 sensor de alarme;

• Sala AG IIIA: 3 mesas hexagonal, 3 armários de ferro aberto, 1 mesa retangular, 1 cadeira giratória, 1 mesa hexagonal,
1 mesa quadrada, 17 cadeirinhas, 2 ventiladores, 1 sensor de alarme;

• Sala AG IIIB: 1 mesa retangular, 1 mesa triangular, 4 mesas hexagonal,31 cadeirinhas, 2 armários de ferro aberto, 1
cadeira, 2 ventiladores;

b) espaço interno uso comum:

·Casa de Boneca: espaço adaptado para atender as crianças na função de educar e brincar, organizada de forma a atender as diferentes idades, estruturada com armários,

almofadas, tapetes, mesinhas, mobiliário de uma casa em miniatura onde é desenvolvida uma proposta do jogo da brincadeira, através do qual a criança irá entender o mundo ao redor,

testar habilidades, aprender funções sociais, conhecer as regras e também criá-las. A aprendizagem da linguagem e a habilidade motora de uma criança também são desenvolvidas

durante o ato de brincar neste espaço.

· Pátio: Privilegiados com uma bela área interna o pátio será utilizado como parte fundamental no processo de aprendizagem. Nele está o palco, local onde as apresentações teatrais e



musicais serão realizadas. No piso vários brincados são distribuídas no espaço e formando um playground. Pensando em dias chuvosos ou de muito frio as crianças poderão usufruir deste
espaço coberto com segurança e conforto, onde contamos com 4 giras-giras, 2 escorregadores pequenos, 1 casinha, 1 escorregador grande, 2 sensores câmera, 33 cavalinhos, 2
banheiros fem. / masc., bebedouro com 9 torneiras, 1 cortina palco, 9 triciclos, 13 motocas e 11 bicicletas.

· Os parques: são quatro no total, auxiliam no processo de ensino-aprendizagem através brincar, explorar, criar e pensar criticamente, além de ser espaços para o desenvolvimento das
habilidades motoras e sociais que serão usadas pela criança ao longo de sua vida. O quiosque pôde ser usado para diversos fins, algumas vezes como momento da hora da roda, com
músicas, explicação da rotina, ou como espaço para que os brinquedos trazidos de casa as sextas-feiras fossem utilizados como instrumentos de brincadeira e diversão, desenvolvendo a
socialização.

· O refeitório e o lactário: foram espaços proporcionados para que a criança tenha experiências que envolvesse interações que permitam a autonomia no pensar e fazer com o outro, no
cuidado pessoal, na auto-organização, na saúde, na nutrição e no bem-estar. Foram espaços que as crianças puderam aprender sobre a alimentação na prática, além de conviverem num
espaço que a organização, o saber esperar para ser servido, e outras interações fossem vivenciadas.
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2.5 - Quadro dos profissionais que atuam no CEI, especificando função, jornada, horário de
trabalho e de formação

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

Diretora Priscila Romano Santana 07h00 – 17h15

Vice diretora Rosana Bueno Quesada 08h00 – 18h00

Or.

Pedagógico
Josiane Maria P. da Silva C. de Campos
06h45 – 17h00

Dia Cargo Horário 1º Período Horário 2º Período

2ª
FEIRA
Diretora 07h00 – 11h30 12h57 – 17h15 Vice

diretora 08h00 – 13h00 14h12 – 18h00

Orientador Pedagógico
06h45 – 11h30 12h57 – 17h00

3ª
FEIRA
Diretora 07h00 – 11h30 12h57 – 17h15 Vice

diretora 08h00 – 13h00 14h12 – 18h00

Orientador Pedagógico
06h45 – 11h30 12h57 – 17h00

4ª
FEIRA
Diretora 07h00 – 11h30 12h57 – 17h15 Vice

diretora 08h00 – 13h00 14h12 – 18h00

Orientador Pedagógico
06h45 – 11h30 12h57 – 17h00

5ª
FEIRA
Diretora 07h00 – 11h30 12:57 – 17:15
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Vice diretora 08h00 – 13h00 14:12 – 18:00

Orientador Pedagógico
06h45 – 13h00 14h27 – 17:00

6ª
FEIRA
Diretora 07h00 – 11h30 12h57 – 17h15

Vice diretora 08h00 – 13h00 14h12 –

18h00

Orientador Pedagógico
06h45 – 11h30 12h57 – 17h00

*Reunião de trabalho conjunto da equipe gestora todas as quartas-feiras - 14:30 h dentro do CEI Bem Querer Professor Pierre Weil, na sala da direção. *Reunião de

Orientadoras Pedagógicas todas as segundas-feiras no período da manhã no CEFORTEP.

*Reunião de Diretores todas as quartas-feiras no período da manhã no NAED Sudoeste.

Obs. Devido a pandemia as reuniões estão acontecendo de forma remota através do aplicativo Google Meet.

A Equipe Gestora é constituída pelo(a) Diretor(a) Educacional, Vice-Diretor(a) Educacional e Orientador(a) Pedagógico(a) atuando de forma integrada, respeitadas as

especificidades de cada cargo, durante todo o horário de funcionamento da Unidade Educacional, tendo ao menos, um membro da equipe gestora presente.

Tendo a responsabilidade pela Gestão Educacional, na elaboração e implementação do Projeto Pedagógico em parceria com toda comunidade escolar, realizando atividades

de organização, planejamento, orientação, supervisão e direção de maneira a garantir que os objetivos traçados sejam alcançados, tendo por objetivo acompanhar e ter

conhecimento de todos os assuntos pertinentes à Unidade Educacional. Esses assuntos, de cunho pedagógico e/ou administrativos, são colocados em pauta e discutidos em

Reuniões semanais, nas dependências da unidade para discussões pertinentes do cotidiano escolar, dificuldades e problemáticas requerentes de soluções e necessárias ao

funcionamento da unidade e questões que envolvam o desenvolvimento e andamento do Projeto Pedagógico. Participarão dessas reuniões os membros da equipe gestora e

convidados que sejam relevantes para a discussão e tomada de decisões.

A comunicação entre a equipe é fundamental e será realizada diariamente através de conversas relatando-se as necessidades imediatas e acontecimentos relevantes.

Sempre que necessário à equipe gestora se reunirá com os demais integrantes que compõe a unidade escolar para dar orientações e receber sugestões quanto ao trabalho

em andamento. Seguindo as orientações da DEVISA quanto ao distanciamento social necessário.

O diretor(a) Educacional participa semanalmente de reuniões de trabalho, coordenadas pelo Representante Regional do NAED (Núcleo de Ação Educativa

Descentralizada) região Sudoeste, com a participação da supervisão educacional. As reuniões têm como finalidade a orientação e o apoio referente à Legislação Educacional

e às Diretrizes da Secretaria Municipal de Educação e/ou capacitação em serviço.

O Orientador(a) Pedagógico(a) participa semanalmente das Reuniões de Trabalho de Op’s e CP’s da Educação Infantil no CEFORTEPE que é um equipamento público

destinado à formação dos profissionais da educação, vinculado à Coordenadoria Setorial de Formação. Orientador(a) Pedagógico ou um membro da equipe gestora coordena

o Plano da formação em serviço dos professores e Agentes de educação infantil nos tempos pedagógicos entre os pares, contemplando a organização dos horários e

temáticas, em consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais e Municipal. As reuniões acontecem semanalmente com duas horas consecutiva de estudo por dia, para

discussão e reflexão das práticas pedagógicas à luz das Diretrizes Curriculares Nacionais e Municipais para a educação infantil e da literatura específica.

2.5.2 - De professores
NOME FUNÇÃO JORNADAHORARIO DE
TRABALHO
HORARIO DE FORMAÇÃO
FORMAÇÃO / HABILITAÇÃO

ALINE MATOS TREVIZAN

PROF
A 

EDUC
NFA

ENSINO SUPERIOR
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BARBARA DA SILVA CHERPINSKI

IRIS GEREMIAS
GONÇALVES FERREIRA

LIDIANE ALMEIDA DA SILVA LIMA

MARIANA TEOTONIO DEOLIVEIRA
CAETANO

MIRIAM FLÁVIA
LOURENÇO PEREIRA

MIRIAN APARECIDA GILIOTI SANTANA
DA SILVA

NATHALIA GONÇALVES DE OLIVEIRA
SALLATI

RENATA DOS SANTOS NOGUEIRA

ROBERTA ADRIANA DA SILVA NEVES

SEBASTIANA SIMÕES RAMOS
Prefeitura Municipal de
Campinas

PROFESS
A DE

EDUCAÇÃ
NFANTI

PROFESS
A DE

EDUCAÇÃ
NFANTI

PROFESS
A DE

EDUCAÇÃ
NFANTI

PROFESS
A DE

EDUCAÇÃ
NFANTI

PROFESS
A DE

EDUCAÇÃ
NFANTI

PROFESS
A DE

EDUCAÇÃ
NFANTI

PROFESS
A DE

EDUCAÇÃ
NFANTI

PROFESS
A DE

EDUCAÇÃ
NFANTI

PROFESS
A DE

EDUCAÇÃ
NFANTI

PROFESSOR
A DE

EDUCAÇÃOE
SPECIAL

PROFESSORA

COMPLETO (PEDAGOGIA)

ENSINO
SUPERIOR COMPLETO (PEDAGOGIA)

ENSINO
SUPERIOR COMPLETO (PEDAGOGIA)

ENSINO
SUPERIOR COMPLETO (PEDAGOGIA)

ENSINO
SUPERIOR COMPLETO (PEDAGOGIA)

ENSINO
SUPERIOR COMPLETO (PEDAGOGIA)

ENSINO
SUPERIOR COMPLETO (PEDAGOGIA)

ENSINO
SUPERIOR COMPLETO (PEDAGOGIA)

ENSINO
SUPERIOR COMPLETO (PEDAGOGIA)

ENSINO
SUPERIOR COMPLETO (PEDAGOGIA)

ENSINO
SUPERIOR COMPLETO (PEDAGOGIA
COM
HABILITAÇÃO EM
EDUCAÇÃO ESPECIAL)

ENSINO
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SUSANA THAIS DE PAULA DA SILVA

SUZI MEIRE DE PAIVA DEALMEIDA
LEITE
Prefeitura Municipal de
Campinas

Secretaria Municipal de
Educação

DE
EDUCAÇÃ

NFANTI

PROFESS
A DE

EDUCAÇÃ
NFANTI

SUPERIOR COMPLETO (PEDAGOGIA)

ENSINO
SUPERIOR COMPLETO (PEDAGOGIA)

PROFESSORA DE
EDUCAÇÃO

07:00 as 11:15 (SEG, TER,
QUA,
11:00 as 13:15

(QUINTA) ENSINO

TALITA GAGLIARDI
INFANTIL 22 HORAS SEX) SUPERIOR

SEMANAIS
07:00 as 13:15

(QUINTA)
COMPLETO

(PEDAGOGIA)

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

A contratação das monitoras é realizada de acordo com o Termo Referencia Técnica no item 5.2.2. As turmas dos
Agrupamento I e II, além do professor, também deverão contar, durante todo o período de atendimento às crianças, com
Agentes de Educação Infantil, organizados de acordo com os módulos, conforme subitens abaixo:

I. 01 (um) Agente de Educação Infantil para cada grupo de até 08 (oito) crianças de AGI; II. 01 (um)
Agente de Educação Infantil para cada grupo de até 12 (doze) crianças de AG II.

Além destes profissionais, a unidade contará com Agentes de Educação Infantil volante.

JORNADA

HORÁ
RIO DE

HORÁRIO
DE

FORMAÇÃO

NOME FUNÇÃO
DE

TRABALHO
REFEIÇÃO/DESCANSO

FORMAÇÃO ACADEMICA

TRABALHO COM ENTRE
CRIANÇA PARES

Adriana
Sipriano da Silva

AGENT
E DE

EDUCAÇ
ÃOINFAN

TIL

44
HORAS
SEMAN
AIS

AGENT
E DE

EDUCAÇ
ÃOINFA
NTIL

32
HORAS
SEMAN
AIS

AGENT
E DE

EDUCAÇ
ÃOINFAN

TIL

32
HORAS
SEMAN
AIS

AGENT
E DE

EDUCAÇ
ÃOINFAN

TIL

32
HORAS
SEMAN
AIS

ENSINO MÉDIO COMPLETO

Adriana Soares PaivaENSINO MÉDIO COMPLETO



Alexandra
Rodrigues
Macedo do
Carmo

Andréa Pereira
de Assis

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

ENSINO MÉDIO
COMPLETO

25/06/2021 09:18:39 Página 15 de 224

Antônia TeresaCarvalho da Silva

Aurea Rocha Santos de
Souza

Bruna Rayssa Franco

Caroline da Silva Torres

Cleonice
Almeida
Rodrigues
Santos

Daniela dos Santos Queiroz

Elaine Benetoli Ramalho

France Ramos dos Santos
Prefeitura Municipal de
Campinas
Secretaria Municipal de
Educação

(TERÇA)

AGENT
E DE

EDUCAÇ
ÃOINFAN

TIL

32
HORAS
SEMAN
AIS

AGENT
E DE

EDUCAÇ
ÃOINFA
NTIL

32
HORAS
SEMAN
AIS

AGENT
E DE

EDUCAÇ
ÃOINFAN

TIL

32
HORAS
SEMAN
AIS

AGENT
E DE

EDUCAÇ
ÃOINFAN

TIL

32
HORAS
SEMAN
AIS

AGENT
E DE

EDUCAÇ
ÃOINFAN

TIL

32
HORAS
SEMAN
AIS

AGENT
E DE

EDUCAÇ
ÃOINFAN

TIL

32
HORAS
SEMAN
AIS

AGENT
E DE

EDUCAÇ
ÃOINFAN

TIL

44
HORAS
SEMAN
AIS



AGENT
E DE

EDUCAÇ
ÃOINFAN

TIL

32
HORAS
SEMAN
AIS

AGENT
E DE

32

pponline

ov.br

ENSINO

SUPERIOR
CURSANDO

ENSINO MÉDIO COMPLETO

ENSINO MÉDIO COMPLETO

ENSINO
SUPERIOR
COMPLETO (PEDAGOGIA)

ENSINO

SUPERIOR
COMPLETO (PEDAGOGIA)

ENSINO
SUPERIOR
CURSANDO

ENSINO
SUPERIOR
CURSANDO

ENSINO
SUPERIOR
INCOMPLETO

Franciele daENSINO MÉDIO
Prefeitura Municipal de Campinas

s
EDUCA
ÇÃOINF
ANTIL

SEM
S

09:00 -
18:00

Municipal de

TER, QUA E SEXTA)
11:00 – 12:00
(QUINTA)

11:00
(QUINTA)

AGENT
E DE

EDUCAÇ
ÃOINFAN

TIL

32
HORAS
SEMAN
AIS

(QUINTA)
11:45 -
18:00
(SEG,TER
, QUA
ESEXTA)

09:00 –

18:00
(QUINTA)

13:00 - 13:15 (SEG,
TER, QUA E SEXTA)
11:00 – 12:00
(QUINTA)

09:00 -
11:00

(QUINTA)

AGENT
E DE

EDUCAÇ
ÃOINFAN

TIL

44
HORAS
SEMAN
AIS

07:00 –
17:00
(SEGUND
A
A SEXTA)

11:30 – 12:42
(SEGUNDA A SEXTA)

14:00 –
16:00

(TERÇA)

AGENT
E DE

EDUCAÇ
ÃOINFAN

TIL

32
HORAS
SEMAN
AIS

11:45 -
18:00
(SEG,TER
, QUA
ESEXTA)
09:00 -

13:00 - 13:15 (SEG,
TER, QUA E SEXTA)
11:00 – 12:00
(QUINTA)

09:00 -
11:00

(QUINTA)



18:00
(QUINTA)

AGENT
E DE

EDUCAÇ
ÃOINFA
NTIL

32
HORAS
SEMAN
AIS

07:00 -
13:15
(SEG,QU
A, QUI
ESEXTA)
07:00 -

16:00
(TERÇA)

11:45 – 12:00 (SEG,
QUA, QUI E SEXTA)
13:00 – 14:00
(TERÇA)

14:00 –
16:00

(TERÇA)

AGENT
E DE

EDUCAÇ
ÃOINFAN

TIL

32
HORAS
SEMAN
AIS

07:00 -
13:15
(SEG,QU
A, QUI
ESEXTA)
07:00 -

16:00
(TERÇA)

11:45 – 12:00 (SEG,
QUA, QUI E SEXTA)
13:00 – 14:00
(TERÇA)

14:00 –
16:00

(TERÇA)

AGENT
E DE

EDUCAÇ
ÃOINFAN

TIL

32
HORAS
SEMAN
AIS

07:00 -
13:15
(SEG,QU
A, QUI
ESEXTA)
07:00 -

16:00
(TERÇA)

11:45 – 12:00 (SEG,
QUA, QUI E SEXTA)
13:00 – 14:00
(TERÇA)

14:00 –
16:00

(TERÇA)

AGENT
E DE

EDUCAÇ
ÃOINFAN

TIL

32
HORAS
SEMAN
AIS

07:00 -
13:15
(SEG,QU
A, QUI
ESEXTA)
07:00 -

16:00
(TERÇA)

11:45 – 12:00 (SEG,
QUA, QUI E SEXTA)
13:00 – 14:00
(TERÇA)

14:00 –
16:00

(TERÇA)

AGENT
E DE

EDUCAÇ
ÃOINFAN

TIL

32
HORAS
SEMAN
AIS

07:00 -
13:15
(SEG,QU
A, QUI
ESEXTA)
07:00 -

16:00
(TERÇA)

11:45 – 12:00 (SEG,
QUA, QUI E SEXTA)
13:00 – 14:00
(TERÇA)

14:00 –
16:00

(TERÇA)

SilvaCOMPLETO

Glorys Josefina

Chacin

Helena de Luna



Slonzon

Jéssica de
Souza Lucas

Jessica Ramos
dos Santos

Kelly Cristina
Reis Novais

Lígia Rodrigues
Nogueira

Marcela
Cristina de
Oliveira Franco

Márcia de Assis
Campos Moro
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SUPERIOR
CURSANDO

ENSINO MÉDIO
COMPLETO

ENSINO
SUPERIOR
CURSANDO
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Marcia Garçon Marques

Maria
Madalena
Valentin da Silva

Marlucia
Campos Dias



Natália Ferreirade Souza
Oliveira

Nathalia
Alexandre
Rafael

Renata Aline Braz de Sousa

Rosângela
Ferreira dos Santos

Roseli
Aparecida
Ferreira Silva
Prefeitura Municipal de
Campinas
Secretaria Municipal de
Educação

AGENT
E DE

EDUCAÇ
ÃOINFAN

TIL

32
HORAS
SEMAN
AIS

AGENT
E DE

EDUCAÇ
ÃOINFAN

TIL

32
HORAS
SEMAN
AIS

AGENT
E DE

EDUCAÇ
ÃOINFAN

TIL

32
HORAS
SEMAN
AIS

AGENT
E DE

EDUCAÇ
ÃOINFAN

TIL

32
HORAS
SEMAN
AIS

AGENT
E DE

EDUCAÇ
ÃOINFA
NTIL

32
HORAS
SEMAN
AIS

AGENT
E DE

EDUCAÇ
ÃOINFAN

TIL

32
HORAS
SEMAN
AIS

AGENT
E DE

EDUCAÇ
ÃOINFAN

TIL

32
HORAS
SEMAN
AIS

AGENT
E DE

EDUCAÇ
ÃOINFAN

TIL

32
HORAS
SEMAN
AIS

AGENT
E DE

nesme.cam
.br

ENSINO MÉDIO COMPLETO

ENSINO
SUPERIOR
COMPLETO (PEDAGOGIA)

ENSINO MÉDIO COMPLETO

ENSINO
SUPERIOR
COMPLETO (PEDAGOGIA)

ENSINO MÉDIO COMPLETO

ENSINO MÉDIO COMPLETO

ENSINO MÉDIO COMPLETO

ENSINO MÉDIO COMPLETO

ENSINO



Rosineri
Custodio

Rozangela
Guimaraes da Silva Borges

Shirley FerreiraMatias de Jesus

Talita Maria daSilva Rodrigues

Thalita
Gabrielly Alves de Oliveira

Thayna MendesOtero

Thays
Fernanda
Machado

Valeria
Aparecida
Marques Chine

Vaneza dos Santos Castro Gomes
Prefeitura Municipal de
Campinas

EDUCAÇ
ÃOINFAN

TIL

32
HORAS
SEMAN
AIS

AGENT
E DE

EDUCAÇ
ÃOINFA
NTIL

32
HORAS
SEMAN
AIS

AGENT
E DE

EDUCAÇ
ÃO
INFANTIL

44
HORAS
SEMAN
AIS

AGENT
E DE

EDUCAÇ
ÃOINFAN

TIL

32
HORAS
SEMAN
AIS

AGENT
E DE

EDUCAÇ
ÃOINFAN

TIL

32
HORAS
SEMAN
AIS

AGENT
E DE

EDUCAÇ
ÃOINFAN

TIL

32
HORAS
SEMAN
AIS

AGENT
E DE

EDUCAÇ
ÃOINFAN

TIL

32
HORAS
SEMAN
AIS

AGENT
E DE

EDUCAÇ
ÃOINFAN

TIL

32
HORAS
SEMAN
AIS

AGENT
E DE

EDUCAÇ
ÃOINFAN

TIL

32
HORAS
SEMAN
AIS

SUPERIOR
CURSANDO

ENSINO MÉDIO COMPLETO

ENSINO
SUPERIOR
COMPLETO
(ADMINISTRAÇÃO)

ENSINO MÉDIO COMPLETO

ENSINO MÉDIO COMPLETO

ENSINO MÉDIO COMPLETO

ENSINO
SUPERIOR
COMPLETO
(PEDAGOGIA)



ENSINO
SUPERIOR
COMPLETO

(PEDAGOGIA)

ENSINO MÉDIO COMPLETO
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Vanieli CristinaGaievicz

Viviane
Filadoro da Silva
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AGENT
E DE

EDUCAÇ
ÃOINFAN

TIL

32
HORAS
SEMAN
AIS

AGENT
E DE

EDUCAÇ
ÃOINFAN

TIL

32
HORAS
SEMAN
AIS

11:45 -

ENSINO
SUPERIOR COMPLETO
(PEDAGOGIA)

ENSINO
SUPERIOR CURSANDO

Zeneide Faria

AGENTE DE

32 HORAS
18:00 (SEG,
TER, QUA E

13:00 - 13:15
(SEG,

09:00 -

ENSINO

Pinheiro EDUCAÇÃO
SEXTA)

TER, QUA E
SEXTA)

11:00
SUPERIOR

INFANTIL
SEMANAIS 09:00 - 18:00 (QUINTA) 11:00 – 12:00

(QUINTA)
(QUINTA) CURSANDO

2.5.4 - De funcionários
NOME FUNÇÃO CARGA

HORÁRIA
HORÁRIO DE
TRABALHO

HORÁRIO DE
ALMOÇO

FORMAÇÃO

CARLOS ROBERTO
ALVESMACHADO

ZELADOR 44 HORAS
SEMANAIS

08:00 – 18:00 12:30 – 13:42 ENSINO
FUNDAMENTAL
COMPLETO

CESAR CAMACHO
PAULINO

ZELADOR 44 HORAS
SEMANAIS

08:00 – 18:00 11:30 – 12:42 ENSINO MÉDIO
COMPLETO

CLAUDIANA DE
ARAÚJO CHAVES

SERVENTE DE
LIMPEZA

44 HORAS
SEMANAIS

08:00 - 18:00 12:30 – 13:42 ENSINO MÉDIO
COMPLETO

DAMARES GOMES
SILVA

ASSISTENTE
ADMINISTRATIVO

40 HORAS
SEMANAIS

07:00 – 16:00 12:00 – 13:00 ENSINO MÉDIO
COMPLETO

DEUSDILENE
CATARINA RAMONA
DA MATA

AUXILIAR DE
COZINHA

44 HORAS
SEMANAIS

07:00 - 17:00 12:00 – 13:12 ENSINO MÉDIO
COMPLETO



EDNA FONTES DA SILVA C 44 HORAS
SEMANAIS

07:00 – 16:47 11:00 – 12:00 ENSINO MÉDIO
COMPLETO

ISABELA DE
CAMPOS GONDIM

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

40 HORAS
SEMANAIS

09:00 – 18:00 12:00 – 13:00 ENSINO
SUPERIOR
COMPLETO

JOCELICE
VALDERRAMA KAIZER

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

44 HORAS
SEMANAIS

07:30 - 17:30 11:30 - 12:42 ENSINO
SUPERIOR
COMPLETO

ROSILEI DOS
SANTOS GOMES

COZINHEIRA 44 HORAS
SEMANAIS

07:00 – 16:47 11:00 – 12:00 ENSINO
FUNDAMENTAL
COMPLETO

SILVANI FERREIRA
DOS SANTOS

SERVENTE DE
LIMPEZA

44 HORAS
SEMANAIS

07:00 - 17:00 11:00 – 12:12 ENSINO
FUNDAMENTAL
COMPLETO
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ROZELY FATIMA DE SERVENTE DE 44 HORAS 07:00 - 17:00 ENSINO MÉDIO

PAULA OLIVEIRA
RUTE DE OLIVEIRA
SILVA MENEZES

LIMPEZA
SERVENTE DE
LIMPEZA

SEMANAIS
44 HORAS
SEMANAIS

08:00 - 18:00 11:00 – 12:12
12:30 – 13:42

COMPLETO
ENSINO MÉDIO
COMPLETO

2.6 - Objetivos da Educação Infantil e da Educação Especial

Em concordância com as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil o CEI organizará o trabalho com base nos objetivos de garantir à

criança acesso e processos de apropriação, renovação e articulação de conhecimentos e aprendizagens de diferentes linguagens, assim como direito à proteção,

à saúde, liberdade à confiança, ao respeito, à dignidade, à brincadeira, à convivência e a interação com outras crianças, assegurando a educação em sua

integralidade, entendendo o cuidado como algo indissociável ao processo educativo.

Os projetos da Unidade Educacional serão desenvolvidos partindo das necessidades da infância, tendo como base os eixos da educação infantil que tem

como finalidade o desenvolvimento dos aspectos: físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade.

Possibilitando às crianças a manifestação de seus interesses, desejos e curiosidades ao participar das práticas educativas, valorizando suas produções,

individuais e coletivas, e trabalhar pela conquista por elas da autonomia para a escolha de brincadeiras e de atividades e para a realização de cuidados pessoais

diários.

Possibilitando a criança educação para a cidadania, analisando as suas práticas educativas de fato promovendo a formação participativa e crítica das

crianças e criar contextos que lhes permitem a expressão de sentimentos, ideias, questionamentos, comprometidos com a busca do bem estar coletivo e individual,

com a preocupação com o outro e com a coletividade. Criando condições para que a criança aprenda a opinar e a considerar os sentimentos e a opinião dos outros

sobre um acontecimento, uma reação afetiva, uma ideia, um conflito.

Valorizar o ato criador e a construção pelas crianças de respostas singulares, garantindo-lhes a participação em diversificadas experiências,

organizando um cotidiano de situações agradáveis, estimulantes, que desafiem o que cada criança e seu grupo de crianças já sabem sem ameaçar sua

autoestima nem promover competitividade, ampliando as possibilidades infantis de cuidar e ser cuidada, de se expressar, comunicar e criar, de organizar

pensamentos e ideias, de conviver, brincar e trabalhar em grupo, de ter iniciativa e buscar soluções para os problemas e conflitos que se apresentam às mais

diferentes idades, e lhes possibilitem apropriar-se de diferentes linguagens e saberes que circulam em nossa sociedade.

Com isso o CEI planejará suas ações com intencionalidade, dispondo de materiais, recursos, atividades pedagógicas, brincadeiras, pensando na

multiplicidade de relações e na organização dos tempos e espaços visando à necessidade dos bebês e crianças pequenas, construindo para a ampliação



de seus saberes e de seu repertório, com o objetivo da formação de um ser integral.

Entendemos que para as crianças, quase tudo na vida é uma brincadeira. Por isso, na educação infantil, não faz sentido separar os momentos de

brincadeiras dos momentos de aprendizagem. Essa simultaneidade pede que os espaços e a rotina do CEI sejam planejados para proporcionar multiplicidade

de experiências e contato com as mais variadas formas de comunicação.

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, a valorização, o respeito e a interação das crianças com as histórias e as

culturas africanas, afro-brasileiras, bem como o combate do racismo e à discriminação faz parte desse processo.

“(...) Resgatar a infância com alma, com essência, com significado, aquela na qual os pequenos e simples momentos, gestos, atitudes, saberes,

brinquedos, contos, histórias, pinturas, produções, toques e olhares sejam significativos, valorizados.” (FRIEDMANN, 2005, p. 11)

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 um intenso trabalho de criação, significação e ressignificação.

As interações que ocorrem dentro dos espaços são de grande influência no desenvolvimento e aprendizagem da criança. Mas, para que isso ocorra, faz-se

necessário uma atuação que propicie o desenvolvimento de capacidades, envolvendo aquelas de ordem física, afetiva,
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cognitiva e ética. A criança constrói a sua identidade pessoal e coletiva, nos momentos das brincadeiras, imaginação, fantasia, deseja, aprende, observa,

experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura de acordo com as Diretrizes Curriculares Municipais.

Toda criança tem direito à aprendizagem para seu crescimento como pessoa e cidadã na comunidade em que vive. Este aprendizado irá proporcionar a

formação necessária ao desenvolvimento de suas potencialidades com elementos de alta realização e preparo para o exercício consciente da cidadania.

Para Pensar a Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva é trazer ao cenário das disputas educacionais atores e autores que sempre

foram ausentados da sala de aula, ou mesmo ordenados na invisibilidade, e agora, passando a não mais submergir num currículo de exclusão, estão fortemente

ancorados em perspectivas de direitos ascendentes no espaço escolar. Com objetivo de garantir a inclusão escolar das crianças público-alvo da Educação

Especial: transtorno global do desenvolvimento, superdotação/altas habilidades, deficiente audito, visual, físico e mental, e mais: os negros, as negras, os

imigrantes, as imigrantes, os indígenas, as indígenas e ou qualquer indivíduo que esteja em situação de exclusão. Isso porque a inclusão está estreitamente

vinculada às exclusões, nosso mundo é bastante fragmentado, competitivo, distribuído desigualmente nos saberes, nos poderes e nos recursos.

A declaração de Salamanca de 1994 com objetivo de reafirmar a Educação para todos, retrata que a “Educação Inclusiva parte do princípio da

igualdade de direitos a educação para todos os cidadãos, enfatizando a necessidade de incluir na escola regular aquelas populações consideradas

marginalizadas na sociedade, dentre as quais estão os portadores de deficiência”.

A inclusão na educação infantil precisa oferecer uma aprendizagem de forma ampla e colaborativa, disponibilizando oportunidades iguais para todos

e estratégias para cada um, de modo que todos possam desenvolver seu potencial.

Com isso, a proposta do CEI conta com o apoio do Professor de Educação Especial que tem como papel fundamental de preparar a criança para

que ela possa viver e conviver com a diversidade, considerando que todos somos diferentes, tendo suas características individuais, e que nem sempre são

atendidos em suas particularidades.

A escola deve ser o primeiro exemplo de inclusão adotando princípios inclusivos de modo a oferecer educação de qualidade, desenvolvendo um trabalho

de acesso à escolaridade, diminuindo as barreiras que poderão impedir tal acesso. O princípio fundamental das escolas inclusivas consiste em todos os alunos

aprenderem juntos, sempre que possível, independentemente das dificuldades e das diferenças que apresentem.

De acordo com o Plano e a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, a definição de um público-alvo da educação

especial eliminou a possibilidade de exclusão total ou parcial das crianças, deixando claro que crianças consideradas “especiais” são tanto aquelas com

dificuldade de aprendizado, quanto às com

elevada capacidade, muitas vezes, conhecidas como superdotadas.



Na perspectiva inclusiva, valorizam-se todas as formas de expressividade da criança o que leva as crianças a compartilharem os mais diversificados meios

de interação. De acordo com a Resolução n° 04/2009 do Conselho Nacional de Educação as creches e pré-escolas prevê o atendimento das especificidades

educacionais das crianças planejando e desenvolvendo as atividades próprias da educação infantil de forma a favorecer a interação e a inclusão entre as crianças

nos diferentes ambientes: berçário, solário, parquinho, sala de recreação, refeitório, entre outros, proporcionando a plena participação de todos.

Cabe asseverar que a Educação Inclusiva só se efetiva se os ambientes educativos forem sensíveis às questões individuais e grupais de cada criança,

verificando o atendimento de acordo com a sua necessidade específica. Dessa forma o CEI tem como objetivo atender aos princípios estabelecidos pela

legislação nacional: Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Básica, e das Diretrizes Municipais que colocam como direito à educação inclusiva a todas

às crianças.
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DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO

MATRIZ CURRICULAR INFANTIL

E0867 - CEI BEM QUERER PROF PIERRE WEIL Semanas: 40 semanas
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O currículo na Educação Infantil é o conjunto das interações e brincadeiras que garantem experiências
com o conhecimento e a cultura em meio às práticas sociais que se dão entre as crianças, suas famílias
e os educadores, acolhendo a heterogeneidade expressiva das adversidades e constituindo história de
vida no âmbito das ações educacionais. As ações educacionais devem garantir experiências que
envolvam:
I – relações sociais e culturais da criança com a vida e com o mundo, que incluem diferentes gêneros
textuais e formas de expressão – corporal, gestual, verbal, plástica, dramática e musical;
II – vivências narrativas de apreciação e interação, individual e coletivamente, com a
linguagem oral e escrita, em meio a diferentes suportes e gêneros textuais orais e escritos, no contexto
das práticas sociais;

III – relações quantitativas, medidas, formas e orientações espaçotemporais a partir de
contextos significativos que recriam as práticas sociais da vida da criança, da família, dos
educadores e da comunidade;
IV – relações com variadas formas de expressões artísticas:

música, artes plásticas e gráficas, cinema, fotografia, teatro, literatura e dança;

V – vivências éticas e estéticas com outras crianças e grupos, dialogando com a diversidade
humana, social e cultural;

VI – promoção de vivências com o conhecimento e a cultura, que explorem e estimulem a

socialização entre os sujeitos e grupos, por meio de uma educação integradora e inclusiva que

responda às necessidades educacionais de todas as crianças de diferentes condições físicas,
sensoriais, intelectuais e emocionais, classes sociais, crenças, etnias, gêneros, origens e
contextos socioculturais e espaciais, que se entrelaçam na vida social;

VII – interações que permitam a autonomia da criança no pensar e fazer com o outro, no
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cuidado pessoal, na auto-organização, na saúde, nutrição e bem-estar;
VIII – relações com o mundo físico e social, considerando o conhecimento da biodiversidade e

a necessidade de sua preservação para a vida, no cuidado

Carga Horária Total: 1600 horas

2.8 - Proposta Curricular

Ao longo do tempo, a concepção sobre a criança, infância e Educação infantil foram se modificando de acordo com a sociedade e a época na qual a criança

estava inserida, a ideia que se tem hoje em relação à criança, já não é o mesmo que se tinha no século XIX, onde a criança era considerada um ser passivo,

incompleta, sem linguagem e passa ser vista como cidadão, construtora de cultura e múltiplas linguagens, se tornando reconhecida como um agente social ativo

que produz suas próprias e exclusivas culturas infantis a partir do contexto em que ela está inserida. Hoje já observamos em sua pluralidade, potente sujeito de

direitos e construtora de seus conhecimentos e que se

expressa por meio do brincar, sendo assim ela precisa ser respeitada, orientada, escutada em seus anseios, curiosidades e dúvidas e a prática lúdica deve ser

considerada.

A criança não pode ser analisada somente como um ser biológico, que passa pelas faixas etárias definidas e deixar fora do seu enfoque histórico, cultural

e social, pois as diferentes visões em torno da criança contribuíram para sua condição atual como a fase específica na vida da criança, onde o brincar se torna a

principal fonte do desenvolvimento infantil, e a criança se torna sujeito de direitos, construtora de culturas e conhecimentos infantis nas interações com seus pares

e com os adultos.

“As maiores aquisições de uma criança são conseguidas no brinquedo, aquisições que no futuro tornar-se-ão seu nível básico de ação real e
moralidade” (LEV VYGOTSKY).
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A primeira fase da infância é dizer de um tempo de primeiras marcas e vivências, um tempo de experiências em um percurso de aprendizagens que

nunca se encerra, tendo em vista que é na primeira infância, do zero aos seis anos de idade, que acontecem processos importantes, como crescimento físico,

aquisição motora, amadurecimento do cérebro, Iniciação social e afetiva. Possibilitando a convivência entre crianças e crianças de diferentes faixas etárias,



crianças e adultos, também possibilitar a ampliação de saberes e conhecimentos de diferentes naturezas.

Pensando nessa perspectiva da infância na Educação Infantil, vale lembrar que não resume apenas ao cuidar, ampliando os campos de experiências que

de acordo com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) deve assegurar os direitos de conviver, brincar, participar, explorar, expressar-se e conhecer-se,

considerando que na Educação Infantil, as aprendizagens e o desenvolvimento das crianças têm como eixos as brincadeiras e as interações. São eles que

asseguram as condições para que as crianças aprendam em situações nas quais possam desempenhar um papel ativo em ambientes que as convidem a vivenciar

desafios e a sentirem-se provocadas a resolvê-los, nas quais possam construir significados sobre si, os outros e o mundo social e natural.

“Os jeitos de expressar-se ludicamente e os repertórios lúdicos de cada criança são os canais de comunicação que elas têm para aprender o mundo
a sua volta, relacionar-se com os outros e com seus encontros.” (Friedmann, 2012, p.24)

A Educação Infantil nem sempre teve um lugar de destaque na formação das crianças, teve seu início como uma instituição assistencial que vinha com o

objetivo de suprir as necessidades das crianças e de ocupar em muitos aspectos o lugar da família. As creches se originaram na Revolução Industrial com o

surgimento da crescente urbanização e estruturação capitalismo, que com ele surgiu a necessidade da mulher em ocupar o mercado de trabalho, e por conta disso

houve uma movimentação por parte dos operários, reivindicando um lugar para deixar seus filhos. Segundo PASCHOAL e MACHADO (2009) na década de 80, foi

então que se deu um avanço na Educação Infantil, onde por meio de estudos e pesquisas concluíram que independente da classe social, a educação da criança

pequena era extremamente importante e que todas deveriam ter acesso a ela.

Com a constituição de 1988 que passou a definir creche, ou pré-escola como direito

da criança e das famílias, e dever do estado em oferecer esse serviço de creche. Em 1990,o Estatuto da Criança e adolescente (ECA) lei no 8.069/1990 reafirmou

os direitos constitucionais em relação à Educação infantil. Alguns anos depois, em 1994 o MEC publicou o documento da Política Nacional da Educação Infantil,

que estabeleceu metas como a expansão de vagas e políticas de qualidade no atendimento das crianças e entre elas a necessidade de qualificação dos

profissionais que resultaram em uma política de formação profissional da educação infantil.

A Educação Infantil foi considerada primeira etapa da educação básica a partir da Leis de Diretrizes e Base (LDB) em 1996., passando a ser vista como a

junção do educar e cuidar, ou seja, a educação Infantil deve oferecer à criança a possibilidade de descobertas e aprendizado, e o cuidar para atender as

necessidades básicas dos bebês e crianças pequenas.

Diante disso, o CEI – BEM QUERER – PQ. UNIV. DE VIRACOPOS – PROF. PIERRE WEIL fundamentará suas ações educacionais baseadas nas

concepções acima, proporcionando relações de práticas sociais e culturais, assegurando o cuidar, o brincar e o educar como ações inseparáveis, sendo realizadas

diariamente de forma intencional dentro do contexto de planejamento escolar, a partir da realidade em que as crianças já estão inseridas, ressaltando a

responsabilidade de todos da equipe educativa que se relacionam com as crianças, de acordo com as Diretrizes Curriculares Municipais, garantindo a formação

integral da criança e que elas sejam protagonistas de seu desenvolvimento.

O CEI tem como principal objetivo buscar estratégias para envolver as famílias em um trabalho compartilhado, pois entendemos o quanto esse processo

tem papel fundamental no desenvolvimento da criança, essa parceria se dará por momentos com reuniões já definidas em calendário escolar organizado para que

a família esteja envolvida no processo pedagógico através de Reuniões de Famílias e Educadores, mas também valorizamos a participação das famílias no

cotidiano da escola nos momentos de acolhimento, durante as reuniões individuais com as famílias de acordo com a necessidade identificada pela equipe

educativa, nas atividades pedagógicas onde é possível a participação ativa das famílias em projetos como: processo de desfralde, alimentação saudável, mostra de

atividades onde a escola fica aberta à família/comunidade, entre outras atividades, mostrando o quanto é fundamental que ambas sigam os mesmos princípios e

critérios, bem como a mesma direção em relação aos objetivos que desejam atingir, com isso o CEI buscará traçar com as famílias as mesmas ações de forma

simultânea, propiciando à criança uma segurança na aprendizagem e a família confiança no trabalho da equipe educativa no cuidar e educar seus filhos, para que

dessa forma venhamos criar cidadãos críticos capazes de enfrentar a complexidade de situações que surgem na sociedade.

“As Unidades Educacionais de Educação Infantil que cuidam e educam com ações compartilhadas com a família, proporcionam aos bebês e às

crianças pequenas, experiências sem divisão hierarquizados, ampliação de seus universos culturais, dos conhecimentos e suas identidades,

considerando os bebês e as crianças pequenas como ponto de partida, balizadoras do currículo.” (Diretrizes Municipais de Educação Infantil p.23).
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Ainda dentro da trajetória percorrida sobre as concepções de infância e Educação Infantil, as Diretrizes Curriculares Municipais para a Educação Infantil em

consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais de Educação Infantil (2009), vem nortear o fazer respeitando a infância, o direito das crianças, buscando

uma educação de qualidade, construída, negociada, que visa além dos direitos às crianças, suas necessidades, valores, objetivos, conhecimentos prévios e

potencialidade tanto de bebês quanto de crianças pequenas. Baseado nisso, o CEI –

BEM QUERER – PQ. UNIV. DE VIRACOPOS – PROF. PIERRE WEIL, possibilitará aos profissionais nos espaços de formações entre pares, para que toda

equipe educativa venha ter uma postura investigativa trazendo sentido e significado, respeitando e considerando as crianças como protagonistas e criadoras



dentro do processo educativo.

2.9 - Calendário Escolar
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2.10 - Programas e Projetos

A escola de 2021 está com novos ares, estamos todos nos reinventando…

O ano que passou foi desafiador, com angústias, medos, incertezas, mas também com muitas aprendizagens!

O ano letivo de 2021, do CEI BEM QUERER PROFESSOR PIERRE WEIL iniciou em 01/02/2021 e desde então ele vem
se desenhando com muitas ações. A consciência de que a educação possui ações essenciais que envolvem a família, as
crianças, a equipe em todo contexto atual está presente desde os primeiros dias do ano letivo. Para isso, o primeiro passo
para tudo é a certeza que a escuta e o acolhimento serão a base para a construção de todas as vivências.
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Assim, com respeito e de mãos dadas com amor ao próximo, o alicerce para nosso dia-a-dia vem se construindo.

As reflexões são pautadas em humildade, companheirismo, dedicação, carinho, paciência, alegria e, mediante aos
acontecimentos que envolvem a todos, a empatia pediu para ser escancarada no dia-a-dia, dentro e fora da escola.

Ao partilhar diálogos, nosso pulsar de vida abriu caminhos para outras estratégias de trabalho e dessa forma, mesmo
com o planejamento e a construção de projetos, estaremos em constante (re)planejamento das propostas construídas e
apresentadas abaixo:

Dessa forma, o CEI BEM QUERER PROFESSOR PIERRE WEIL planeja desenvolver projetos atrelados aos Campos
de Experiências, que representam os eixos estruturais que devem garantir os Direitos de Aprendizagem e o
Desenvolvimento na Educação Infantil, usando como referência para embasamento a BASE NACIONAL COMUM
CURRICULAR e as Diretrizes Curriculares da Educação BÁSICA PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL: Um Processo Contínuo
de Reflexão e Ação - Prefeitura Municipal de Campinas/ Secretaria Municipal de Educação/ Departamento Pedagógico/
Assessoria de Currículo e Pesquisa educacional.

Considerando que, na Educação Infantil, as aprendizagens e o desenvolvimento das crianças têm como eixos
estruturantes as interações e as brincadeiras, assegurando-lhes os direitos de conviver, brincar, participar,
explorar, expressar-se e conhecer-se, a organização curricular da Educação Infantil na BNCC está estruturada em
cinco campos de experiências, no âmbito dos quais são definidos os objetivos de aprendizagem e
desenvolvimento (BRASIL, 2017, p. 36, grifo do autor).

A proposta pedagógica do CEI BEM QUERER PROFESSOR PIERRE WEIL é partir dotema gerador "Criança, o
conhecimento em construção" e iniciar com o “Período de Acolhimento Inicial” (iniciando de forma remota e na
sequência, de forma presencial), entendendo que é um momento de extrema importância tanto para a criança como para a
família. A formação de novos vínculos afetivos se inicia e se fortalecerá ao longo do novo ano.



Segundo Oliveira (1995, p.127), “acolher adequadamente a criança exige que se tenha um trabalho coletivo, em que
todos se empenhem em organizar o espaço e a estrutura da escola, visando atender as necessidades infantis”.

Dessa forma, o planejamento e a organização dos tempos e espaços para o desenvolvimento deste projeto
acontecerá de acordo com as singularidades de cada turma e agrupamento, de forma a atender às expectativas das
famílias, assim como o bem estar das crianças.

Em paralelo com esse projeto, desenvolveremos durante o primeiro trimestre e também durante o segundo semestre
(pois precisamos levar em consideração o contexto de pandemia), o projeto “Educando para as emoções: Conhecendo
quem eu sou” explorando e promovendo o Acolhimento; Identidade e autonomia; Emoções e sentimentos; Amizade,
respeito e empatia.

O CEI Bem Querer Professor Pierre Weil identifica o ambiente escolar como um importante local para a construção da
identidade, das relações interpessoais, do autoconhecimento e da sensação de pertencimento. Portanto, se faz necessário
que na educação infantil, a criança inicie o processo de percepção de seu corpo e seu nome.

A proposta do projeto “Educando para as emoções: Conhecendo quem eu sou” é explorar o campo de
experiência: O eu, ou outro e o nós; incentivar o autoconhecimento; compreender e identificar as partes do corpo;
identificar o próprio nome nas diversas situações do cotidiano; ampliar gradativamente suas possibilidades de
comunicação e expressão; promover o interessar pelas próprias produções e oportunizar o desenvolvimento da
autoestima.

A metodologia será de forma colaborativa, envolvendo a equipe escolar e abrangente, envolvendo todos os
agrupamentos.

As ações educativas serão diárias, durante a roda da conversa; leituras de diversos gêneros;
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chamadinha; carimbo da mãozinha e pezinho; crachá; fotos; imagens de revistas; desenhos; brincadeiras com massinha,
para expressar a consciência corporal; músicas variadas e também a música “A CANOA VIROU”, em momentos da roda
ou outra dinâmica que a professora poderá escolher para realizar dentro ou fora da sala de aula.

Os espaços educativos para o desenvolvimento das ações serão de livre escolha de cada professor.

Os trabalhos desenvolvidos serão compartilhados através de exposição nos painéis do pátio interno da Unidade
Educacional e nos grupos de WhatsApp, considerando o período de pandemia e as orientações do Caderno 6.

Durante todo o período proposto para o desenvolvimento, serão observadas e registradas as reações, expressões das
crianças, fazendo uma comparação entre as noções apresentadas no início e no final do projeto.

Em paralelo com todos os projetos desenvolvidos o“Momento da Acolhida Diária” fará parte de um projeto
permanente, pois considera o momento da acolhida como fundamental para estabelecer o primeiro contato do dia e dessa
forma, partir para as propostas do que foi planejado, fazendo as adequações, caso necessário, priorizando sempre o bem
estar das crianças e vivências construtivas.

Assim como “Momento da Acolhida Diária”, outro projeto permanente foi pensado:“A Importância da Roda da
Conversa” por se tratar de um momento de extrema riqueza, pois através dela se oportuniza possibilidades de interação,
convivência, brincadeira, participação, exploração, expressão e conhecimento de si e do outro.

O CEI Bem Querer Professor Pierre Weil, pretende utilizar diariamente (no retorno às aulas presenciais), essa
estratégia como um agregador de aprendizagem significativa, para através dela, planejar e replanejar propostas
pedagógicas voltadas para cada agrupamento e/ou turma. Respeitando a individualidade de cada criança, estimulando a
fala, a imaginação e interação de cada uma. Dessa forma, o momento da roda da conversa constrói e desconstrói um
planejamento pronto, que por razões diversas, captadas pelo olhar atento de cada professor e como mediador, modificará
e oferecerá possibilidades de uma rotina que valorizará as experiências trazidas pelas crianças.

Da mesma forma que o “Momento da Acolhida Diária” e “A Importância da Roda da Conversa”, a
“Musicalização” irá compor os projetos permanentes do CEI Bem Querer Professor Pierre Weil por compreender que a
música promove a interação e a construção do homem segundo (Koellreuttner, 1999) “A música contribui para o
“alargamento da consciência e para a modificação do homem e da sociedade”.



Para Hans-Joachim Koellreuttner (1915-2005), compositor e educador musical alemão naturalizado brasileiro, a
música, como uma manifestação da consciência, comunica ideias, pensamentos, conquistas e invenções humanas,
sempre em um contínuo e dinâmico movimento. Assim sendo, contribui para o alargamento da consciência e para a
modificação do homem e da sociedade” (Koellreutter, 1999).

A neurociência comprova que as atividades musicais integram experiências sensoriais, motoras, percepção e
execução passando por diferentes processos emocionais, cognitivos aprimorando a memória e a atenção. Assim, o CEI
Bem Querer Professor Pierre Weil, considera a musicalização como elemento fundamental para compor a rotina diária de
todos os agrupamentos e turmas.

“Se fosse ensinar uma criança a beleza da música, não começaria com partituras, notas e pautas. Ouviríamos
juntos as melodias mais gostosas e lhe contaria sobre os instrumentos que fazem a música. Aí, encantada com a
beleza da música, ela me pediria que ensinasse o mistério daquelas bolinhas pretas escritas sobre cinco linhas.
Porque as bolinhas pretas e as cinco linhas são apenas ferramentas para a produção da beleza musical. A
experiência da beleza tem
de vir antes.” Rubem Alves

Apresentar a música como um disparador e explorar novas possibilidades de aprendizagem faz parte do contexto da
Unidade Educacional. Oportunizar vivências ricas em repertório cultural, social e artístico.

A linguagem musical explora possibilidades de aprendizado em que a criança aprecie, experimente,
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vivencie, brinque, cante e construa no tempo e espaço disponíveis na Unidade Educacional. Sendo assim, o CEI Bem
Querer Professor Pierre Weil, desenvolverá de maneira estruturada e não estruturada experiências diárias que vão desde
o balbucio, o choro, o riso, brincadeiras, roda cantada, músicas e danças, compondo a rotina diária, semanal, mensal e
anual.

“O Brincar Lúdico” também fará parte dos projetos permanentes do CEI Bem Querer Professor Pierre Weil por
considerar a brincadeira e o lúdico como elementos essenciais para compor a proposta pedagógica desta Unidade
Educacional, intitulando como nome para esse projeto "É brincando que se aprende: Criar, brincar e aprender".

As atividades lúdicas podem colocar o aluno em diversas situações, onde ele pesquisa e experimenta, fazendo com ele
conheça suas habilidades e limitações, que exercite o diálogo, liderança seja solicitada ao exercício de valores ético e
muitos outros desafios que permitirão vivências capazes de construir conhecimentos e atitudes. (DOHME, 2.003, p. 113).

O brincar, direito para o tempo de infância, é proposto para os diferentes tempos e espaços que a Unidade
Educacional possui. É com e através desses momentos que se possibilita o desenvolvimento de novas habilidades e
principalmente garantir os direitos de aprendizagem, propostos na Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

Falar sobre educação infantil é falar do lúdico. Impossível a elaboração de um planejamento sem que ele esteja
presente e componha a rotina diária. Pensando nisso, que as orientações para a organização do planejamento semanal de
todos os agrupamentos do CEI Bem Querer Professor Pierre Weil, serão feitas de modo que a presença de atividades
lúdicas em diversos tempos e espaços seja pensada, planejadas e propostas, garantindo às crianças, atividades
prazerosas, criando e recriando a cultura lúdica, ampliando os sentidos para seu universo e a vivência de novas
experiências.

Dentre os projetos permanentes planejados no CEI Bem Querer Professor Pierre Weil, o“Momento da Leitura Deleite” foi
pensado e planejado com o objetivo de oportunizar um momento prazeroso de escuta e deleite de diversos gêneros
textuais, possibilitando à criança o desenvolvimento saudável das emoções e sentimentos; amizade, respeito e empatia,
repleto de contextos variados, aumentando suas possibilidades de criar, imaginar e ampliar as noções de mundo.

O momento para a realização da leitura deleite será escolhido por cada professora e inserido em seu planejamento
semanal no momento que considerar oportuno.

Em paralelo com todos os projetos mencionados acima, o CEI Bem Querer Professor Pierre Weil, também desenvolverá
um projeto contínuo com o tema “Água e Dengue”, planejado para se desenvolver de março a dezembro por reconhecer
que em tempos de tanta oscilação e preocupação com a falta de água e o avanço da dengue, nas casas, bairros, cidades,
país e mundo; abordar esse tema, é fundamental, assim como a necessidade da exploração do tema "Coronavírus" que
deverá ser trabalhado ao longo de todo o ano letivo, intitulado de “Uma Aventura para um novo recomeço” onde os



objetivos principais serão promover a escuta, o acolhimento, o respeito às singularidades e os protocolos de higiene e
segurança.

Como já citado em antigo ditado popular “É de pequenino que se torce o pepino”, as crianças representam um papel
fundamental, enquanto multiplicadores de ações conscientes, frente ao tema tão discutido mundialmente e que envolvem
tantas atitudes que vão além do uso consciente da água, mas também, com mudanças de hábitos e cuidados para a
prevenção da dengue. Problemas que estão assombrando a população.

Dessa forma, o CEI Bem Querer Professor Pierre Weil planeja criar situações para abordar e conversar sobre o
tema, priorizando a escuta sobre as vivências das crianças; proporcionar momentos lúdicos que despertem a
conscientização do uso correto da água; realizar atividades que disparem boas atitudes e que possam se multiplicar junto
às famílias; desenvolver ao longo do ano, situações divertidas e diversificadas para trabalhar o tema de forma adequada
para cada agrupamento; criar e confeccionar um “Mascote” (se possível) para representar as boas ações.

Para o desenvolvimento das ações educativas, a música será o disparador para abordar, explorar e focar nos
objetivos; a leitura de diversos gêneros, teatrais, ações educativas que envolvam sons, gestos,
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movimentos e expressão do conhecimento através da arte e da alimentação, serão realizadas durante o projeto.

A metodologia será colaborativa, envolvendo toda equipe escolar. Abrangente, pois será trabalhada em todos os
agrupamentos e integrativa, pois envolverá os campos de experiência e as famílias.

Os trabalhos desenvolvidos serão compartilhados com as demais turmas, agrupamentos, equipe educacional e
familiar através de exposições e apresentações de maneira presencial e/ou remota.

Avaliação e Registros

A avaliação se dará de forma contínua, principalmente a partir de alguns indicadores coletivos (encontros de
formação entre pares com professores e agentes de educação infantil), envolvendo toda a equipe da Unidade Educacional
Professor Pierre Weil e principalmente através do envolvimento/interação das crianças e seus familiares sinalizando um
feedback importante e repleto de significados para a melhoria de novas ações.

O registro será contínuo e realizado por todos os envolvidos desde o seu (re)planejamento, como um importante
aliado para a construção de novas ações educativas.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CAMPINAS, Diretrizes curriculares da Educação infantil Pública: um processo contínuo de reflexão e ação. Prefeitura
Municipal de Campinas/Secretária Municipal de Educação – Departamento Pedagógico, 2012.

CAMPINAS, Prefeitura Municipal de Campinas/Secretária Municipal de Educação – Departamento Pedagógico. Caderno
curricular temático Educação Básica: Ações Educacionais em Movimento, Volume I - Espaços e tempos na Educação das
Crianças. Campinas, SP, 2014.

2.11 - Composição dos Colegiados

A Constituição Federal de 1988 indica a gestão democrática do ensino público, na forma da lei, como um dos princípios básicos que devem nortear o ensino em nosso país e, por extensão,

serem primados na gestão das escolas: Igualdade, liberdade, pluralismo, gratuidade, valorização dos profissionais de ensino e garantia de padrão de qualidade. A Lei de Diretrizes e Bases

da Educação Nacional (LDB), Lei 9394 de 20 de dezembro de 1996, também estabelece alguns fundamentos para a gestão democrática. Dentre estes elementos, estão a cooperação dos

agentes da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola; e a participação das comunidades escolares e locais em Conselhos Escolares ou equivalentes (BRASIL, 1996).

Tendo como objetivo o princípio de gestão democrática e participativa um importante mecanismo para valorizar o desenvolvimento educacional, mediante a efetivação destes princípios,

considerando que a gestão democrática se faz pela participação de todos. Assim, a escola se estrutura na busca de soluções pertinentes a formação das crianças, superando às

dificuldades destes e de suas famílias pela parceria e coletividade, ganhando assim, autonomia para definir seu projeto educacional.

Percebendo em um padrão de escola, gestores e professores devem possibilitar um espaço de participação e diálogo, amparado no trabalho coletivo, em que as diferenças sociais,

culturais e de pensamento não sejam negativas do exercício educativo coerente, mas que possibilite um ambiente para a construção de conhecimento e da reflexão do grupo.

Desta forma na unidade escolar CEI Bem Querer Prof.Pierre Weil temos dois espaços destinados ao envolvimento de todos em âmbito educacional na solução de problemas, na tomada de

decisões, visando os melhores resultados do processo de educação.



CONSELHO DE ESCOLA

Criado pela Lei municipal nº 6.662 de 10 de outubro de 1991 e previsto na Portaria SME 114/2010 art.22, oConselho de Escola é o órgão máximo para a tomada de decisões realizadas no

interior da escola. Este é formado pela representação de todos os segmentos que compõem a comunidade escolar, como: professores, pais ou responsáveis, funcionários, gestores e

comunidade externa.

O Conselho de Escola deve ser a base de democratização da gestão na Unidade Educacional, contribuindo com as ações da Equipe Gestora para a organização e funcionamento da

escola, implementação do Projeto Pedagógico e relacionamento com a comunidade compatíveis com as orientações e diretrizes traçadas pela Secretaria Municipal de Educação, afim de

assegurar a qualidade da educação na Unidade Educacional.

O CEI, seguirá as normativas contidas na Lei Municipal para a criação e composição do Conselho de Escola realizando a eleição e as reuniões já previstas em
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calendário escolar e outras extraordinárias realizadas quando necessário, fazendo comunicação constante com os conselheiros para que possam deliberar sobre os assuntos pertinentes

ao cotidiano na Unidade Educacional.

O Conselho de Escola será organizado através de eleição, sendo o diretor (a) Educacional como membro nato do Conselho, devendo realizar a eleição anualmente nos primeiros 30 (trinta)

dias do ano letivo. Durante as reuniões haverá a participação ativa, garantindo de forma positiva a presença do Conselho de Escola, o qual tem muito a contribuir para aprimorar a gestão

democrática como espaço de decisão e deliberação das questões pedagógicas, administrativas, financeiras e políticas da escola. Garantindo também que o Conselho de Escola zele pela

manutenção da escola e participe da gestãopedagógica.

O conselho de escola terá como ação constante dentro da Unidade Escolar realizarpropostas e direcionamentos para a realização das demandas recebidas pela CPA no que diz respeito à

elaboração, implementação e avaliação do projeto pedagógico e Avaliação Institucional garantindo uma participação ativa do Conselho na unidade, sendo convocados sempre que

necessário para a tomada de decisão, contribuindo para um trabalho de qualidade.

Devido a situação de pandemia e a suspensão das atividades presenciais as reuniões estão sendo realizadas online através da plataforma Google Meet. Durante as primeiras reuniões com

os diversos segmentos como Reunião de Famílias e Educadores, formações entre pares e Reunião Pedagógica de Avaliação Institucional a diretora organizou um momento de

apresentação a todos do significado e importância do Conselho de Escola e como sua composição e atuação são importantíssimos para o bom desempenho do trabalho na unidade. Desta

forma foi orientado quanto ao cronograma das ações para a composição do Conselho de Escola.

O CEI disponibilizou os formulários Google Forms para a eleição dos conselheiros, possibilitando assim a ampla participação dos diversos segmentos. 09 a 12 de

Fevereiro – Inscrição para os candidatos a conselheiros titulares e suplentes.

15 a 17 de Fevereiro – Divulgação da lista nominal dos candidatos inscritos e votação dos candidatos via Google Forms.

18 a 19 de Fevereiro – Divulgação dos candidatos eleitos.

22 de Fevereiro – Posse dos conselheiros titulares e suplentes eleitos para CONSELHO DE ESCOLA 2021 e primeira reunião ano 2021.

CEI BEM QUERER PROFESSOR PIERRE WEIL / NAED SUDOESTE
COMPOSIÇÃO DO CONSELHO ESCOLAR 2021

Número de salas/turmas: 13 Número de Conselheiros titulares e suplentes: 38 Data da Eleição: 18/02/2021

Data da Posse: 22/02/2021

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

Identificação dos Conselheiros:

MEMBRO NATO (Diretor):

Nome: PRISCILA ROMANO SANTANA RG:
40.512.762-5

Endereço: R. RAFAEL IORIO, 200 – JD CRISTINA –
CAMPINAS/SP

CPF:
326.817.058-
78



SEGMENTO ESPECIALISTA:

1. TITULAR:

Nome: JOSIANE MARIA PEDROSO DA
SILVA CORREIA DE CAMPOS

RG:
15.311.729-1

Endereço: Av. Padre Guilherme Ary, 76 –
ParqueIndustrial - Campinas

CPF.
086.539.088-62
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SUPLENTE:

Nome: JOCELICE VALDERRAMA KAIZER RG:
42.977.374-2

Endereço: R: Ayrton José do Couto, 256 – Res.
São José - Campinas

CPF.353.395.688
-14

SEGMENTO DOCENTE:

1. TITULAR:

Nome: TALITA GAGLIARDI RG:
42.795.359-5

Endereço: R: Francisco de Campos Abreu, 30
-VilaGeorgina - Campinas

CPF.
369.017.118-
08

SUPLENTE:



Nome: SEBASTIANA SIMÕES RAMOS RG:
12.445.282-X

Endereço: R: Guarani Futebol Clube, 250 Ap 32, Bl
A – Dic I - Campinas

CPF.
046.518.026-
48

2. TITULAR:

Nome: MIRIAM FLÁVIA LOURENÇO
PEREIRA MARANI

RG:
34.473.981-8

Endereço: Avenida Coaciara, 1251, Bl 04, Ap 14
–Parque Dom Pedro II - Campinas

CPF.
222.850.008-
98

SUPLENTE:

Nome: ROBERTA ADRIANA DA SILVA NEVES RG:
26.141.433-1

Endereço: Avenida Coacyara, 1027 – Torre 4, Ap 65
– Pq. Dom Pedro II - Campinas

CPF.
256.919.738-
60
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SEGMENTO FUNCIONÁRIO:

1. TITULAR:

Nome: ELAINE BENETOLI RAMALHO RG:30.382.75
1-8

Endereço: R: Antônio Morkazel, 25 -Vila União -
Campinas

CPF.
219.496.848-
22



SUPLENTE:

Nome: CAROLINE DA SILVA TORRES RG:
39.656.827-0

Endereço: R: Francisco rosa n° 19 Jardim Shangai -
Campinas

CPF.
480.112.268-
00

2. TITULAR:

Nome: VALÉRIA APARECIDA MARQUES CHINE RG:
43.250.323-7

Endereço: R: Telma Regina Cordeiro Correa, 14 -
Res. Cosmo - Campinas

CPF.
320.968.348-
48

SUPLENTE:

Nome: ADRIANA SIPRIANO DA SILVA RG:
28.545.902-8

Endereço: Rua Anaturi, 315 – Parque
Universitário - Campinas

CPF.
216.681.888-
99

3. TITULAR:

Nome: ALEXANDRA RODRIGUES MACEDO DO
CARMO

RG:30.554.47
9-2
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Endereço: R: Osvaldo Andrielli
Silva, 41 Ap 12, Bl F – Vila União
-Campinas

SUPLENTE:
CPF.
217.627.878- 06

Nome: NATÁLIA FERREIRA DE SOUZA OLIVEIRA RG:
40.493.094-3

Endereço: R: Conselheiro José Clemente Pereira
421, Jd. Campos Eliseos -Campinas

CPF.
415.142.308-
41

4. TITULAR:

Nome: ROSILEI DOS SANTOS GOMES RG:27.494.63
6-9

Endereço: R: Projotada Nove, 430 ,Ap 01, Bl 13 – Dic
I -Campinas

CPF.
173.888.928-
93

SUPLENTE:

Nome: FRANCE RAMOS DOS SANTOS RG:
47.152.050-0

Endereço: R: Manoel Coelho de Souza, 276 –
Jardim São Pedro - Campinas

CPF.
374.350.308-
56

5. TITULAR:

Nome: SILVANI FERREIRA DOS SANTOS RG:
58.495.927-8

Endereço: R: Sidney de Almeida, 101 – Jardim
Telesp - Campinas

CPF.
759.533.164-9

SUPLENTE:



Nome: EDNA FONTES DA SILVA RG:
21.122.932-5

Endereço: R: Saldanha Marinho, 756 - Amanda II
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Hortolândia 51

6. TITULAR:

Nome: ANTÔNIA TERESA CARVALHO DA SILVA RG:37.831.97
8-4

Endereço: Avenida Arymana, 1096 -Pq. Dom
Pedro 2 -Campinas

CPF.
264.054.388-
13

SUPLENTE:

Nome: MARCIA DE ASSIS CAMPOS MORO RG:
32.694.813-2

Endereço: R: Bauru, 282 – Vila Nova São José -
Campinas

CPF.
216.695.948-
23

7. TITULAR:

Nome: RENATA ALINE BRAZ DE SOUSA RG:42.594.24
6-6

Endereço: R: Alfredo Falcão Bauer, 90 – Jardim
Shangai - Campinas

CPF.
312.155.208-
24



SUPLENTE:

Nome: ROZELY FÁTIMA DE PAULA OLIVEIRA RG:
38.093.966-6

Endereço: R: João da Rocha, 323 – Residencial
São José - Campinas

CPF.
593.527.011-
00

SEGMENTO PAI DE ALUNO:

1. TITULAR:

RG:44.919.986
-
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Nome: POLIANA EGIDIA MOREIRA MOTA 1

Endereço: Rua Aguape, 148 – Parque
Universitário - Campinas

CPF.
350.947.639-
73

SUPLENTE:

Nome: LEANDRO JOSÉ ALVES RG:
34.692.298-7

Endereço: Rua Clézio Antunes de Vasconcellos, 33
– Residencial São José - Campinas

CPF.
310.354.748-
08

2. TITULAR:



Nome: WILLIAM VILAS BOAS SANTANA RG:37.209.10
2-X

Endereço: R: Maria Celestino dos Santos Ramos,
985 – Ouro Preto - Campinas

CPF.
316.317.888-
09

SUPLENTE:

Nome: KELLY CRISTINA REIS NOVAIS RG:
46.896.424-1

Endereço: R: Carlos Ernesto Carmona, 62 – Res.
Novo Mundo - Campinas

CPF.
223.145.238-
30

3. TITULAR:

Nome: ANA PAOLA PEREIRA MARITINI VIANA RG:
36.625.41-X

Endereço: R: João Marcelino Leite, 75 -Res. Citta di
Firenzi - Campinas

CPF.
375.965.548-
30

SUPLENTE:

RG:
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Nome: JOSÉ LEONCIO DA SILVA 33.965.597-5

Endereço: Rua anajé, 931 – Parque Dom Pedro II
-Campinas

CPF.
215.268.738-
85



4. TITULAR:

Nome: FRANCIELLE CRISTINE DE OLIVEIRA DIAS RG:49.526.50
4-4

Endereço: Avenida Coaciara, 1101, Ap. 22, Bl 19–
Parque Dom Pedro II -Campinas

CPF.
412.141.608-
24

SUPLENTE:

Nome: LUCAS ALVES LINO RG:
48.111.512-2

Endereço: Rua Ceary, 110 Parque Universitário -
Campinas

CPF.
065.842.999-
02

5. TITULAR:

Nome: JANAINA PASTRELO FERREIRA RG:44.815.79
6-2

Endereço: R: Professora Urana Gomes de Barros,
390, Torre 2, Ap 24 Recanto do Sol -Campinas

CPF.
374.501.148-
10

SUPLENTE:

Nome: JOLANI MARQUES BERNARDINO RG:
59.542.225-1

Endereço: Rua Anhangá, 393 – Parque Dom
Pedro II

CPF.
009.961.779-
06

6. TITULAR:
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Nome: MIRIAM ELIZA COUTINHO PEREIRA RG:
35.962.311-6

Endereço: R: Dr. Carlos de Oliveira, 505, Recandodo
Sol I -Campinas

CPF.
225.549.488-
51

SUPLENTE:

Nome: ROSANGELA APARECIDA FERREIRA
DE SOUZA

RG:
38.312.175-9

Endereço: Rua Treze,525 Residencial Citta di
Firenze - Campinas

CPF.
037.918.339-
01

7. TITULAR:

Nome: NAYNE DE JESUS SOBRINHO RG:
55.996.032-3

Endereço: R: Francisco de Assis Santos, 05 –
Recanto do Sol I - Campinas

CPF.
037.596.235-
22

SUPLENTE:

Nome: ROVERSON OLIVEIRA SANTOS RG:
42.977.566-0

Endereço: Rua João Tosello, 142 – Recanto do Sol II
- Campinas

CPF.
235.985.878-
56

8. TITULAR:

Nome: KELLY CRISTINA MATIAS RG:48.580.51
8-2

Endereço: Rua Itaipava, 439 – Parque Dom PedroII
- Campinas

CPF.
353.395.238-
58



SUPLENTE:
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Nome: MILEIDE PRISILA DE OLIVEIRA CAETANO RG:
45.339.564-8

Endereço: Rua Doze, 361 – Residencial Flávia -
Campinas

CPF.
317.569.938-
31

9. TITULAR:

Nome: VIVIANE FILADORO DA SILVA RG:45.361.36
5-2

Endereço: R: Nagib Mansur, 553 – Satélite Iris II -
Campinas

CPF.
363.899.828-
28

SUPLENTE:

Nome: FRANCIELE DA SILVA GONÇALVES RG:
36.672.265-7

Endereço: Rua Igara, 85 – Parque Dom Pedro II -
Campinas

CPF.
452.118.784-0



CRONOGRAMA DE REUNIÕES:

22/02/2021 – Eleição, Posse dos Conselheiros e Primeira Reunião do ano Eleição

e posse do Conselho de Escola 2020;

Importância do conselho atuante na escola;

Análise e Aprovação do Calendário escolar 2021;

Leitura do Plano de retomada;

Prestação de contas – Relatório 4º Trimestre/2020.

22/06/2021 – Segunda Reunião do Conselho de Escola

Discussão sobre devolutiva do Projeto Pedagógico 2021;

Análise do Projeto Pedagógico:

Item 2.10 Os Programas e Projetos;

Item 4.1 Plano de ação
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Prestação de contas - Relatório 1º Trimestre/2021.

24/08/2021 – Terceira Reunião do Conselho de Escola

Avaliação Projeto Pedagógico:

Quadro de metas e ações realizadas;

Plano de acompanhamento dos indicadores internos e externos da aprendizagem (através das Reuniões de Famílias e Educadores); Prestação de

contas - Relatório 2º Trimestre/2021.

30/11/2021 – Quarta Reunião do Conselho de Escola

Avaliação Projeto Pedagógico:

Item 2.10 Os Programas e Projetos;

Item 4.1 Plano de ação / Ações realizadas no cumprimento das metas da U.E.

Prestação de contas - Relatório 3º Trimestre/2021.



COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO - CPA

Comissão Própria de Avaliação - A CPA (Comissão Própria de Avaliação) em cumprimento aResolução SME 14/2014 de 24 de outubro de 2014, será composta por pais,

professores, monitores e membros da comunidade educativa e terá um membro da equipe gestora queatuará como articulador nesse processo de Avaliação Institucional

para a garantia da Avaliação Institucional Participativa no âmbito da Unidade Educacional, promovendo reuniões mensais onde serão tratados assuntos pertinentes ao

Projeto Pedagógico, suaexecução e avaliação, as produções avaliativas deste coletivo serão publicizadas a toda comunidade escolar através de comunicação externa

como informes, cartazes e vídeos.

Realizar a Reunião de Avaliação Institucional representada pela CPA em reuniões mensais, possibilitando aos diversos segmentos a avaliação do Projeto Pedagógico no

que diz respeito às metas definidas e as ações estabelecidas, além da identificação de novasmetas a serem alcançadas se assim for identificado, através do documento

que será elaborado no coletivo pela CPA e enviado aosdiversos segmentos para definição do quadro de metas.

Outra competência da Comissão Própria de Avaliação é a elaboração do relatório de auto avaliação institucional, que deve ser aplicado para todos os familiares e

funcionários. Vale lembrar que incentivar a participação de todos é uma das responsabilidades da CPA, e a melhor forma de garantir um resultado mais preciso.

COMPOSIÇÃO CPA 2021

SEGMENTO GESTÃO:

TITULAR:

Nome: Rosana Bueno Quesada RG: 20.624.695-X

Endereço: Rua João Sulinski nº 320 – Jd. São Pedro – Campinas/SP

13046-120

CPF.

137.901.388- 78

SUPLENTE:

Nome: Josiane Maria Pedroso da Silva Correia de Campos RG: 15.311.729-1

Endereço: Av. Padre Guilherme Ary nº 76 – Bl. B – Apto. 52 – CPF. 086.539.088-
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Campinas/SP 13031-090 62

SEGMENTO FUNCIONÁRIOS:

TITULAR:

Nome: Bruna Rayssa Franco RG: 43.637.707-X

Endereço: Rua Vicente de Marchi nº 552 – Jd. Florence – Campinas/SP

13059-045

CPF.

466.055.828- 29

SUPLENTE:

Nome: Rosilei dos Santos Gomes RG: 27.949.636-9

Endereço: Rua Projetada Nove nº 430 – Bl. 13 – Apto. 1 – Dic A Teixeira–

Campinas/SP 13056-405

CPF.

173.888.928- 93



SEGMENTO AGENTES DE EDUCAÇÃO:

TITULAR:

Nome: Vaneza dos Santos castro Gomes RG: 64.436.081-1

Endereço: Rua Eng. Gustavo Nucci nº 303 – Jd. São Pedro de Viracopos–

Campinas/SP 13086-187

CPF.

046.617.665- 12

SUPLENTE:

Nome: Elaine Benetoli Ramalho RG: 30.382.751-8

Endereço: Rua Amador Bueno da Veiga nº 231 – Pq. Ipiranga –

Campinas/SP 13050-746

CPF.

219.496.848- 22

SEGMENTO DOCENTES:

TITULAR:

Nome: Roberta Adriana da Silva Lima RG: 26.141.433-1

Endereço: Avenida Coaciara nº 102 – TP4 Alegria – Apto 65 – Pq.Dom

Pedro – Campinas/SP 13056-430

CPF.

256.919.738- 60

SUPLENTE:

Nome: Lidiane Almeida da Silva Lima RG: 41.745.212-3

Endereço: Rua Capivari nº 504 – Jd. N.C.Eliseos – Campinas/SP 13050-

571

CPF.

342.714.388- 04

SEGMENTO PAIS:

TITULAR:

Nome: Gessica Carolina Carlos Penteado RG: 42.771.932-X

Endereço: Rua Francisco de Assis dos Santos Cardoso nº 5 – Apto. 31 – Bl.

D – Recanto do Sol I – Campinas/SP 13056-675

CPF.

357.145.648- 39

SUPLENTE:

Nome: Natália Ferreira de Souza Oliveira RG: 40.493.094-3

Endereço: Rua Conselheiro José Clemente Pereira nº 421 – Jd. C. Eliseos–

Campinas/SP 13060-032

CPF.

415.412.308- 41

As reuniões estão sendo realizadas de acordo com o calendário escolar da unidade com reuniões mensais, com a utilização da plataforma online Google Meet.
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2.12 - Normas que regulam a convivência escolar



CEI BEM QUERER PROFESSOR PIERRE WEIL

Plano de Retomada às aulas presenciais no contexto da COVID-19.

INTRODUÇÃO

Diante do contexto de pandemia do COVID-19, provocado pelo novo Coronavírus, com o objetivo de promover um retorno seguro das

atividades e de acordo com as orientações do Protocolo Sanitário Municipal – Caderno 6 e as Diretrizes do “Compromisso Campinas Educação”,

segue abaixo alguns procedimentos que a Unidade Educacional organizou no ambiente escolar para evitar a aglomeração e a disseminação do

COVID-19, além claro das orientações referentes às diretrizes explícitas no Caderno 6 (Distanciamento social, higiene pessoal, limpeza e

higienização dos ambientes, superfícies e objetos, comunicação e monitoramento das condições de saúde).

1. ORGANIZAÇÃO AULAS PRESENCIAIS E REMOTAS.

AÇÕES:

As atividades presenciais no CEI serão organizadas seguindo a orientação da SME, garantindo que as atividades presenciais iniciando em

03/05/2021 conforme organização abaixo:

Para evitar aglomerações foi necessário organizar os horários de entrada e saída para cada Agrupamento, diminuindo assim o fluxo de

pessoas no local.

AGRUPAMENTO III

Início das atividades presenciais em 03/05/2021 garantindo a capacidade de até 35% (grupos A, B e C) da turma em escala de revezamento

por semana de acordo com a listagem em anexo para realização do acolhimento e ambientação com as crianças e famílias. O tempo de atividades

presencial inicialmente será realizado por 3 horas diárias. A família será convidada a participar das atividades com as crianças para conhecerem os

procedimentos e protocolos adotados por toda equipe.

MANHÃ

*entrada às 7h00 e saída às 10h00.

TARDE
*entrada às 13h00 e saída às 16h00.

AGRUPAMENTO II
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Início das atividades presenciais em 10/05/2021 garantindo a capacidade de até 25% (grupos A, B, C e D) da turma em escala de



revezamento por semana de acordo com a listagem em anexo para realização do acolhimento e ambientação com as crianças e famílias, o tempo

de atividades presencial inicialmente será realizada por 4 horas diárias (3h com Prof/Agentes + 1h só Agentes). A família será convidada a participar

das atividades com as crianças para conhecerem os procedimentos e protocolos adotados por toda equipe.

*AG II A - AG II C e AG II F - entrada às 7h15 e saída às 11h15.

*AG II B - AG II D e AG II E - entrada às 7h30 e saída às 11h30.

AGRUPAMENTO I

Início das atividades presenciais em 17/05/2021 garantindo a capacidade de até 25% (grupos A, B, C e D) da turma em escala de

revezamento por semana, o tempo de atividades presencial inicialmente será realizada por 4 horas diárias (3h com Prof/Agentes +1h só

Agentes). O atendimento remoto continuará sendo organizado pelas Professoras e compartilhado com as crianças e famílias através das

plataformas virtuais e o plano de ação continuará sendo realizado e incluído no sistema SEI.

*entrada às 7h45 e saída às 11h45.

PROPOSTAS DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS:

Acolhimento: receber as crianças e responsáveis através de atividades lúdicas para chamar a atenção das crianças, roda da conversa,

histórias, e outros.

Será entregue para todas as crianças o kit higiene (máscara - *para crianças maiores de 2 anos, garrafinha e Álcool gel) e o kit material

pedagógico.

Organizar momentos em que possibilite a escuta atenta das crianças dando a oportunidade de compartilharem e sensibilizarem

sobre seus medos, dúvidas e inseguranças do momento vivenciado.

Serão realizadas atividades para a ambientação das crianças a nova realidade escolar seguindo os protocolos sanitários necessários à

prevenção da COVID-19, com foco na higienização, distanciamento social e as medidas de prevenção para o controle do vírus, será realizado através

de cartazes comunicativos, vídeos educativos, teatro, contação de histórias, roda de conversas, entre outras atividades. Para também resgatar os

vínculos afetivos, emocionais e pedagógicos.

O planejamento das atividades será realizado continuamente através de avaliações diagnósticas das aprendizagens das crianças

realizadas pela equipe pedagógica junto com a Orientadora Pedagógica.
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Os planos pedagógicos estão sendo elaborados considerando as interações presenciais e/ou à distância. Realizar atividades que venham

relembrar em todo tempo as crianças sobre o distanciamento social por meio de músicas, teatros, histórias entre outras atividades.



As atividades serão realizadas com as crianças de forma individual com uso de materiais estruturados e não estruturados, materiais

pedagógicos e outros deverão ser levados para casa após a realização da atividade.

Organizar momentos de diálogos intersetoriais entre saúde, assistência social e vigilância sanitária com famílias e colaboradores.

2. DISTANCIAMENTO SOCIAL.

AÇÕES:

Na entrada da unidade temos cartazes para orientar quanto ao uso obrigatório de máscaras e horários de atendimento da secretaria, o

mesmo está sendo restrito ao atendimento realizado através de agendamento via telefone ou Whatsapp. Temos disponível um tapete sanitizante e

tapete secante para a higienização dos calçados antes de entrar na unidade. Na entrada da unidade está disponível um Totem de Álcool gel e

Dispenser de Álcool gel disponível no pátio, refeitórios e na entrada de cada sala.

O piso foi demarcado para sinalizar e comunicar a todos o distanciamento de 1,5 metros em todos os locais da unidade: entrada,

secretária, refeitório, sala de aula e áreas livres.

O retorno às aulas presenciais será organizado de acordo com a capacidade da sala e em conformidade com as orientações dos decretos

SME. Para evitar aglomeração será restrito a quantidade de pessoas para entrar com a criança na unidade. Sendo somente um responsável por

criança no caso do Agrupamento I.

Não será permitido que o responsável deixe a criança brincando nas dependências da unidade no horário de entrada e saída. Solicitar aos

responsáveis pela criança que não permaneçam conversando nas dependências da unidade. Demarcação nos bancos no refeitório das

crianças e sala de aula de modo que as crianças mantenham o distanciamento de

1,5 metros. Os materiais, cadeiras, bancos e mesas que não serão utilizados, serão organizados dentro da própria sala com a demarcação de

proibido a utilização desses materiais e mobiliários.

Organizar atividades semanais em áreas livres com horários estabelecidos para cada Agrupamento, garantindo a sinalização do local para o

cumprimento do distanciamento de 1,5 metros.

As salas foram organizadas de acordo com o que está nos protocolos norteadores, mesas distanciadas e cadeiras somente na quantidade

permitida dentro das normas vigentes, isolando a utilização dos materiais excedentes. As mesas hexagonais terão apenas duas crianças por mesa,

para garantir o distanciamento necessário.

Em casos de temperaturas altas, os ventiladores serão utilizados, todos já estão direcionados para portas e janelas, mantendo sempre abertos.

As Reuniões de Formações entre pares (Professoras e Agentes de Ed. Infantil) estão sendo realizadas uma vez por semana com duas horas

consecutivas de formação e continuarão virtualmente através da plataforma Google Meet, as salas da unidade serão organizadas mantendo o

distanciamento para possibilitar aos profissionais em trabalho presencial a participação segura nas formações, possibilitando que a equipe esteja em

constante avaliação do trabalho realizado para as devidas adequações.

http://pponlinesme.campinas.sp.gov.br
25/06/2021 09:18:39 Página 44 de 224

Prefeitura Municipal de Campinas
Secretaria Municipal de Educação

Orientar diariamente e quando necessário à equipe e familiares quanto ao distanciamento social que é necessário entre as pessoas e

quanto aos protocolos de prevenção ao COVID-19.

Verificar junto ao transporte escolar se as medidas de prevenção ao COVID-19 estão sendo rigorosamente seguidas pelos responsáveis.



3. HIGIENE PESSOAL.

AÇÕES:

Só será permitida a entrada na unidade mediante uso adequado de máscaras, caso necessário a unidade disponibilizará máscara para

uso emergencial para crianças ou adultos.

Para os colaboradores: cada um ao chegar na unidade terá aferida sua temperatura e suas mãos higienizadas, antes de iniciar as

atividades devem munir-se de seus EPI´s de acordo com sua função e ou atividades a serem desenvolvidas. Para as crianças e famílias: três

colaboradoras estarão na entrada da unidade, uma estará aferindo a temperatura, outra realizando a higienização das mãos com Álcool gel 70%

e a terceira estará realizando a higienização das bolsas com borrifador, usando Álcool gel 70%, garantindo que elas estejam em distanciamento

social.

Garantir que os profissionais de contato direto com as crianças façam uso dos EPI´s como: uso de máscaras, protetor facial, luvas

descartáveis e avental de acordo com sua função e/ou atividades a serem desenvolvidas.

Organizar durante as formações orientações quanto ao uso correto dos EPI’ s seguindo as orientações para a proteção dos trabalhadores da

educação, de acordo com o Protocolo Sanitário Municipal – Caderno 6 – Educação, que apresenta recomendações de acordo com as exposições de

riscos de cada atividade.

Garantir que cada criança e adulto tenha garrafas ou recipientes com tampa de uso individual para beber água. Cada criança receberá sua

garrafinha de água devidamente identificada.

Orientar os pais quanto à lavagem diária dos uniformes/roupas das crianças e a higienização dos itens de uso individual da criança

diariamente.

Os materiais pedagógicos serão organizados separadamente em pastas de forma individual para que as crianças mantenham a utilização dos

mesmos materiais, sendo identificada com o nome da criança, a higienização será realizada se a criança compartilhar algum material durante a

atividade. Utilização de borrifadores com Álcool 70 % na sala de aula - em cada sala de aula será utilizado borrifador devidamente identificado, sobre

os cuidados dos educadores para a higienização constante das crianças.

4. LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES, SUPERFÍCIES E OBJETOS.

AÇÕES:

Todos os ambientes da unidade são lavados e higienizados com água sanitária e Álcool 70%, será intensificada diariamente essa

higienização de acordo com as orientações do Caderno 6 – Protocolo sanitário municipal, com a utilização dos materiais e
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produtos adequados:

Dispenser de Álcool gel e de papel toalha já foram instalados em diversos espaços e sinalizados com cartazes e as lixeiras com pedal

disponibilizados em todos os ambientes como banheiros, sala de aula e outros.



Os mobiliários e objetos não permitidos para o uso coletivo e difíceis de higienização serão desativados. Todas as cortinas serão

retiradas dos espaços de acordo com a orientação da Vigilância Sanitária.

A limpeza dos ambientes e a retirada dos resíduos de lixos será realizada a cada 3 horas e/ou quando necessário. A higienização dos

mobiliários, materiais e utensílios serão realizadas a cada 3 horas e/ou quando necessário. A higienização dos espaços da unidade (sala de aula,

pátio, banheiros, refeitórios e lactário) será realizada antes do início e depois do atendimento de cada turma e sempre que necessário deve ser

intensificado.

Promover treinamentos sempre que necessário com a equipe da limpeza para orientações quanto à limpeza e higienização do local, seguindo

as orientações do Caderno 6 – Protocolo Sanitário Municipal.

Estão disponibilizadas lixeiras com pedal para todos os ambientes (salas, banheiros, refeitórios, lactários, entre outros), e uma lixeira com pedal

devidamente identificada para uso exclusivo no descarte de EPI’ s (máscaras, luvas, aventais, entre outros).

5. COMUNICAÇÃO.

AÇÕES:

O plano de retomada realizado pelo CEI será disponibilizado na entrada da unidade para acesso e consulta à comunidade e funcionários.

Reuniões com os pais através das plataformas digitais para os comunicados quanto à organização e os procedimentos a serem

adotados para o retorno às atividades presenciais.

As listas organizadas quanto aos grupos e subgrupos serão enviadas nos grupos de Whatsapp e expostas para a comunidade na entrada da

unidade, junto com o plano de retomada, para que as famílias possam se organizar.

Toda equipe participou de reuniões com a equipe Gestora para orientações quanto aos cuidados, procedimentos e protocolos a

serem seguidos para o retorno presencial.

Grupos foram divididos de acordo com a escala de revezamento, para atendimento presencial nas semanas de retorno às atividades

presenciais. Os primeiros grupos participaram de uma simulação (realizamos uma dramatização com membros da equipe representando as

famílias, as crianças e os demais profissionais), para o uso de todos os protocolos, desde a chegada das famílias com as crianças, até o

direcionamento às salas de referência e acompanhamento das famílias pelos espaços da Unidade Educacional. As famílias foram convidadas a

participar das atividades com as crianças, visitando os espaços da Unidade Educacional conhecendo todas as adequações realizadas, de acordo

com as orientações do Caderno 6.

Cartazes fixados em banheiros sobre a lavagem correta das mãos e cartazes sobre uso obrigatório de máscaras na entrada da Unidade,

garantindo a obrigatoriedade do uso de máscaras por todas as pessoas que ingressarem na Unidade Educacional. Comunicação constante com os

responsáveis pela criança que não permaneçam conversando nas dependências da creche. Toda pessoa que adentrar a unidade tanto os

profissionais, crianças, familiares e as pessoas para atendimento na secretaria, deverão preencher diariamente um questionário autodeclaração

para avaliação diária da saúde, caso tenha um ou mais sintomas descritivos no questionário, o colaborador não poderá permanecer na Unidade,

será comunicado à Vigilância Regional e
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encaminhado ao Posto de Saúde de referência.

Durante as formações com as equipes (Professores, Monitores, equipe da Cozinha, equipe da Limpeza, Portaria e Secretaria) para a Leitura

e discussão das orientações no Caderno 6 – Protocolo Sanitário Municipal. Impressão do material para disponibilização à comunidade na Unidade



Educacional.

As reuniões individuais e coletivas com as famílias serão realizadas virtualmente através da plataforma Google Meet, a sala da coordenação

será organizada mantendo o distanciamento para possibilitar às famílias que necessitarem o atendimento individual para os casos presenciais.

Foi identificado através de cartazes para a comunidade, profissionais e todos que adentrarem a Unidade que as torneiras destinadas à

lavagem das mãos serão utilizadas no banheiro do pátio, devidamente organizada para este fim. Foi identificado através de cartazes que o

bebedouro no pátio é utilizado exclusivamente para o consumo de água através de garrafinhas ou recipientes com tampa de uso individual.

Os grupos de Whatsapp serão utilizados como ferramenta de comunicação entre a escola e as famílias. As reuniões de Conselho de

Escola e CPA continuarão sendo realizadas virtualmente através da plataforma Google Meet, serão organizados momentos em que a CPA

possa estar na Unidade presencialmente para a avaliação do Plano de Retomada sendo realizado pela Unidade Educacional.

6. MONITORAMENTO DAS CONDIÇÕES DE SAÚDE.

AÇÕES:

Utilização de Termômetro Infravermelho na entrada e saída de crianças e comunidade no portão da Unidade, se a temperatura for

igual ou superior a 37,8ºC não deverá adentrar no ambiente escolar.

Toda pessoa que adentrar a Unidade tanto os profissionais, quanto as pessoas para atendimento na secretaria, deverá preencher

diariamente um questionário autodeclaração para avaliação diária da saúde, caso tenha um ou mais sintomas descritivos no questionário o

colaborador não poderá permanecer na Unidade, será comunicado à Vigilância Regional e encaminhado ao Posto de Saúde de referência.

Foi organizado um local seguro e isolado para as crianças que apresentarem sintomas como: febre acima de 37,8ºC e/ou sintomas gripais,

a criança será conduzida a este local de forma segura com a supervisão de uma colaboradora devidamente equipada com os EPI’ s até a

chegada do responsável pela criança. A família será orientada e direcionada ao Posto de Saúde de referência. Garantir que a pessoa

responsável por direcionar essa criança até a sala de isolamento esteja utilizando de maneira correta todos os equipamentos de EPI´s.

Os colaboradores em trabalho presencial que apresentarem sintomas como: febre acima de 37,8ºC e/ou sintomas gripais, serão

orientados e direcionados ao Posto de Saúde de referência.

Será garantido a comunicação com o Centro de Saúde e Vigilância Sanitária de referência nos casos suspeitos e/ou confirmados

para COVID-19.

Campinas, 30 de abril de 2021
Priscila Romano Santana
Diretora Educacional
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REGIMENTO ESCOLAR PRÓPRIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL

TITULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES



CAPÍTULO I

DA IDENTIFICAÇÃO DA ESCOLA

Art. 1° O presente Regimento Escolar Próprio regulamenta a organização pedagógico-administrativa do CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, localizado na Rua Monica

Silveira Pisani, nº 185, Jardim Vista Alegre, CEP 13.056-510, que integra a Rede Municipal de Ensino de Campinas, sob a ação supervisora do Núcleo de Ação Educativa

Descentralizada, NAED, da Região Sudoeste.

Art. 2º A unidade Educacional, no âmbito do Sistema Municipal de Ensino de Campínas, está regulamentada pelos seguintes atos legais: I – Decreto nº 17.308, de 07 de

abril de 2011, que dispõe sobre a criação de Centros de Educação Infantil, CEIs Naves-Mãe, no município de Campinas;

II – Portaria SME nº 50, de 02 de julho de 2019, que autoriza o funcionamento dos Centros de Educação Infantil CEIs, dos Núcleos de Ação Descentralizada, Naeds, da Rede

Municipal de Ensino de Campinas.

Parágrafo Único: Para fins deste Regimento Escolar Próprio, doravante a Unidade Educacional, CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, será denominado CEI.

CAPÍTULO II

DOS PRINCÍPIOS E FINS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL

Art. 4º A educação municipal é realizada com base nos seguintes princípios:

I - igualdade de condições e garantia do acesso e da permanência do aluno na escola;

II - gratuidade e laicidade do ensino público;

III - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber;

IV - respeito à liberdade e apreço à tolerância;

V - pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas;

VI - éticos: da valorização da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do respeito ao bem comum, ao meio ambiente e às diferentes culturas, identidades e

singularidades;

VII - políticos: dos direitos e deveres de cidadania, do exercício da criticidade e da participação e do respeito aos princípios democráticos; VIII - estéticos: da

valorização da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade e da diversidade de manifestações artísticas e culturais; IX - garantia de padrão de qualidade

social;

X - valorização e formação de todos os profissionais;

XI - compromisso com o Estado Democrático de Direito;

XII - gestão democrática;
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XIII - valorização da experiência extraescolar; e

XIV - vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais.

Art. 5º A educação municipal tem por finalidade:

I - o ensino-aprendizagem dos saberes produzidos historicamente;

II - a articulação das experiências e dos saberes dos alunos com os conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, ambiental, científico e tecnológico da



humanidade;

III - o desenvolvimento integral do aluno, em seus aspectos físico, psicológico, afetivo-emocional, intelectual, social e cultural; IV - a formação

ética, política e estética do aluno;

V - a produção de saberes e o incentivo à pesquisa;

VI - a formação básica para o trabalho; e

VII - a formação para o exercício da cidadania.

TITULO II

DA COMUNIDADE ESCOLAR

Art. 6º A comunidade escolar compreende os profissionais da equipe educacional, as crianças e as famílias e/ou os responsáveis legais.

CAPÍTULO I

DA EQUIPE EDUCACIONAL

Art. 7º A equipe educacional é formada pelos profissionais que compõem as equipes gestora, de docentes, de apoio direto à criança e de apoio administrativo.

Seção I

Da Equipe Gestora

Art. 8º A Equipe Gestora, constituída pelo diretor, pelo vice-diretor e pelo orientador pedagógico, atua de forma integrada, respeitadas as especificidades de cada cargo.

Subseção I

Do Diretor

Art. 9º São atribuições do diretor, além das previstas na legislação vigente, responsabilizar-se por:

a) planejar e avaliar atividades educacionais;

b) coordenar atividades administrativas e pedagógicas;

c) gerenciar recursos financeiros;

d) participar do planejamento estratégico da instituição; e

e) interagir com a comunidade e com o setor público.

Subseção II
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Do Vice-Diretor

Art. 10. São atribuições do vice-diretor, além das previstas na legislação vigente, corresponsabilizar-se, junto ao diretor, por: a) planejar e

avaliar atividades educacionais;

b) coordenar atividades administrativas e pedagógicas;

c) gerenciar recursos financeiros;

d) participar do planejamento estratégico da instituição; e

e) interagir com a comunidade e com o setor público.



Subseção III

Do Orientador Pedagógico

Art. 11. São atribuições do orientador pedagógico, além das previstas na legislação vigente:

I – implementar, avaliar, coordenar e planejar o desenvolvimento do projeto pedagógico, aplicando metodologias e técnicas para facilitar o processo de ensino e aprendizagem;

e

II – viabilizar o trabalho coletivo, criando e organizando mecanismos de participação em programas e projetos educacionais, facilitando o processo comunicativo entre a

comunidade escolar e as associações a ela vinculadas.

Seção II

Da Equipe Docente

Art. 12. A equipe docente é composta por professores habilitados para o ensino na Educação Infantil.

Subseção I

Dos Professores

Art. 13. São atribuições do professor, além das previstas na legislação vigente:

I – promover educação e a relação de ensino e de aprendizagem de crianças de até cinco anos e onze meses, e situações de cuidados; II – planejar a

prática educacional e avaliar práticas pedagógicas;

III – organizar atividades;

IV – pesquisar;

V – interagir com a família e a comunidade; e

VI – realizar tarefas administrativas.

Subseção II

Do Professor de Educação Especial

Art. 14. São atribuições do Professor de Educação Especial, além das previstas na legislação vigente e no art. 13 deste Regimento:

I – acompanhar o aluno na sala de aula e demais espaços educacionais, em conjunto com o professor regente, de acordo com o horário estabelecido com a equipe gestora;

II – encaminhar o aluno para as salas de recursos multifuncional (SRM) da Secretaria Municipal de Educação;

III – colaborar com a formação continuada da equipe do CEI;
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IV – participar de reuniões mensais com os profissionais que atuam com o aluno na SRM e em outros serviços especializados; V – viabilizar as

parcerias com a rede de serviços, com a família e comunidade que atuam com o aluno fora do âmbito escolar; VI – apontar, sugerir recursos e

adaptar materiais específicos quando necessários ao processo educativo realizado na escola; e

VII – atender de forma domiciliar, quando necessário, o público-alvo da Educação Especial, a saber: Crianças com Deficiência, Transtornos Globais do Desenvolvimento e

Altas Habilidades/Superdotação.



Seção III

Da Composição e Atribuições da Equipe de Apoio Direto à Criança

Art. 15. A equipe de apoio direto à criança é composta pelos Agentes de Educação Infantil/Monitores de Educação Infantil.

Subseção I

Dos Agentes de Educação Infantil/Monitores de Educação Infantil .

Art. 16. São atribuições dos Agentes de Educação Infantil/ Monitor de Educação Infantil, além das previstas na legislação vigente: I – ensinar e

cuidar de alunos na faixa de zero a cinco anos e onze meses;

II – cuidar de bebês e crianças, a partir de objetivos da turma, zelando pelo bem-estar, saúde, alimentação, higiene pessoal, educação, recreação e lazer dos bebês e

crianças.

Seção IV

Da Equipe de Apoio Administrativo

Art. 18. A equipe de apoio administrativo é composta por assistente administrativo/auxiliar administrativo, cozinheiro/merendeiro, auxiliar/ajudante de cozinha,

porteiro/guarda/zelador e servente de limpeza/auxiliar de serviços gerais.

Subseção I

Do Assistente Administrativo/Auxiliar Administrativo

Art. 19. São atribuições do Assistente Administrativo/Auxiliar Administrativo, além das previstas na legislação vigente: I - executar

serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e logística;

II - atender pessoas, fornecendo e recebendo informações sobre a escola e os alunos; e

III - tratar de documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos.

Subseção II

Do Cozinheiro/Merendeiro

Art. 20. São atribuições do Cozinheiro/Merendeiro, além das previstas na legislação vigente:

I - organizar e supervisionar serviços de cozinha elaborando o pré-preparo, o preparo e a finalização de alimentos, observando métodos de cocção e
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Subseção III



Do auxiliar/ajudante de cozinha

Art. 21. São atribuições do Auxiliar/Ajudante de Cozinha, além das previstas na legislação vigente:

I - auxiliar outros profissionais da área no pré-preparo, preparo e processamento de alimentos e na montagem de pratos; II - verificar a

qualidade dos gêneros alimentícios, minimizando riscos de contaminação; e

III - trabalhar em conformidade com as normas e procedimentos técnicos e de qualidade, segurança, higiene e saúde.

Subseção IV

Do Porteiro ou Guarda

Art. 22. São atribuições do Porteiro ou Guarda, além das previstas na legislação vigente:

II - fiscalizar a guarda do patrimônio, exercendo a observação das instalações, percorrendo-as sistematicamente e inspecionando suas dependências, para evitar incêndios,

entrada de pessoas estranhas e outras anormalidades;

II - controlar o fluxo de pessoas, identificando, orientando e encaminhando-as para os lugares desejados; e

III - acompanhar pessoas e mercadorias.

Subseção V

Do Servente de Limpeza/Auxiliar de Serviços Gerais

Art. 23. São atribuições do Servente de Limpeza/Auxiliar de Serviços Gerais, além das previstas na legislação vigente: I - executar

serviços de manutenção e limpeza, conservação de vidros e fachadas, limpeza de recintos e acessórios; e II - trabalhar seguindo

normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente.

CAPÍTULO II

DAS CRIANÇAS

Art. 24. Constituem-se direitos da criança, além do disposto na legislação vigente:

I - participar, por meio de representação, das reuniões previstas em calendário escolar;

II - ter acesso aos espaços, materiais, objetos e brinquedos e à organização de tempos e espaços que permitam a educação em sua integralidade; III - participar de

estudos do meio, de atividades culturais e de outras atividades que contribuam para o enriquecimento do processo educativo; IV - manifestar seus sentimentos,

opiniões, pensamentos por meio de múltiplas linguagens;

V - ter assegurado que o CEI cumpra a sua função de efetivar o processo ensino-aprendizagem;

VI - ter assegurado o princípio constitucional de igualdade de condições para o acesso e a permanência no CEI;
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VII - ser respeitado, sem qualquer forma de discriminação;

VIII - participar de todas as atividades escolares;



IX - ter ensino de qualidade ministrado por profissionais habilitados para o exercício de suas funções e atualizados em suas áreas de conhecimento; X - ter acesso aos

conteúdos previstos na proposta curricular do CEI;

XI - ter acesso a todos os recursos didáticos e pedagógicos do CEI, que contribuam para o enriquecimento do trabalho educativo; XII - receber

Atendimento Educacional Especializado (AEE);

XIII - ter assegurado o cuidado e a educação;

XIV - ter assegurada a instrução em Libras, e o ensino da Língua Portuguesa como segunda língua, quando surdo;

XV - receber o uniforme enviado pela SME, seguindo as orientações da mesma;

XVI - ter assegurado o ingresso na escola após o início do período de aulas, quando devidamente justificado pelo responsável legal; e XVII - receber

proteção contra qualquer forma de violência física ou simbólica e de negligência.

CAPÍTULO III

DA FAMÍLIA E/OU RESPONSÁVEIS LEGAIS

Art. 25. São direitos da família e/ou do responsável legal, além dos dispostos pela legislação vigente:

I - ser respeitada incondicionalmente na sua forma de constituição;

II - participar da elaboração, implementação e avaliação do Projeto Pedagógico;

III - sugerir ações que viabilizem o melhor funcionamento das atividades do CEI;

IV - ter conhecimento do projeto pedagógico e das disposições contidas neste Regimento Escolar;

V - ser informada, no decorrer do ano letivo, a respeito do trabalho educativo realizado pelo CEI, da frequência e do desempenho escolar da criança; VI - ter acesso ao

calendário escolar do CEI e suas alterações;

VII - votar no e/ou ser votado como representante no Conselho de Escola e na Comissão Própria de Avaliação, CPA; VIII -

contestar critérios pedagógicos, podendo recorrer às instâncias superiores;

IX - tomar conhecimento da vida escolar da criança;

X - requerer transferência da criança;

XI - solicitar, à Equipe Gestora, comprovante de comparecimento ao CEI, se necessário;

XII - solicitar interlocução com a comunidade escolar;

XIII - ser convocado para reuniões em horários que viabilizem a sua participação;

XIV - demandar que o CEI cumpra a sua função social;

XV - participar das reuniões dos Colegiados, sem direito a voto quando não for membro eleito; e

XVI - optar pela permanência da criança em tempo parcial, desde que no turno em que o professor atua, nos Agrupamentos I e II, mediante

planejamento prévio com a Equipe Gestora.
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Art. 26. São deveres da família e/ou do responsável legal:



I - matricular/rematricular a criança no CEI, providenciando a documentação necessária;

II - manter relações cooperativas no âmbito escolar;

III - assumir junto ao CEI ações de corresponsabilidade que assegurem a formação educativa da criança;

IV - zelar para que a criança traga diariamente os materiais solicitados para a execução da proposta pedagógica;

V - respeitar todos os membros da Equipe Educacional, sem qualquer forma de discriminação;

VI - fornecer ao CEI os dados e os documentos necessários para a permanente atualização do prontuário da criança; VII - propiciar

condições para o comparecimento e a permanência da criança no CEI;

VIII - respeitar os horários estabelecidos pelo CEI para o bom andamento das atividades escolares, justificando os eventuais descumprimentos; IX - identificar-se

na secretaria do CEI, para que seja encaminhado ao setor competente;

X - comparecer às reuniões e às demais convocações pedagógicas e administrativas do CEI;

XI - comparecer às reuniões do Conselho de Escola e das demais associações, quando integrante;

XII - acompanhar o desenvolvimento escolar da criança e colaborar para que a proposta pedagógica seja realizada;

XIII - comunicar à Equipe Gestora a necessidade de ausências da criança, justificar e apresentar os documentos comprobatórios de tal necessidade; XIV - respeitar e

fazer cumprir as decisões deliberadas pelos colegiados;

XV - cumprir as disposições do Regimento Escolar;

XVI - comunicar à Equipe Gestora eventuais problemas apresentados pela criança, que impliquem no acompanhamento pela escola, especialmente os de saúde.

Parágrafo único. Em caso de descumprimento de horário pela pessoa autorizada a buscar a criança, no encerramento das atividades escolares, após esgotadas as tentativas

de contato com a família, a Equipe Gestora do CEI deverá acionar o Conselho Tutelar.

CAPÍTULO IV

DAS PROIBIÇÕES

Art. 27. À família e/ou ao responsável legal é vedado:

I - tomar decisões individuais, no âmbito do CEI, que prejudiquem o desenvolvimento escolar da criança pela qual é responsável ou de qualquer outra criança;

II - interferir no trabalho da Equipe Educacional entrando nos diferentes ambientes do CEI sem a permissão da autoridade competente; III - retirar a

criança do CEI sem a devida permissão da autoridade competente;

IV - retirar e utilizar, sem a devida permissão da autoridade competente, qualquer documento ou material pertencente ao CEI; e

V - desrespeitar qualquer integrante da comunidade escolar, inclusive a criança pela qual é responsável, discriminando-a, usando de violência simbólica, agredindo-a

fisicamente e/ou verbalmente.

VI – divulgar, por qualquer meio, ações que envolvam direta ou indiretamente o nome do CEI e de toda a comunidade escolar sem a prévia permissão da autoridade

competente.

Art. 28. É vedado ao integrante da Equipe Educacional:

I - discriminar, usar de qualquer tipo de violência simbólica, agredir fisicamente e/ou verbalmente qualquer integrante da comunidade escolar;
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II - ocupar-se com atividades alheias à sua função durante o período de trabalho;



III - transferir para outras pessoas o desempenho do encargo que lhe foi confiado, exceto nos casos previstos em lei; IV - ausentar-se do CEI sem a prévia

comunicação à autoridade competente e sua autorização, exceto no exercício das atribuições de seu cargo; V - retirar, reproduzir ou utilizar, sem a devida

permissão da autoridade competente, qualquer documento ou material pertencente ao CEI;

VI - alimentar-se das refeições destinadas às crianças, exceto quando em atividades pedagógicas justificadas no projeto pedagógico homologado pela autoridade competente

da SME;

VII - comercializar todo e qualquer produto no âmbito do CEI; e

VIII - divulgar, por qualquer meio, ações que envolvam direta ou indiretamente o nome do CEI, e/ou dos profissionais e das crianças do CEI, sem permissão da autoridade

competente.

TÍTULO III

DA PROPOSTA PEDAGÓGICA

CAPÍTULO I

DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Art. 29. A Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e

social, complementando a ação da família e da comunidade.

Art. 30. A Educação Infantil deve considerar a criança como o centro do processo educativo, sujeito histórico e de direitos que, nas interações, relações e práticas cotidianas

que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, produzindo cultura.

Seção I

Dos Objetivos da Educação Infantil

Art. 31. Na Educação Infantil a proposta pedagógica tem como objetivos garantir à criança:

I - o acesso a processos de elaboração, apropriação, renovação e articulação de conhecimentos e aprendizagens por meio da experienciação de diferentes linguagens e de

novas tecnologias; e

II - o direito à proteção, à saúde, à liberdade, à confiança, ao respeito, à dignidade, à brincadeira, à convivência e à interação com outras crianças e adultos.

Art. 32. A proposta pedagógica da Educação Infantil deve assegurar:

I - as condições e os recursos para que as crianças usufruam seus direitos civis, humanos e sociais;

II - a igualdade de oportunidades educacionais entre as crianças de diferentes origens, culturas, classes sociais e outras variáveis, no que se refere ao acesso a bens culturais

e às possibilidades de vivência na infância;

III - a construção de novas formas de sociabilidade e de subjetividade comprometidas com a ludicidade, a democracia, a sustentabilidade do planeta e com o rompimento de

relações de dominação etária, socioeconômica, étnico-racial, de gênero, regional, linguística e religiosa;

IV - a educação em sua integralidade, entendendo o brincar e o cuidar como algo indissociável ao processo educativo; V - a indivisibilidade das

dimensões expressivo/motora, afetiva, cognitiva, linguística, ética, estética e sociocultural da criança;
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VI - o reconhecimento das especificidades etárias, das singularidades individuais e coletivas das crianças, promovendo interações entre as crianças da mesma idade e entre

crianças de diferentes idades;

VII - os deslocamentos e os movimentos amplos das crianças nos espaços internos e externos às salas de referência das turmas e ao CEI;

VIII - a acessibilidade aos espaços do CEI, materiais, objetos, brinquedos e orientações para todas as crianças, inclusive as com deficiência, transtornos globais do

desenvolvimento e com altas habilidades/superdotação;

IX - a apropriação pelas crianças das contribuições histórico-culturais dos povos indígenas, afrodescendentes, asiáticos, europeus e de outros países da América;

X - o reconhecimento, a valorização, o respeito e a interação das crianças com as histórias e as diferentes culturas, especialmente as africanas, afro brasileiras e indígenas,

bem como o combate ao racismo e toda forma de discriminação;

XI - a dignidade da criança como pessoa e a proteção contra qualquer forma de violência física ou simbólica e negligência no interior do CEI ou praticadas pela família,

prevendo os encaminhamentos de violações para as instâncias competentes;

XII - a participação, o diálogo e a escuta cotidiana das famílias, o respeito e a valorização de suas formas de organização e a corresponsabilidade na educação das crianças; e

XIII - o estabelecimento de uma relação efetiva com a comunidade local e a consideração dos seus saberes.

Seção II

Da Organização da Educação Infantil

Art. 33. A Educação Infantil é organizada em agrupamentos multietários denominados Agrupamento I, AGI, Agrupamento II, AGII, e Agrupamento III, AGIII. Parágrafo único.

Os critérios para enturmação das crianças, nos agrupamentos, são definidos por Resolução específica da SME. Art. 34. O funcionamento do CEI cumpre as seguintes regras:

I - garantia de carga horária mínima anual de oitocentas horas, distribuídas por um mínimo de duzentos dias de efetivo trabalho escolar; II - atendimento

das 7h às 18h para crianças de zero à três anos; e

III - permanência mínima diária de quatro horas para crianças de quatro e cinco anos.

Art. 35. O módulo do número de crianças por monitor e/ou agente de Educação Infantil é definido por Resolução específica da SME, em consonância com as diretrizes do MEC.

CAPÍTULO II

DA PROPOSTA CURRICULAR

Art. 36. O currículo na Educação Infantil é o conjunto das interações e brincadeiras que garantem experiências com o conhecimento e a cultura em meio às práticas sociais

que se dão entre as crianças, suas famílias e os educadores, acolhendo a heterogeneidade expressiva das diversidades e constituindo história de vida no âmbito das ações

educacionais.

Art. 37. As ações educacionais devem garantir experiências que envolvam:

I - relações sociais e culturais da criança com a vida e com o mundo, que incluem diferentes gêneros textuais e formas de expressão corporal, gestual, verbal, plástica,

dramática e musical;

II - vivências narrativas de apreciação e interação, individual e coletivamente, com a linguagem oral e escrita, em meio a diferentes suportes e gêneros textuais orais e

escritos, no contexto das práticas sociais;

III - relações quantitativas, medidas, formas e orientações espaço temporais a partir de contextos significativos que recriam as práticas sociais da vida da criança, da família,

dos educadores e da comunidade;

IV - relações com variadas formas de expressões artísticas: música, artes plásticas e gráficas, cinema, fotografia, teatro, literatura e dança;
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V - vivências éticas e estéticas com outras crianças e grupos, dialogando com a diversidade humana, social e cultural;



VI - promoção de vivências com o conhecimento e a cultura, que explorem e estimulem a socialização entre sujeitos e grupos, por meio de uma educação integradora e

inclusiva que responda às necessidades educacionais de todas as crianças de diferentes condições físicas, sensoriais, intelectuais e emocionais, classes sociais, crenças,

etnias, gêneros, origens e contextos socioculturais e espaciais, que se entrelaçam na vida social;

VII - interações que permitam a autonomia da criança no pensar e fazer com o outro, no cuidado pessoal, na auto-organização, na saúde, nutrição e bem-estar;

VIII - relações com o mundo físico e social, considerando o conhecimento da biodiversidade e a necessidade de sua preservação para a vida, no cuidado consigo, com o outro

e com a natureza;

IX - interações com as manifestações e tradições culturais, especialmente as brasileiras; e

X - uso de recursos tecnológicos e midiáticos articulados a práticas sociais que ampliem as vivências das crianças com o conhecimento e a cultura. § 1º As ações

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

§ 2º O acompanhamento das ações educacionais, nos âmbitos individual e coletivo, deverá ser registrado continuamente em variadas formas e em diferentes suportes, e

subsidiará a elaboração de relatórios individuais trimestrais da trajetória educacional das crianças.

CAPÍTULO III

DO PROJETO PEDAGÓGICO

Art. 38. O Projeto Pedagógico é o documento que registra o compromisso público da comunidade escolar em aperfeiçoar, continuadamente, a educação ofertada no CEI.

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

Art. 39. O Projeto Pedagógico deve ser elaborado de acordo com Resolução específica da SME.

Art. 40. O Projeto Pedagógico, após homologação pela autoridade competente, tem validade de quatro anos.

Parágrafo único. Nos três anos subsequentes ao ano de homologação do Projeto Pedagógico, a Equipe Educacional deve realizar a atualização/adequação, conforme

Resolução específica da SME.

CAPITULO IV

DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Art. 41. A Educação Especial, modalidade transversal da Educação Básica, é oferecida às crianças com laudo de deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e com

altas habilidades ou superdotação como parte integrante da educação regular.

Art. 42. A Educação Especial tem como objetivo identificar as potencialidades e promover o desenvolvimento das crianças que apresentem deficiência, transtornos globais do

desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, apoiando, complementando ou suplementando a sua formação escolar.

Art. 43. O CEI organiza a Educação Especial mediante:

I - apoio às atividades escolares de alimentação, higiene e locomoção;

II - acessibilidade arquitetônica, nas comunicações e informações, nos mobiliários, nos equipamentos e nos transportes; III -

flexibilização e adaptação do currículo, respeitadas as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica;

IV - articulação das políticas públicas intersetoriais, em especial com os serviços de Saúde e de Assistência Social; e V - garantia do

currículo funcional, quando necessário.

Art. 44. Os objetivos do Atendimento Educacional Especializado, AEE, pelo professor de Educação Especial, são:
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I - identificar e encaminhar para diagnóstico os casos de possíveis crianças público-alvo de Educação Especial; e



II - dar apoio pedagógico às crianças com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades ou superdotação.

Parágrafo único. O plano de trabalho do AEE, no turno da aula, deve ser transversal a todos os planos de ensino do CEI e elaborado pelo professor de Educação Especial

com a Equipe Educacional.

CAPÍTULO V

DA AVALIAÇÃO

Art. 45. A avaliação na Educação infantil se caracteriza por ser reflexiva, dialógica e participativa, negociada e democrática, possuindo caráter formativo.

Seção I

Da Avaliação Institucional

Art. 46. A avaliação Institucional Participativa da Unidade Educacional ocorrerá:

I- No âmbito interno da Unidade Educacional e denominar-se-á Avaliação Interna (Auto-avaliação);

II- No âmbito externo à Unidade Educacional e denominar-se-á Acompanhamento Externo, ficando sob a responsabilidade do NAED (Núcleo de Ação Educativa

Descentralizado).

Art. 47. A Avaliação Interna é o processo pelo qual a Unidade Educacional constrói conhecimento sobre sua própria realidade com a finalidade de planejar as ações destinadas

ao aprimoramento institucional e à superação das dificuldades identificadas nas dimensões políticas, pedagógicas e administrativas, como uma tarefa de toda a comunidade

escolar.

Art. 48. A avaliação interna, processo a ser organizado pelo CEI e a avaliação externa, pelos órgãos governamentais, terão por objetivo permitir o acompanhamento:

I- Sistemático e contínuo do processo de ensino e aprendizagem das crianças, de acordo com os objetivos propostos; II- Do

desempenho da direção, professores e demais funcionários nos diferentes momentos do processo educacional; III- Da participação

efetiva da comunidade escolar nas mais diversas atividades propostas pela escola;

IV- Da sequência e da reformulação do planejamento curricular.

Art. 49. A avaliação institucional poderá ser realizada anualmente ou em períodos intervalares, através de procedimentos internos e externos, objetivando a observação,

análise, orientação e correção, quando for o caso, dos procedimentos didáticos, pedagógicos e administrativos da escola.

Art. 50. Os objetivos e procedimentos para a avaliação interna serão definidos pelo Conselho Escolar e explicitados no Projeto Pedagógico. Art. 51. A avaliação externa

poderá ser realizada pelos diferentes níveis da administração de forma contínua, sistemática e em momentos específicos.

Art. 52. Os resultados de diferentes avaliações institucionais serão consubstanciados em relatórios, a serem divulgados à comunidade e apreciados pelo CEI para subsidiar o

Projeto Pedagógico e nortear os momentos de planejamento e replanejamento da escola seguindo resolução específica.

Seção II

Da Avaliação do Percurso Formativo da Criança

Art. 53. A avaliação da trajetória educacional da criança será elaborada na forma de relatório individual trimestral, em consonância com as diretrizes curriculares da Educação

Infantil vigentes, o qual deverá ser disponibilizado às famílias pelos professores nas reuniões periódicas.

Art. 54. O registro individual de avaliação da trajetória educacional das crianças será realizado em relatórios, de periodicidade trimestral, que deverão:
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I - ser redigidos na forma narrativa, pelos professores;

II - articularem-se entre si, de modo que cada novo relatório considere e dialogue com o (s) anterior (es) , revelando a trajetória educacional da criança como processo

contínuo;

III - explicitar as vivências da criança na relação com as diretrizes curriculares da educação municipal e com o planejamento dinâmico e flexível, que dá materialidade ao

currículo desenvolvido com a criança;

IV - considerar os planejamentos e replanejamentos elaborados pelos educadores para e com os agrupamentos e grupos específicos de crianças; V - ser inseridos

no Sistema Informatizado da SME; e

VI - compor subsídios para a elaboração e avaliação do PP.

Parágrafo único. O relatório individual trimestral das crianças da faixa etária de matrícula obrigatória comporá a documentação a ser expedida na transferência de UE ou na

transição da Educação Infantil para o Ensino Fundamental.

TITULO IV

DA ORGANIZAÇÃO DA VIDA ESCOLAR

CAPÍTULO I

DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

Art. 55. Os horários de funcionamento para atendimento das crianças serão organizados em tempo parcial e/ou integral, de acordo com os períodos/turnos:

I - Manhã das 7h às 11h;

II - Tarde das 13h às 17h;

III - Integral das 7h às 18h.

Parágrafo único. Além da organização de que trata o caput poderá ocorrer outras formas de organização dos períodos e a reorganização dos períodos/turnos, durante o ano

letivo, mediante a comprovada necessidade do atendimento da demanda e expressa autorização da Secretaria Municipal de Educação de Campinas.

CAPÍTULO II

CRITÉRIOS DE ENTURMAÇÃO

Art. 56. Anualmente a SME publica resolução específica na qual define as datas de nascimento das crianças para enturmação de cada uma delas nos agrupamentos;

Art. 57. A enturmação das crianças deve considerar a efetiva presença de crianças com idades variadas, conforme a faixa etária que compõe cada agrupamento, promovendo

a heterogeneidade de idades e características das crianças conforme indicado nos documentos curriculares;

Parágrafo único. Outras formas de organização dos agrupamentos I, II e III poderão ser indicadas mediante demandas específicas, por ocasião do planejamento da demanda

junto à Coordenadoria de Educação Básica da SME.

Seção I

Da nomenclatura e organização das turmas

Art. 58. A organização das turmas estrutura-se em agrupamentos multietários compostos por:

I- Agrupamento I, em período integral;
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Seção II

Do módulo de profissionais

Subseção I

Da Equipe Gestora

Art. 59. O módulo da equipe gestora é composto por um diretor educacional, um vice-diretor educacional e um orientador pedagógico. Parágrafo único. A

presença do vice-diretor educacional no módulo está condicionada a critérios previstos em legislação vigente.

Art. 60. O horário de trabalho diário dos profissionais que compõem a equipe gestora, definido por legislação vigente, deve prever o revezamento entre seus membros de

forma a possibilitar o acompanhamento de entrada e saída das crianças, visando à articulação da equipe e a qualidade do atendimento em todos os turnos.

Subseção II

Da Equipe Docente

Art. 61. O Módulo de professores deve ser constituído de um professor para cada turma de crianças.

Art. 62. Cada professor cumprirá a carga horária de quatro horas diárias de trabalho pedagógico com as crianças.

Art. 63. O Módulo de professor de educação especial deve ser constituído de um profissional para o atendimento a todas as turmas da Unidade Educacional.

Parágrafo único. A formação entre os pares da equipe docente deve ocorrer em duas horas semanais consecutivas.

Subseção III

Da Equipe de Apoio direto às crianças

Art. 64. O módulo de agentes de educação infantil, definido conforme legislação vigente, é constituído de acordo com o número de crianças matriculadas na turma.

Art. 65. O módulo de cuidador é constituído por um profissional para cada criança público-alvo da educação especial, dependente do adulto. Parágrafo único. A

formação entre os pares da equipe de agentes de educação infantil deve ocorrer em duas horas semanais consecutivas.

Art. 66. O horário de trabalho diário dos profissionais que compõem a equipe de apoio direto às crianças, definido por legislação vigente, deve assegurar o atendimento das

crianças durante todo o período de funcionamento da Unidade Educacional.

Subseção IV

Da Equipe de Apoio Administrativo

Art. 67. O módulo da equipe de apoio administrativo, definido por legislação vigente, deve assegurar o atendimento da demanda de trabalho da Unidade Educacional.
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CAPÍTULO III

DO CALENDÁRIO ESCOLAR

Art. 68. O calendário escolar deve ser elaborado, coletivamente, pela equipe da escola, aprovado pelo Conselho de Escola, validado pela supervisão educacional e

homologado pelo Representante Regional do NAED.

Art. 69 O calendário escolar deve atender ao disposto em Resolução específica da SME, garantindo a carga horária anual de oitocentas horas, distribuídas por no mínimo

duzentos dias de efetivo trabalho;

Art. 70. O calendário escolar deverá ser organizado em consonância com o Projeto Pedagógico através de resolução específica da SME;

Art. 71. O efetivo trabalho escolar é caracterizado pelo conjunto de atividades pedagógicas, desenvolvidas em sala de aula e em outros espaços educativos, com frequência

exigível da criança e efetiva orientação, presença e participação de professores habilitados;

Art. 72. A reposição de dias letivos decorrentes de suspensão de atividades escolares por motivos não previstos deverá ser planejada em consonância com o projeto

pedagógico homologado e nos termos da resolução específica da SME.

CAPÍTULO IV

DO CADASTRO, DA MATRÍCULA E DA TRANSFERÊNCIA

Seção I

Do Cadastro

Art. 73. Os cadastros serão realizados no Sistema informatizado da SME de acordo com resolução específica da SME e mediante a apresentação, pelo responsável legal pela

criança, dos seguintes documentos originais:

I - certidão de nascimento da criança;

II - cédula de identidade, RG, ou outro documento com foto do responsável legal;

III - comprovante de guarda ou de tutela, quando for o caso; e

IV - comprovante de residência no Município de Campinas, preferencialmente, conta de água.

§ 1º Os beneficiários do programa Bolsa Família deverão, além dos documentos indicados nos incisos deste artigo, apresentar o cartão Bolsa Família do responsável legal,

com o Número de Identificação Social, NIS.

§ 2º Para a criança e/ou responsável legal público-alvo da Educação Especial, além dos documentos indicados nos incisos deste artigo, apresentar documento comprobatório

(laudo médico e/ou Cartão Acessibilidade).

Seção II

Da Matrícula

Art. 74. Matrícula é o ato realizado presencialmente, pelo responsável legal pela criança, nos termos de Resolução específica da SME e mediante: I - cadastramento

da criança;

II - apresentação da cópia dos seguintes documentos comprobatórios:

a) certidão de nascimento;

b) cédula de identidade, RG, ou outro documento com foto do responsável legal;
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c) comprovante de guarda ou de tutela, quando for o caso;

d) comprovante de residência no Município de Campinas;

e) carteira de vacinação atualizada;

f) número de Identificação Social, NIS, apenas para os beneficiários do Programa Bolsa Família;

g) laudo médico e/ou Cartão Acessibilidade para a criança e/ou responsável legal público-alvo da Educação Especial; III - assinatura

de ficha de matrícula; e

IV - inserção dos dados, pela direção do CEI, no Sistema Informatizado da SME.

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

Seção III

Da Transferência

Art. 75. A transferência em qualquer época do ano letivo, só ocorre para a criança na faixa etária de matrícula obrigatória, nos termos de Resolução específica da SME, da

seguinte forma:

I - entre CEIs da Rede Municipal de Ensino de Campinas, RMEC, no Sistema Informatizado da SME;

II - entre CEIs da RMEC e escolas privadas de Educação Infantil de instituições colaboradoras com a SME, no

Sistema Informatizado da SME; e

III - entre CEIs da RMEC e escolas privadas do Sistema Municipal de Ensino de Campinas ou escolas públicas e privadas de outros sistemas educacionais, mediante:

a) requerimento de transferência assinado pelo responsável legal;

b) apresentação, pelo responsável legal, de declaração de vaga emitida pela escola que efetivará a matrícula ou assinatura de termo de ciência sobre a necessidade de

matrícula imediata em outra escola;

c) emissão de declaração de transferência, pela direção do CEI; e

d) emissão do histórico escolar no prazo máximo de quinze dias.

Art. 76. Para todas as crianças transferidas durante o ano letivo e que frequentaram, no mínimo, dois terços do trimestre em que foi solicitada a transferência, o relatório

individual deverá ser elaborado e inserido no Sistema Informatizado da SME.

Parágrafo único. Somente para as transferências previstas no inciso III do art. 62 deste Regimento o relatório deverá ser impresso para compor o histórico escolar.

CAPÍTULO V

DA FREQUÊNCIA

Art. 77. A frequência da criança é controlada diariamente pelo professor, registrada no diário de classe e inserida no Sistema Informatizado da SME.

Art. 78. A frequência das crianças da faixa etária de matrícula obrigatória, matriculadas no Agrupamento III, deverá ser igual ou superior a 60% do total da carga horária.

Art. 79. Para o efetivo acompanhamento e controle da frequência conforme descrito no art. 83 deste Regimento, a direção do CEI deve: I - comunicar por escrito, no

ato da matrícula e ciência do responsável legal pela criança, a obrigatoriedade do percentual mínimo de frequência;
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II - comunicar ao responsável legal pela criança, que as ausências a partir de cinco dias consecutivos devem ser devidamente justificadas por documentação;

III - convocar o responsável legal pela criança para esclarecimentos, após cinco dias consecutivos de ausência sem justificativa;

IV - notificar, por meio de documento protocolizado, o Conselho Tutelar após esgotadas as ações indicadas nos incisos I. II e III deste artigo, decorridos quinze dias

consecutivos de ausências injustificadas; e

V - notificar ao Conselho Tutelar os casos em que a infrequência atingir 30% do percentual permitido em lei.

Art. 80. Para o efetivo acompanhamento e controle da frequência das crianças matriculadas nos Agrupamentos I, II e as de matrícula facultativa no Agrupamento III, a direção

do CEI deve:

I - comunicar, por escrito, no ato da matrícula, ao responsável legal pela criança, que as ausências a partir de cinco dias consecutivos devem ser devidamente justificadas por

documentação;

II - convocar o responsável legal para esclarecimentos, após cinco dias consecutivos de ausência sem justificativa; e

III - cancelar a matrícula da criança, esgotada a situação prevista no Inciso II deste artigo, decorridos quinze dias consecutivos de ausências injustificadas.

Art. 81. Os eventuais atrasos da criança devem ser registrados em livro próprio mediante justificativa do responsável legal. Parágrafo único.

Os atrasos não impedem o acesso da criança à escola.

CAPÍTULO VI

DA ALIMENTAÇÃO

Art. 82. A alimentação escolar é compreendida como ação educacional que integra o currículo, ocorre de acordo com as diretrizes dos Planos Nacional e Municipal de

Alimentação Escolar, as orientações do Programa Municipal de Alimentação Escolar do Departamento de Alimentação Escolar, da Central de Abastecimento Campinas S/A -

CEASA Campinas e seu preparo conta com alimentos variados e seguros, que respeitam a cultura, as tradições e os hábitos alimentares saudáveis, inclusive dos que

necessitam de atenção específica.

CAPÍTULO VII

DA DOCUMENTAÇÃO E ESCRITURAÇÃO ESCOLAR

Art. 83. Os atos da vida escolar da criança, para efeito de registro e de arquivamento, são escriturados em livros e formulários padronizados, e nos Sistemas Informatizados da

SME, observando-se os regulamentos e as disposições legais.

Art. 84. A escrituração e o arquivamento de documentos da vida escolar da criança têm como finalidade assegurar, a qualquer tempo, a verificação de: I - identificação da

criança;

II - regularidade da frequência ao CEI; e

III - autenticidade da vida escolar.

Art. 85. O registro da vida escolar da criança é feito por meio de:

I - ficha de matrícula;

II - relatórios individuais trimestrais;
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III - diário de classe;

IV - Histórico Escolar;

V - requerimento e declaração de transferência;

VI - inserção de dados no Sistema Informatizado da SME, no Sistema Informatizado da SEE; e

VII - ficha da criança na SRM.

Parágrafo único. Os registros de vida escolar não devem conter emendas ou rasuras e devem ser rubricados pelo profissional responsável. Art. 86. Os dados da

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

Seção I

Do Prontuário das Crianças

Art. 87. O CEI mantém os prontuários das crianças contendo:

I - ficha de matrícula;

II - relatório individual trimestral;

III - cópia da certidão de nascimento;

IV - cópia do comprovante de residência;

V - cópia atualizada da carteira de vacinação;

VI - cópia de documento comprobatório de guarda ou tutela;

VII - Histórico Escolar; e

VIII - outros.

Seção II

Do Prontuário dos Profissionais

Art. 88. O CEI mantém os prontuários dos professores, dos especialistas de educação e dos funcionários contendo: I - cópia do

RG;

II - cópia do CPF;

III - cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social;

IV - ficha funcional;

V - cópia da documentação exigida para a função que exerce;

VI - títulos; e

VII - outros.

Seção III

Dos Livros de Registro

Art. 89. A organização do CEI deve ser registrada por meio de livros de registro de:
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I - reuniões pedagógicas coletivas;

II - reunião de formação dos Monitores e/ou dos Agentes de Educação Infantil e dos docentes;

III - reuniões de Conselho de Escola;

IV - reuniões da família e/ou responsável legal;

V - reuniões de Avaliação Institucional;

VI - reuniões da Equipe Gestora;

VII - termos de visita/registro do acompanhamento do supervisor educacional;

Art. 90. Os livros de escrituração escolar devem conter:

I - termos de abertura e de encerramento;

II - numeração; e

III - rubrica do diretor educacional em todas as páginas.

TÍTULO V

DOS COLEGIADOS

CAPÍTULO I

DO CONSELHO DE ESCOLA

Art. 91. O Conselho de Escola, criado pela Lei Municipal nº 6.662, de 10 de outubro de 1991, é um colegiado de caráter deliberativo.

Art. 92. A autonomia do Conselho se exercerá nos limites da Legislação em vigor, das diretrizes de política educacional traçadas pela SME, e do compromisso com a

democratização das oportunidades de acesso e permanência na escola pública de todos que a ela têm direito.

Art. 93. Ao Conselho de Escola caberá estabelecer diretrizes e critérios gerais relativos a organização e funcionamento do CEI, bem como ao relacionamento com a

comunidade.

Art. 94. O Conselho de Escola visa à qualidade da educação e deve assegurar a gestão democrática do CEI, com a participação ativa da comunidade escolar.

Art. 95. O Conselho de Escola é eleito anualmente conforme calendário estabelecido em Resolução específica da SME, com atas de eleição e reuniões registradas em livro

próprio.

Seção I

Da composição e da eleição do Conselho de Escola

Art. 96. O Conselho de Escola, deve garantir a representatividade das famílias e responsáveis legais pelas crianças, professores e funcionários do CEI.

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

registrada.

Art. 97. A composição do Conselho de Escola, do qual o diretor do CEI, é membro nato, obedecerá a proporcionalidade em observância à legislação municipal.
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Seção II

Das atribuições do Conselho de Escola

Art. 98. São atribuições e competência do Conselho de Escola:

I - deliberar sobre:

a) as diretrizes a serem seguidas e metas a serem alcançadas pelo CEI;

b) o investimento de recursos;

c) a criação e as normas regulamentares dos organismos auxiliares do CEI que venham a ser criados;

d) os projetos, a ação e as prioridades dos organismos auxiliares que existam no CEI;

e) projetos de atendimentos integrais à criança, no campo material, psicopedagógico, social ou de saúde;

f) programas regulares ou especiais que visem a integração escola-família-comunidade;

g) alternativas de solução para os problemas de natureza administrativa e pedagógica;

h) atividades extraclasses que visem um maior aprimoramento da criança; e

i) a organização e o funcionamento do CEI, o atendimento à demanda e demais aspectos pertinentes, de acordo com as orientações fixadas pela SME. II - discutir e dar

parecer sobre:

a) ampliações e reformas em geral no prédio do CEI;

b) problemas existentes entre o corpo docente ou entre os funcionários e que estejam prejudicando o projeto pedagógico; c) posturas individuais que surjam em qualquer

dos segmentos que interagem no CEI e que coloquem em risco as diretrizes e as metas deliberadas; e d) as penalidades disciplinares a que estiverem sujeitos os

profissionais do CEI, sem prejuízo de recorrência a outras instâncias;

III - elaborar, com a equipe de educadores do CEI, o calendário escolar e o projeto pedagógico, observadas as normas do Conselho Municipal de Educação, da SME e da

legislação pertinente;

IV - apreciar os relatórios anuais, analisando seu desempenho, tendo por parâmetros as diretrizes e metas deliberadas; e V - acompanhar

o desenvolvimento do projeto pedagógico.

Seção III

Das reuniões e registros do Conselho de Escola

Art. 99. As reuniões ordinárias do Conselho de Escola devem constar do calendário escolar.

Art. 100. Os Conselheiros suplentes poderão participar de todas as reuniões sem direito a voto, salvo quando estiverem substituindo Conselheiro efetivo. Art. 101. O

Conselho de Escola poderá se reunir a qualquer época, em caráter extraordinário, mediante convocação por escrito: I - do Diretor do CEI;

II - de um terço dos Conselheiros efetivos, em requerimento dirigido ao Presidente, especificando o motivo da convocação; e III - do Conselho



das Escolas Municipais.

§ 1º A convocação por escrito, de que trata este artigo, deverá chegar individualmente a cada um dos Conselheiros efetivos ou suplentes, no mínimo
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setenta e duas horas antes da reunião, que comprovará o seu recebimento.

§ 2º A reunião extraordinária do Conselho de Escola se fará sempre segundo a pauta para a qual a mesma foi convocada e que deverá constar da carta convocatória.

§ 3º As reuniões extraordinárias só poderão ser convocadas para horário idêntico ao estabelecido para as ordinárias.

Art. 102. O Conselheiro efetivo que faltar a duas reuniões sucessivas, sem justificativa por escrito, deverá ser substituído por seu suplente, mediante exoneração e convocação

por escrito do Diretor do CEI.

Art. 103. As reuniões do Conselho de Escola deverão ter sempre sua pauta elaborada e aprovada no início da mesma e suas deliberações deverão constar de ata lavrada em

livro próprio para esse fim.

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

Art. 104. As reuniões serão realizadas em primeira convocação com a presença da maioria simples dos membros do Conselho ou em segunda convocação, trinta minutos

após, com qualquer quórum.

CAPÍTULO II

DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO - CPA

Art. 105. A Comissão Própria de Avaliação, CPA, é um colegiado que visa coordenar o processo de avaliação institucional do CEI e sua organização e funcionamento são

definidos por Resolução específica da SME.

Art. 106. A CPA tem como princípios:

I - a participação de todos os sujeitos envolvidos com o CEI visando ao avanço no processo de qualificação da

educação a partir das especificidades e disposições locais; e

II - a qualidade negociada entre os atores internos e entre estes e os atores externos ao CEI, produzindo acordos para contemplar as ações prioritárias definidas no plano de

avaliação do Projeto Pedagógico.

Art. 107. A autoavaliação, o Plano de Trabalho e os relatórios da CPA devem ser:

I - socializados a todos os membros da comunidade escolar; e

II - integrados ao Projeto Pedagógico.

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

Seção I

Da composição da CPA

Art. 108. A CPA é constituída por, no mínimo:

I - um representante da Equipe Gestora;

II - um representante da Equipe Docente;

III - um representante da Equipe de Apoio Direto à criança;

IV - um representante da Equipe de Apoio Administrativo; e



V - um representante das famílias.

Parágrafo único. O papel de articulador da CPA deverá ser exercido por um membro da Equipe Gestora.
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Seção II

Das atribuições da CPA

Art. 109. São atribuições da CPA:

I - conduzir o processo de avaliação interna ou autoavaliação do CEI;

II - sistematizar as informações obtidas no processo de avaliação interna para estabelecer a interlocução com as ações desencadeadas por meio das políticas públicas da

SME;

III - desenvolver o processo de avaliação interna de tal modo que haja superação das experiências avaliativas descontextualizadas e geradoras de comparações e

competições entre os envolvidos;

IV - estimular a participação de todos os atores do CEI nas diferentes etapas do processo de avaliação interna;

V - incluir, corresponsabilizar e valorizar a comunidade escolar na análise dos dados coletados no processo de avaliação interna; VI - manter informada a

comunidade escolar sobre o processo de avaliação interna, seus encaminhamentos e resultados; VII - identificar, no processo educativo, fragilidades e/ou

potencialidades e propor estratégias para superação das dificuldades observadas; VIII - elaborar seu Plano de Trabalho, indicando as ações propostas para o

monitoramento do Plano de Metas

definido pelos coletivos da escola e indicado no Projeto Pedagógico; e

IX - manter atualizados em livro próprio os registros das discussões, encaminhamentos propostos e atividades realizadas pela comissão. Parágrafo único.

O Plano de Trabalho da CPA deverá ser aprovado pelo Conselho de Escola.

Seção III

Das reuniões e registros da CPA

Art. 110. As reuniões ordinárias da CPA devem constar do calendário escolar.

Art. 111. As reuniões da CPA deverão ter sempre sua pauta elaborada e aprovada no início da mesma e suas deliberações deverão constar de ata lavrada em livro próprio

para esse fim.

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

Art. 112. As reuniões serão realizadas em primeira convocação com a presença da maioria simples dos membros da CPA ou em segunda convocação, trinta minutos após,

com qualquer quórum.

TÍTULO VI

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 113. O presente Regimento deve estar à disposição e ser cumprido por toda a comunidade escolar, após publicado em Diário Oficial do Município.

Art. 114. Este Regimento Escolar terá vigência mínima de quatro anos, contados a partir da sua data de publicação no Diário Oficial do Município, ressalvados os casos em



que houver mudança na legislação educacional.

Art. 115. Os casos omissos devem ser analisados e resolvidos pelo titular da Secretaria Municipal de Educação.

Art. 116. O presente Regimento Escolar, aprovado pelo titular da Secretaria Municipal de Educação e publicado no Diário Oficial do Município de Campinas, entrará em vigor

no dia 1º de janeiro de 2020.
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REGIMENTO ESCOLAR HOMOLOGADO - PORTARIA NAED SUDOESTE N°21, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2019

Art. 1° Homologar, conforme anexo único, o Regimento Escolar Próprio do CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NAVE MÃE, localizado na Rua Monica Silveira Pisani, nº

185, Jardim Vista Alegre, CEP 13.056-510, no Município de Campinas, Estado de São Paulo, abrangido pelo Sistema Municipal de Ensino de Campinas.

Art. 3° Esta Portaria entra em vigor em 1º de janeiro de 2020.

Campinas, 17 de dezembro de 2019

MARCUS VENÍCIUS DE BRITO COELHO - Representante Regional da Secretaria Municipal de Educação

3 - Avaliação instituicional interna ou autoavaliação institucional 3.1 -

Avaliação do Projeto Pedagógico do ano anterior

3.1.1 - Cumprimento de Metas
PLANEJADO EXECUTADO

Metas previstas

nocontrato de

gestão

Ações previstas no

contrato de gestão

Cronograma

previsto no

contrato de

gestão

Metas alcançadas

no decorrer do

ano de 2020

Ações executadas

parao cumprimento das

metas

Cronograma

realizado na

execução

das metas

Respeitar os ritmos de

cada criança

nãopadronizando

comportamentos

Planejar atividades

ehorários,

garantindorespeito ao ritmo

das crianças.

Durante todo ano

letivo

Possibilitar que as

crianças tenham esses

momentos garantidos,

sem colocar em risco,

estando sempre com a

supervisão de

umadulto.

A equipe educativa(professores

e monitores) organizou dentro

da rotinamomentos em que as

crianças com a supervisão do

adulto possam realizar

atividades, ir ao banheiro,

beber água e o

soninhoacontece todos os dias

com asupervisão do adulto.

Durante todo

ano letivo

Promover ações que

garantam total segurança de

todos os envolvidos no

ambiente educacional na

unidade, crianças e adultos.

Tomadas elétricas com

tampas protetoras seguras,

produtos de limpeza

acondicionados fora do

alcance das crianças,

circulação segura das

crianças, botijão de gás

dentro dos padrões de

segurança exigidos por lei.

Curso de primeiros socorros

para os funcionários da

Unidade Educacional.

Durante todo ano letivo

Tomadas elétricas com

tampas protetoras seguras,

produtos de limpeza

acondicionados fora do

alcance das crianças,

circulação segura das

crianças, botijão de gás

dentro dos padrões de

segurança exigidos por lei;

Ter conhecimento das

medidas que devem ser

tomadas em caso de

acidentes dentro da unidade,

tornar esses

Foi realizada a compra das

tampas protetoras para as

tomadas elétricas pela

cogestora ANA Brasil e

instaladas em seus devidos

locais de necessidade.

Os produtos de limpeza são

acondicionados fora do

alcance das crianças.

O botijão de gás está dentro

dos padrões de segurança

exigidos por lei

Realização de formações

virtual para o treinamento

dos profissionais quanto as

Durante todo ano letivo
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procedimentos

conhecidos por todos os

profissionais e comunidade.

medidas que devem ser

adotadas nos momentos de

acidentes dentro da Unidade

Educacional;

Oferecer espaços

emobiliários adequados

para a realização

doprojeto pedagógico.

Materiais
acessíveis
asnecessidades

das crianças.
Espaços deartes,
cantinhoda
leitura. Espaços e
equipamentos
adequados
paraacolher
ascrianças
comdeficiência.

Primeiro Semestre Solicitar a SME

aadequação dos

espaços para que haja

ainclusão dessas

crianças;

Instalação dos espelhos

nas salas de aula

paradar suporte no

processode

autoconhecimento

eidentidade da

criançapequena e

bebes;

Organizar espaço

quepossibilite as

crianças amomento de

leitura delivros, revistas

e outros

materiais;

Possibilitar as crianças

pequenas que

possamter apoio ao

tentar ficar em pé e

assim ter mais

segurança e autonomia

Temos o balanço adaptado

para crianças com

necessidades especiais; Foi

adquirido em 2020playground

e gangorra(brinquedos

inclusivos) pelaCEB.

Solicitação realizada ao

CAE/SME sobre a colocação

dos espelhos nas salas de

aulas. Resposta a CAE não

realiza esse tipo de serviço.

Foi organizado um espaço na

casinha de bonecas “Cantinho

da leitura” com diversos livros e

revistas parapossibilitar as

crianças acessoà leitura. Nas

salas são

disponibilizados livros para

cantinho da leitura.

Solicitação realizada

aoCAE/SME a colocação

debarras de apoio nas salas

dos agrupamentos 1 para

bebes ecrianças pequenas.

OrdemServiço 168-2020 –

13/11, ainda não realizado

Primeiro

semestre



Garantir o direito

dacriança a ter um

espaçocom diversidades

demateriais

eacessibilidade aos

mesmos.

Equipar a unidade

educacional com materiais

pedagógicas adequado as

necessidades especiais e

individuais das crianças.

Segundo

semestre

Possibilitar as crianças à

utilização debrinquedos

e materiais que

contribuam para oseu

desenvolvimento,

disponibilizando

diferentes brinquedos

emateriais para

apoiopedagógico

Realização de compra pela

cogestora ANA Brasil,

debrinquedos e materiais

adequados as necessidades

das crianças,

possibilitandomaior

desenvolvimento de

sua coordenação motora,

autonomia e entre outros..

Segundo

semestre

Oferecer um espaço de

acolhimento, facilitação para

expressão das necessidades,

desejos,

sentimentos das crianças e suas

famílias.

Desenvolvimento do projeto

acolhimento

Primeiro semestre

Melhorar a

conscientização das

famílias quanto à

importância e valioso

trabalho de todos os

profissionais da

Unidade.

Projeto acolhimento realizado com

todas as famílias, envolvendo-as

para conhecimento da rotina diária

de suas crianças e as atividades

realizadas dentro da Unidade

Educacional.

A instituição já realiza em sua

rotina administrativa, logo na

matrícula e rematrícula a

Primeiro semestre
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Possibilitar aos
professores e
monitores ter
acesso às
informações
das famílias.
família preenche a ficha de

caracterização possibilitando

informações importantes da

criança e família, essa ficha foi

disponibilizada para que as

equipes educativas (professoras

e monitoras) possam utilizar no

trabalho pedagógico

Promover a

capacitaçãodos

funcionários daUnidade

Educacional.

Programar cursos

eformações de acordo

comas necessidades

edificuldades apresentadas

pela equipe educacional.

Durante todo

anoletivo

Possibilitar aos

profissionais durante as

reuniões pedagógicas

formações de acordo

com as necessidades

edificuldades

apresentadas,

incluindoo papel do

trabalho daprofessora

de educaçãoespecial,

pois se tratade

atendimento com as

crianças público alvo

daeducação especial

etambém da

inclusãodas demais

crianças.

Foi realizado durante as

formações palestras com os

profissionais esclarecendo

todas as dúvidas quanto ao

trabalho realizado pela

professora de Educação

Especial.

A professora participa das
reuniões na Prefeitura e

socializa os temas com a

equipe educativa através das
formações.

Durante todo

o ano letivo

Atendimento as crianças e equipe pedagógica suspenso o atendimento presencial em virtude da pandemia de acordo com o decreto municipal nº 20.782, de 21 de março de

2020. Mantendo as formações e reuniões através do teletrabalho utilizando a plataforma Google Meet.



RELATÓRIO DAS MANUTENÇÕES REALIZADAS

Em janeiro foi feita a limpeza na caixa de água realizada pela SANASA;

Foram trocados todos os filtros de purificação de água da unidade educacional;

Manutenção nas geladeiras e freezers da unidade educacional;

Manutenção na Coifa;

Dedetização na unidade educacional por empresa especializada;

Foi realizada a pintura interna das paredes da unidade educacional realizada pela Cogestora ANA Brasil; Em fevereiro

foi feita a desobstrução nas redes de águas pluviais, sucção lavagem da caixa de gordura; Em abril foi feito o reforço

na dedetização da unidade educacional por empresa especializada;

Em julho foi realizado o reparo do ralo do refeitório das crianças, calafetação nas pias da cozinha e Demolição de mureta
que dividia os lactários;

Foi realizada dedetização na unidade educacional feita por empresa especializada; Foi realizada a pintura interna e

externa de toda a unidade educacional pelo CAE; Em agosto foi feita a recarga dos extintores e colocação das placas de

sinalização e identificação dos
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hidrantes;

Em agosto foi realizada a verificação de vazamento de água na unidade e troca de registro no banheiro da secretaria;

Em setembro realizada a troca do piso de duas salas de aulas AG III B e AG II B;

Também foi feita a limpeza da caixa de água realizada pela SANASA, foram trocados todos os filtros de purificação de
água da unidade educacional;

Foi realizado a manutenção nas geladeiras, freezers e máquina de lavar louça pela Cogestora ANA Brasil; Foi realizada

a dedetização da unidade escolar por empresa especializada;

Em outubro foi feita a troca da porta da cozinha, no lado do refeitório das crianças; Em novembro foi feita

a adequação na tomada da cozinha para a instalação de forno elétrico; Em dezembro foi realizada a

construção de lixeira nos fundos da unidade educacional; Manutenção no sistema de alarme;

Limpeza e manutenção da Coifa;

Instalação de mais 4 pontos de holofotes na área externa da unidade educacional realizado pelo CAE.

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

O ano letivo de 2020 iniciou-se da forma convencional e na segunda quinzena do mês de março desde o DECRETO
Nº 20.768 de 16 de março de 2020, que a partir do dia 23/03/2020, suspendeu todas as atividades escolares, por tempo
indeterminado, devido a Declaração de Pandemia dada pela Organização Mundial da Saúde (Covid-19, Coronavírus),
assim como, as demais Unidades Educacionais, deu-se início um período de adaptação à nova realidade de isolamento



social e suspensão de aulas.

Todo processo de ensino aprendizagem e os encontros de formação, após esse decreto, precisou ser repensado, pois
não poderíamos ter a presença das crianças, professores, agentes de educação infantil e demais funcionários nos espaços
e tempos da creche.

Dessa forma, os encontros de formação que antes eram presenciais, passaram a ser virtuais através da plataforma
google.meet. Esses encontros aconteceram primeiramente para troca de informações, momentos de escuta e reflexão
sobre os novos tempos, assim como para promover a construção de novos meios de interação com as crianças, seus
familiares e demais membros da equipe.

Os temas apresentados foram surgindo de acordo com as vivências semanais, que exigiu de todos nós, a capacidade e
a necessidade de nos reinventarmos, inclusive com as temáticas para os encontros de formação entre pares tanto para a
equipe de professores como para a equipe de agentes de educação infantil.

Dentre os temas presentes nas formações destacamos:

Trabalho Docente de Formação Continuada

Organização e construção dos projetos 2020;

Organização dos tempos e espaços internos da escola;
Palestra da Guarda Municipal sobre o PROIN;
Orientações sobre a construção dos planos coletivos por agrupamento;
Discussão da avaliação institucional, para construção do quadro de metas;
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Orientações sobre preenchimento do diário de classe;
Leitura e discussão do texto sobre o “Acolhimento”;
Orientações e discussões sobre elaboração da avaliação individual da criança;
Leitura e discussão do texto “Diretrizes para o redirecionamento do trabalho pedagógico com a Educação Infantil;
Discussão e elaboração dos planos de retomada de cada agrupamento, seguindo a carta de princípios; Leitura e
estudo sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais e Municipais;
Palestra com a psicopedagoga convidada Patrícia Dias com o tema “O desenho revela uma vida”; Live com o
Tema “Prevenção da covid 19 nas escolas CANAPT, 2020;
Orientações sobre os protocolos de higienização e distanciamento segundo a vigilância sanitária do município;
Palestra com a Nutricionista Luciana Martinuzzo (CEASA) com o tema “ Guia prático de alimentação para crianças
menores de 02 anos”;
Palestra com a psicoterapeuta convidada Acácia de Brito Coelho com o Tema: “Questões Emocionais no Contexto de
Isolamento Social”;
Live com o Professor Paulo Fochi - Diretrizes Nacionais Curriculares;
Palestra com a professora de Educação especial Talita Gagliardi com o tema: “ Inclusão da criança com paralisia cerebral”;
Palestra com a supervisora Dejanira Fontebasso Marquesim com o tema: “Relação da família Escola na Educação
Infantil”;
Live : Experiencias com a Educação Infantil, espaços, práticas e rotinas;
Vídeo e discussões sobre o Tema: A importância do Brincar ,tendo como base o vídeo de Ivan Cruz; A
importância da Rotina na educação infantil;
Live com o Psicoterapeuta Ivan Capelato,com o tema “Desenvolvimento da personalidade da criança”, baseado na teoria
do psicanalista Freud;
Palestra com a professora de Educação especial Talita Gagliardi com o tema: “ Adaptações de brinquedos e brincadeiras
na educação infantil ”;
Filme Como estrelas na Terra;
Curso da nova Escola abordando o tema: “Brincadeiras cantadas na escola, valorizando a tradição popular”;
Palestra com a professora Susie com o tema: “Contação de Histórias”;
Orientações sobre o preenchimento dos diários e preparativos para o Drive Thru;
CSF na escola com o Tema: “ Prevenção de acidentes na infância e promoção de saúde para crianças”, com Dr. Paulo;
Palestra com a fonoaudióloga Mayara da Policlínica II, com diversos temas relacionados a aquisição da linguagem das
crianças;
Palestra com o Psicólogo Rodrigo da diretoria dos psicólogos online,com o tema “ Ansiedade”; Avaliação
das formações 2020 e sugestões de temas a serem trabalhados em 2021.



Formação Continuada com as Monitoras

Dentre os temas abordados fizemos grupos de estudos nas quais trouxemos para a formação os seguintes assuntos:
Orientações sobre a organização dos horários e trabalhos realizados dentro a unidade escolar; Dinâmica
do Barco “A importância do trabalho em equipe”;
Discussão e elaboração de temas a serem trabalhados em 2020;
Oficinas Confecção de flores para o dia da Mulher;
Leitura e discussão do texto sobre o “Acolhimento”;
Leitura e discussão do texto “Diretrizes para o redirecionamento do trabalho pedagógico com a Educação Infantil;
Discussão e elaboração dos planos de retomada de cada agrupamento, seguindo a carta de princípios; Leitura e
estudo sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais e Municipais;
Palestra com a psicopedagoga convidada Patrícia Dias com o tema “O desenho revela uma vida”; Live com o
Tema “Prevenção da covid 19 nas escolas CANAPT, 2020;
Orientações sobre os protocolos de higienização e distanciamento segundo a vigilância sanitária do município;
Palestra com a Nutricionista Luciana Martinuzzo (CEASA) com o tema “ Guia prático de alimentação para crianças
menores de 02 anos”;
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Palestra com a psicoterapeuta convidada Acácia de Brito Coelho com o Tema: “Questões Emocionais no Contexto de
Isolamento Social”;
Live com o Professor Paulo Fochi - Diretrizes Nacionais Curriculares;
Palestra com a professora de Educação especial Talita Gagliardi com o tema: “ Inclusão da criança com paralisia
cerebral”;
Palestra com a supervisora Dejanira Fontebasso Marquesim com o tema: “Relação da família Escola na Educação
Infantil”;
Live : Experiencias com a Educação Infantil, espaços, práticas e rotinas;
Vídeo e discussões sobre o Tema: A importância do Brincar ,tendo como base o vídeo de Ivan Cruz; A
importância da Rotina na educação infantil;
Live com o Psicoterapeuta Ivan Capelato,com o tema “Desenvolvimento da personalidade da criança”, baseado na
teoria do psicanalista Freud;
Palestra com a professora de Educação especial Talita Gagliardi com o tema: “ Adaptações de brinquedos e brincadeiras
na educação infantil ”;
Filme Como estrelas na Terra;
Curso da nova Escola abordando o tema: “ Brincadeiras cantadas na escola, valorizando a tradição popular”;
Palestra com a professora Susie com o tema: “ Contação de Histórias”;
Orientações sobre o preenchimento dos diários e preparativos para o Drive Thru;
CSF na escola com o Tema: “ Prevenção de acidentes na infância e promoção de saúde para crianças”, com Dr.
Paulo;
Palestra com a fonoaudióloga Mayara da Policlínica II, com diversos temas relacionados a aquisição da linguagem
das crianças;
Palestra com o Psicólogo Rodrigo da diretoria dos psicólogos online, com o tema “Ansiedade”.

Assim, finalizamos nossa avaliação dos momentos de formação entre pares do ano letivo de 2021 do CEI Bem Querer
Professor Pierre Weil l. Podemos resumi-lo em: (re)Planejamento, ações mitigadoras e a transcendência dessas ações;
momentos de estudo e reflexão com um olhar voltado para novas práticas. Enfim, um ano repleto de muitos desafios, mas
também de muita aprendizagem.

3.1.3 - Atividades de integração realizadas entre equipe educativa e famílias

Como mencionado no item anterior e também presente nos demais itens deste adendo, as atividades de integração
entre equipe educativa e as famílias, iniciaram-se da maneira habitual, com a abertura do ano letivo, uma reunião com as
famílias e educadores para apresentação da equipe gestora, das professoras para cada turma e das agentes de educação
infantil, porém, com a chegada da pandemia todo o planejamento para os momentos de integração Escola X Família,
precisaram ser repensados.



Iniciou-se o planejamento de novas ações, a partir do levantamento das famílias com necessidade do recebimento de
cesta básica e outros produtos.

Inicialmente, essas ações foram de contato com as famílias das crianças atendidas pela Unidade Educacional. Essas
famílias tiveram suas cestas básicas e kit de produtos hortifrutigranjeiros enviados para serem retirados nesta Unidade.

Dessa forma, com tempos tão adversos ao que já havíamos vivenciado anteriormente, iniciou-se os contatos com as
famílias através dos telefones para a comunicação e informação sobre a entrega de cesta básica e posteriormente a
entrega dos kits de produtos hortifrutigranjeiros.

Aproveitando os momentos de entrega das cestas básicas, buscamos acolher essas famílias, pois sabíamos que o
momento era delicado e, além da questão financeira, pois muitos perderam seus empregos, a Equipe Gestora também se
preocupou em saber como essas famílias estavam emocionalmente e a saúde dos membros da família.

Assim, como tudo era novo e não tínhamos uma previsão para o retorno presencial das aulas, foi durante o segundo
semestre que um plano de ação foi construído e dentre as ações foi planejado

http://pponlinesme.campinas.sp.gov.br
25/06/2021 09:18:39 Página 74 de 224

Prefeitura Municipal de Campinas
Secretaria Municipal de Educação

momentos de interação com as famílias através de reunião virtual, assim como para os membros do Conselho de Escola.
Além dessa proposta, também foi apresentado como canal de comunicação, a rede social Facebook da instituição, como
um mural de informações e também para disponibilização de vídeos educativos para as nossas crianças.

Portanto, as atividades de interação realizadas entre a equipe educativa e as famílias precisaram ser revistas e houve
a necessidade da intensificação das ações sociais (entrega das cesta básicas e produtos hortifrutigranjeiros) em paralelo
com as ações pedagógicas e administrativas.

REUNIÃO DE FAMÍLIAS E EDUCADORES

N o dia 24/01 aconteceu nossa primeira reunião de famílias e educadores, onde tivemos a oportunidade em
conhecer e receber a todas as famílias, apresentar o nosso projeto acolhimento e as famílias tiveram a
oportunidade em conhecer a equipe pedagógica da unidade escolar;

Nos dias 01, 02, 03 e 04 de dezembro de 2020 realizamos a reunião com as famílias de todos os agrupamentos,
pela plataforma online google meet, foi uma oportunidade de contato direto com famílias e saber como está sendo
a rotina das crianças em casa, foi uma reunião muito válida repleta de emoções e saudades.

PROJETO ACOLHIMENTO

O início do ano letivo ocorreu de maneira acolhedora, recepcionamos nossas crianças de forma amorosa,
passando segurança tanto para as crianças quanto para as famílias criando um ambiente de tranquilidade e alegria,
buscando conquistar diariamente a confiança de cada criança e familiares. Nos primeiros dias, recebemos um
representante de cada família em sala de aula juntamente com as crianças,
oportunizando a esses familiares acompanhar a rotina, assim como a equipe de monitoras, gestoras e professora,
trazendo a essas famílias mais segurança ao deixar seu bem mais precioso aos cuidados de uma equipe praticamente
desconhecida. Nesse início nos preocupamos em sondar e observar as crianças, conhecê-las e criar vínculos, buscando
acalmá-las e trabalhando o emocional das crianças, passando a cada dia a segurança e tranquilidade. A adaptação da
criança faz diferença na forma em como acolhemos
elas e de que forma as famílias deixam seus pequenos na sala, conversamos com as famílias, respeitando os, mas
ajudando ambos, crianças e familiares a lidarem com aquele momento de separação e o quanto é difícil para todos. Nosso
objetivo foi criar uma atmosfera de alegria e segurança.

CONSELHO DE ESCOLA

O Conselho de Escola da CEI Bem Querer Pierre Weil, se reuniu em 04 de fevereiro para a eleição dos conselheiros
de escola com atuação em 2020, reunião para posse dos conselheiros eleitos e a primeira reunião do ano letivo para dar
posse ao novo conselho e tratar assuntos pertinentes ao bom andamento da Unidade os assuntos foram: Importância do



conselho atuante na escola, apresentação e aprovação do Calendário Escolar 2020, entre outros assuntos pertinentes ao
bom andamento da unidade. No dia 21 de fevereiro foi realizada uma reunião extraordinária do Conselho escolar para a
apresentação aos conselheiros da prestação de contas do quarto trimestre de 2019 que foi aprovado pelos mesmos e a
Avaliação Indicadores de Qualidade da Educação Infantil para construção das metas do Projeto Pedagógico da unidade.
No dia 17 de agosto se reuniu virtualmente na plataforma google meet, em virtude do momento da pandemia que não
permite reuniões presenciais, nesta reunião foi apresentado os relatórios de prestação de contas do primeiro trimestre
(fevereiro, março e abril) e segundo trimestre (maio, junho, julho) os quais foram devidamente aprovados pelos
conselheiros, entre outros assuntos pertinentes ao bom andamento da unidade, foi feito a prestação do relatório de entrega
de cestas básicas, hortifruti, granjeiros, Fórmula infantil para 09 crianças de até 11 meses distribuição de kits pedagógicos
para as crianças do agrupamento 3, reforma da cozinha e lactários, instalação do Brinquedo de acessibilidade e sobre o
retorno do trabalho remoto com as professoras e monitoras. No dia 24 de novembro de 2020 foi
realizado pela plataforma google meet em virtude do momento de pandemia, a reunião ordinária do Conselho de Escola
para deliberar os seguintes assuntos: apresentação e aprovação do relatório trimestral do terceiro trimestre (agosto,
setembro e outubro). Avaliação do quadro de metas do projeto pedagógico
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2020 e avaliação dos vídeos realizados pela equipe pedagógica para interação com as famílias.

COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO - CPA

No dia 28 de fevereiro se reuniram nas dependências da unidade escola a comissão própria de avaliação neste
momento foram apresentados os seguintes assuntos: O papel da CPA e seu trabalho, apresentação do calendário escolar
2020 e visita as dependências da unidade escolar para que os conselheiros conheçam a dinâmica do trabalho como um
todo. No dia 17 de agosto em conjunto com o conselho de escola foi realizada a reunião da CPA via plataforma google
meet em virtude da pandemia e a suspensão das atividades presenciais, A comissão acompanhou os relatos das famílias,
profissionais e equipe gestora sobre as demandas para a reorganização dos planos de trabalho do Projeto pedagógico
bem como da unidade educacional para o atendimento a criança e suas famílias. No dia 19 de novembro de 2020,
novamente pela plataforma google meet a comissão se reuniu para a avaliação das metas do Projeto Pedagógico e da sua
reorganização.

3.1.4 - As aprendizagens e conhecimentos construídos por meio das ações educacionais
vivenciadas entre as crianças e adultos nos tempos e espaços educativos

Todo o planejamento e construção de propostas educativas para os diversos tempos e espaços da Unidade Educacional Professor Pierre Weil, aconteceram

presencialmente até 20 de março de 2020. Com a chegada da pandemia e o DECRETO Nº 20.768 de 16 de março de 2020, que a partir do dia 23/03/2020, suspendeu todas

as atividades escolares, por tempo indeterminado, as ações precisaram ser repensadas e foi a partir desta data que houve a necessidade de nos reinventarmos.

Assim, iniciou-se a reflexão sobre a possibilidade de ações educativas para, em paralelo à ação social, que estava sendo realizada desde o mês de abril (com a entrega

das cestas básicas), pudéssemos iniciar um processo de mitigação e chegar até nossas crianças e seus familiares. Para isso, os encontros de formação, realizados

virtualmente, contribuíram para a construção de vídeos educativos e esses foram sendo disponibilizados para as crianças e seus familiares, através da rede social - Facebook,

da instituição.

Sabemos que toda a situação vivenciada provocou uma mistura de sentimentos entre todos nós, educadores do Município , do Estado, do Brasil e do mundo, porém, muitas

reflexões, buscas para a construção de novos saberes, se deram e cada equipe, de acordo com as singularidades de cada Unidade Educacional procurou fazer o seu melhor

para promover a mitigação e a transcendência dessas ações.

Dessa forma, as ações educativas que foram planejadas para acontecerem ao longo de todo o ano letivo de 2020, nos diversos espaços e tempos do CEI Bem Querer

Professor Pierre Weil, precisaram ultrapassar os muros da escola, onde utilizamos os recursos digitais, do nosso alcance, para a realização das ações educativas e podermos

de alguma forma, minimizar todas as adversidades que o ano letivo nos trouxe.

Relatório das experiências vivenciadas e desenvolvidas

Os agrupamentos I, constituído por três turmas, se deu num trabalho voltado a rotina diária,tendo como o eixo gerador dos projetos se fundamentou na premissa: “Criança,
conhecimento em construção” ,iniciando o ano letivo com o “ Projeto Acolhimento” onde recebemos os pais em sala de aula juntamente com seus filhos, oportunizado a

esses pais acompanhar a rotina, assim como a equipe de monitoras, gestoras e professora, trazendo a essas famílias mais segurança ao deixar seu bem mais precioso aos

cuidados de uma equipe praticamente desconhecida, em sala de aula essas famílias foram

recebidas com muito carinho, e atividade como :realizadas rodas de músicas, brincadeiras com a caixa de música, atividades com bolas, e passeios pela unidade , realizamos

também gincanas e atividades onde trabalhamos a identidade e autonomia, envolvendo os pequenos a reconhecer sua própria imagem. Em seguida demos início ao Projeto
pequeninos e os tesouros a descobrir, explorando o meio e os espaços onde as crianças estão inseridas, de uma forma lúdica e prazerosa com atividades que pudessem



acolher as crianças com o objetivo de despertar o carinho, afeto e a imaginação das crianças, entre monitoras, professora e os colegas. Os agrupamentos II constituídos por

seis turmas, no primeiro trimestre do ano de 2020 desenvolveu os “Projeto Família e escola de mãos dadas”, resgatando valores se fazendo necessário para não só

trazermos a confiança dos pais para a escola como também a confiança das próprias crianças que visam entender que a vida é um processo de continuidade do passado e do

presente, desenvolvendo valores diante de suas características individuais em relação ao outro. Neste período demos início também ao Projeto anual de Curiosidades esse

projeto teve como objetivo realizar passeios pela unidade, pesquisas, entrevistas e vivências que contribuíram para o despertar

da curiosidade e de experiência que possam enriquecer ainda mais nessa faixa etária. Na educação infantil é importante desenvolver o senso crítico, o interesse por investigar,

explorar o meio em que está vivendo afim de que as crianças possam interagir e compartilhar experiências vivenciadas. O trabalho pedagógico do agrupamento III foi

desenvolvido em salas ambientes, com o objetivo de desenvolver as múltiplas linguagens através de brincadeiras, jogos, utilização de brinquedos e outros, ampliando as

possibilidades de expressão e construção dos saberes, oferecendo ás crianças o tempo, o espaço e o olhar necessário para a aprendizagem, desenvolver e valorizar as

habilidades de autonomia, observação, análise e experimentação entre outros, portanto, todas as salas foram organizadas de acordo com os eixos: Linguagem, Raciocínio

Lógico, Ciências e Artes, onde se trabalhou o
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lúdico, diversificando os materiais em diversos tempos e espaços em uma relação criativa e inovadora. Iniciamos o Projeto “Eu, família e Sociedade” o qual teve como

objetivo valorizar, respeitar, aceitar construtivamente as diferenças existentes (identidade). Tornando significativo o trabalho de todos no ambiente escolar e familiar fazendo-se

necessária a construção de novas relações para fundamentar o respeito mútuo, dentro do contexto no qual a instituição escola está inserida. O projeto permitiu que as crianças

conhecessem sua própria história familiar, regras de convivência, interação, afetividade, hábitos e emoções no ambiente escolar.

Os espaços internos de uso comum são os seguintes: Sala Multiuso, Casa de Boneca, Pátio, Refeitório infantil, parques externos, quiosque, salas de aula, banheiros.

As salas ambientes são organizadas em sala de linguagem, ciências/matemática e artes. Os parques auxiliam no processo de ensino aprendizagem através brincar, explorar,

criar e pensar criticamente. O quiosque pôde ser usado para diversos fins. O refeitório e o lactário foram espaços proporcionados para que a criança tenha experiências e

autonomia.

O trabalho de Educação Especial foi desenvolvido com base na observação e avaliação pedagógica de todas as crianças da Unidade com o intuito de avaliar áreas

específicas de cada criança dentro de suas particularidades e níveis de idade. Paralelamente ao trabalho de observação, a professora de Educação Especial atuou junto aos

professores como parceria nos casos de inclusão na Unidade.

Além dos projetos desenvolvidos em cada agrupamento realizamos coletivamente os projetosSexta em Cena: com objetivo que as crianças se apropriem e ampliem

seus conhecimentos, linguísticos, artísticos e estéticos; Aniversariantes do Mês: tendo como objetivo principal um momento de alegria e interação entre todos os

agrupamentos e Semanas Educativas Feira das Profissões: tendo como objetivo desenvolver a linguagem oral e escrita, conhecer os diferentes tipos de profissões, suas

funções e a importância delas na sociedade; Meio Ambiente: água e dengue: o objetivo foi

oferecer a as crianças a importância de se preservar o meio ambiente, reconhecer atitudes adequadas e inadequadas para o meio ambiente. Água: A importância de preservar

a água e estimular a curiosidade natural da criança. Na semana Educativa da Dengue adaptamos para a realidade em que estávamos vivendo no momento, com a chegada da

pandemia do Covid-19 passando orientações as crianças de prevenção e cuidados de higiene contra a contaminação do vírus. Semana do brincar: Promover durante a

semana da criança atividades variadas e interessantes, visando a dar a criança oportunidades de lazer e atividades educativas, essa semana educativa se deu por meio de

gravações de vídeos que foram compartilhados as famílias por meio de redes sociais.

Com a chegada da pandemia do novo CORONAVÍRUS atingiu a todos, mudando não somente a rotina das famílias, mas também de instituições, projetos e planos

exigindo mudanças e adaptações de grande amplitude. Com isso o CEI Bem Querer Professor Pierre Weil em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, manteve seu

atendimento administrativo com a comunidade escolar, com todos os protocolos de higienização, distanciamento e todo acesso foi controlado por meio de agendamentos que

foram realizados via telefone e whatsapp da unidade.

Neste período mantivemos a distribuição de cestas básicas, hortifrutigranjeiros e kits de livros para os agrupamentos II e III.

No início do mês de setembro realizamos as gravações de vídeos elaborados pelas professoras com apoio das agentes educacionais, conforme a carta de princípios e

resolução SME 006 de 1 de setembro de 2020, com intuito de aproximação mesmo que de forma virtual , com isso crianças e familiares tiveram a oportunidade de rever a

equipe educacional, interagir, rememorar e compartilhar músicas, saberes e brincadeiras que antes eram realizadas em sala de aula.

Neste contexto, foram planejadas pelas professoras sobre orientação e apoio da gestão escolar atividades pensadas, baseadas nos projetos e de acordo com a faixa

etária dos agrupamentos, com o objetivo principal de efetivação do vínculo entre escola e famílias, por meio das postagens de vídeos semanais e por agrupamentos em nosso

Facebook institucional.

Realizamos no dia 11 de dezembro o nosso Drive Thru de despedida para as crianças que ingressarão para o ensino fundamental em 2021o, encontro mobilizou pais e

alunos da Educação Infantil. Os pais levaram os alunos até a escola. Deram uma paradinha rápida na porta da escola, aproveitaram para tirar fotos e receberam algumas

lembrancinhas e atividades. Durante o encontro foram adotadas as recomendações da Organização Mundial de Saúde.

3.2 - Estratégias para avaliação do Projeto Pedagógico do ano em curso

Avaliação do projeto pedagógico é um instrumento importantíssimo no processo educativo, desta forma o CEI Bem
Querer Professor Pierre Weil, proporcionará ferramentas para que todos os envolvidos na Unidade Educacional participem
dentro do seu coletivo: Formação entre pares com a equipe de professores; Formação entre pares com a equipe de
agentes de educação infantil; Reunião Pedagógica e Avaliação Institucional - RPAI e/ou através de instrumentos ou
mecanismos criados para avaliação.



Sabemos que o ano letivo de 2021, iniciou de forma diferente do ano letivo de 2020. No ano anterior, iniciamos de
forma presencial e terminamos de forma remota. Já no ano de 2021, iniciamos de forma remota e acreditamos que
terminaremos de forma presencial. Portanto, as estratégias para a avaliação do projeto pedagógico do ano em curso,
podemos dizer que já vem sendo construída desde o final do ano letivo de 2020, onde nos foi exigido um repensar de
todas as práticas e formas para promovermos as ações educativas, assim como, avaliá-las.
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Dessa forma, a proposta para o ano em curso é realizarmos uma avaliação contínua do planejamento semanal, mensal
e finalizarmos com a avaliação do ano letivo. Isso se dará através de observações e registros das ações educativas
construídas e propostas para as crianças nos diversos contextos, considerando o inicial, que ainda é o de pandemia
presente em nossa rotina e posteriormente o presencial, pois acreditamos que ocorrerá ao longo do ano.

O feedback das famílias e da equipe gestora e pedagógica, também nos diversos tempos e espaços que teremos ao
longo do nosso ano, será um importante termômetro para (re) avaliarmos as ações e os projetos de maneira geral.

Para as famílias, equipe de funcionários, membros dos colegiados, pretende-se apresentar formulários digitais e/ou
questionários, durante as formações entre pares, as RPAIs e as reuniões dos colegiados (Conselho de Escola e CPA),
tendo como base os indicadores de qualidade e o cotidiano escolar.

Assim, a Avaliação Institucional será realizada de forma participativa como processo contínuo e democrático pelo
qual a Unidade Educacional utilizará como avaliação do desenvolvimento do Plano Pedagógico e funcionamento
organizacional, baseados no princípio da gestão democrática, visando ao aperfeiçoamento da qualidade da educação
ofertada pela Unidade.

São objetivos específicos da Avaliação Institucional:

I - avaliar o processo ensino-aprendizagem desenvolvido;
II - explicitar as diferentes responsabilidades e corresponsabilidades no cumprimento da obrigação social de ofertar uma
educação de qualidade;
III - construir um campo transparente, integrador e ético de inter-relacionamento para a efetividade do processo de
educação de qualidade; e
IV - articular o caráter formativo da avaliação, no decorrer do processo, visando ao aperfeiçoamento dos profissionais que
atuam no CEI e à qualificação dos atos administrativos, do processo de tomada de decisões e da participação das crianças
e das famílias.

A Avaliação Institucional no CEI compreende duas dimensões:

I - a interna, que corresponde à autoavaliação da escola, a cargo da comunidade escolar; e II - a externa, que
corresponde ao acompanhamento sob responsabilidade do NAED.

O Plano de Avaliação Institucional se dará como suporte para a identificação e avaliação das metas a serem alcançadas
durante todo ano letivo, através dos Indicadores da Qualidade na Educação Infantil, que segundo o COMUNICADO SME
Nº 154/2011 (publicado no D.O 18/11/2011) deve ser um processo reflexivo e coletivo das práticas e deve ocorrer no
âmbito in- terno da instituição, discutido e elaborado por todos, a partir do conhecimento da realidade da comunidade, com
objetivos que se quer atingir com as crianças e os principais meios para alcançá-los num processo de qualidade
negociada.

Os Indicadores de Qualidade da Educação Infantil serão utilizada também como ferramenta para a avaliação da estrutura
e funcionamento da Unidade, garantindo que a criança esteja num ambiente seguro e adaptado de acordo com suas
necessidades. Essa avaliação se dará com toda a comunidade e no diálogo com os colegiados.

Os indicadores apresentam a qualidade da instituição de educação infantil em relação a importantes elementos de sua
realidade: as dimensões.

As Reuniões Pedagógicas de Avaliação Institucional (RPAI's) têm o papel de desenvolver e implantar um sistema avaliativo
participativo que permite obter dados confiáveis sobre o desempenho do projeto pedagógico da unidade educacional, com
o objetivo de qualificar as suas ações de planejamento avaliando as metas definidas. Através da mobilização e participação
da comunidade na avaliação temos uma qualidade da instituição de educação infantil, maiores ganhos para as crianças,
para a sociedade e para a educação brasileira. Por isso, é muito importante que todos os segmentos da comunidade sejam



convidados a participar.

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

As reuniões serão programadas segundo as Diretrizes para a organização do Calendário Escolar da Rede Municipal de
Ensino de Campinas que são reuniões trimestrais, com a participação do coletivo da escola e da comunidade escolar. A
unidade educacional, de acordo com sua Proposta Pedagógica, elaborou e apresentou um Plano de Ação, resultado dos
problemas identificados na Avaliação Institucional (pontos fortes e fracos), na perspectiva de superá-los ou fortalecê-los. O
Plano de Ação, portanto, é mais amplo que os indicadores (ou objetivos) de aprendizagem. Mais amplo no sentido de que
revela/trabalha os aspectos institucionais da unidade educacional, tais como as relações com a comunidade, a cultura
organizacional, as condições infraestruturais, entre outros.

Assim, a avaliação na Educação Infantil é considerada intrínseca ao processo educativo. Logo, essa avaliação realizada
com cada criança individualmente é durante todo o ano letivo permitindo ser contínua e processual, através de observação,

fotos, registros, diário de campo e de classe, painéis, portfólios, sem objetivo de seleção, promoção ou classificação
(MEC,2009). As docentes também tem como base para

avaliação dos registros escolares na Educação Infantil, a resolução CME nº 01/16, devendo garantir experiências com as
crianças que envolvam:

I - relações sociais e culturais da criança com a vida e com o mundo, que incluem diferentes gêneros textuais e formas de
expressão - corporal, gestual, verbal, plástica, dramática e musical; II - vivências narrativas de apreciação e interação,
individual e coletivamente, com a linguagem oral e escrita, em meio a diferentes suportes e gêneros textuais orais e
escritos, no contexto das práticas sociais;
III - relações quantitativas, medidas, formas e orientações espaço temporais a partir de contextos significativos que

recriam as práticas sociais da vida da criança, da família, dos educadores e da comunidade;
IV - relações com variadas formas de expressões artísticas: música, artes plásticas e gráficas, cinema, fotografia, teatro,

literatura e dança;
V - vivências éticas e estéticas com outras crianças e grupos, dialogando com a diversidade humana, social e cultural;
VI - promoção de vivências com o conhecimento e a cultura, que explorem e estimulem a socialização entre sujeitos e
grupos, por meio de uma educação integradora e inclusiva que responda às necessidades educacionais de todas as
crianças de diferentes condições físicas, sensoriais, intelectuais e emocionais,
classes sociais, crenças, etnias, gêneros, origens e contextos socioculturais e espaciais, que se entrelaçam na vida social;
VII - interações que permitam a autonomia da criança no pensar e fazer com o outro, no cuidado pessoal, na
auto-organização, na saúde, nutrição e bem-estar;
VIII - relação com o mundo físico e social, considerando o conhecimento da biodiversidade e a necessidade de sua
preservação para a vida, no cuidado consegue, com o outro e com a natureza; IX - interações com as manifestações e
tradições culturais, especialmente as brasileiras e X - uso de recursos tecnológicos e midiáticos articulados a práticas
sociais que ampliem as vivências das crianças com o conhecimento e a cultura.

Sob esse âmbito de avaliação e registro do cotidiano (enquanto atendimento presencial às crianças), é realizado um
relatório individual de cada criança, na qual apresentamos às famílias trimestralmente na RFE (Reunião de Família e
Educadores), chamado de relatório de desenvolvimento da criança. No entanto, é importante ressaltar que no contexto de
pandemia, onde as interação e as propostas de ações educativas ocorrem de maneira remota, os registros e avaliações
também acontecerão, porém considerando as adequações necessárias ao contexto.
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4.1 - Plano de ação pedagógica do CEI

Acolhimento das famílias e crianças no ambiente escolar e escuta ativa das famílias, crianças e equipe educativa
quando ao social e o contexto que ela está inserida.

Meta(s) definida(s)
Elaboração de um Projeto Pedagógico que organize as ações educacionais resultantes da reflexão e interação
de um coletivo de educadores, crianças e famílias, no movimento de pensar e fazer com o outro, com o
conhecimento e com a cultura.

Ação(ões)s para o cumprimento da(s) meta(s)
Roda da conversa obedecendo às regras de distanciamento social; criação de gestos corporais e
musicalização.
Propor um acolhimento onde o ambiente escolar não perca seu encantamento, com a escuta da criança,
famílias, colaboradores e comunidade, revendo os espaços do ambiente escolar no decorrer do ano letivo.
Compor o Conselho de Escola do ano letivo, através de eleição, buscando a participação das famílias e equipe
educativa, propondo reuniões já estabelecidas em Calendário Escolar ou quando necessário;
Realizar um questionário avaliativo através do google forms para pesquisa junto à equipe educativa (equipe
gestora, professores, agente de educação infantil e equipe de apoio), famílias e os colegiados (Conselho de
Escola e CPA – Comissão Própria de Avaliação), com objetivo de avaliar o trabalho realizado e verificar as
condições de saúde diante do momento de pandemia. Realizar Reuniões de Famílias e Educadores de acordo
com as orientações da SME-Secretaria Municipal de Educação (de maneira remota, utilizando a plataforma digital
google meet) e sempre que necessário atender as famílias no ambiente escolar de forma individual e seguinda as
orientações de distanciamento conforma o caderno 6 da DEVISA, diante do momento de pandemia que estamos
vivendo.
Proporcionar as famílias palestras envolvendo parcerias intersetoriais, como: Posto de saúde, Vigilância

sanitária, Guarda Municipal, EMDEC, Conselho Tutelar, Nutrição/CEASA, entre outros... (seguindo as orientações da
DEVISA devido o momento de pandemia que estamos vivendo.) -Propor Formações entre pares envolvendo a equipe
de professores e agentes de ed. infantil, visando à concepção da infância, criança e educação infantil, baseados nos
documentos, Diretrizes Nacionais e Municipais, Caderno Temático e BNCC, já pensado no Plano de Formações.
Principal(is) responsável(is) pela(s) ação(ões)

Equipe Educativa (equipe gestora, professores, agentes de educação infantil e equipe de apoio),
Comunidade Escolar, Crianças, famílias e colegiados.

Indicador(es) para monitoramento da(s) ação(ões)
Escuta e acolhimento da diversidade de opiniões e sugestões dos diversos coletivos na construção de uma
proposta educativa que tenha como foco a criança;
Construção de Propósitos educativos que contemplem as características e/ou necessidades da comunidade
atendida;
Elaboração de Planos de Ensino específicos de cada turma em consonância com os propósitos educativos,

as características do grupo de crianças e que revele intencionalidades pedagógicas definidas pelos educadores,
na relação com o pensar e fazer com as crianças e suas famílias. Cronograma da(s) ação(ões) planejada(s)

Durante o ano letivo

Proporcionar ações educacionais que garantam o desenvolvimento integral das crianças, que contribuam para o processo
de construção dos diversos saberes, respeitando as singularidades e garantindo espaços e tempos para a inclusão de
todos.

Meta(s) definida(s)
Promoção de uma educação integradora e inclusiva, de qualidade social, voltada para a vida na sociedade e
na cultura, tendo em vista o papel da escola na disseminação e produção de conhecimentos.

Ação(ões)s para o cumprimento da(s) meta(s)
Projetos e ações educativas envolvendo as familiares e comunidade. (utilizando como recurso as
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