
Prefeitura Municipal de Campinas
Secretaria Municipal de Educação

(Versão on-line: https://pponlinesme.campinas.sp.gov.br)

ADENDO DO PROJETO PEDAGÓGICO

E0861 - CEI NAVE MÃE CÉLIA APARECIDA JORDÃO VELARDI
GASPAR

Redação 2018



Prefeitura Municipal de Campinas
Secretaria Municipal de Educação

http://pponlinesme.campinas.sp.gov.br
Pág.: 2/115

14/05/2019 às 13:48:32

1 - Caracterização da Unidade Educacional e seu entorno.

1.1 - Identificação da Unidade Educacional.

Identificação da Unidade Educacional:

Nome: CEI Célia Aparecida Jordão Velardi Gaspar.1.

Numero da Portaria de Autorização de funcionamento: Regimento em andamento2.

Endereço: Rua Nadalino Colombini – Residencial Porto Seguro3.

CEP: 13057-1304.

Telefone: (19) 3224-80185.

Endereço Eletrônico: diretoriaportoseguro@anabrasil.org6.

Horário de funcionamento das 7h as 18h turmas integrais (AGI e AGII) e das 07h as 11h (parcial manhã) e7.
das 13h as 17h (parcial tarde)

LEI Nº 15.013 DE 25 DE MAIO DE 2015. DENOMINA CELIA APARECIDA JORDÃO VELARDI GASPAR
A NAVE MÃE DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL PORTO SEGURO, MUNICÍPIO DE CAMPINAS. A
Câmara Municipal aprovou e eu, Prefeito do Município de Campinas, sanciono e promulgo a seguinte Lei: Art. 1º
Fica denominada CELIA APARECIDA JORDÃO VELARDI GASPAR a nave mãe localizada entre as Ruas 10,
08 e 11, no Loteamento Residencial Porto Seguro, no município de Campinas. Art. 2º Esta Lei entra em vigor na
data de sua publicação. Campinas, 25 de maio de 2015 JONAS DONIZETTE Prefeito Municipal.

COMUNICADO SME 93/2015 A Secretária Municipal de Educação, no uso de suas atribuições,
CONSIDERANDO a Resolução SME nº 13/2014, de 03 de outubro de 2014, que dispõe sobre as diretrizes e as
normas para a política de atendimento à demanda de Educação Infantil e a realização do planejamento anual para a
organização dos Agrupamentos e das turmas, do cadastro e da matrícula das crianças nas unidades municipais, para
o ano de 2015; CONSIDERANDO a necessidade de dar transparência e publicidade ao processo de cadastro de
demanda para a nova Unidade Educacional CEI Nave-Mãe Célia Aparecida Jordão Velardi Gaspar, localizada na
Rua Nadalino Colombini, s/nº, Residencial Porto Seguro, NAED Sudoeste. COMUNICA : 1. O cronograma de
Cadastro Inicial específico para esta unidade educacional, conforme os procedimentos previsto na Resolução SME
13/2014. PERÍODO / DATA ATIVIDADE DE 08 À 23/06/2015 PERÍODO DE CADASTRO INICIAL 01/07/15
DIVULGAÇÃO DA LISTAGEM RESULTANTE DO CADASTRO INICIAL 24/06/15 INÍCIO DO CADASTRO
CONTÍNUO
2. Os pais ou responsáveis das crianças classicadas deverão aguardar correspondência oficial para a realização das
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matrículas.
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1.2 - Histórico da Unidade Educacional.

O Residencial Porto Seguro é um bairro planejado, localizado na região Sudoeste de Campinas tendo
no seu entorno os bairros Vida Nova I e II, Residencial Campina Verde, Mauro Marcondes e Vila União
da Vitória.

Este bairro foi planejado visando beneficiar mais de 140 famílias removidas de áreas de risco em
Campinas com renda mensal de zero a três salários mínimos, de um total contratado para o município
junto ao programa Minha Casa Minha Vida (MCMV) de 7.540.

Todas as casas possuem a mesma planta e metragem. O empreendimento foi construído em um
terreno particular, antes considerada uma fazenda e foi comprada pela construtora HM Empreendedora.

O Bairro é constituído por cerca de 710 casas, um condomínio de prédios da CDHU( Companhia de
Desenvolvimento Habitacional Urbano), um play ground.

Em relação ao comércio local, o mesmo tem se estabelecido na avenida principal que fica na entrada do
bairro.

O bairro foi entregue com saneamento básico e energia elétrica, asfaltado e com hidrantes espalhados
em algumas esquinas do bairro. Em frente de todas as casas foram plantadas pela construtora árvores.
Foi instalado pela SANASA um reservatório para tratamento da água do bairro onde permanecerá por
quatro anos, depois será retirado e funcionará normalmente como os outros bairro.

Estava previsto em contrato a entrega das chaves aos proprietários em agosto de 2010, mas a
construtora acabou atrasando a obra por causa da liberação da prefeitura para a construção da ponte
que iria interligar com o outro bairro, conforme estava na planta, e com esses acontecimentos as casas foram
entregues aos seus respectivos proprietários no início de 2012.

Na primeira remessa de entregas das chaves foram liberadas 400 casas aos donos.
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Até o ano de 2015 estavamem funcionamento seis locais para comércio, sendo uma padaria, duas lanchonetes, uma casa de matérias elétricos
e de construção, um salão de beleza e um Buffet para eventos, uma linha de ônibus articulado da linha 136 para atender o bairro. Hoje vários
pontos informais nas próprias casas residenciais foram abertos como venda de doces, caldos, salgados, salões de cabelereiras, um centro de
treinamento para motos da Auto Escola Glicério e uma Igreja Universal.

Visando atender uma demanda educacional dos bairros já existentes no entorno e do próprio bairro Porto Seguro, que agora começa a crescer
e receber seus novos moradores, a Prefeitura de Campinas e a SME iniciam os projetos de construção da unidade de educação infantil no
bairro.

Esse projeto foi elaborado em parceria com a líder comunitária do bairro Porto Seguro, a qual desenvolve um trabalho de parceria e
interlocução entre o público e a comunidade.

Após 8 meses de investimentos e construção, em 15 de Julho do ano de 2015, foi inaugurada a unidade educacional CEI Célia Aparecida
Jordão Velardi Gaspar, com uma proposta inicial de atendimento a 292 crianças, sendo 112 do Agrupamento I, 150 do Agrupamento II e 60
do Agrupamento III.

Na inauguração contamos com a presença de várias secretarias da prefeitura, da nossa secretária.
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O CEI Célia Aparecida Jordão Velardi Gaspar recebeu o nome em homenagem a Célia Aparecida
Jordão Velardi Gaspar que nasceu na cidade de Campinas �m 22 de junho de 1954. Formada em
Serviço Social pela PUCCAMP Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Em 1978 iniciou como
funcionária pública da Prefeitura Municipal de Campinas, com ênfase na área de educação

infantil.
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De 1978 1986 trabalhou na Secretaria Municipal de Promoção Social atuando no apoio urbanização
deocupações em parceria com Faculdade de Arquitetura da PUCCAMP prestando assessoria diversas
associações de moradores, com destaque para Bairro Jardim Paranapanema. Coordenou Projeto
"Escola do Trabalho" de prevenção à violência formação na área de esportes junto crianças seus
familiares. De 1983 1986 foi supervisora de Estágio em Metodologia do Serviço Social da Faculdade de
Serviço social da PUCCAMP. Nesta época também fez mestrado pela Faculdade de Serviço Social da
PUC de São Paulo. Durante os anos de 1985 1987 foi assessora de projetos comunitários da Secretaria
Municipal de Educação, incentivando participação da família da comunidade junto às escolas
municipais, culminando com criação do Conselho Central das associações de Pais Mestres.

Entre 1987 1989 organizou diversos eventos.e campanhas do Fundo de Solidariedade do Município de
Campinas. De 1990 2004 trabalhou na Coordenadoria de Educação, estabelecendo práticas transformadoras engajadas no
compromisso da iDclusão social através de ações de caráter político-pedagógico-organizacional. Nesse período promoveu
divulgação do Estatuto da Criança do Adolescente através de um projeto de Prevenção Violência Formação sobre os Direitos
Deveres nüma ação conjunta entre famílias. especialistas, entes públicos comunidade local.

Implementou interdisciplinaridade entre profissionais de diferentes setores para melhor aproveitamento dos equipamentos
sociais, educacionais, de saúde, de cultura, de esporte lazer do município. Prestou assessoria às Unidades de Educação
Infantil na realização do Cadastro Único para Matrícula nas EMEls CEMEls, caracterizando população atendida de acordo com
perfil das escolas do Município. Foi defensora contumaz da inclusão do período Integral para Educação Infantil, juntamente
com sua grande amiga durante toda sua vida profissional, Marilza Camillo, sempre argumentando sobre as sérias
consequências advindas da ociosidade da falta de cobertura escolar nessa faixa etária. Mesmo após aposentar-se do serviço
público em 2006, manteve seu ofício trabalhando junto as entidade Dias da Cruz e à Instituição Seareiros. Casada com José
Eduardo Gaspar, mãe de Isabela Gabriela, trabalhou intensamente em favor da educação direitos sociais da população
campineira, até seus últimos dias, mostrando através de sua postura personalidade que, seja na família, no trabalho ou na
sociedade em geral, podemos fazer diferença. Faleceu aos 60 anos em 22 de dezembro de 2014. Deixou saudades boas
lembranças todos que tiveram o privilégio de sua companhia. Célia, com sua perseverança, garra inconformismo escreveu em
cada escola bairro pelos quais passou uma doce lembrança eesperança de um futuro melhor para educação infantil.

No ano de inauguração da unidade não atendemos a demanda total de Agrupamento III, pois como o ano letivo iniciou-se em
Agosto, muitos pais optaram por não transferir seus filhos que já estavam matriculados e frequentando outras unidades do
entorno, o que causou uma adesão pequena ao período da manhã deste agrupamento e com este fato foi necessário, após
diálogos com a SME, fechar temporariamente a turma do AGIII da manhã e transferir as 6 crianças matriculadas neste período
para o período da tarde, após autorização das famílias.

Depois do inicio das atividades percebemos que não estava acontecendo um avançono desenvolvimento de algumas crianças
no Agrupamento I, ao contrário, estavam regredindo como voltar a engatinhar, bloqueio na aquisição da fala, aumento na
agressividade. Após essas observações serem comprovadas, avaliamos que as crianças que estavam apresentando este
quadro eram as crianças com faixa etária próxima a completar 2 anos e a convivência com bebês na faixa etária de 4 meses a

1 ano não estava sendo satisfatória e com o remanejamento dessas crianças para o Agrupmento II viria a
proporcionar um desenvolvimento globar maior.
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Após autorização e entendimento também desta necessidade pela Coordenadoria de Educação Básica, fizemos o
remanejamento de 29 crianças para o Agrupamento II, onde após relatório de avaliação das professoras e monitoras
e também dos familiares, foi constatada uma evolução no desenvolvimento global da criança e até no
relacionamento social das mesmas foi identifiaca melhora.

Para o ano de 2016 nossa proposta de atendimento inicial foi de294 crianças até 339, mas finalizamos o ano com
um atendimento de 308 crianças, sendo 96de AGI, 152AGII e 60 de AGIII. No final deste ano houve uma
reorganização das turmas para 2017 devido a alta demanda de vagas para o AGIII,92 criançasmoradores dos
bairros Vida Nova 1, Vida Nova 2, Vila Vitória e Mauro Marcondesforam transferidas para as unidades CEI Mauro
Marcondes, CEI Dulcinéia Bitencourt e CEI Bem Querer Darcy Ribeiro, as quais tinham vaga para atendimento
desta demanda e em nossa unidade somente serãoatendidas, para 2017 no AGIII, as que residem no Residencial
Porto Seguro, área de abrangência da nossa unidade para este agrupamento.

Para 2017 houve o fechamento de uma turma de AGI e a necessitade para atender a demanda de AGII a criação de
mais uma turma deste agrupamento, totalizando 2 turmas de AGI, 6 de AGII e 2 de AGIII. Aproposta de
atendimento será, inicialmente, de 296 e atualmente nosso atendimento está em 59 de AGI, 174 de AGII e 59 de
AGIII.
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1.3 - Características socioeconômicas e culturais da Unidade Educacional e seu entorno.

No ano de 2018 temos um atendimento:

POR ETNIA

RESTRIÇÃO ALIMENTAR:

ZONA DE RESIDÊNCIA
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Muitas familias não possuem emprego formal, fazendo de sua principal renda o emprego informal através de venda
de produtos no próprio bairro como bolos em pote, lanches caseiros, caldos, pequenas costuras e consertos, entre
outros.

Continuamos o trabalho em 2018 com as demandas do RPAI com os Indicadores de Qualidade da Educação
Infantil. Além da pesquisa de satisfação, também elaboramos uma pesquisa com dados sócio-econômicos e de
campo para melhor conhecer nossa comunidade e poder planejar dentro das necessidades e planejar o ano dentro
desta realidade, mas ainda estamos na contagem e avaliação desses dados e no momento não temos exatidão para
registro.

Desde o ano de 2015 percebemos a necessidade de alterar nosso formato de projeto pedagógico, basenado-o em
datas comemorativas, desde que em conformidade com as diretrizes educacionais da SME-Campinas,que
costumeiramente já faz parte da realidade da comunidade, pois a mesma se pronunciou solicitando a
"comemoração". Portanto, para o ano de 2018, iniciamos em Janeiro nosso planejamento anual com a equipe de
docentes juntamente com a equipe gestora partindo deste pressuposto e planejamos nosso ano pedagógico dentro
desta proposta e no mês de Março iniciamos com a Semana da Mulher, conforme contemplará os planos de aula e
finalizaremos o projeto com a organização de um Chá da Tarde para as mulheres da comunidade e uma palestra
sobre a Valorização da Mulher com uma advogada da família.
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1.4 - Ações intersetoriais em que a escola está envolvida.

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

Em 2018, visando à aproximação da Guarda Municipal de Campinas com a comunidade do entorno da unidade
escolar, será desenvolvido o PROIN- Projeto de Integração – que tem por objetivo contribuir para a construção de
uma cultura de paz, desenvolvendo propostas que priorizem a juventude, fundamentadas no exercício da cidadania
e concebidas a partir de conceitos como solidariedade e companheirismo, mostrando a Guarda Municipal como
amiga e protetora da sociedade campineira.

As ações agendadas, em encontro com a nossa proposta pedagógica,são:

12/06 - Apresentação do PROIN para os docentes no momento do TDC semanal;
01/08 - Palestra para pais e comunidade com o tema: "Criando filhos nos dias de hoje".
18/09 - Teatro de fantoches para as crianças com o tema Meio Ambiente;
27/09 - Devolutivca as crianças dos desenhos desenvolvidos como forma de registro a partir da apresentação
do teatro de fantoches.

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

Em 2017, dentro da semana educativa da posse de animais com responsabilidade, aconteceu a apresentação do Dog
Show em nossa unidade educacional, onde as crianças e a família puderam participar de como os cães são treinados
para dar segurança e proteção à população.

Posto de Saúde União dos bairros

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

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

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

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

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

Também temos uma parceria com a unidade de saúde para o atendimento das crianças que apresentam algum
problema de saúde e que necessitam de uma avaliaçãoimediatapara poder permanecer no ambiente escolar sem
risco de contágio. As crianças que na entrada do período escolar estão apresentando alguma irregularidade, a
direção as encaminha junto com seu responsável até ao posto de saúde para que a equipe médica avalie sua
permanência ou não na escola no período de tratamento. Com esta parceria temos diminuído muito os casos de
contágio no ambiente escolar.

Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Novo Tempo

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

A unidade educacional trabalhará em parceria com o CRAS frequentando as reuniões mensais junto com os
especialistas da região (pediatras, assistentes sociais, psicólogos e representantes do Conselho Tutelar) onde são
apresentados os casos que requerem atenção da comunidade escolar e sãoarticuladas propostas de atendimento
entre os pares visando encaminhamentos pertinentes para a uma possível solução.

Vigilância Sanitária Região Sudoeste

Para o ano de 2018, teremos a parceria com a Vigilância Sanitária da Região Sudoeste em concomitância com o
desenvolvimento de nossos projetos, onde a equipe apresentará e reforçará, através de dois teatros, a importância
do cuidado com o meio ambiente e a dengue.

Programamos a apresentação dos teatros:

"Reciclagem" na data de 06/09
Fantoches "Não pode jogar lixo no chão" na data de 05/07
"Esse mosquito" na data 05/07
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1.5 - Infraestrutura predial, recursos físicos e materiais/equipamentos

Dos recursos físicos e materiais permanentes, a Unidade Educacional possui:

a) espaço destinado à área administrativa composto de:

uma secretaria organizada com armários, arquivos, mesas, cadeiras,computador, impressora, aparelhos de
telefone e neste mesmo espaço é utilizado para o atendimento aos pais e responsáveis;

Sala da coordenação com mesa de escritório, computador, aparelho telefônico, mesa de reuniões, estante de
ferro e armário com porta dupla de ferro com prateleiras;

Sala da direção com 01 computador, aparelho telefônico, armário, mesa de escritório, mesa de reunião e
cadeiras;

Almoxarifado com armários em ferro com portas duplas e prateleiras e estantes de ferro com prateleiras;

Dois banheiros

b) espaço interno uso comum:

Sala Multiuso: este espaço localizado na entrada do estabelecimento anteriormente era projetado para
realização de atividades diversas como: projeção de filmes, ou vídeos, espaço para biblioteca com acervo de
livros para empréstimo e de consulta dos educadores, mas com a necessidade de atender a grande demanda
do AGIII e nos adequar à Lei nº 12.796, que, alterando a LDB 9.394/96, torna obrigatória a oferta gratuita de
educação básica a partir dos 4 anos de idade, este espaço foi transformado também em sala de aula composta
por mesas e cadeiras escolares, mesa para professor, armários de aço e também em uma brinquedoteca
coletiva que ganhamos em doação da empresa Matel no ano de 2015.

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 e num espaço reservado a leitura de livros infantis e contação de
histórias.

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 pátio
vários brinquedos são distribuídos no espaço e formando um playground. Pensando em dias de intempéries
as crianças poderão usufruir deste espaço coberto com segurança e conforto.
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Cozinha equipada e despensa;

Refeitório infantil;

02 lactários com cadeirões para refeição dos bebês;

Refeitório de funcionários equipado com mesas, cadeiras, microondas, geladeira, bebedouro de água
potável;

01 parque externo com brinquedos diversos;

01 Quiosque;

08 salas de aula sendo 04 salas adaptadas para bebês, com lavatórios e banheiros adaptados;

02 banheiros adultos adaptados para portadores de necessidades especiais;

02 banheiros infantis para portadores de necessidades especiais;

Área externa com gramado.
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1.6 - Quadro das salas de aulas com os respectivos horários de ocupação de cada turma.
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1.7 - Profissionais que atuam na Unidade Educacional - quadro (s) geral (ais) reunindo jornada, horários e
formação.

1.7.1 - Quadro de horário de professor.

NOME COMPLETO
CARGA

HORÁRIA
FORMAÇÃO TURMA DE ATUAÇÃO

VANESSA CRISTINA BOSSONI 22H SUPERIOR PEDAGOGIA AGI A

ALINE CHAVES 22H SUPERIOR PEDAGOGIA AGI B

ALINE GAMA 22H SUPERIOR PEDAGOGIA
AGII A

LIC. MATERNIDADE

JOELMA MOREIRA SOUZA DOS
SANTOS

44H SUPERIOR PEDAGOGIA
AGII B / AGII D

COBRINDO LIC. SAÚDE

KLECIONE AP. DE CARVALHO
COSTA

22H SUPERIOR PEDAGOGIA AGII C

GISELE CORREA MONACE DE
SOUZA

22H SUPERIOR PEDAGOGIA
AGII D

AFASTADSA INSS

MARIA ANTONIA R. DE
FIGUEIREDO

22H SUPERIOR PEDAGOGIA AGII E

JULIANA GONÇALVES S. AMORIM 22H SUPERIOR PEDAGOGIA AGII F

SIDINEIA ROSA CUSTÓDIO
RAMIRES

22H SUPERIOR PEDAGOGIA AGIII A

ELISANGELA CRISTIANE DE
CAMPOS TOLEDO

44H SUPERIOR PEDAGOGIA
AGIII B/ AGII A
COBRINDO LIC.
MATERNIDADE
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1.7.2 - Quadro de horário de monitores e agentes de educação infantil.
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1.7.3 - Quadro de horário da equipe gestora.

Conforme preconiza o Termo de Referência Técnica,nossa Unidade Educacional deve ser constituída de equipe
gestora, docente, administrativa e de apoio, com, no mínimo, um diretor e um orientador pedagógico para unidades
educacionais até 351 criançasatendidas. Portanto desde 2016 não temos mais a contratação do vice diretor, o que
prejudica e sobrecarrega a atual equipe gestora, pois o cargo de vice diretor não influencia no atendimento das
crianças e sim da comunidade e dos funcionários, que independente da demanda atendida, requer uma atenção
integral da gestão aos familiares e comunidade e este atendimento realizado apenas pela diretora.
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1.7.4 - Quadro de horário de funcionários.

QUADRO DE HORÁRIO EQUIPE DE APOIO

NOME FUNÇÃO HORÁRIO
DATA DE
ADMISSÃO

ALMOÇO FORMAÇÃO

MARCELA
MATTIOLI DE
SOUZA

ASSISTENTE
ADMINISTRATIVO

08:00
17:00

06/03/2015
12:00 as
13:00

MÉDIO
COMPLETO

NIKSA
VALLADARES
MAIA
BOTASSIN

ASSISTENTE
ADMINISTRATIVO

08:00 17:00 03/06/2013
12:00 as
13:00

SUPERIOR
COMPLETO

ANA CLARA
VITAL
SATURNINO

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

08:00 17:30 01/02/2016
11:30 as
13:00

MÉDIO
COMPLETO

NOME FUNÇÃO HORÁRIO
DATA DE
ADMISSÃO

ALMOÇO FORMAÇÃO

CLAUDENICE
VELOSO
SALES

AUXILIAR DE
COZINHA

07:00 as
16:00

03/09/2015
11:00 as
12:00

FUNDAMENTAL
COMPLETO

CLEUSA
MARIA DE
PASCOA
ALTAFIN

AUXILIAR DE
COZINHA

08:00 as
17:00

02/07/2015
12:00 as
13:00

MÉDIO
COMPLETO

CELCINA DE
SOUZA

COZINHEIRA
07:00 as
16:00

10/05/2017
12:00 as
13:00

MÉDIO
COMPLETO

ELAINE
DOMINGUES
DE SIQUEIRA
COSTA

COZINHEIRA
07:00 as
16:00

03/02/2014
11:00 as
12:00

MÉDIO
COMPLETO

MARIA DO
CARMO DA
SILVA

SERVENTE DE
LIMPEZA
(SUBSTITUINDO
LIC. GESTANTE)

07:00 as
17:00

02/04/2018
11:00 as
13:00

MÉDIO
COMPLETO

LAERCIO
SANTOS DE
LIMA

PORTEIRO
08:00 as
18:00

01/09/2016
11:00 as
13:00

FUNDAMENTAL
COMPLETO

SANDRA AP.
DOS SANTOS

SERVENTE DE
LIMPEZA

07:00 as
17:00

12/03/2018
12:00 as
14:00

FUNDAMENTAL
COMPLETO

DEBORA
REGINA
FARINHA
FERREIRA

SERVENTE DE
LIMPEZA

08:00 as
18:00

02/10/2015
12:00 as
14:00

MÉDIO
COMPLETO
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ERLY DE
MOURA
GOMES

SERVENTE DE
LIMPEZA

09:00 as
18:00

02/07/2015
13:00 as
14:00

FUNDAMENTAL
COMPLETO

NIVIANE
CARDOSO DE
SOUZA

SERVENTE DE
LIMPEZA
(LICENÇA
GESTANTE)

07:00 as
17:00

02/07/2015
11:00 as
13:00

FUNDAMENTAL
COMPLETO
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1.8 - Composição dos colegiados da Unidade Educacional

CEI CELIA AP. JORDÃO VELARDI GASPAR

ASSOCIAÇÃO NAZARENA ASSISTENCIAL BENEFICENTE – ANA

Rua: Nadalino Colombini, 45 – Residencial Porto Seguro – Campinas-SP

CEP: 13057-130 - (19) 3224-8018

email: diretoriaportoseguro@anabrasil.org

Número de salas/turmas: 10 Número de Conselheiros: 10

Data da Eleição:16/02/2018Data da Posse: 16/02/2018

O Conselho desta U.E. possui Regimento Interno? ( )Sim ( X )Não

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

Identificação dos Conselheiros:

1.Membro Nato (Diretor):

1. Nome: ELESSANDRA BERTELI REOLON DAS NEVES

2.Segmento Especialista:

Titular:

1. Nome: CLAUDIA MARGARIDA FERNANDES

Suplente:

1. Nome: ELISANGELA CRISTIANE DE CAMPOS TOLEDO

3.Segmento Funcionários:

Titulares:

1. Nome: REGIANE LUBANO

2. Nome: JESSICA ADRIANA RODRIGUES PINTO

3. Nome: ELAINE DOMINGUES COSTA
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Suplentes:

1. Nome: CLEUSA PASCOA

2. Nome: DEBORA REGINA FARINHA

3. Nome: ROSANGELA CRUZ

4.Segmento Pais de Alunos:

Titulares:

1. Nome: MARCIA ELAYNE QUIRINO COUTINHO

2. Nome: SILVANA APARECIDA DA SILVA

3. Nome: PATRICIA PAIXÃO SILVA

4. Nome: MARIZETE CONÇALVES

5. Nome: PRISCILA DA SILVA DE SOUZA

Suplentes:

1. Nome: LEIA DE QUEIROZ RODRIGUES ROSÁRIO

2. Nome: RICARDO RODRIGUES GONÇALVES

3. Nome: RENATA DE PAIVA GONÇALVES

4. Nome: TALITA DA SILVA MACHADO

5. Nome: ANGÉLICA DE LIMA SOLER

5.SegmentoDocentes:

Titular:

1. Nome: JOELMA MOREIRA DE SOUZA

Suplente:

1. Nome: VANESSA CRISTINA BOSSNI
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2 - Avaliação institucional participativa

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

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

O documento base para isso foi o Indicadores da Qualidade na Educação Infantil (MEC, 2009). Este documento
ampliava o número de indicadores (ou diretrizes/objetivos) de aprendizagem das unidades educacionais.

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

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

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

1. DIMENSÃO DE PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL

2. DIMENSÃO DE MULTIPLICIDADE DE EXPERIÊNCIAS E LINGUAGENS

3. DIMENSÃO DE INTERAÇÕES

4. DIMENSÃO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE

5. DIMENSÃO ESPAÇOS, MATERIAIS E MOBILIÁRIOS

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

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

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

Participar deste processo significa favorecer uma interlocução entre os profissionais nas diferentes instâncias do
sistema, de modo que o desenvolvimento do aluno não repouse exclusivamente sobre a ação individual de cada
professor e, portanto, em cada um de nós, nas diferentes instâncias do sistema público da educação.

A avaliação interna é um processo contínuo por meio do qual uma instituição constrói conhecimento sobre sua
própria realidade, buscando compreender os significados do conjunto de suas atividades para melhorar a qualidade
educativa e alcançar maior relevância social. Para tanto, sistematiza informações, analisa coletivamente os

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


Prefeitura Municipal de Campinas
Secretaria Municipal de Educação

http://pponlinesme.campinas.sp.gov.br
Pág.: 25/115

14/05/2019 às 13:48:32

significados de suas realizações, desvenda formas de organização, administração e ação, identifica pontos fracos,
bem como pontos fortes e potencialidades, e estabelece estratégias de superação de problemas, de análise,
interpretação e síntese das dimensões que definem a unidade educacional.

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

a) O objeto de análise: o conjunto de dimensões, estruturas, relações, atividades, funções e finalidades da unidade
educacional, centrado em suas atividades de ensino, projetos e formação continuada.

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

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

A unidade educacional, ao construir sua Proposta Pedagógica, elabora e apresenta um Plano de Ação, resultado dos
problemas identificados na Avaliação Institucional (pontos fortes e fracos), na perspectiva de superá-los ou, no
caso dos pontos positivos, fortalecê-los.

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

Em 11 e 12 de dezembro de 2017 a equipe gestora iniciou um processo avaliativo interno com as monitoras dos
agrupamentos 2 através de reuniões por turma para avaliar coletivamente o Projeto desenvolvido desde julho, do
citado ano, que consiste em roda de brincadeiras diariamente no pátio com as crianças, durante 1h na parte da tarde.
Através das reuniões de avaliação do projeto e após algumas colocações da equipe, concluímos que esse projeto foi
importante no desenvolvimento social, emocional e cognitivo da criança e que para um maior aproveitamento do
projeto é necessário diminuir as turmas participantes do dia para 3 turmas, aprovaram o uso do microfone por ser
num espaço aberto e com um número de crianças maior que 50. Também entendem que houve uma desmotivação
gradual das equipes quanto ao planejamento das atividades diversificadas e pontuaram que não houve uma
colaboração de algumas monitoras devido à problemas pessoais e de relacionamento entre elas e que entendem que
isto não contribui para o desenvolvimento das crianças, as quais são nosso único foco. Foi solicitado pela equipe
que a casinha de bonecas seja aberta diariamente no inicio das atividades da creche para que no momento do uso
ela esteja arejada para que as crianças possam permanecer no espaço. A direção se comprometeu em atender essa
solicitação já no dia seguinte, mas ressaltou que pelo fato da estrutura não ter forro, quando chove entra água e isso
causa mal cheiro em períodos de chuvas intensas.

Em janeiro de 2018, nos dias 25, 26 e 29, nossa equipe pedagógica teve formação na unidade educacional sob a
supervisão da orientadora pedagógica com workshop com confecção de material pedagógico para trabalho voltado
à inclusão no ambiente educacional.

Em 07 de fevereiro nossa cozinheira participou, juntamente com a direção, de uma capacitação oferecida pelo
departamento de Nutrição e Ceasa, onde foi explicado o novo Manual de Boas Práticas e Manipulação de 2018 e
relembrada as normas e procedimentos de preenchimento de planilhas e recebimento de mercadorias.

No dia 14 de fevereiro,foi programado no Calendário o não atendimento das crianças e durante o período nossa
equipe esteve em formação coletiva. No período da tarde com o tema Contação de histórias; e no período da manhã
estivemos reunidas avaliando pedagogicamente nosso trabalho realizado em 2017, com toda a equipe envolvida no
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processo pedagógico e alinhando o trabalho que se iniciava em 2018.

Neste mesmo dia, no período da tarde, a equipe de apoio se reuniu em uma palestra com o palestrante Rodrigo
Botassim Pereira, com o tema " Relacionamento interpessoal".

Toda a equipe esteve envolvida na avaliação e adequações para o trabalho em 2018. Seguimos os passos abaixo
descritos para a realização da nossa primeira RPAI do ano:

1º Momento:

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

2ª - análise – estabelecimento de relação entre:

a) os indicadores da avaliação institucional MEC-Campinas,

b) o Plano de Ação da unidade educacional

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

2º Momento:

O grupo, passo-a-passo, observou indicador por indicador, elencou os mais relevantes à realidade, no que compete
administrativa e pedagogica, descritos no Projeto Pedagógico avaliando, o que já avançou no semestre, o que é
preciso avançar, pensando nos caminhos, objetivos, estratégias e recursos.
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Conselho de Escola

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

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

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

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

Equipe Educacional

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

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

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

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

No final do ano letivo, a unidade educacional elaborará um Relatório Anual constando o Projeto Pedagógico
desenvolvido no decorrer do ano. Este relatório é elaborado pela equipe gestora juntamente com a equipe
pedagógica da unidade educacional, seguindo as orientações do Setor de Convênios e da Supervisão do Naed
Sudoeste.

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

Conforme orienta a Resolução SME Nº 14/2014, ARTIGO 7º, optamos por aguardar para realizar a implementação
da CPA em nossa unidade educacional concomitante à formação.

DA IMPLANTAÇÃO

Art. 7º A implantação da Avaliação Institucional Participativa nas unidades educacionais de Educação Infantil
deverá ocorrer de maneira concomitante ao processo de formação específica dos membros da equipe escolar, na
seguinte conformidade:

I - Deverão implantar a CPA as unidades educacionais cujos membros da Equipe Gestora estejam participando da
formação específica, fornecida pela Assessoria de Avaliação Institucional e Coordenadoria Setorial de Formação
(CSF);

II - As unidades educacionais que ainda não estiverem sendo atendidas pela formação específica poderão optar
por implantar a CPA ou ainda, aguardar para realizar a sua implantação concomitantemente à formação.
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2.2 - Relatório de avaliação institucional abordando os seguintes aspectos:

2.2.1 - Processos de ensino e aprendizagem.

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

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

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

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

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

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

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

Segue um exemplar de registro do desenvolvimento das crianças elaborados em cada agrupamento no ano de
2015,2016,2017 e 2018:
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A partir do último trimestre de 2016, foi aberta a ferramenta de inclusão do Registro Individual da criança no
INTEGRE e a partir de 2017, trimestralmente, dever ser inserido o registro do desenvolvimento da criança para que
o mesmo faça parte do histórico da vida escolar da mesma.
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2.2.2 - Cumprimento das metas da Unidade Educacional.

QUADRO DE METAS 2018

PROJETO
PROFISSIONAL
ENVOLVIDO

TEMPO LOCAL OBJETIVO GERAL
INDICADORES DE
AVALIAÇÃO

ADAPTAÇÃO
CONTO:
CHAPEUZINHO
VERMELHO
(OBEDIÊNCIA)
3 PORQUINHOS
(AMIZADE)

EQUIPE
GESTORA
PROFESSORES
E MONITORAS
EQUIPE DE
APOIO

30/01 À
02/03

U.E

ADAPTAR
FUNCIONÁRIOS,FAMILIARESE
CRIANÇAS AO NOVO
AMBIENTE;
INICIAR TRABALHO ANUAL
COM CORES, NÚMEROS,
FORMAS, VOGAIS,
AUTONOMIA E IDENTIDADE
REFERÊNCIA pROJETO
ALFALETRAR

ACOMPANHAMENTO,
OBSERVAÇÃO E
REGISTRO DO
EDUCADOR EM
RELAÇÃO AO
DESENVOLVIMENTO
DA ATIVIDADE
PROPOSTA.
EXECUÇÃO E AUTO
AVALIAÇÃO PELOS
PROFISSIONAIS
ENVOLVIDOS.

PARTILHA
CONTO: BELA E
A FERA (AMOR)

EQUIPE
GESTORA
PROFESSORES
E MONITORAS
EQUIPE DE
APOIO

05/03 À
29/03

U.E

ESTIMULAR O VERDADEIRO
SIGNIFICADO DA PÁSCOA,
DOAR-SE PARA O PRÓXIMO.
INÍCIO DA HORTA
COMUNITÁRIA
CAMPANHA DE
ARRECADAÇÃO DE
ALIMENTOS PARA DOAÇÃO
EM ASILO.

ACOMPANHAMENTO,
OBSERVAÇÃO E
REGISTRO DO
EDUCADOR EM
RELAÇÃO AO
DESENVOLVIMENTO
DA ATIVIDADE
PROPOSTA.
EXECUÇÃO E AUTO
AVALIAÇÃO PELOS
PROFISSIONAIS
ENVOLVIDOS.

SENTA QUE LÁ
VEM A
HISTÓRIA
30/04 – MOSTRA
LITERÁRIA

EQUIPE
GESTORA
PROFESSORES
E MONITORAS
EQUIPE DE
APOIO

02/04 À
30/04

U.E

DESPERTAR NAS CRIANÇAS O
INTERESSE E GOSTO PELA
LEITURA ATRAVÉS DO
CONHECIMENTO DE
DIVERSAS OBRAS E AUTORES
INFANTIS.

ACOMPANHAMENTO,
OBSERVAÇÃO E
REGISTRO DO
EDUCADOR EM
RELAÇÃO AO
DESENVOLVIMENTO
DA ATIVIDADE
PROPOSTA.
EXECUÇÃO E AUTO
AVALIAÇÃO PELOS
PROFISSIONAIS
ENVOLVIDOS.

QUEM AMA
CUIDA
CONTO:
PATINHO FEIO
(PERSISTÊNCIA)

EQUIPE
GESTORA
PROFESSORES
E MONITORAS
EQUIPE DE
APOIO

01/05 À
11/05

U.E

ESTIMULAR A CONSTRUÇÃO
DE LAÇOS AFETIVOS ENTRE
FILHOS E MÃES/QUEM
EXERCE ESTE PAPEL NA
FAMILIA

ACOMPANHAMENTO,
OBSERVAÇÃO E
REGISTRO DO
EDUCADOR EM
RELAÇÃO AO
DESENVOLVIMENTO
DA ATIVIDADE
PROPOSTA.
EXECUÇÃO E AUTO
AVALIAÇÃO PELOS
PROFISSIONAIS
ENVOLVIDOS.
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PROJETO
COLHEITA
ESTUDO DO
MEIO 18/05
FESTA 15/06
CONTO: JOÃO
PÉ DE FEIJÃO
(DEDICAÇÃO)

EQUIPE
GESTORA
PROFESSORES
E MONITORAS
EQUIPE DE
APOIO

14/05 À
15/06

U.E
SITIO
SÃO
JOSÉ

LEVAR A CRIANÇA A
CONHECER A VIDA RURAL E
SEUS COSTUMES TÍPICOS

ACOMPANHAMENTO,
OBSERVAÇÃO E
REGISTRO DO
EDUCADOR EM
RELAÇÃO AO
DESENVOLVIMENTO
DA ATIVIDADE
PROPOSTA.
EXECUÇÃO E AUTO
AVALIAÇÃO PELOS
PROFISSIONAIS
ENVOLVIDOS.

GERAÇÃO EM
GERAÇÃO
31/08 – ESCOLA
ABERTA –
OFICINAS
PARAS AS
FAMÍLIAS
CONTO:
PINÓQUIO
(HONESTIDADE)

EQUIPE
GESTORA
PROFESSORES
E MONITORAS
EQUIPE DE
APOIO

01/08 À
31/08

U.E

RESGATAR VALORES
SOCIAIS, TRADIÇÕES E
COSTUMES ENTRE ALUNOS E
SEUS FAMILIARES
FORTALECER LAÇOS
FAMILIARES.
PROMOVER UMA
OPORTUNIDADE DE
REFLEXÃO PARA OS ALUNOS
SOBRE SUA PRÓPRIA
HISTÓRIA E VIDA E DE SEUS
ANTEPASSADOS.
CONTRIBUIR PARA QUE HAJA
UM INTERESSE MAIOR PELAS
HISTÓRIAS SENTIDAS E
VIVIDAS POR SEUS
FAMILIARES BEM COMO
SUAS TRADIÇÕES E
COSTUMES
VALORIZAR A IMPORTÂNCIA
DO CONHECIM,ENTO DO
IDOSO.

ACOMPANHAMENTO,
OBSERVAÇÃO E
REGISTRO DO
EDUCADOR EM
RELAÇÃO AO
DESENVOLVIMENTO
DA ATIVIDADE
PROPOSTA.
EXECUÇÃO E AUTO
AVALIAÇÃO PELOS
PROFISSIONAIS
ENVOLVIDOS.

TEMPO DE
ALEGRIA –
PRIMAVERA
ESTUDO DO
MEIO MATA
SANTA
GENEBRA
CONTO:
BRANCA DE
NEVE
(BONDADE)

EQUIPE
GESTORA
PROFESSORES
E MONITORAS
EQUIPE DE
APOIO

10/09 À
28/09

U.E

DESPERTAR O INTERESSE
PELA PRESERVAÇÃO DA
NATUREZA, ASSIM COMO, AS
FORMAS DE VIDA E SUA
SOBREVIVÊNCIA,
OBSERVANDO O MEIO
NATURAL DESENVOLVENDO
A CURIOSIDADE E A PRÁTICA
INVESTIGATIVA DE CADA
CRIANÇA.

RESPEITÁVEL
PÚBLICO
CONTO: PETER
PAN
(CORAGEM)

01/10 À
01/11

INCENTIVAR AS CRIANÇAS E
FAMÍLIAS O GOSTO PELA
DIVERSIDADE E O RESPEITO
PELA MESMA,
CONSIDERANDO OS VALORES
ATRIBUÍDOS A ELAS,
MERGULHANDO NO MUNDO
DA IMAGINAÇÃO E
FANTASIA.

ACOMPANHAMENTO,
OBSERVAÇÃO E
REGISTRO DO
EDUCADOR EM
RELAÇÃO AO
DESENVOLVIMENTO
DA ATIVIDADE
PROPOSTA.
EXECUÇÃO E AUTO
AVALIAÇÃO PELOS
PROFISSIONAIS
ENVOLVIDOS.
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COMO É QUE
EU VOU?!
CONTO:
CINDERELA
(HUMILDADE)

EQUIPE
GESTORA
PROFESSORES
E MONITORAS
EQUIPE DE
APOIO

05/11 À
16/11

U.E

CONSCIENTIZAR AS
CRIANÇAS SOBRE A
IMPORTÂNCIA DE TODOS OS
MEIOS DE TRANSPORTES.
VALORIZAR A
CONTRIBUIÇÃO DOS
PROFISSIONAIS QUE
TRABALHAM NA ÁREA DE
TRÂNSITO
CONHECER OS MEIOS DE
TRANSPORTES E
LOCOMOÇÃO, SUAS
DIFERENÇAS E
SEMELHANÇAS.

ACOMPANHAMENTO,
OBSERVAÇÃO E
REGISTRO DO
EDUCADOR EM
RELAÇÃO AO
DESENVOLVIMENTO
DA ATIVIDADE
PROPOSTA.
EXECUÇÃO E AUTO
AVALIAÇÃO PELOS
PROFISSIONAIS
ENVOLVIDOS.

ENTÃO... É
NATAL!!!!!
CONTO: BELA
ADORMECIDA
(GRATIDÃO)

EQUIPE
GESTORA
PROFESSORES
E MONITORAS
EQUIPE DE
APOIO

19/11 À
14/12

U.E

TRABALHAR O TEMA
“NATAL”
RESPEITANDO O
SIMBOLISMO DE CADA
FAMILIA E RESPEITANDO POR
MEIO DA AFETIVIDADE E
SOCIALIZAÇÃO E
COMPREENDER A
IMPORTÂNCIA DA ÉTICA
CRISTÃ.

ACOMPANHAMENTO,
OBSERVAÇÃO E
REGISTRO DO
EDUCADOR EM
RELAÇÃO AO
DESENVOLVIMENTO
DA ATIVIDADE
PROPOSTA.
EXECUÇÃO E AUTO
AVALIAÇÃO PELOS
PROFISSIONAIS
ENVOLVIDOS.

PROJETOS FIXOS

PROJETO
PROFISSIONAL
ENVOLVIDO

TEMPO LOCAL OBJETIVO GERAL
INDICADORES DE
AVALIAÇÃO

PARABÉNS
PRA
VOCÊ!!!

EQUIPE
GESTORA
PROFESSORES E
MONITORAS
EQUIPE DE
APOIO

TODA
ULTIMA
SEXTA
FEIRA
DO MÊS

U.E

FAVORECER AS
CRIANÇAS EM
AMBIENTE
COLETIVO AS
INTERAÇÕES E
VALORIZAÇÃO DA
DATA DE
ANIVERSÁRIO DE
CADA CRIANÇA
DE CADA MÊS.
POSSIBILITAR
VIVÊNCIA S
ÉTICAS ENTRE AS
CRIANÇAS.

ACOMPANHAMENTO,
OBSERVAÇÃO E
REGISTRO DO
EDUCADOR EM
RELAÇÃO AO
DESENVOLVIMENTO
DA ATIVIDADE
PROPOSTA.
EXECUÇÃO E AUTO
AVALIAÇÃO PELOS
PROFISSIONAIS
ENVOLVIDOS.
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PROJETO
SEXTA
EM
CENA

EQUIPE
GESTORA
PROFESSORES E
MONITORAS
EQUIPE DE
APOIO

TODA
SEXTA
FEIRA

U.E
TEATRO
OUTRAS
U.Es

DESENVOLVER NO
ALUNO O DESEJO
DE REALIZAR
ATIVIDADES
TEATRAIS E LEVA-
LOS A SE
RELACIONAR
SOCIALMENTE E
DESENVOLVER A
LINGUAGEM.
SOCIALIZAÇÃO
COM AS
CRIANÇAS DE
OUTRAS
UNIDADES
EDUCACIONAIS.

ACOMPANHAMENTO,
OBSERVAÇÃO E
REGISTRO DO
EDUCADOR EM
RELAÇÃO AO
DESENVOLVIMENTO
DA ATIVIDADE
PROPOSTA.
EXECUÇÃO E AUTO
AVALIAÇÃO PELOS
PROFISSIONAIS
ENVOLVIDOS.
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2.2.3 - Projetos desenvolvidos.

PROJETOS DESENVOLVIDOS EM 2017

PROJETO ADAPTAÇÃO

Com o objetivo de acolher, as atividades foram planejadas a fim de que a criança tivesse um ambiente favorável
para estabelecer novas relações. Entendemos que é um momento em que as crianças e a famílias estão sensíveis,
embora não seja permitida a permanência dos pais na Unidade, as atividades lúdicas permeiam toda ação. Adaptar
a criança às rotinas, buscando um equilíbrio dos hábitos e costumes, aproximando-as gradualmente. Estabeleceu-se
comunicação através da linguagem e expressão corporal a fim de interação entre adultos e crianças, para tal foram
realizados desfiles, piquenique, gincana, danças e músicas, onde todos participaram, tanto adultos quanto as
crianças.

Professora Camila AGI – A

O agrupamento I A tem em sua maioria são alunos novos. É um grupo misto de meninas e meninos e na faixa etária
do 5 meses a 1 ano e 6 meses, e que apreciam muito as atividades no ambiente externo. São crianças com
comportamento tranquilo e boa socialização com todo grupo, adultos e crianças. As atividades foram desenvolvidas
através das rodas e cantinhos, buscando promover a socialização, a participação e a observação a todas as crianças.
É na roda de conversa que as crianças compartilham seus conhecimentos, e também podem ter novos
conhecimentos, desenvolvem a oralidade, expressam sua opinião, sentimentos e valores, aprendem a ouvir o outro,
a observar e interagir na conversa.

Professora Vanessa AGI – B

deram explorar os materiais e desenvolver a coordenação e a imaginação. Trabalhamos a noção do tempo, sol e
chuva, cantando a música "A janelinha abri...". Brincamos com variados tipos de papéis, rasgamos e fizemos uma
maravilhosa chuva, brincamos de trem e carrinho empurrado e puxado pela professora. Buscando desenvolver uma
percepção corporal, com um espelho as crianças puderam se observar, após esta atividade fizemos a leitura do livro
"O corpo do bebê", tocando as partes do corpo conforme a leitura. Juntamente com as atividades trabalhamos a
rotina com as crianças, estabelecendo o tempo para cada atividade e sua continuidade, para melhor adaptação ao
ambiente escolar e sua rotina. O projeto encerrou com um delicioso piquenique, no qual as crianças se deliciaram e
apreciaram os alimentos, em especial o pão de queijo. Realizamos um circuito no colchão, onde subiam e desciam
e davam cambalhotas foi já grande aventura. O desfecho final foi com o desfile de fantasias, as crianças que vieram
fantasiadas passaram pela passarela da escola para apresentando a sua fantasia. A adaptação foi um período
tranquilo, e as crianças demonstraram-se seguras, confiantes e alegres em estar na escola.

Professora Joelma AGII – A

Para receber as crianças de forma acolhedora, tranquila, dando-lhes segurança e acima de tudo proporcionando
momentos cheio de ludicidade para que elas possam perceber que estarão na escola por um período e que voltarão
para a segurança de seu lar quando chegar a hora. Essa transição foi por mim pensada a partir de um trabalho
musical, onde as crianças conheciam e reconheciam músicas do universo infantil, as quais proporcionaram o
reconhecimento de algo familiar nessa inserção na escolar em 2017. Atividades como pintura com tinta guache do
barco de papelão e do jacaré de espuma, massinha colorida, massinha caseira, confecção da mascote da
turma(Joaninha), pecinha para montar, contação de história de vários livros, confecção de uma casinha de papelão,
além de muita brincadeira no parque, pátio, tanque de areia fizeram parte deste primeiro mês de atividades na sala
do AG2-A turma da Joaninha.
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Professora Klecione AGII – B

No projeto adaptação, o objetivo é proporcionar um ambiente acolhedor, para que as crianças se sentam seguras,
pois estão se adaptando a rotina e ao espaço. Assim, desenvolvemos atividades com brincadeiras, pinturas, jogos,
brinquedos, pique nique, desfile de fantasias explorando a imaginação, criatividade, experimentando novos
desafios, conhecendo e reconhecendo os ambientes, para que o momento de aprendizagem seja sempre prazeroso
para as crianças e que suas famílias estejam acolhidas e seguras.

Professora Gisele AGII – C

Em todo começo de ano letivo nos deparamos com a adaptação e readaptação de crianças novas e que já
frequentavam o CEI. São muitas novidades, trocas de professores e monitores, colegas e sala novas. E para
fazermos desse período o mais agradável possível deixamos um ambiente acolhedor, com dedicação, amor, carinho
e paciência, pois esse é o momento em que a família e criança possam criar com o CEI relações afetivas destinadas
e favorecer a construção de um mundo social mais amplo. Essas atividades mostram as crianças em roda e
brincando com massinha trabalhando coordenação psicomotricidade e acolhimento.

Professora Maria Antonia AGII – D

Neste mês o Projeto adaptação foi todo elaborado na intenção de oferecer ambientes ricos em estímulos, onde a
criança poderá conhecer e viver novas experiências, expressando seus pensamentos, sentimentos e emoções
livremente, promover com que a criança se adapte nesse novo mundo que se inicia na educação infantil através de
uma rotina organizada. Favorecendo a ela momentos prazerosos, educativos e de tranquilidade.

Professora Juliana AGII – E

Iniciamos o ano letivo com o projeto adaptação no agrupamento IIE. O mesmo é composto por 29 crianças
matriculadas entre idades de 1 a 3 anos e a maioria saíram agora do leito materno, e sendo assim no início uma
adaptação árdua com bastante choro, mordidas, atitudes essas, que são pertinentes a idade. Essas questões foram e
ainda estão sendo trabalhadas com a classe, principalmente na roda de conversa no qual conversamos muito sobre
como tratar bem o amigo, como respeitá-lo, como devemos ser solidário ao próximo, também propus atividades
externas, atividades de interação, ou seja, coletivas, circuitos, cantinhos, momentos esses em que a turma possam
demostrar atitudes de esperar sua vez, o respeito, a ajudar o outro, tornando assim momentos ricos para todos. A
turma vem demostrando bastante evolução em todos os aspectos, como a roda, ao uso do banheiro (os que já são
desfraldados), na escovação; a alimentação manuseio de colheres, copo; na interação, no desenvolvimento das
atividades. Na hora da roda de conversa já se sentam, a maioria participa, sendo esta ocasião muito especial pois
eles ficam calmos, acredito que seja de grande importância para o desenvolvimento do agrupamento. Terminamos
o projeto com atividades interativas como o desfile, piquenique e gincana. Portanto, estamos tendo um retorno
gratificante com relação ao comportamento da classe.

Professora Aline Chaves AGII – F

As atividades propostas para o mês de adaptação foram: cantigas de roda, roda de conversa, brincadeiras com
motocas, cavalinhos, bichos de pelúcia, rasgar e amassar revista, parquinho na sala e no pátio, socialização entre
turmas, jogo simbólico na casa de boneca e tanque de areia, leitura de história, circuito com cordas, confecção e
decoração de um bilboquê, pinturas com giz de cera de desenhos como o mascote da sala a girafa e um sol que
representava o verão, massinha de modelar, onde fizemos bolinhas e minhocas, pintura livre em papel kraft,
brincadeiras dirigidas com bexigas, caminhar como se estivesse em uma pista puxando uma joaninha, culinária, se
conhecendo e aprendendo sobre seu corpo por meio de um espelho, aprendendo o alfabeto por meio de música e
brincadeiras dirigidas com pecinhas de montar aprendendo também as cores. Essas atividades tiveram o intuito de
fazer com que eles conhecessem os ambientes e todos os brinquedos dispostos a eles para que pudessem explorá-
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los, tudo oferecido com muito amor e conversa. De maneira geral, a turma se adaptou bem, acredito que teremos
um ano letivo de muito aprendizado e almejo conseguir alcançar os objetivos propostos para o ano.

Professora Aline Gama AGIII – A

Desenvolvemos atividades que acolhessem, estimulassem as crianças a terem o desejo de vir para creche e de
sentirem acolhidas, amadas e especiais isso foi realizado através de musicas, história João e Maria que expressa
muito sobre sentimento, o de serem deixados pela família em uma floresta, trazendo para realidade das nossas
crianças, trabalhamos o sentimento de ser deixado na creche. Atividades de coordenação motora foram realizadas
através de brincadeiras de roda, brincadeiras no parque com balanças, escorregadores, trepa-trepa como o objetivo
de avaliar se algum deles possuíam dificuldades motoras ,foi observado que todos estão bem, com relação a
postura, equilíbrio, reflexo e raciocínio logico bem desenvolvido. Para um bom convívio criamos nossas regras,
eles confeccionaram as placas de regras com auxilio da professora, sem dificuldades, essa atividade foi realizada
com muita alegria e cooperação de todos. Foi um mês na qual pudemos observar conhecer melhor cada criança, e
assim desta maneira ao iniciarmos nossos próximos projetos saberemos qual a melhor didática aplicar no
desenvolver das atividades e quais são mais eficazes com a turma pela característica que cada criança que
compõem o grupo apresenta. Dificuldades surgiram ao longo dos dias, com relação a adaptação a rotina mas tudo
foi superado, já estamos nos habituando aos horários de realização de nossas tarefas, não necessariamente a
seguimos igual todos os dias, isso depende do “clima” da sala, de como eles vão responder a cada proposta. Através
das atividades desenvolvidas de autonomia como ir ao banheiro, beber agua, auto servimento trabalhamos a
confiança no ambiente escolar que para alguns é novo, sendo assim também desenvolvemos atividades de interação
com outras crianças do grupo através das brincadeiras de roda como ovo-choco, batata-quente, apresentaram uma
boa socialização entre eles , com a professora e funcionários da creche e partindo deste cenário temos um bom
preparo para desenvolver os próximos projetos e atividades. O projeto foi encerrado com gincana, desfile de
fantasias e um piquenique atividades realizadas no pátio da instituição.

Professora Elisângela AGIII – B

Foram dias dinâmicos, as crianças se divertiram e se socializaram mais, na atividade de passeio pela creche foi bem
produtiva reavaliaram seu comportamento nos espaços da creche utilizando com mais cuidado, observo que temos
alguns líderes em sala e isto dificulta em alguns momentos os combinados em sala, necessitando sempre da
intervenção, pois gostam de resolver os conflitos de forma corporal, as meninas são muito falantes mais bem
carinhosas e organizadas.

SEMANA EDUCATIVA DA MULHER

Com o objetivo de valorizar o papel da mulher na sociedade trabalhamos inicialmente a partir de uma pesquisa
realizada com os familiares sobre as profissões que as mulheres da família exerciam. Esse trabalho de campo
viabilizou a participação da comunidade atendida pela escola, proporcionando assim maior interação entre família e
escola. Formar cidadãos que respeitem o próximo, independente de gênero, é também objetivo do Projeto
trabalhado. E para as mulheres da comunidade foi realizada uma palestra sobre Direito das Mulheres, inclusive
sobre a lei Maria da Penha, 11.340, cuja participação teve um número expressivo de mulheres.

Professora Camila AGI – A

Nossa semana foi muito intensa e cheia de novos conhecimentos. Apresentei para as crianças, de forma lúdica e de
fácil compreensão para os pequenos, imagens de diferentes tipos de mulheres e eles colaram nos cartazes, sempre
remetendo as mulheres da Família ( Mãe, Vó, Tia, Irmã). Logo em seguida, montamos nossas mulheres na bolinha
de isopor e em homenagem à todas, fizemos a decoração do cartão, porta lixa e uma flor com papel crepom.

Professora Vanessa AGI – B
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Nas atividades realizamos o conto com encenação da história infantil Cinderela, enfatizando as atividades que as
mulheres realizam e os vestidos, sapato e apetrechos utilizados. Em seguida, dispus as crianças sapatos, colares e
pulseiras os quais as crianças puderam explorar e até usar os materiais, foi um momento de muita observação pelas
crianças. Desenvolvemos a imaginação, brincando com baldes e pá, fazendo uma deliciosa comida como a mamãe,
a vovó ou a titia fazendo, isso quando não virava chapéu ou tambor. Para desenvolvimento das atividades
dividimos as crianças em dois grupos, menores de um ano e maiores de um ano. Realizamos a contação de história
da Cinderela, enfatizando as atividades da mulher e os apetrechos usados pelas mesmas. Para a contação da história
foram usadas técnicas diferentes com cada grupo, no primeiro grupo de até um ano, usei a dramatização, já no
segundo grupo, maiores de um ano, utilizei o livro. Ambos os grupos estavam atentos ao período da história, e foi
perceptível da aceitação. No seguinte momento, dispusemos as crianças os apetrechos usados pelas mulheres
sapatos de salto, colares, pulseiras e cintos, as crianças exploraram os sapatos, tocaram os colares e pulseiras, e os
levaram a bolsa (sendo retirados em seguinte e orientando as crianças), e depois puderam colar nos seus corpos, e
foi um momento de alegria e observação destes materiais que estavam nos seus pulsos, pescoços e pés. E ainda
fizemos flores com carimbos dos dedos nos portas lixas, que serão dadas as mães como homenagem pelo dia das
mulheres. Realizamos pesquisa em revistas de figuras de mulheres, identificando a mamãe, a vovó e a titia. Depois
de identificadas as figuras foram recortadas pela professora e colada juntamente com as crianças em folhas A3, nas
quais fizemos um carimbo de estrela. Dando sequência a semana das mulheres fizemos um vaso com carimbo da
mão em cartões que serão entregue junto com a porta lixa. No cartão a professora colocou uma flor de EVA,
concluindo a decoração do cartão. No Último dia da semana, com carimbo das mãos fizemos os cartazes para
exposição, em um coração carimbamos as mãos das crianças e ainda usando as mãos fizemos um lindo jardim. As
crianças gostaram de sentir o guache nas mãos e muitas crianças, até os bebês já abriam as mãos ao carimbar no
papel. Encerramos a semana educativa com a exposição das atividades desenvolvidas pelas crianças.

Professora Joelma AGII – A

Para que as crianças percebessem a importância da mulher de forma lúdica, as atividades foram pensadas a partir
de um olhar artístico. Para isso com o tema “Mulher você é uma obra de arte” foram produzidos coletivamente um
cartaz com releitura de Romero Brito de sua obra a Flor, onde as criança colaram papel picado de várias estampas e
texturas, construindo uma flor única à várias mãos, utilizando cola colorida que proporcionam um trabalho final de
cores vivas e texturas brilhante foram produzidos um outro cartaz que serviu de moldura para fotos da vivência
relacionada ao um dos símbolos da mulher o Baton e um pequeno quadro no mesmo tema e textura com uma
silueta que levou as crianças a perceberem o abstrato. A individualidade foi incentivada na confecção da
lembrancinha e do cartão para presentear a mulher mais especial, a que eles tem em suas vidas.

Professora Klecione AGII – B

Na semana da Mulher, desenvolvemos atividades que incentivam a valorização e importância da mulher na
sociedade e suas conquistas. Confeccionamos cartazes, lembrancinhas, cartões, colares, representando e
homenageando as mulheres da nossa creche.

Professora Gisele AGII – C

Dia 08 de março é comemorado o Dia Internacional da Mulher, partir de uma série de reivindicações e conquistas
de direitos para as mulheres, principalmente no âmbito trabalhista. Mas, a escolha dessa data para a comemoração é
associada a queima de uma fábrica cheia de mulheres. Na roda da conversa vamos falar um pouco sobre essa
história motivará aos alunos dizendo que para comemorar o Dia da Mulher, irão pensar nas diferentes atividades
que as mulheres fazem.

Professora Maria Antonia AGII – D

Nesta semana educativa da Mulher, abordamos sua valorização na data de 8 de março proporcionando assim, de
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forma lúdica, novos conhecimento, como: valorizar a mulher na sociedade moderna, conscientizar os alunos sobre
a importância da figura humana (respeito, carinho, atenção). Mostrando em roda figuras de revistas de várias
mulheres e demonstrando as funções que elas ocupam na sociedade. Confecção de cartazes, música, objetos das
mães, frases, cartões, presentes e decoração com EVA, cola coloridas e giz de cera.

Professora Juliana AGII – E

Iniciamos o mês de março com a semana educativa mulher, no qual foi trabalhado artes visuais, linguagem
oral/escrita e natureza e sociedade, dentro desses eixos foram bastante explorados a coordenação motora e a
imaginação das crianças, uma vez que confeccionaram cartazes com recortes e colagem, confecção da
lembrancinha com colagem de pedacinhos de papeis coloridos laminados trabalhando também com a limitação, a
transformação do macarrão em um colar e pulseira para uso da mulher, dentre essas atividades foi levado para a
turma objetos que as mulheres gostam muito de usar no seu dia a dia, como pulseiras, colares, brincos, cintinhos e
salto alto., e esse momento foi muito bom, pois as crianças demostraram interesse, queriam pegar os objetos, usá-
los, enfim, foi uma maneira bem criativa de fazer com que eles pudessem realmente entender aquilo que estava
sendo trabalhado pela professora, e depois disso, foi criado a pulseira com macarrão dando asas à imaginação no
transformar algo de comer num lindo artesanato feminino. Portanto, essa semana foi muito produtiva, a turma
colaborou nas atividades, estão bem mais desenvolvidos, interagem mais, houve compreensão naquilo que foi
passado para eles. A exposição foi bem legal e tranquila de montar.

Professora Aline Chaves AGII – F

Em comemoração ao dia internacional da mulher, 08 de março, foi trabalhado a importância da mulher na
sociedade e na vida das crianças. As atividades propostas foram: Leitura da poesia Mulher de Gerusa Pinto e uma
breve história sobre o dia internacional da mulher coladas em cartolina e decoração das mesmas, para possibilitar o
conhecimento de um novo repertorio através do contato direto com a poesia e a história, confecção da
lembrancinha sendo um suporte de lixa decorada com desenho de anjo e cola colorida e um cartão pintado com giz
de cera e dentro uma flor feita com os dedos e cola colorida, para estimular tintas, cores e a imaginação, jogo
simbólico com os objetos enviados e as profissões das mamãe, colagem de imagens de mulheres em cartolinas
procuradas em revistas em diferentes situações, para estimular a coordenação motora fina .

Professora Aline Gama AGIII – A

A semana Educativa da mulher contou com várias atividades relacionadas ao bem estar da mulher na sociedade.
Apresentamos valores de respeito, carinho e amor. Umas das atividades de destaque foi nossa flor confeccionada
com garrafa pet e tinta guache, ficaram lindas e coloridas. Confeccionamos cartazes com recortes de figuras
femininas, elaboramos um cartaz de borboletas, cada criança confeccionou a sua borboleta utilizando cartolina,
canetinha. Foi uma semana de muitas atividades diversificadas, mas o que mais se destacou foi o ensino sobre a
importância e o valor que a mulher apresenta, as crianças demonstraram muito carinho, dedicação com relação ao
tema, pois os levavam a pensar em suas mães. No último dia fizemos culinária com a tia da cozinha, Biscoito de
areia, as crianças se divertiram muito e capricharam na produção. Nossa semana foi encerrada com uma palestra
para a comunidade tratando sobre a saúde e direitos da mulher. Esse é um dia muito importante, não só para as
mulheres, mas para todas as pessoas, pois sabemos que todas nós lutamos por uma causa. Por isso, trata-se de uma
missão de toda a sociedade: tanto pelas mulheres quanto pelos homens. Foi muito bom trabalhar o tema.

Professora Elisângela AGIII – B

Nesta primeira semana do mês de março a professora da turma do AG IIIB, elaborou atividades de conscientização
sobre a importância da mulher na sociedade e na vida das crianças, proporcionando momentos de colagem,
pinturas, construção de cartazes e de poesias, de forma agradável estimulando em todos a satisfação em poder
entender o que representa a figura feminina em seu cotidiano. Na avaliação da atividade proposta, percebeu-se uma
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dedicação e concentração no desenvolvimento da mesma, promovendo prazer, satisfação e alegria em realizá-la

PROJETO CIRCO

O projeto teve por objetivo o lúdico no desenvolvimento motor global. Com atividades circenses por meio de
gincanas, as crianças desenvolveram a coordenação motora grossa e se socializaram com as demais turmas da
Unidade, proporcionando assim maior interação entre seus pares. Foi proposto também apresentar as diferentes
profissões exercidas no circo, bem como os diferentes animais que no passado foram expostos a trabalho também,
o que levou as crianças ao conhecimento de que hoje essa prática é ilegal. As crianças se apropriaram de jogos de
diferentes materiais, inclusive confeccionaram brinquedos a partir de materiais recicláveis. Foram apresentadas
músicas com instrumentos variados e a expressão corporal através do teatro pode ser observada nas caracterizações
das personagens circenses pelas professoras. Em concordância com o planejamento as cores e formas geométricas
foram apresentadas, as quais compõem o universo do circo. As crianças se apropriaram de sabores e cheiros da
culinária circense, degustaram pipoca, algodão-doce e maçã do amor, todos adaptado e autorizado pelas
nutricionistas da Rede, o que promoveu o desenvolvimento dos sentidos.

Professora Camila AGI – A

Para desenvolver esse projeto usei as lonas de circo com suas cores, após nomear as cores usamos guache para
colorir figuras geométricas que formam um picadeiro de circo. Proporcionamos o desenvolvimento da
musicalidade através dos instrumentos disponíveis em sala, tais como pandeiro, flauta e tambor.

Professora Vanessa AGI - B

No projeto circo resgatei a alegria do circo e realizei atividades para que as crianças conhecessem este mundo
mágico. Para apresentação do tema fiz a leitura do livro “Tem bicho no circo”, me vesti de palhaço e realizei
muitas brincadeiras e apresentei uma caixa surpresa, a qual as crianças colocaram a mão tocando o personagem
circense, o palhaço, feito de material reciclado. A turma fez uma apresentação no Projeto Sexta em Cena da música
“O circo da alegria” do Patati e Patata. Com uso de figuras conhecemos o local onde as atividades circenses se
apresentam a lona. Fizemos atividades de pintura em folhas, explorando as cores primárias, de rolos de papel
higiênico com os quais fizemos uma linda lona, e fizemos um mural da lona do circo no qual colamos pedaços de
papel de texturas diferentes. Conhecemos os animais que se apresentavam no circo antigamente, conhecemos seus
sons e os imitamos, brincamos com bichos de pelúcia e confeccionamos alguns animais com rolos de papel
higiênico. Dos animais conhecidos o rugido do leão encantou a crianças, o qual foi identificado por algumas
crianças pelos desenhos na sala, o qual confeccionei com a turma utilizando material reciclado. O espetáculo
circense tem muitos sons, músicas e instrumentos, os quais foram explorados diariamente, ouvindo músicas,
assistindo vídeos e brincando com caixas com as quais imitaram o som de tambor. Os instrumentos tambor e
corneta foram confeccionados com materiais reciclados e encantaram as crianças.

Para a apresentação dos personagens, me vesti com roupas e apetrechos dos personagens imitando suas atividades.
Conhecemos algumas figuras geométricas, para a qual utilizei figuras em EVA como fantoches para apresentar as
suas características. Com desenhos das figuras geométricas as crianças as pintaram com as cores primárias e delas
formamos um palhaço. O personagem palhaço encantou as crianças, e por preferência fizemos palhacinhos
utilizando CD usado com fotos das crianças, para os quais as crianças carimbaram com círculos o chapéu e a
gravata. Encerramos o projeto com a confecção da lembrança do projeto, um chapéu de palhaço carimbado com
círculos, e com a exposição das atividades realizadas pela turma.

Professsora Joelma AGII – A

Proporcionamos às crianças do AG2-A a vivência do faz de conta circense, com todo encanto e possibilidades que
o tema oferece, elas protagonizaram um processo contínuo e significativo de aprendizado ligados ao tema.-
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Propusbrincadeiras em grupos, integrando os alunos o que possibilitou a conscientização corporal de cada um,
participando-as na experimentação das atividades realizadas pelos artista do circo. Organizamos atividades
individuais a partir de colagem, pintura,carimbos entre outros que retratem os principais personagens circenses.
Estabelecemos observações acerca das diferenças e semelhanças entre a realidade circense de antigamente com
apresentações de animais e das atuais, onde os artistas desafiam seus limites corporais proporcionando um
verdadeiro espetáculo.

Professora Klecione AGII – B

Ao desenvolver o projeto Circo, percebi que as crianças se interessaram muito, pois é um tema dinâmico, colorido
e musical. Me surpreendi, dentre as diversas atividades realizadas, como eles se interessaram pela sessão cinema,
cujo filme: Madagascar 3, conta a história de animais que foram para o circo. Eles ficaram atentos.

Professora Gisele AGII – C

Conversa formal e informalmente sobre os profissionais do circo e os animais. Proporcionamos atividades de
coordenação motora, tais como,andar em cima de corda, pular pneus, virar cambalhotas, atividades que envolveram
esquema corporal. Trabalhamos a arte usando sucatas, gostaram em confeccinar o nariz de palhaço, bem como das
brincadeiras dirigidas. Ao assistirem o filme do patati e patata, familiarizaram com Atchim e Espirro, palhaços, que
inspiram as crianças com suas musicas e danças. Exploramos os objetos do circo e confeccionamos posteriormente
uma caixinha surpresa com desenhos de coisas do circo. Cantamos músicas referentes ao tema.

Professora Maria Antonia AGII – D

As crianças, na roda de conversa já pediam para que tocasse a música do circo, batiam palmas, cantavam, alguns
outros se levantavam para dançar, apresentei as personagens do circo, algumas crianças falaram sobre as mulheres
que trabalham no circo, mostrando o aprendizado adquirido em projeto anterior. As crianças brincaram com
diversas brincadeiras de circo, entre as quais, mesmo com uma dificuldade inicial, a brincadeira do ovo-choco foi a
que mais gostaram. Fechamos o projeto com dança e brincadeira realizada no Sexta em Cena.

Professora Juliana AGII – E

Desenvolvemos a linguagem oral, a coordenação motora e criatividade através da identificação das personagens
circenses e suas finalidades. Compreenderam a cultura circense, valorizando a arte circense. Proporcionamos
atividades para estimular a concentração e atenção. Desenvolveu-se nas crianças o gosto pela arte e música, bem
como a motricidade ampla e fina, a coordenação motora nas atividades recreativas promovendo atitudes de
confiança. Estimular a socialização através de atividades coletivas e explorar com sucatas personagens do circo,
deixando livre a criatividade, foi um prazer para as crianças, que também identificaram as cores e formas, tamanho,
quantidade e grandezas.

Professora Aline Chaves AGII – F

Realizamos uma releitura do livro “O Circo” e da história de como foi criado o circo. Contei a história com
entonação vocal variada, observar a reação dos alunos e incentivar suas manifestações. Confeccionamos um
palhaço com formas geométricas nas cores primarias utilizando materiais diversos como, por exemplo: recicláveis
e pedagógicos. As crianças ouviram e trabalharam com músicas relacionadas ao mundo circense. Observaram e
manipularam objetos como, por exemplo: bolas, cordas, imagens e nome dos personagens e um ficha com nome
das crianças. Realizamos também culinária com pipoca. Assistiram ao filme relacionado ao circo escolhido pela
turma. Experimentaram atividades relacionadas aos personagens do circo por meio de músicas e equilíbrio em cima
de latas, cordas, colchonetes, rampa, escada e madeiras e confeccionaram um boliche com materiais diversos que
confeccionaram individualmente com colagens, pinturas e carimbos dos personagens do circo.
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Professora Aline Gama AGIII – A

Iniciamos o Projeto após assistir ao filme do Dumbo com direito a pipoca. Confeccionamos nosso palhaço com
figuras geométricas. Entreguei as formas recortadas às crianças e cada uma montou seu palhaço partindo de um
modelo pronto, utilizando cola ,folha sulfite branco e colorido. Confeccionamos cartaz sobre o circo, carimbamos
as mãos das crianças nos palhaços que já estarão desenhados no papel, com tintas vermelha ,azul e amarelo
,trabalhando as cores primarias.

Professora Elisângela AGIII – B

Ampliar gradativamente as possibilidades de comunicação e expressão, familiarizando a criança através da
literatura infantil desenvolvendo a sensibilidade, afetividade e criatividade, foi uma das atividades propostas.
Despertei nas crianças o interesse por atividades envolvendo expressão corporal, arte, música e poesia,
manifestando diferentes percepções e sensações. Brincamos de classificar, sequenciar e seriar objetos a partir de
jogos quebra cabeças e outros materiais desenvolvendo o raciocínio lógico matemático. Aprimoraram a
coordenação motora global executando atividades prazerosas diversificadas. Oportunizei momentos de peças
teatrais com fantasias estimulando o faz de conta. Criamos por meio de sucatas, personagens que compõe o circo,
estimulando o desenvolvimento da criatividade, da imaginação e da fantasia, possibilitando a criança pensar e agir.

PROJETO PARTILHA

A escola sendo um espaço social importante para a construção do conhecimento humano através das relações
interpessoais, traz a necessidade de desenvolver atividades que contribuam para o desenvolvimento da
personalidade de cada indivíduo. O Projeto Partilha tem por objetivo oportunizar a criança a desenvolver relações
de amizade, para a construção do respeito, partilha e coleguismo; promover situações lúdicas em que possam
desenvolver a sociabilidade, autonomia, cooperação, respeito e solidariedade. Nas atividades diárias as crianças
foram estimuladas a desenvolver atitudes de respeito que possibilitem a valorizar sua participação nas brincadeiras
demonstrando atitudes de amizade e cooperação. Aprimorar as relações também com os educadores, criando regras
de convivência e dinâmicas que possibilitem a interação criança-equipe pedagógica.

Professora Camila Benedito AG I – A

Realizamos a preparação de uma ovelha para trabalharmos uma historia da mamãe ovelha e seu cordeirinho, essa
montagem será no papel Kraft com guache branco e algodão. Deixei os pequenos livres para a pintura e
posteriormente contornamos, para formar a mamãe ovelha. Realizamos uma palha italiana com as crianças, em uma
forma, colocamos uma camada de bolacha maisena, logo em seguida uma camada de brigadeiro e por cima outra
camada de bolacha maisena, as crianças participaram de todo o processo e degustaram com a turma do AGIII B.
Assistimos ao video a verdadeira história da páscoa.

Professora Vanessa Bossoni AG I – B

O Projeto foi iniciado com a apresentação da história “Ana e a Fofinha”, cuja história se baseia em um cordeiro que
salvou a amiga da morte, os recursos usados foram fantoches de palitos e E.V.A. que as crianças e os bebês
tocaram e manusearam conforme aceitavam a aproximação. Construímos um cordeiro em papel cartão revestido de
algodão. As crianças desenvolveram a coordenação amassando folhas de jornais que preencheram um saquinho de
T.N.T., o qual se tornou um cordeiro para usar como fantoche a fim de interagir com todos. Realizamos um jardim
de Girassóis, uma vez que a história do girassol demonstra a necessidade que temos do outro e da companhia do
outro, uma vez que não devemos viver isolados e sós. Realizamos uma culinária com chocolate, ingrediente aceito
por alguns e rejeitados, principalmente, pelos bebês. Esse projeto foi muito bem aceito pela comunidade escolar.

Professora Joelma Moreira AG II – A
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Como o projeto de desenvolveu concomitante à data comemorativa da Páscoa, o desenvolvi desmitificando o
consumo que há nessa época do ano. Apresentei a páscoa cristã e a secular. Trabalhei com o chocolate, ingrediente
usado para confecção do brigadeiro, para o qual nos reunimos no refeitório das crianças e todos colocamos a mão
na massa. Após feito colocamos em saquinhos enviados para os lares, como reforço pedagógico. Muitas crianças
ainda não tinham participado de atividades na cozinha com seus familiares, o que proporcionou uma experiência
agradável a todos. Todas as atividades propostas foram desenvolvidas em grupo, justamente para expressar a
importância da partilha em ações de auxílio, empatia, compartilhamento de carinho e objetos, enfim, ações que
formam um cidadão consciente e solidário.

Professora Klecione AG II – B

Para o desenvolvimento do projeto foram realizadas atividades que proporcionasse atitudes de cooperação,
solidariedade e autonomia, respeito e amizades na interação das turmas e suas diferentes faixas etárias. Assistimos
a filmes que mostravam a páscoa cristã e a do coelho com ovos de chocolate. Realizamos a culinária, onde
confeccionamos brigadeiros, os quais foram levados para casa.

Professora Gisele Monace AG II – C

O Projeto foi baseado em atitudes em compartilhar amor, amizade e respeito. Através da interação social
desenvolvemos o cognitivo ao proporcionar experiências nos relacionamentos com o outro. As atividades foram
desenvolvidas em grupo para proporcionar tal experiência e favorecer o aprendizado em suas relações, para isso,
usamos como recursos para aprendizagem fantoches e teatro, para o qual as crianças interagiram com outros
agrupamentos, onde dividiram e compartilharam brinquedos e brincadeiras. Para o desenvolvimento da
coordenação motora as crianças confeccionaram máscaras de carneirinhos em papel, revestida de algodão.

Professora Maria Antonia AG II – D

Neste projeto foi valorizado a construção do conhecimento humano que se dá através das relações entre as pessoas
e os seus valores. Os valores se constroem no convívio com o outro, nas ações do dia a dia e nós educadores
precisamos assumir esse compromisso com o coração e ação: planejando atividades para refletir junto as crianças,
sobre o comportamento humano, agindo em prol do bem comum, descobrindo a amizade, o respeito e a partilha.
Música da Páscoa, colunaria com as turmas e socialização, brincadeiras, Histórias: O peixe Arco-íris, vídeo: A
verdadeira história da Páscoa, Cartazes referentes a música, os símbolos da Páscoas, a história do peixe Arco-íris,
sexta em cena e lembrança para as crianças. Foram usados os materiais: tinta guache, vídeo, papel crepom, EVA,
cola coloria, papel laminado, papel cartão, cartolinas, leite ninho, chocolate, Leite condensado, folhas A3 e
brinquedos de pontar.

Professora Juliana Amorim AG II – E

As atividades foram realizadas individualmente e coletivamente, embora com mais frequência em grupos para
proporcionar interação e socialização. Na primeira semana trabalhei a partilha através de alimentos compartilhados
em sala. Iniciamos com a roda da conversa, onde partilhamos diferentes experiências e vivências, e logo após
partilhamos o alimento. Como a sociedade estava comemorando a Páscoa, realizei uma pesquisa com os familiares
a fim de conhecer o conceito que cada família tem de Páscoa; os trabalhos foram muito diversificados, e a partir
das contribuições trabalhamos os conceitos de valores que desenvolvemos durante a vida para uma boa convivência
em sociedade. Realizamos uma culinária onde confeccionamos brigadeiros que em seguida, foram levados para
casa, a fim de compartilhar com os familiares.

Professora Aline Chaves AG II – F

O objetivo do Projeto é o compartilhar objetos e sentimentos. Trabalhamos valores para o convívio em sociedade.
Confeccionamos uma sacola em T.N.T., cujo interior continha: um “bicho” de pelúcia, uma folha A3 e uma caixa
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de giz de cera, a criança levou para casa com o compromisso de trazer no outro dia com a atividade realizada em
família, orientação de como proceder feita através de bilhete colado no caderno. Quatro crianças levaram diferentes
sacolas, de diferentes cores e pelúcia. A atividade consistiu em contar, através de desenhos (famílias alfabetizadas
ou não) ou da escrita, como foi a estadia do material em sua casa de um dia para o outro. A atividade foi um
sucesso, uma vez que a maioria contribuiu com desenhos e textos, os quais foram expostos no corredor externo da
sala de aula. O cuidar aparece como um compartilhamento de sentimentos. No desenvolvimento da coordenação
motora realizamos uma culinária, na qual as crianças sovaram a massa de um pão sem fermento, que após assado,
degustaram. Foram criadas e confeccionadas regras de convivência, para reforçar comportamentos aceitáveis e
necessários em sociedade. Confecção de um peixe em papel cartão com E.V.A. picados e colados pelas crianças, a
fim de desenvolver coordenação motora fina. As crianças levaram para casa brigadeiros feitos por elas, para
compartilhar com seus familiares.

Professora Aline Magalhães AG III – A

Durante o desenvolvimento do Projeto, a sociedade comemora a páscoa, portanto sentiu-se a necessidade de
desenvolver um conceito diferenciado do apelo eloquente que o comércio faz à data. Trabalhamos a páscoa como
tema propício ao desenvolvimento de valores para o bom relacionamento dos pares e demais relacionamentos
interpessoais. As atividades foram realizadas em grupo para reafirmar a necessidade do outro e de como é
importante tal interação para o desenvolvimento cognitivo. Realizamos a culinária do brigadeiro, o qual
compartilharam com quem quisessem, uma vez que os levaram embora.

Professora Elisângela Toledo AG III – B

Em contrapartida ao sentido comercial da Páscoa, trabalhamos com o Projeto Partilha, a fim de desenvolver valores
e assim aprendessem um pouco mais sobre a data. Trabalhamos com atividades coletivas em grupo pequeno para
reafirmar o aprendizado que desenvolvemos ao promover a interação com os pares. Confeccionamos pequenas
faixas com palavras de incentivo e estímulo para usar com o outro, tanto na creche como nos demais grupos sociais
que formamos ao longo da vida.

Semana Educativa Literária de Autores Campineiros

O projeto foi desenvolvido a fim de valorizar a produção artística e cultural da criança inserida na sociedade. O
despertar para a leitura e literatura infantil contribui para o desenvolvimento integral da criança, e tem por objetivo
apropriar-se de diferentes linguagens, desenvolver cidadãos leitores, promover o processo criativo, enriquecer o
vocabulário, conhecer diferentes profissões e diferentes culturas, trabalhar o Letramento.

Professora Camila Benedito AG I – A

Devido a afastamento médico a professora não desenvolveu esse projeto em sala.

Professora Vanessa Bossoni AG I – B

Foi realizada reescrita do livro “O Patinho que não aprendeu a voar” de Rubem Alves, em linguagem apropriada
aos bebês. Além da leitura da obra original, o autor foi apresentado através de uma foto e de sua biografia. Foram
confeccionados os patinhos (personagens do livro) com caixas de ovos pintadas com guache. A confecção do livro
dos animais apresentou a figura de linguagem, onomatopeia, onde os bebês brincaram com os sons de diferentes
animais que compõem a história e manusearam fantoches feitos em sala com materiais diversos. Os bebês tiveram
acesso também às revistas, livros e gibis, explorando as figuras.

Professora Joelma Moreira AG II – A

A autora trabalhada foi Ruth Rocha com o livro “Toda criança do mundo mora no meu coração” (2007). Após uma
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breve e objetiva apresentação do autor da obra, iniciou-se a reescrita da História do livro, agora com os nomes das
crianças da sala. As crianças se viram como coautores da história. Foi realizado um varal literário com a poesia “A
valsa das Pulgas” (2010), da mesma escritora, cuja atividade teve grande participação das crianças. Todas tiveram
contato com diferentes livros e escritas, bem como os manusearam, despertando o interesse pela leitura como
prática a ser desenvolvida rotineiramente.

Professora Klecione de Carvalho Costa AG II – B

Desenvolveu-se atividades baseadas no livro de Nye Ribeiro, “Colcha de retalhos”, resgatando sentimentos através
das lembranças dos familiares ao participarem da atividade enviando histórias que têm valor cultural para a família.
As crianças puderam desenvolver a criatividade nas atividades de faz de conta, ao imaginar as mais diversas
situações relatadas pelos familiares, lidas em sala. Ao final da atividade formou-se uma grande colcha de desenhos
e histórias compartilhadas.

Professora Gisele Monace AG II – C

O trabalho desenvolvido sobre a escritora Nye Ribeiro trouxe uma reflexão à regionalidade, as crianças
conheceram o contexto em que a autora, ainda criança, veio residir em Campinas e se tornou professora e escritora
na cidade. Trabalhou-se a criança como produtora de cultura, que influencia e é influenciada pelo meio em que
vive. Apresentou-se o livro “De todas as cores” da escritora, onde pode ser trabalhada a inclusão, preconceito,
multiculturalismo e diversidade, cores primárias e secundárias. Após o término do trabalho com o livro, as crianças
assistiram ao filme de Luna sobre as cores e cantaram diversas músicas, despertando assim o prazer nas diferentes
linguagens e formas de comunicação.

Professora Maria Antonia Figueiredo AG II – D

Através do lúdico o objetivo do trabalho foi despertar na criança o prazer da leitura. O trabalho desenvolvido foi
baseado na obra de Rubem Alves, “O gato que gostava de comer cenouras”, livro que inspirou a produção de uma
peça, apresentada na sexta em cena, em que as crianças estavam caracterizadas com máscaras dos animais da
história. Para confecção das máscaras foram usados e.v.a., papel cartão, algodão, tinta guache, cola;
proporcionando assim o contato com diferentes materiais pedagógicos.

Professora Juliana Amorim AG II – E

Ao estudar a biografia da escritora Nye Ribeiro e conhecer suas obras, as crianças gostaram do livro “Lorotas e
Fofocas” onde a autora descreve a história através de rimas. No momento da Contação da história, as crianças
despertaram interesse por esse gênero textual, sendo assim, a confecção de um livro a partir da rima com os nomes
dos alunos da sala passou a ser a atividade em que todos participaram. O livro, com sua estrutura em isopor e
tamanho de 90 X 60 cm, trouxe os nomes de todas as crianças e figuras recortadas em revistas e coladas de maneira
lúdica. Mesmo não alfabetizados, mostrou-se a importância da leitura para a construção de um mundo letrado, rico
na interação e comunicação.

Professora Aline Chaves AG II – F

O trabalho foi baseado na confecção de um livro feito pela sala a partir do resultado das atividades realizadas com a
família em projeto anterior. As crianças desenharam com seus familiares situações de cuidar e brincar que tiveram
com os bichos de pelúcia que levaram para casa no Projeto Partilha; após organizar esses materiais, foi trabalhado a
figura de linguagem Onomatopeia, para o qual a professora escreveu o som de cada animal levado para casa e
produziram um livro autoral da sala. As crianças realizaram atividades de colagem de diferentes materiais, desenho
com giz de cera e lápis coloridos, motricidade, expressão corporal.

Professora Aline Magalhães AG III – A
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O escritor campineiro trabalhado foi Antonio Carlos Gomes e sua obra “O Guarani”, apesar de compositor, teve
grande importância para o cenário cultural de nossa cidade e país. Devido a sua aparência e ser conhecido como o
homem do bigode, ao estudar Carlos Gomes as crianças se interessaram por características físicas das pessoas e por
suas diferenças; assim como sua música orquestrada que se apresentou como novidade no repertório musical das
crianças e despertou interesse por parte delas, mostrando também a diversidade cultural. Confeccionaram um livro
de rotina da Turma do Agrupamento III A, onde todos contribuíram com recortes de figuras.

Professora Elisângela Toledo AG III B

As crianças se interessaram pela região em que nasceu a escritora estudada, Nye Ribeiro portanto, foi realizada a
construção de mapas, tanto do estado de Minas Gerais quanto o de São Paulo; onde as crianças puderam localizar a
cidade natal da escritora, Boa Esperança (Minas) e a cidade de Campinas (São Paulo), com a qual a escritora criou
um vínculo afetivo. Para a execução da atividade foram usados papéis cartão e cartolina, e.v.a., crepons, pedras
recolhidas no entorno da creche, tinta guache, lápis coloridos, proporcionando contato com diferentes recursos e
materiais pedagógicos. Após essa atividade, as crianças, com ajuda de seus familiares, escreveram uma cena de
história em quadrinhos. A participação dos familiares foi importante, pois a partir das cenas retiradas de gibis
mostraram-se as mais diversas interpretações e contextualizações vividas pelas crianças e suas famílias.

PROJETO COLHEITA

O objetivo geral do projeto foi o de inserir a vida no campo no contexto das crianças da Instituição que vivem na
área urbana. Iniciamos com um passeio ao Sítio São José, com adesão de muitas crianças e alguns pais que
acompanharam os menores de dois anos. Realizou-se um comparativo entre o Campo e a Cidade. Os objetivos
específicos para o desenvolvimento do Projeto foram: produzir coletivamente trabalhos artísticos relacionados a
tema gerador; compreender a relação entre o campo com a cidade; perceber, identificar, comparar e valorizar
aspectos diferentes entre espaços, paisagens, profissões, meio de vida rural e urbano; desenvolver e ampliar o
vocabulário; ampliar o universo cultural; compreender a necessidade de conviver com as pessoas da zona rural e da
zona urbana, adotando atitudes de respeito, desenvolver atenção e coordenação motora global, favorecer o
desenvolvimento da imaginação das crianças através das músicas, promover e estimular a linguagem oral. As mais
diferentes culturas puderam ser abordadas nesse projeto, pois o tema foi dividido em subtemas, tais como: moradia,
animais, profissões, alimentação, histórias e lendas, brinquedos e brincadeiras, músicas, transporte e vestimenta.
Concomitante ao Projeto as crianças ensaiaram as danças para apresentação na 1ª Festa da Colheita, onde as
famílias puderam se socializar com os funcionários e com o ambiente escolar. Foram entregues imãs de geladeira
com grãos, confeccionados pelas professoras, para reforço do aprendizado.

Professora Camila Benedito AG I – A

Foi trabalhada a festa do milho como fonte inspiradora para o desenvolvimento do projeto, apresentando a
agricultura do milho como fonte de renda de muitos moradores do campo, sendo também um alimento consumido
por grande maioria da população. As crianças tiveram contato com o milho in natura, e puderam consumir o milho
cozido, bem como processado em forma de bolo. Na atividade de expressão corporal as crianças ensaiaram nos dias
normais de aula, porém na apresentação não se contiveram e choraram bastante, entretanto tal reação foi amenizada
com a presença dos responsáveis no palco.

Professora Vanessa Bossoni AG I – B

Para o desenvolvimento do tema foi trabalhado a alimentação do campo e cidade. A história da Galinha Ruiva foi
trabalhada de maneira que as crianças também participaram do preparo de um bolo de milho, diferente da história,
todos participaram, entretanto não gostaram de manusear a massa crua. Foram realizadas atividades individuais,
sendo carimbos com as mãos para formar uma galinha no papel. Foi confeccionado um milharal com rolinhos de
papel higiênico e crepom. Confeccionamos também uma carroça e um carro, com caixas de papelão, fazendo um
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comparativo dos meios de transportes que levam os alimentos às diversas regiões. Construímos uma maquete da
fazenda da história da Galinha, usando palitos de churrasco e bolinhas de papel crepom, e carimbos com as mãos.
Os responsáveis também participaram da apresentação das crianças.

Professora Joelma dos Santos AG II – A

De acordo com o subtema: animais do campo e da cidade, confeccionamos diversos animais, tais como: um cavalo
com papelão, folhas de jornais e revistas, cola e tinta guache; um cachorro em tecido e T.N.T, preenchido com
jornais amassados; uma vaca de caixa de papelão pintada com guache; um gato com garrafa de amaciante; um
papagaio de garrafa de suco de laranja; um porco de garrafão de água; uma galinha d’angola de bandejas de carne;
pintinhos de pompom com barbantes; uma ovelha de E.V.A. Enfatizamos a culinária e o milho como carro chefe
para economia da região rural, alimento também de alguns animais que foram apresentados durante o Projeto. As
crianças degustaram o milho cozido em sala de aula.

Professora Klecione Costa AG II – B

As crianças assistiram a um vídeo sobre a vida no campo, onde se familiarizaram com as rotinas dos ruralistas.
Trabalhamos com histórias e lendas contadas no campo e na cidade. Realizamos a releitura da lenda regional “O
Boi falou”, cuja personagem nos inspirou à construção de um boi, cavalos e galinhas em papelão, retalhos de
tecidos; carriola, fogão à lenha, prédio em papelão; e uma casinha em T.N.T. com utensílios feitos com materiais
recicláveis, tais como: bule com embalagem tetra pack, xícaras com potes de iogurtes, linguiça de isopor pintada
com guache. Confeccionamos também um milharal com cabo de vassoura, rolos de papel higiênico e papéis
crepom. As crianças se envolveram em todas as atividades e se apropriaram do aprendizado. Atividades expostas
na sala para visitação pela comunidade na Festa da Colheita.

Professora Gisele Monace AG II – C

O projeto foi desenvolvido a partir do tema vestimenta. Trouxemos para sala de aula as diferentes maneiras de se
vestir em diferentes regiões. Realizamos a confecção de um varal com roupas trabalhadas em papel e pintadas pelas
crianças com lápis coloridos e tinta guache. As crianças dançaram com bambolês a coreografia ensaiada durante a
execução do Projeto, dança apresentada no dia da Festa.

Professora Maria Antonia AG II – D

Trabalhamos com a temática do transporte no campo e na cidade, para reforçar o aprendizado construímos três
carros com caixas de papelão pintados com guache; meios de transportes aéreos e marítimos com a técnica de
dobradura em papel, veículos de cargas para transporte dos alimentos do campo para a cidade, foram usados
diferentes recursos para as atividades, tais como, papéis color set, cola colorida, barbante, cola quente, carvão,
madeira, estopa, T.N.T e E.V.A. As atividades foram finalizadas com a apresentação da dança ensaiada durante o
Projeto, para qual foram confeccionadas sanfonas com embalagens tetra pack, as crianças se divertiram na Festa da
Colheita.

Professora Juliana Amorim AG II – E

O tema proposto foi o de brincadeiras e brinquedos, tanto da cidade quanto do campo. Foram confeccionados
bilboquê, peão com tampinhas, amarelinhas com fita de durex colorido; dentre as brincadeiras realizadas, a que se
destacou foi a cobra-cega. As atividades foram realizadas individualmente e em grupo. Como finalização, as
crianças apresentaram a música “Sai preguiça! ”, para qual usaram uma vassoura em miniatura confeccionada em
sala com crepom e cabo de madeira cortado; a apresentação aconteceu no dia da Festa da Colheita.

Professora Aline Chaves AG II – F
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A proposta para a turma foi baseada nas profissões do campo e da cidade. Após assistir ao filme “Chico Bento na
roça é diferente” e “Chico Bento no shopping”, e degustar um bolo de fubá culinária característica do campo, as
crianças pesquisaram junto aos familiares as diferentes profissões que exercem, sendo que todas as contribuições
compuseram um cartaz com imagens diferenciadas encontradas em revistas. Confeccionamos uma maquete em
isopor, em metade dela com características do campo, tais como um lago com cerca feita de palitos de sorvete
pintados com guache e grama por quase toda a área; na outra metade, características da cidade, como prédios feitos
com embalagens de creme dental ou sabonetes, pintados com guache. Confeccionamos instrumentos para o
trabalho agrícola, enxada, pá, machado e rastelo, todos feitos com cabos de vassouras e papelão pintados com
guache. As crianças participaram da confecção de um forno a lenha de caixas de papelão, isopor e panelas com lata
de leite em pó pintadas com tinta guache. Para representar os trabalhadores confeccionamos bonecos de papel com
roupas em tecidos, no tamanho das crianças. A finalização aconteceu na Festa da Colheita quando as crianças
dançaram para seus familiares usando sanfonas feitas de caixa tetra pack de leite. As atividades foram em sua
maioria coletiva em grupos pequenos.

Professora Aline Magalhães AG III – A

Após a divisão dos subtemas, partimos para o desenvolvimento do Projeto no que se refere à moradia. As crianças
confeccionaram uma casa grande em papelão pintada com guache e colagem de retalhos em papel e E.V.A., e para
mostrar o contrário da vida no campo confeccionaram também um prédio em papelão. Trabalhamos a história do
“rato do campo e o rato da cidade”, uma fábula de Esopo que mostra a vida simples e humilde do rato do campo e a
vida agitada do rato da cidade e seus perigos, mostrando a escolha da maneira que queremos viver. Para reforço do
aprendizado ensaiamos um teatro e apresentamos no dia do projeto “sexta em cena” e posteriormente, na Festa da
colheita.

Professora Elisângela Toledo AG III - B

Na construção do Projeto as crianças se apropriaram de diversas situações de aprendizagem no que se refere à vida
cidade e campo, de maneira lúdica trabalhamos as estações do ano com ênfase no Outono, cuja estação é a atual.
Trabalhamos a história “Árvore Generosa” de maneira a identificar as contribuições do meio ambiente para nossa
vida, criando uma consciência ecológica. Conhecemos os diferentes alimentos que se desenvolvem melhor nessa
época do ano e formamos um minijardim, com trabalhos individuais que resultaram em uma horta rica em
observação empírica. Foi convidada uma mãe de aluno para fazer um bolo onde pudemos trabalhar a matemática ao
selecionar, classificar e fracionar os ingredientes, cuja socialização com a família mostrou-se um fator fundamental
para um bom resultado pedagógico. As crianças dançaram a música “Fogo na botina”, incentivando a participação
de todos os convidados da Festa.

SEMANA EDUCATIVA PIPA SEM CEROL

O projeto partiu do princípio da ludicidade, com atividades artísticas na confecção da pipa, com materiais diversos,
novidade para muitas crianças. As atividades partiram do pressuposto da diversão, por isso, resgatou-se as
“capuchetas” feitas somente com jornais, cola e linha; mostrando assim a simplicidade do sorriso e da diversão.
Abordou-se as questões de segurança ao executar a brincadeira, mostrando a importância da supervisão de um
adulto.

Professora Camila Benedito AG I – A

Durante essa semana educativa, trabalhamos com as crianças os materiais que as pipas são feitas, suas texturas e
apresentei também uma pipa para que eles pudessem observar. Trabalhamos o poema “A Pipa Amarela”, e como
atividade para o portfólio individual, cada criança colou à sua maneira a pipa previamente elaborada e montamos
no A3. Em seguida, realizamos novamente a leitura da poesia e solicitamos às Famílias fotos das crianças
juntamente com seus familiares, por fim as colamos em pipas elaborados em sala. Em continuidade com o poema,
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realizamos a colagem de papel crepom e EVA amarelo em uma pipa feita do tamanho das crianças para a
exposição.

Professora Vanessa Bossoni AG I -B

Nesta semana educativa as crianças conheceram a pipa e puderam brincar explorando seus movimentos. As
crianças participaram de experiências sobre o ar, identificando a dinâmica que existe para que a pipa suba ao céu.
Utilizei o ventilador para que vissem o movimento do ar sobre a pipa e a rabiola, e puderam observar também as
bexigas, sentir o ar e perceber que o ar proporciona o movimento ao brinquedo. Realizei com as crianças a
confecção de uma pipa, com colagem de papéis coloridos e palitos de churrasco, fizemos um painel de pipas com
pintura com giz no papel Kraft e colamos pipas, para a atividade individual confeccionamos pipa com o carimbo
das mãos e colagem de laços na rabiola.

Professora Joelma Moreira AG II – A

As crianças sempre se divertem com o brinquedo, algumas atividades que aconteceram foram: a confecção de uma
pipa gigante feita de tecido com a qual crianças brincaram e fizeram a rabiola. Elas soltaram “capucheta” no espaço
externo, elas decoraram pipas feitas de sulfite e canudinho. A semana teve dias de chuva, muito frio, e um feriado
na quinta feira, assim a semana educativa foi encerrada, com as crianças levando para casa uma pipa comprada pela
escola para brincarem com seus familiares.

Professora Klecione AG II – B

Na semana educativa pipa sem cerol desenvolvemos atividades que despertaram nas crianças a conscientização de
brincar com segurança. Através das atividades realizadas estimulamos a criatividade, imaginação, linguagem oral,
escrita e a participação das famílias. Trabalhamos a poesia “A pipa amarela”, onde confeccionamos uma pipa
amarela no palito de churrasco e as crianças pintaram com cola colorida; fizemos uma grande pipa montando um
mosaico com E.V.A.s coloridos. Finalizamos nossas atividades da semana pipa sem cerol, brincando com
“capuchetas” no estacionamento da nossa escola.

Professora Gisele Monace AG II – C

Para o desenvolvimento dessa semana trabalhamos o poema “A pipa Amarela” apresentamos o texto através da
leitura para as crianças apresentando a cor amarela e trabalhando coordenação motora fina através da pintura com
giz de cera; o tema sugeriu trabalhar também a conscientização nas crianças sobre como a brincarem de maneira
saudável com pipas e “capuchetas”, mostrando a diversão que há em brincar, pular, correr e socializar com os
colegas. A finalização do Projeto da semana se deu através de uma pipa que as crianças puderam levar para casa
para soltar com suas famílias.

Professora Maria Antonia AG II – D

Nesta semana educativa da pipa sem cerol desfrutamos de momentos de musicalização e gestual, desenvolvendo a
coordenação motora fina, grossa, reconhecemos o brinquedo pipa e sua beleza através das cores primárias.
Mostrando em roda, uma pipa para as crianças verem e pegarem. Cada criança decorou uma pipa com pedaços de
color set e sua rabiola com barbante e tecido. Em grupo confeccionamos uma grande pipa decorada com bolinhas
de crepom nas cores primárias, e sua grande rabiola com barbante e amarramos fitas de tecidos nela. Foram
confeccionadas várias “capuchetas” e sacolas amarradas com barbante e as crianças empinaram no parque externo
perto do quiosque ao som da música “Minha Pipa”.

Professora Juliana Amorim AG II – E

Nessa semana houve apenas quatro dias de atividades pedagógicas, para a qual propus uma atividade individual,
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outras em grupos e no coletivo, onde construímos a rabiola da pipa, algumas pipas de papel cartão e no último dia
da semana cada criança enfeitou sua “capucheta”, posteriormente brincamos todos juntos do lado de fora da sala.
Além das atividades, realizamos na roda da conversa um diálogo muito importante de conscientização sobre a
importância de soltar a pipa com segurança. Apesar da semana mais curta para realizar as atividades, houve um
aprendizado significativo.

Professora Aline Chaves AG II – F

Apresentamos esse brinquedo milenar às crianças de forma lúdica. Sendo assim, as atividades foram: escutar e
dançar a música da pipa em sala, posteriormente compartilhando para outras salas, a fim de socializar. Foi
apresentada uma pipa as crianças. Confeccionamos duas pipas, onde sua base foi em uma cartolina com colagem de
retalhos de tecido e sua rabiola com barbante e papel color set em tiras. As crianças confeccionaram
individualmente uma pipa em folha sulfite A3, com pedaços de tecido em forma de quadrado e sua rabiola foi com
barbante e tiras de papel crepom. Entretanto este tema teve como objetivo oportunizar e desfrutar da arte de soltar
pipa com segurança, desenvolver a coordenação motora fina e grossa, proporcionar momentos de musicalização,
gestual e promover a socialização entre colegas e equipe.

Professora Aline Magalhães AG III – A

As crianças aprenderam muito sobre o perigo do uso do cerol na linha de pipa. Durante toda a semana foi
enfatizado os perigos e acidentes causados pelo uso de cerol nas linhas de pipa. Embora tenha sido uma semana
curta devido ao feriado, confeccionamos um cartaz com pipas, casas e prédios; as pipas representavam a
brincadeira saudável sem cerol, a cidade e os prédios nossa cidade, confeccionamos uma pipa grande feita de
papelão na qual pudemos trabalhar as cores primarias. Finalizamos a semana entregando uma Pipa para cada aluno
usar de forma consciente com sua família.

Professora Elisângela Toledo AG II - B

Nesta semana educativa realizamos atividades para conscientizar para o uso da pipa sem cerol, onde foram feitos
diversos pipas com carinhas demostrando alguns sentimentos (triste e alegre) para estimular o uso da linha sem
cerol. Através de uma história adaptada com fantoche sobre o menino Zé e a pipa foram também construídos
alguns pipas com a presença de um pai de aluno, que conversou e orientou sobre os perigos e a diversão de soltar
pipas, percebeu-se que a turma ficou bem triste com as conversas sobre o uso de cerol, uma vez que é realidade
para algumas famílias, mas o interessante foi que algumas crianças disseram que avisarão seus pais e amigos para
não utilizarem cerol e que brincar de soltar pipa corretamente faz bem para todos, e assim percebo que estão se
conscientizando para melhor brincar em turma sem prejudicar o colega, foram propostas algumas orientações: que
temos que cuidar para não se machucar correndo; prestar atenção ao atravessar a rua; não cortar o pipa do colega
pois ele também construiu para brincar e fica triste se perder; soltar somente em lugar abertos e descampado e
longe de prédios; árvores e fiações elétricas.

PROJETO COLETA SELETIVA

O projeto teve por objetivo a apropriação de atitudes que favoreçam um desenvolvimento sustentável. Com o
projeto, as crianças identificaram e separaram os materiais recicláveis, o que despertou a necessidade de redução na
quantidade de lixo produzido, por isso, foi trabalhada a reciclagem. Desenvolveu-se também o trabalho em grupo e
sua importância no que se refere às práticas coletivas. Explorou-se a arte e criatividade nas diversas atividades de
construção a partir de materiais recicláveis, bastante apreciada pelas crianças e seus familiares que participaram
efetivamente.

Professora Camila Benedito AG I – A

Para os pequenos foram trabalhadas as cores e seus significados na separação do lixo reciclável. As crianças
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trabalharam a coordenação motora grossa ao colar, em garrafas Pets, papéis e pedaços de e.v.a. Coloriram latas de
alumínio com tinta guache; tiveram contato com os diversos materiais recicláveis, pegando em suas mãos. As
crianças manusearam cascas de legumes e frutas, trabalhando também o lixo orgânico, mostrando que muitas não
têm esse hábito e não gostam de pegar com as mãos e sentir o alimento. No final do Projeto foram distribuídos
chaveiros feitos de tampinhas de pet, confeccionados pelas professoras.

Professora Vanessa Bossoni AG I – B

O projeto foi desenvolvido a partir da história “O Sapo e a lagoa”, onde o sapo mostra a importância de manter
limpo seu habitat. Em seguida foram apresentadas as cores e seus respectivos lixos. Trabalhou-se também a
reutilização do lixo em forma de brinquedos, tanto os que foram trazidos pela professora, quanto os que as famílias
confeccionaram e trouxeram após envio de solicitação por meio de bilhetes. As crianças tiveram contato com uma
maquete sinalizando o impacto do lixo para o meio ambiente, construída com colagens e materias descartáveis. Foi
apresentada a letra R e seu significado na preservação ambiental, ou seja, reciclar, reutilizar e reduzir.

Professora Joelma Souza dos Santos AG II – A

As crianças confeccinaram um caminhão de lixo utilizando papelão e guache; confeccionaram o brinquedo “Pé de
monstro” com as latas de alumínio e um jogo de argolas com as garrafas PETs e mangueira de jardim usada.
Manusearam com muito cuidado um recipiente de vidro, no qual decoraram com cola colorida que posteriormente
pode se tornar uma linda luminária. Brincaram com aviõezinhos feito de dobradura de papel, percebendo assim as
diversas utilidades do papel. Para finalizar, as crianças assistiram ao desenho da “Turma da Mônica” de Maurício
de Souza, onde puderam reforçar o aprendizado.

Professora Klecione Costa AG II – B

Iniciou-se o Projeto com um bilhete no qual solicitou-se a construção de brinquedos com materiais recicláveis pelos
familiares juntamente com as crianças, cuja participação teve adesão da maioria. Foram enviados também materiais
que podem ser reciclados, com os quais foram associadas as cores respectivas e suas coletas; cujos recipientes
foram confeccionados também em sala, a partir de caixas de papelão pintadas com guache ou decoradas com as
cores da coleta seletiva.

Professora Gisele Monace AG II – C

O Projeto foi desenvolvido de maneira lúdica e interdisciplinar, trabalhamos as cores primárias e secundárias e sua
representatividade na coleta seletiva do lixo; confeccionamos recipientes para efetuarem, na prática, a coleta dos
diversos lixos espalhados pela Unidade Escolar.

Professora Maria Antonia AG II – D

O Projeto priorizou a conscientização dos valores e mudanças de atitudes para preservação do meio ambiente.
Foramapresentadas as cores e seus respectivos lixos, ou seja, verde para vidro; amarelo para metal; azul para papel;
vermelho para plástico e marrom para lixo orgânico. As famílias enviaram embalagens recicláveis mediante bilhete
previamente enviado, onde realizamos a separação e coleta correta. A matemática foi trabalhada a partir da
exposição da quantidade de lixo reciclável que arrecadamos. Foi um tema de trabalho coletivo.

Professora Juliana Amorim AG II – E

Foram desenvolvidas atividades individuais, tais como: confecção de um brinquedo com material reciclável feito
pela família, juntamente com a criança, enviado para compartilhar com o restante da sala, proporcionando assim
momentos de conversa com trocas de experiências; cada criança carimbou o símbolo que representa a reciclágem,
usando guache e suas mãos. Nas atividades coletivas as crianças confeccionaram os coletores para posteriormente
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recolher os lixos recicláveis e distribuí-los de maneira correta; realizaram um cartaz relacionados com o tema
usando figuras, desenhos e os próprios materias recicláveis; Roda de conversa com situações que vivenciam em
suas rotinas diárias. Houve intensa participação de todos por ser um tema dinâmico.

Professora Aline Chaves AG II – F

Entre as atividades propostas, as crianças assistiram ao filme da Turma da Mônica “Um plano para salvar o
planeta” e ouviram a música “É preciso reciclar”; confeccionaram as lixeiras para coleta de material reciclável com
papelão, guache e pincel com as cores respectivas; construíram binóculos com rolinhos de papel higiênicos e
guache e posteriormente passearam pela creche procurando e recolhendo lixos; confeccionaram chocalhos com
latas cheias de feijão, arroz e milho, descobrindo também os diferentes sons que os objetos produzem;
confeccionaram um jogo de argola com garrafas PETs e revistas (argolas) para brincarem coletivamente. O
aprendizado foi reforçado com a construção do planeta Terra, feito com uma bola de isopor pintada com guache e
decorada com bolinhas de crepons; a confecção de um livro de texturas no tamanho A3 com diversos materiais
recicláveis; contação de história do livro “A sementinha que não queria crescer”; as crianças plantaram grãos de
feijão no algodão para reforçar a importância da natureza para suas vidas.

Professora Aline Magalhães AG III – A

O tema trouxe uma discussão sobre os “Rs” do desenvolvimento sustentável: Reciclar, Reutilizar e Reduzir, após
conversa confeccionamos coletores de lixo com caixas de papelão e guache para assim, separarmos corretamente os
recicláveis. Foi enviado bilhete para que as famílias enviassem materiais recicláveis e, em sala, trabalhamos a
separação e classificação dos mesmos, desenvolvendo assim a matemática na vivência diária.

Professora Elisângela Toledo AG III – B

Após caminharmos pela creche e localizarmos os coletores de materiais recicláveis já existentes, as crianças
construíram coletores com caixas de sapato e passaram a recolher os materiais enviados de casa pelos familiares.
Assistiram ao filme “Turma da Mônica- Um plano para salvar o Planeta” que inspirou uma conversa sobre a
preservação da natureza, atividade reforçada com a confecção de cartazes de forma coletiva. Foram confeccionados
jogos com caixas de ovos, tampinhas e pintura com guache. Para trabalhar a matemática confeccionamos um jogo
da velha com palitos de churrasco, pista de carros utilizando papelão e materiais diversos, fantoche com potinhos
de iogurte. Realizamos uma culinária onde foi preparado uma torta salgada aproveitando restos de legumes usados
em outros pratos e assim consequentemente as crianças jogaram os lixos orgânicos no coletor correto, bem como
aprenderam a reutilização de alguns alimentos, por exemplo, a casca do ovo que serve como adubo para plantas.
Foram usados diferentes espaços pedagógicos para as diferentes atividades lúdicas.

PROJETO GERAÇÃO EM GERAÇÃO

O Projeto Geração em Geração teve por objetivo geral a valorização da cultura transmitida através das gerações. As
professoras resgataram histórias, contos, lendas, brinquedos, brincadeiras, culinária, regionalidade e demais
culturas. Foi proporcionado experiências que seus pais, familiares e responsáveis tiveram na infância. Houve
participação da família no envio de brincadeiras, culinária da família, principalmente na construção de brinquedos
em seus lares. Encerramos com uma atividade aberta aos familiares, na qual alguns pais e responsáveis puderam
brincar com as crianças no pátio, com brincadeiras como: dança da cadeira; jogo da velha gigante; amarelinha;
pula-corda e gira pneu, tudo isso com direito a torcida e muita diversão.

Professora Camila Benedito AG I – A

Durante o mês de Agosto apresentei para as crianças as diferenças entre o “tempo da Mamãe e do Papai do Vovô e
da Vovó”. Apresentei diferentes brincadeiras que tínhamos antigamente, comparando com as atuais. Realizamos a
confecção de VAI E VEM com garrafa pet, IOIÔ com jornal e látex e Peteca com T.N.T e jornal. No momento de
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culinária, realizei também um bolo remetendo ao tempo da Vovó. O bolo foi de fubá e a realização do mesmo
contou com a participação das crianças e o momento de degustação foi bem divertido.

Professora Vanessa Bossoni AGI – B

O projeto foi desenvolvido com o resgate dos contos clássicos e brinquedos, apresentado às crianças os contos que
passam de geração a geração e brinquedos que encantam as crianças. Desenvolvemos a oralidade e a imaginação,
com os contos antigos apresentados através de livros, e o reconto com técnicas como: fantoches de vareta,
marionetes, bichos de pelúcia, dobradura, bichos de borracha e dramatização. Trabalhamos a coordenação motora
utilizando circuito, criando caminhos com giz de lousa no chão, pelo qual as crianças andavam, as crianças tiveram
contato com revista, amassando as folhas, com as quais confeccionamos petecas e bolas de pano, e trabalhamos a
quantidade de 1 (um) a 5 (cinco) utilizando o dado com as figuras dos animais das histórias apresentada as crianças.
Para desenvolver a noção de identidade e percepção visual, apresentamos às crianças a figura do porco e do lobo,
para colocarem as partes faltantes na figura, rabo e orelhas, fixas com velcro na figura. Para desenvolver a
percepção tátil e a imaginação, as crianças exploraram e brincaram com os materiais, palha, palitos de sorvete e
tijolo, e com os quais construíram as casas dos porcos, exceto o tijolo que foi substituído por quadrados de papel.
No desenvolvimento da oralidade, do ritmo e da imaginação, trabalhamos as músicas dos contos e outras
relacionadas as histórias. As crianças tiveram noções de tamanho e desenvolveram a coordenação motora, ao
brincarem com os ursos pelúcias utilizados no conto da história “Cachinhos dourados e os três usos” e com os ursos
confeccionados de TNT, e enchidos com folhas de revistas amassadas pelas crianças.

Professora Joelma Moreira S. Dos Santos AGII - A

Com o intuito de resgatar brinquedos, brincadeiras, canções e outros saberes passados de geração para geração, o
citado projeto, proporcionou as crianças, vivências lúdicas através das atividades desenvolvidas, como: Brincar
com petecas feitas de revistas amassadas, pião de tampinha de garrafa pet e palito de churrasco, bola de meia,
confecção da caixa de parlendas “A galinha do vizinho bota ovo amarelinho”, feita de papelão e tinta guache, que
foi utilizada para cantar a parlenda e ampliar o vocabulário numérico das crianças. Outros brinquedos e
brincadeiras como cinco Marias, pular corda, brincar com brinquedos de papel como barquinho, avião e chapéu,
fizeram parte das estratégias utilizadas. Dentro das atividades elencadas porém a que mais chamou a atenção das
crianças foram as canções de ninar, como “Boi da cara preta”. Para finalizar a participação dos familiares no
encerramento do projeto, brincando, cantando e relatando sobre suas memórias relacionadas ao tema comprovou
que foi alcançado o objetivo no projeto.

Professora Klecione Ap. de C. Costa AG II – B

Desenvolvi o projeto buscando resgatar brincadeiras e brinquedos que se brincavam antigamente que até hoje passa
de geração em geração. Após cada atividade de confecção de brinquedos as crianças brincavam e experimentavam
os brinquedos, interagindo com os amigos e a equipe educacional. Assim confeccionamos o Corrupio, Telefone
sem fio, Vai e Vem, Pé de lata, Pega Varetas, Carrinho de latas, Ioiô; desenvolvemos brincadeiras como: cobra
cega, ovo choco, balança caixão e jogar petecas. Realizamos culinárias, sendo uma, com a integração das salas dos
AG-II, B, C e E, para qual fizemos biscoito de maisena, pão caseiro, onde cada criança fez seu pão, fazendo
bolinha e deixando crescer para depois assar. No dia seguinte, degustaram o pão no café da manhã. Para finalizar o
projeto, montei uma sacolinha com um kit de brinquedos confeccionados durante todo o projeto, para as crianças
levarem como lembrança. As famílias forma convidadas a participar da gincana do projeto Geração em Geração,
onde as mesmas brincaram com os brinquedos e brincadeiras de sua infância. Foi maravilhoso esse momento e
muito rico para nossas crianças.

Professora Gisele Monace AG II – C

Trabalhei com parlendas e brincadeiras antigas e atuais, realizamos culinária onde todos colocaram a “mão na
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massa”, literalmente, pois fizemos pães e bolachas, degustando no final da atividade. Confeccionamos um telefone
sem fio, com barbantes e copos de yogurtes, com os quais as crianças se divertiram muito e aprenderam a reutilizar
embalagens preservando a natureza de maneira sustentável, para assim, deixarmos um legado como os nossos pais
nos deixaram. Contamos histórias: oralmente com cartazes, filmes, músicas, atividades artísticas sobre o tema: dos
três porquinhos, chapeuzinho vermelho, João e o pé de feijão, resgatando assim os clássicos infantis. Realizamos
também pesquisas com as famílias formando a árvore de vida e o que mais gostam de fazer quando estão juntos
ajudar na preservação do meio ambiente. Entregamos uma peteca como lembrancinha e fechamento do projeto com
a participação dos pais para um café da tarde com brincadeiras.

Professora Maria Antônia Figueiredo AG II – D

Neste projeto foi valorizado a cultura dos jogos, brinquedos e brincadeiras passados de geração em geração
respeitando sempre o âmbito familiar. Para reforçar o aprendizado foram confeccionados diversos jogos e
brinquedos com sucatas, tais como, peteca, vai e vem, boliche de lata, classificação e seriação de cores com caixa
de ovos, garrafas pet, bilboquê, quebra-cabeça com caixa de papelão com contendo a imagem de uma família e
diversos pedaços de madeira compensada a imagem de uma peteca, jogo de memória com caixa de sabonete com
imagens de sabonetes antigos, do cebolinha, peteca e carro. Socialização com outras turmas com culinária, onde foi
realizado o bolo de fubá sem lactose, degustação do mesmo e brincadeiras diversas. Pesquisa e participação das
famílias com brinquedos, jogos e culinária.

Professora Juliana G. Amorim AG II - E

Todo o trabalho desse projeto foi baseado no tema culinária, no qual foi desenvolvido com a turma algumas
receitas, como: sanduiche natural, bolachas e sopa. Além, das receitas feitas, também foram realizadas atividades
como, murais, cartazes, texturas com alimentos diversos. E para deixar o projeto mais enriquecido, tivemos a
participação da famílias com suas receitas preferidas, e seus registros de como foi esse momento com seu filho(a).
Trabalhei também a culinária das regiões brasileiras, de onde vieram as gerações de cada família da turma IIE, o
trabalho foi exposto do lado externo da sala.

Professora Aline Chaves AGII - F

Os trabalhos desenvolvidos para uma melhor aprendizagem foi a confecção de dois cartazes com duas músicas uma
da grande família e família com EVApicado, após ouvimos e dançamos as mesmas, participação da família no
envio de receitas para a confecção de um livro de receitas, socialização com outras turmas com culinária, onde foi
realizado um bolo de fubá, a degustação do mesmo e brincadeiras variadas, confecção de um cartaz com as
brincadeiras, jogos e brinquedos enviados das famílias, confecção de piões com tampa de garrafa pet e palito de
churrasco, aviões e barcos de papel, onde sua decoração foi com giz de cera e lápis de cor, bonecas de sucata,
carrinhos de garrafa pet, parlendas, onde ouvimos e dançamos as mesmas, jogo da memória com os personagens da
galinha pintadinha, vai e vem, petecas, classificação e seriação de cores com sucata, escorregar na grama com
papelão e diversas brincadeiras que fazia parte da temática. A entrega da lembrancinha foi de uma peteca feita com
revista e TNT.

Professora Aline Gama Magalhães AGIII – A

Durante o desenvolvimento do projeto de Geração em geração o brincar é um dos grandes aliados da criança na
infância como força de aprendizagem., ele tem origem na curiosidade e necessidade de exploração da criança para
construção do seu próprio mundo, sua identidade, a imagem de si e a compreensão do mundo que a cerca. Através
da brincadeira, a criança tem oportunidade de simular situações e conflitos da sua vida familiar e social, o que lhe
permite a expressão das suas emoções. Através do projeto trabalhamos tais conceitos citados acima e resgatamos
brincadeiras, valores das gerações passadas com a participação da família no envio de pesquisas .

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


Prefeitura Municipal de Campinas
Secretaria Municipal de Educação

http://pponlinesme.campinas.sp.gov.br
Pág.: 55/115

14/05/2019 às 13:48:32

Professora Elisângela Toledo AGIII – B

Promovi momentos de muitas ludicidades, construindo junto a turma alguns jogos utilizando sucata e materiais
manufaturados, como boliche, bilboquê, labirinto, pista de corrida, bingo de cores e figuras, vai e vem, telefone
sem fio, pé de lata, jogo da velha, pião, cinco Marias, quebra cabeças com parlendas e rimas lidas durante o projeto
proporcionado um aprendizado mais significativo de forma lúdica onde todos manusearam e opinaram nas
construções de cada objetos, brincamos de cantigas de roda, amarelinha , mamãe da rua, pega pega, vôlei no pátio
para estimular a coordenação motora, lateralidade entre outros benéficos para crescimento saudável, socializamos
com a turma do AGI A e D, participamos e ajudamos na rotina da creche e aprendemos um pouco mais sobre estas
fases, fizemos cartazes com as fases do crescimento do ser humano através recortes e figuras direcionadas, cada
criança procurou uma figura em revistas e colou nas cartolinas correspondente à fase, montamos rimas
direcionados a meninas e meninos, promovendo um momento mágico, pois algumas crianças inventaram suas
rimas e parlendas, o que ocasionou a construção de parlenda autoral. Encenamos a hostória adaptada da “Dona
Cigarra e a Formiga”, que, como toda fábula, nos ensinou uma moral.

SEMANA EDUCATIVA CARLOS GOMES

A Semana Educativa Carlos Gomes teve por objetivo apresentar diferentes ritmos e instrumentos que compõem
uma orquestra, para efetivar o aprendizado foram confeccionados diferentes instrumentos musicais. Foi trabalhado
também poesia e teatro, através das composições e obras do maestro, além de sua biografia. As professoras
trouxeram diferentes profissões e possibilidades de realização pessoal, contextualizando com as profissões dos
familiares.

Professora Camila Benedito AG I – A

A professora confeccionou brinquedos com os pequenos e possibilitou que brincassem com suas construções no
coletivo.

Professora Vanessa Bossoni AG I – B

A semana educativa iniciou-se com a dramatização pela professora da música “O burrico”, vestida de Carlos
Gomes. A professora fez um monólogo de Carlos Gomes, falando sobre sua vida, e as crianças brincaram e
algumas andaram com cavalo de pau.

Foi apresentado um teatro das sombras da história “O burrico”, utilizando fantoche de vareta e caixa com papel
manteiga e lanterna. Conheceram a flauta e o violão os quais tocaram e brincaram, e ainda os utilizaram em uma
roda de música com outros instrumentos musicais confeccionados com materiais reciclados. Foi feito um retrato de
Carlos, no qual as crianças confeccionaram o cabelo com o carimbo das mãos e fizeram o bigode utilizando o dedo.

Professora Joelma Moreira AG II – A

A semana educativa Carlos Gomes teve como intuito apresentar para as crianças o gênero musical instrumental e a
ópera, para que o objetivo fosse alcançado as crianças participaram da construção de um teclado gigante de papel
cartolina o qual serviu para brincar de tocar com os pés, construímos um piano de caixa de papelão que passou a
fazer parte dos moveis de faz de conta da sala, as crianças adoram brincar de tocar. As crianças conheceram o
senhor Carlos Gomes interpretado pela professora Vanessa em uma performance da história do Nhô Tonico e seu
burrico. Puderam ouvir algumas composições de Carlos Gomes como o Guarani e Quem será.

Professora Klecione Costa AG II – B

Durante a semana educativa “Carlos Gomes”, iniciei as atividades com conversa informal falando sobre a história
do operista, cidade que morava e sua importância para a música; apresentei para as crianças alguns instrumentos:

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


Prefeitura Municipal de Campinas
Secretaria Municipal de Educação

http://pponlinesme.campinas.sp.gov.br
Pág.: 56/115

14/05/2019 às 13:48:32

chocalho, xilofone e pandeiro; ouvimos suas principais obras: o Guarani e Alvorada e fizemos uma bandinha com
instrumentos; confecção do busto do Carlos Gomes em papelão com pintura e colagem de algodão e das batutas do
maestro com canudinhos e fita crepe. No desenvolver das atividades proporcionei que as crianças observassem e
explorassem os instrumentos, oferecendo ritmos musicais diferentes, percebendo suas diferenças brincando e
conhecessem um pouco sobre o grande maestro que foi Carlos Gomes e algumas de suas famosas obras.

Professora Maria Antonia AG II – D

Através da música o objetivo do trabalho foi despertar na criança o processo de construção do conhecimento,
favorecendo o desenvolvimento da sensibilidade, criatividade, senso rítmico, do prazer de ouvir música, da
imaginação, memória, concentração, atenção, do respeito ao próximo, da socialização e afetividade. O trabalho
desenvolvido foi baseado na música de Carlos Gomes Grande Valsa de Bravura e Quem Sabe?, que proporcionou
um momento de ócio e dança, a apresentação da imagem do Maestro Carlos Gomes e o instrumento mais usado por
ele em suas composições e apresentações que foi um piano.

Professora Juliana Amorim AG II – E

Foi um trabalho baseado na história do Carlos Gomes, em que foi explorado da sua música “o burrico e o bem-te-
vi”, a história do músico na roda, o teatro de sombras e o burrinho feito de garrafa pet, realizado com as crianças no
coletivo.

Professora Aline Chaves AG II – F

O trabalho foi baseado na obra do gênio mais importante compositor da ópera brasileira Carlos Gomes, que
proporcionou a apresentação da foto e biografia do mesmo sendo confeccionado um cartaz com colagem de Eva
picado e riscos de cola colorida com o dedo para desenvolver a coordenação motora fina e o conhecimento.
Apresentação da música “O Guarani”, com momentos de ócio, de sentir a música por meio de gestos, correr, andar,
pular em posições deitados, sentados e em pé em cima de um tapete vermelho. Confecção de dois violinos com
papel cartão, cola colorida, barbante, eva picado e fitilho.

Professora Elisângela Toledo AG III – A e AG III - B

Foi apresentado para a turma um novo ritmo musical, onde as crianças conheceram a história do regente Carlos
Gomes e logo em seguida confeccionamos alguns instrumentos vivenciados em sua história utilizando diversos
matérias, apos de atividades individual construímos um triangulo com uma nota música, também montamos uma
pequena orquestra onde utilizaram as baquetas e apresentamos a música regida por Carlos Gomes, foi um momento
de aprendizado significativo para a turma.

RELATÓRIO AVALIATIVO PROJETO MÊS PRIMAVERA

O Projeto teve por objetivo despertar o cuidado com o meio ambiente. Apresentar as estações do ano, suas
características e suas diferenças no que se refere às temperaturas, vegetações, vestuário, etc. Proporcionar às
crianças sensações relacionadas às cores, sabores e texturas, através de atividades de culinária, artes plásticas e
plantio de sementes. Apresentar músicas que envolvem sentimentos semelhantes ao da natureza em seu
movimento.

Professora Camila Benedito AGI – A

Neste projeto, trabalhei com as crianças as cores e diferentes flores. Foi um momento de grande conhecimento e
alegria. As crianças confeccionaram uma flor com retalhos de E.V.A coloridos. Realizamos também uma massinha
de modelar caseira, onde fizemos com cores das flores que apresentei nas imagens anteriormente, essa atividade foi
uma das que as crianças mais gostaram. Para culinária, realizamos uma gelatina de morango, remetendo à
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plantação de morango que realizamos na parede de fora da sala com guache. As atividades com guache são as
preferidas das crianças.

Professora Vanessa Bossoni AGI – B

O projeto iniciou com a história “As estações do ano” em que foi apresentada a estação primavera e suas
características. Foi trabalhado a hora do conto com livros e músicas, para percepção das características da estação
primavera. As atividades artísticas propiciou o desenvolvimento da imaginação, criatividade e a coordenação
motora na confecção do painel da primavera com pintura com guache na parede, na confecção de uma árvore com a
pintura de caixas de ovos, na releitura da obra de Van Gogh “Os girassóis” com a pintura de girassóis de rolo de
papel higiênico, na confecção de um livro individual sobre a “Primavera” com carimbo das mãos, na culinária de
salada de frutas e com a maquete da história “Primavera” com a criação dos bichos com pintura de rolos de papel
higiênico e colagem de papel. As atividades foram expostas no pátio para apreciação das famílias dos trabalhos
realizado pelas crianças.

Professora Joelma Moreira AGII – A

Com a chegada da primavera se fez necessário realizar um trabalho mais significativo relacionado ao cuidado com
o meio ambiente, a partir do plantio de mudas de flores as crianças passaram a observar a mudança da estação,
além de ajudaram a confeccionar mural de fotos cheio de flores, tiraram fotos vestidos de girassol e para encerrar o
projeto, as crianças ensaiaram e apresentaram uma coreografia da música “A Semente” onde mostraram-se alegres,
coordenados e seguros ao realizar a apresentação. E assim finalizaram o projeto primavera de forma alegre como os
lindos girassóis.

Professora Klecione Costa AGII – B

Iniciei as atividades do com conversa informal em roda, onde falei sobre o tema e as crianças falavam sobre o que
conheciam. Conversamos sobre a importância de cuidar da natureza e do meio ambiente e o quanto a Primavera é
colorida e bela. Confeccionamos flores com cds; colando papéis coloridos formando pétalas; flores pintando o
miolo de caixa de ovo e o palito de churrasco; Flor com caixa de ovo, onde as crianças pintaram com guache a flor
recortada pela professora; Quebra-cabeça de flor, onde cada criança pintou a figura da flor e depois a professora
recortou as peças e as brincaram com o jogo; Pintura individual carimbando com rolos de papel higiênico; Painel
da primavera, onde as crianças pintaram colorindo o tnt e depois a professora colou as flores de caixa de ovo e as
fotos que cada família enviou; Plantamos uma semente de girassol dentro de um copo de danone, onde as crianças
colocaram terra e depois esconderam a semente e regaram, aprendendo a cuidar da planta para que ela cresça, pois
trabalhamos a história “O girassol solitário” que abordava a importância de cuidar e de respeitar o espaço do outro
e que a amizade tem que ser cultivada; Fizemos a releitura de “Os Girassóis” de Vicent Van Gogh, onde as crianças
fizeram os girassóis carimbando com rolo de papel e no miolo do girassol, a professora colocou uma foto de cada
criança; foi confeccionado um grande girassol, onde as crianças brincaram de acerte o alvo, assim as crianças
brincaram de acertar o miolo do girassol cheio de velcro com bolinhas de meias. Ao final do projeto, cada criança
levou sua flor de girassol que já estava crescendo.

Professora Franciele Sezin AGII – C

O projeto primavera foi enriquecedor ao trabalhar a coordenação motora,imaginação,tato e cores. Em roda
apresentamos a estaçao com um teatro de fantoche estimulando a criatividade com a historia "a primavera e a
lagarta" desenvolvendo a linguagem oral, ao decorer do projeto confeccionamos o nosso livro da história , todas
crianças participaram, e interagiram com as cores. Durante o projeto a atividade individual foi feita com carimbo da
mão em forma de borboleta. No projeto primavera as crianças puderam compreender fenômenos da natureza,
vivenciar a alegria da estaçao com a presença colorida das flores, levando as crianças a contemplarem suas
maravilhas e proporcionando uma convivência com a natureza.
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Professora Maria Antonia AG II – D

Trabalhamos com a temática estação das flores a primavera, portanto as atividades foram reduzidas devido
afastamento médico da professora, entretanto foi apresentado uma música da primavera inspirando assim a
confecção de um painel com duas árvores uma de paina e outra de flores com as mãos das crianças, guache, papel
crepom e cartolina, um sol de papel crepom ao centro, matinhos com papel crepom, e flores de diversas cores com
caule de palito de sorvete. Ao final do projeto foi apresentado um musical da “linda rosa juvenil” no Sexta em
Cena.

Professora Juliana Amorim AGII – E

Iniciamos o Projeto Primavera no dia 15/09 com termino no dia 29/09, durante essas semanas trabalhei atividades
totalmente voltadas para a arte visual e manual, foram realizadas tais atividades, como, mural de flores com
carimbo das mãos; mural de flores feitas de garrafas pets; árvore feita de rolo de papel higiênico e fundo de
garrafas pets; árvore de flores feitas de forminha de doces e rolo de papel higiênico; atividade individual de flores
feitas com a técnica do fundo da mini garrafa pet e a plantação de sementes de girassóis. Essas atividades foram
realizadas com grupos menores, no coletivo e individual. Também inserir uma história com imagens ilustrativas na
roda de conversa, relacionada com o tema proposto “O jardim da gatinha Ceci”; ao final realizamos os ensaios para
o nosso Sexta em Cena, sendo a música escolhida “Primavera, da Eliana”.

Professora Aline Chaves AGII – F

A proposta desta temática teve o intuito de vivenciar a alegria da estação primavera levando a criança a contemplar
as suas maravilhas e o bem-estar que a convivência da natureza proporciona. As atividades desenvolvidas foi a
confecção de um painel que continha uma árvore com rolos de papel higiênico, sua copa com o fundo da garrafa
pet e guache, um sol no centro com bolinhas de papel crepom, um lago com guache e peixinhos de pratinho
descartáveis pintados com cola colorida e um canteiro de flores feitas com rolos de papel higiênico, palitos de
churrasco, garrafa pet e guache. Carimbo das mãos com guache em formato de borboleta em folha A3 e azulejos da
sala e do corredor. Quebra cabeça com caixas de papelão e imagens pintadas com giz de cera e lápis de cor de
borboleta, regador, ramalhete de flores e um passarinho. A entrega de uma lembrancinha, onde foi um imã de
geladeira com prendedor e flor de EVA.

Professora Elisângela AGIII – B e AGIII- A

Neste projeto as crianças viajaram em um mundo imaginário de contos de fada, onde apresentamos peça teatral
sobre a Alice no País das Maravilhas adaptada e dois musicais sendo um da musica Flores da Mirian Rios e das
parlendas construídas pela turma com auxílio da professora representando os meninos e outra as meninas utilizando
fantasia e bolas, construímos castelo, flores de dobradura e borboletas, cantamos musicais, montamos maquetes
sobre a preservação do meio ambiente utilizando guaches e palitos de sorvetes, dialogamos e construímos pequenas
frases sobre parlendas, onde montamos uma parlenda sobre gosto de menino e uma sobre gosto de menina em
seguida pintamos e construímos um quebra cabeça para cada um, rimamos sobre as princesas e super heróis,
socializamos, construímos jogos de memória e sequencias sobre algumas fabulas e parlendas, realmente nos
divertimos utilizando muitas cores, músicas e alegria.

PROJETO MÊS DA CRIANÇA

Nesse Projeto foi trabalhado os direitos das crianças. A participação dos familiares foi fundamental para o
desenvolvimento do projeto, pois a história da criança e sua importância na sociedade foi compartilhada. As
crianças tiveram aprendizado de forma lúdica, através das brincadeiras e gincanas, realizaram pic-pic e um desfile
com fantasias. Encerramos as atividades voltadas ao Projeto com uma festa, com brinquedos infláveis como
tobogã, Pula-Pula e Cama-elástica. As crianças degustaram pipoca, algodão-doce e Chup-Chup.

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


Prefeitura Municipal de Campinas
Secretaria Municipal de Educação

http://pponlinesme.campinas.sp.gov.br
Pág.: 59/115

14/05/2019 às 13:48:32

Professora Camila Benedito AGI – A

Neste mês, trabalhamos os direitos e deveres das crianças. Apresentei para eles a música: “Criança não trabalha” –
palavra cantada, mostrei imagens de crianças brincando e momentos de alegria para que as crianças pudessem
compreender que a infância é de grande importância para o seu desenvolvimento. Realizamos CHUP CHUP em
parceira com o AGIB, foi um momento importante de interação e alegria. O desfile de fantasia e os brinquedos
infláveis foram o que as crianças mais gostaram, pois puderam se soltar e divertir como gostam e merecem.

Professora Vanessa Bossoni AGI – B

No projeto foram trabalhados os direitos e deveres das crianças, apresentados em roda de conversa e com
atividades artísticas. Trabalhamos no decorrer no projeto em roda de conversa músicas com os nomes das crianças,
e confeccionamos um painel com a música “Se eu fosse um peixinho” com a pintura de peixes com cola colorida
que colocamos em um TNT. Realizamos a atividade de culinária do geladinho e brigadeiro, apresentamos e
exploramos os alimentos utilizados nas receitas, e as crianças participaram no preparo dos alimentos. Durante o
projeto fizemos muitas brincadeiras com cantinhos da cozinha, com fogão e utensílios, cantinho da casinha com
bonecas e ursinhos, e também brincamos com massa de modelar confeccionando a própria massa. Fizemos um
piquenique na sala de aula, as crianças puderam se deliciar com leite, bolo e frutas. No dia de desfile as crianças se
fantasiaram, e brincaram nos brinquedos infláveis.

Professora Joelma Moreira AGII – A

O projeto criança aconteceu para proporcionar momentos de diversão e alegria, atividades com balões deixaram as
crianças bastante felizes, pois qual criança não adora brincar com balões. Balão também foi um lindo presente o
qual as crianças levaram para casa de recordação da semana divertida que tiveram. Além disso durante a semana as
crianças brincaram de desfilar com fantasias, fizeram piquenique, brincaram em brinquedos infláveis, participaram
da culinária de brigadeiro e chup chup, comeram algodão doce, pinaram o rosto com tinta facial ou seja foi uma
semana com muitas atividades que ficarão registradas na memórias das crianças por muito tempo.

Professora Klecione Costa AGII – B

Desenvolvi no projeto Mês da Criança atividades e brincadeiras, explorando nas crianças o brincar e o lúdico,
buscando sempre a interação e socialização entre os amigos da turma e outras turmas. Iniciei as atividades com
conversa informal sobre o tema Mês da Criança e assim perguntei o que acontecia de diferente? As crianças
falaram o que sabiam. Fizemos culinária de gelatina e chup chup, onde as crianças aprenderam como se faz e
depois degustaram de sobremesa; massinha caseira feita pelas crianças juntamente com a professora e monitoras,
explicando a receita e seus ingredientes e depois brincaram com a massinha; brincar com obstáculos e equilíbrio
como corda, bola, lençol com bola; carrinho de caixa onde a criança entrava na caixa e professora e monitoras
passeavam pelo pátio puxando; pintura com objetos variados como garfo, colher, cotonete e esponja explorando a
criatividade e percepção das crianças; andar de bicicletas explorando movimentos e coordenação motora. E para
finalizar a semana as crianças brincaram em brinquedos infláveis com a supervisão e organização da equipe gestora
e educacional, comeram algodão doce e se deliciaram com o chup chup e desfilaram com fantasias no pátio com a
turma. As crianças se divertiram muito.

Professora Maria Antonia AG II – D

O Projeto tem como finalidade principal proporcionar as crianças alguns dias agradáveis, alegre,valorizando
brincadeiras e incentivando o convívio harmoniosona sala de aula, nos jogos e nas brincadeiras. Com isso,
trabalhamos com a confecção de um brinquedo que as crianças pintaram com giz, um quadrado de cartolina de 14
por 14 cm e depois a professora montou um cata-vento para cada criança, música: Criança Feliz para escutar e
cantar com elas, brincar com as crianças de correr, roda com músicas e gestos com o corpo, pique nique, culinária
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de chupe-chupe e brigadeiro para as crianças degustarem após o almoço, brinquedos infláveis, o desfia de fantasias
e o grande baile com todas as turmas. Foi entregue uma lembrança de bexiga com suporte ao final do projeto dia da
criança.

Professora Juliana Amorim AGII – E

A Semana da criança foi toda voltada para brincadeiras, no qual trabalhei algumas na sala de aula, tais como:
panobol, boliche, jogos de raciocínio. Realizei roda de música e culinária com a confecção dos geladinhos. No
último dia da semana as crianças participaram do desfile, realizado no pátio da creche e brincaram também nos
brinquedos instalados.

Professora Aline Chaves AGII – F

Os trabalhos desenvolvidos para uma melhor aprendizagem foi a pintura de caixa de leite e rolos de papel higiênico
com guache, onde se transformaram em uma máquina fotográfica, amassar e fazer bolinhas com folhas de revista,
onde se transformou em um ioiô, culinária em socialização com outras turmas na confecção de brigadeiro e chupe-
chupe, café da manhã com piquenique em socialização, massinha de modelar caseira, apresentação do sexta em
cena com a música Dig Dim do Carrossel, pintura livre em papel kraft com as mãos, para sentir a textura e
sensações, baile e desfile a fantasia, festa para as crianças com brinquedos infláveis, pipoca e algodão doce. A
entrega das lembrancinhas foram a máquina fotográfica, o ioiô e uma bexiga com suporte para segurá-la.

Professora Elisângela AGIII - A

Nesta segunda quinzena de outubro comecei a desenvolver um trabalho de acolhimento no AGIII-A, onde pude
observar no momento de roda, que as crianças no geral são muito egocêntricas, falantes, que poucas aceitam e a
palavra não, são crianças com poucos limites e disciplina, porém crianças carinhosas, então a partir desta
observação comecei a proporcionar momentos mais em grupo, onde teriam que construírem atividades,
brincadeiras em conjunto com o outro, lógico que foi para mim e para a turma um momento de adaptação, porem
sinto que já estão se adaptando com o meu ritmo, com a rotina e combinados que construímos juntos.

Professora Elisângela AGIII - B

Promovemos, durante as semanas do projeto da criança, atividades extra sala, variadas e interessantes, visando dar
a criança oportunidades de lazer e sociabilidade educativas; foramevidenciados os direitos e deveres da criança;
Desenvolvemos o raciocínio-lógico, a expressão oral e corporal, a coordenação motora, a percepção auditiva e
visual da criança; Proporcionamos jogos e brincadeiras educativas. Construimos jogos através de sucatas, com
rolinho de papel higiênico com letras, números ou desenhos, quebra cabeça, sequencias com imagens entre outros
de acordo com que a turma for se apropriando do projeto; promovemos momentos de roda com cantigas e
brincadeiras para ampliar seus vocabulários, sua socialização e sua coordenação fina e global; desenvolvemos
momentos de contação de historias aproximando os direitos e deveres das crianças; finalizamos com festa e
brinquedos infláveis.

PROJETO MÊS BRASIL

O Projeto teve como finalidade resgatar os valores cívicos da nossa sociedade, conscientizando sobre a importância
do patriotismo no que se refere ao amor e respeito às diversidades culturais, principalmente por se tratar de um país
multicultural. Levar a criança a conhecer diferentes regiões e características culturais, tais como musicalidade
regional, culinária, miscigenação predominante. Familiarizar a criança ao aspecto geográfico brasileiro com a
confecção da bandeira e seu significado. Resgatar a prática da execução do hino nacional brasileiro, com as devidas
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liturgias e saudações civis. Mostrar à criança que ela está inserida em um país, dividido por estados e municípios.

Professora Camila AGI A

Iniciamos o projeto contando a História do descobrimento do Brasil. Conhecemos o Hino Nacional Brasileiro, e
aprendemos como se comportar ao ouvirmos o hino. E também conhecemos a bandeira brasileira, da qual
identificamos as cores, e com carimbo das mãos fizemos uma releitura da bandeira. Realizamos juntamente com
outras turmas atividades de culinária, na qual cozinhamos pão de queijo e tapioca. Apresentamos às crianças danças
típicas brasileiras de samba, ciranda de roda e frevo, as quais dançaram e brincaram ao som das músicas. Nas rodas
de leitura e música trabalhamos as diferenças e incentivamos o respeito.

Professora Vanessa AGI B

Iniciamos o projeto a partir do teatro adaptado da História do descobrimento do Brasil e a sua independência.
Conhecemos o Hino Nacional Brasileiro, e aprendemos como se comportar ao ouvirmos o hino. E também
conhecemos a bandeira brasileira, da qual identificamos as cores, e com carimbo das mãos fizemos uma releitura
da bandeira. Na figura do mapa do Brasil, foram coladas figuras que retratam as diferenças do país: pessoas,
animais, alimentos, danças e outros. Trabalhamos a diversidade com a história Elmer o elefante xadrez, fizemos a
contação da história, atividades de pintura com rolo de Eva em figuras de elefante, confeccionamos um elefante de
material reciclado o qual foi pintado com guache e um painel de elefante sensorial com a colagem de materiais
diversos. Realizamos juntamente com outras turmas atividades de culinária, na qual cozinhamos pão de queijo e
tapioca. Apresentamos às crianças danças típicas brasileiras de samba, ciranda de roda e frevo, as quais dançaram e
brincaram ao som das músicas. Nas rodas de leitura e música trabalhamos as diferenças e incentivamos o respeito.

Professora Joelma AGII A

O projeto buscou desenvolver a percepção das crianças a respeito da cidadania, mostrando onde vivemos e a
importância de valorizarmos nossa cultura e nosso país. Foram realizadas atividades em que as crianças
confeccionaram a bandeira do Brasil, identificando as cores e seus significados. Cantamos o Hino Nacional
Brasilerio e ressaltamos a importância da reverência ao executá-lo. Incentivamos o patritismo no sentido da
preservação e amor ao país e suas conquistas.

Professora Klecione AGII B

No projeto mês Brasil trabalhei o hino Nacional, as cores da bandeira, a região sudeste, seus estados, culinárias e
músicas diversas. Desenvolvi atividades da bandeira fazendo mosaico; confecção da releitura da árvore pau Brasil
que representa a região sudeste: com colagens de papel e pintura com guache; confecção de símbolos que
representam os estados da região sudeste. Trabalhei culinárias de pão de queijo, brigadeiro e tapioca, com a
participação das crianças para posteriormente degustar no horário do lanche; o mapa da região sudeste, onde as
crianças pintaram os estados com giz de cera, proporcionando para as crianças o conhecimento do hino Nacional e
como se portar enquanto ouvimos e cantamos o hino, conhecer uma parte do nosso país e sua diversidade cultural.

Professora Franciele AGII C

Neste projeto trabalhamos o valor e o respeito aos símbolos nacionais,despertando o amor a sua pátria. Cantamos o
hino nacional durante o projeto,foi explicado para a turma que durante a execução do hino nacional, todos devem
tomar atitude de respeito. Em roda falamos sobre diferenças raciais,procuramos em revista figuras de pessoas de
diferentes culturas e cores,montamos um lindo cartaz. Foi enriquecedor, pois também trabalhamos a história de
menina bonita do laço de fita, aprendemos que devemos valorizar o ser humano,refletindo e respeitando-o quanto
as semelhanças e diferenças étnicas,culturais e sociais. Confeccionamos um cartaz coletivo fazendo a releitura
desse lindo livro. Trabalhamos diferentes tipos de culinária, fizemos com as crianças brigadeiro, mostrando
ingredientes e sua origem que surgiu na década 1940 em São Paulo. Também fizemos tapioca,mostrando
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ingredientes extraído da mandioca e sua origem indigna. Foi muito gostoso e de muito aprendizado.Todas crianças
participaram e interagiram durante o projeto, o que proporcionou grande aprendizagem.

Professora Maria Antonia AGII D

Os trabalhos desenvolvidos foram através de escutar o Hino Nacional e demonstrar a maneira correta de
reverenciar a bandeira do Brasil, confeccionar a mesma com cartolinha, pintar com guache verde o retângulo, o
losango com amarelo, o círculo com giz de cera da cor azul e as estrelas com bolinhas de crepom brancas. Um
chapéu de soldado confeccionado com jornal e decorado com a cor verde de guache. Representar os significados
das cores da bandeira como: o verde com folhas recolhidas da creche e coladas e o amarelo colados pedaços de
EVA da cor ourada, representando as riquezas do Brasil. Confeccionamos uma maquete, com o globo terrestre, que
demostravam as várias etnias do mundo, com figuras e menino e meninas correspondentes as cores de pele da
própria turma pintadas com giz de cera dos mesmos. E o encerramento a reverência à bandeira do Brasil, do estado
de São Paulo e da cidade de Campinas, cantar o Hino Nacional e uma lembrancinha de quebra cabeça da bandeira
do Brasil.

Professora Juliana AGII E

Durante as semanas do projeto, trabalhei a história do descobrimento do Brasil, através de contação de história com
ilustrações; trabalhei o significado da palavra pátria, o respeito e o amor a mesma; o significado da nossa bandeira;
cantamos o hino nacional na sala de aula e no pátio com as demais turma; confeccionamos cartazes simbolizando a
bandeira nacional, no qual utilizamos tintas guaches, materiais recicláveis; laborei também a diversidade de cultura
e raça do Brasil, contando a história da chegada dos negros africanos de navio ao Brasil, relatando para as crianças
de como surgiu a boneca de pano feita pelas negras africanas, chamada: Abayomi; e para reforçar esse trabalho
realizado com a turma, utilizei o conto infantil “Menina Bonita do Laço de Fita”, esse conto trabalha valores
“Respeito e Amor ao Próximo”, a partir deste, fizemos atividade individual, fazendo uma releitura da menina do
laço de fita e os coelhinhos da história. Na última semana do projeto, participamos da culinária no refeitório, com
as turmas: AG IIB, AGIIC, AGIA e AGIB, onde fizemos tapioca, uma culinária muito utilizada na região nordeste
do Brasil, ao final realizamos a culminância com todos os trabalhos da turma.

Professora Aline Chaves AGII F

Apresentei a história do Brasil com maior abordagem aos valores culturais, misturas de raças e comidas típicas das
regiões de norte a sul de seus familiares, participando ativamente de atividades e situações que envolvam o seu
cotidiano. Os trabalhos desenvolvidos para uma melhor aprendizagem foi apresentação da Bandeira do Brasil e
seus significados. Cantar e ouvir o Hino Nacional na sala e no pátio em socialização com outras turmas com
apresentação das Bandeiras do Brasil, do Estado de São Paulo e da Cidade de Campinas, foi uma das atividades
que as crianças mais gostaram. Confeccionamos individualmente a bandeira do Brasil com retalho de tecido, eva e
papel. Pesquisamos com a família sua etnia, naturalidade e comida preferida. Procuramos por folhas secas e verdes
ao redor do CEI com baldinhos, fazemos bolinhas de papel crepom e pintamos com pincel e tinta guache azul para
confecção da bandeira do Brasil coletiva. Contornamos com as mãos e braços com giz de cera na cor de sua pele
em um cartaz. Decoramos a letra do Hino Nacional colocado em cartolina com carimbo das mãos nas cores verde,
amarelo e azul. Para encerrar foi entregue a lembrancinha de um quebra cabeça da bandeira do Brasil.

Professora Elisângela AGIII A e B

Neste projeto foi promovido momento de descobertas sobre nosso Brasil a turma do AGIII B, tivemos a
oportunidade de conhecer, cantar o Hino da Bandeira, estiar a Bandeira e saber mais sobre nosso país, também em
conhecer as cinco regiões que divide o Brasil e algumas de suas particularidades, onde recortaram, desenharam e
coloriram a bandeira, bois, índios, história do Brasil, desde seu início como as matas Pau Brasil, a moradia do
índios até a sua colonização, a partir de fotos e fantoches representando cada momento, montaram maquete
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demostrando as cinco regiões com símbolos, utilizando dobraduras, sucatas, guaches, folhas secas, algodão,
técnicas diversas de pinturas, dançaram músicas regionais, falamos sobre a diversidade cultural e culinária,
confeccionamos cartaz, pintamos os bois Caprichos e Garantido da região do nordeste, cuia representando
chimarrão, contamos lendas folclóricas como do Saci e Lobisomem, fizemos quebras cabeças da história de Maria
Bonita e Lampião, discutimos sobre o que poderíamos enquanto cidadão fazer para melhorar nossa país, onde
algumas crianças se manifestaram pedindo paz, respeito, cuidado com a natureza, árvores grandes, policiamento,
médicos, mais ônibus entre outras situações, percebi que já estão pensando com criticidade, fico feliz em saber que
estou promovendo juntos à turma um desenvolvendo mais significativo, objetivo da Educação Infantil, a formação
de indivíduos críticos e pensantes.

SEMANA EDUCATIVA DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE POSSE DE ANIMAIS

O objetivo do Projeto esteve pautado na posse consciente dos animais, contextualizando com a vivência da criança
que possui e despertando curiosidade sobre a responsabilidade em ter um animal doméstico para a criança que
ainda não viveu essa experiência. Despertar na criança o sentimento de zelo e cuidado para com os animais, bem
como a reciprocidade do carinho que os animais tem para com seus humanos. Apresentar os diferentes sons
produzidos por diferentes animais como forma de se comunicarem conosco. Familiarizar a criança com profissões
que trabalham com animais, assim como os cães que trabalham, a exemplo dos cães adestrados da Guarda
Municipal de Campinas.

Professora Camila AGI A

Realizamos atividades de pintura com tinta guache e colagem de papel para confecção de animais que as crianças
estão familiarizadas, principalmente, os domésticos. Encerramos o tema com a apresentação do “Dog Show”
apresentação dos cães adestrados pela Guarda municipal de Campinas.

Professora Vanessa AGI B

O tema foi apresentado com a leitura do livro “No coração do zoológico”, e com caixa surpresa com animais
miniaturas de plástico, que ao serem tirados da caixa imitamos o som do animal. Em seguida, brincaram com
animais de plásticos e bichos de pelúcia. Confeccionamos um painel dos animais domésticos e selvagens, as figuras
dos animais foram pintadas com giz de lousa molhado, depois de classificado os animais, domésticos e selvagens,
as figuras foram coladas respectivamente. E fizemos um livro dos animais domésticos e selvagens, com carimbo
das mãos e registro escrito do som do animal. Apresentamos um cachorro de caixa de papelão, e conversamos
sobre os cuidados com os animais, e depois alimentamos o cachorro com figuras geométricas de cores primárias.

Encerramos o tema com a apresentação do “Dog Show” apresentação dos cães adestrados pela Guarda municipal
de Campinas.

Professora Joelma AGII A

Nesta semana, desenvolvi atividades proporcionando que as crianças se conscientizem sobre a importância do
cuidado com os animais que temos em casa e também animais em geral. As crianças contaram em roda se possuíam
animais, quais eram e como cuidavam dos mesmos. Trabalhei a história “Os músicos de Bremen” que conta sobre
animais que não estavam sendo cuidado pelos seus donos, assim fugiram para encontrar lugar seguro e encontraram
outros animais, formaram uma banda de animais. Assim, confeccionamos animais com tnt, revistas, retalhos de
tecidos, papelão e fizemos o instrumento alaúde e tambor, que fazia parte da banda, finalizando o desenvolvimento
da semana

.Professora Klecione AGII B

Nesta semana, desenvolvi atividades proporcionando que as crianças se conscientizem sobre a importância do
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cuidado com os animais que temos em casa e também animais em geral. As crianças contaram em roda se possuíam
animais, quais eram e como cuidavam dos mesmos. Trabalhei a história “Os músicos de Bremen” que conta sobre
animais que não estavam sendo cuidado pelos seus donos, assim fugiram para encontrar lugar seguro e encontraram
outros animais, formaram uma banda de animais. Assim, confeccionamos animais com tnt, revistas, retalhos de
tecidos, papelão e fizemos o instrumento alaúde e tambor, que fazia parte da banda, finalizando o desenvolvimento
da semana.

Professora Franciele AGII C

No projeto animais,trabalhamos a importância do respeito aos animais, tanto os domésticos como os silvestres. Em
roda as crianças tiveram contato com diversos tipos de animais de borracha, identificando as diferenças de cada
um. Fizemos um lindo cartaz com o desenho de um cachorro, gato e tartaruga, desenvolvendo criatividade e
coordenação motora. O projeto animais despertou o interesse natural das crianças, pois participaram com
entusiamos e atenção de todas atividades. Ao apresentar os animais, montamos com jacaré com caixinha de leite.
Ao final cantamos a música "seu lobato tinha um sitio", imitando os sons dos animais. Foi muito divertido.

Professora Maria Antonia AGII D

Nesta semana teve como finalidade principal identificar os animais, terrestres, aéreos e aquáticos reconhecendo
suas diferenças e participar de atividades que desenvolveram a coordenação motora fina e o reconhecimento dos
sons dos animais através da música: Do Sítio do Senhor Lobata, pintando com lápis de cor os animais, e montando
um cartaz com os mesmos e a Declaração Universal dos Direitos dos Animais, a confecção de uma tartaruga com
papel cartão e um pedaço de cartela de ovos e sua decoração feita com cola coloria. Foi entregue uma lembrança de
um carimbo de osso de EVA, em uma tampinha de garrafa. O encerramento aconteceu na creche com uma
apresentação de cachorro adestrados da Guarda Municipal de Campinas com o nome de Dog Show.

Professora Juliana AGII E

Realizei três atividades dentro do tema proposto, no qual foram uma introdução com conto de história infantil em
roda, usando animais de brinquedo; uma atividade individual, sendo ela um cachorro e sua casa, em que trabalhei
formas geométricas, cores e coordenação motora fina; e a confecção de um cachorro feito de mosaico no cartaz no
coletivo.

Professora Aline Chaves AGII F

Trabalhamos a importância de se ter um animal e não maltratá-lo, onde conhecemos os diversos tipos de animais
domésticos que proporcionou a leitura do livro “De Quem É Esse Bumbum?”, o livro se baseia na apresentação de
alguns animais da floresta para comparação dos animais que temos em casa, procurar em revistas os animais que
temos em casa como: peixe, cachorro, hamster, gato e passarinhos e após colar na cartolina os mesmos, leitura e
colagem do direito dos animais, pintura de caixa de leite para se transformar em um fantoche do rostinho do
cachorro como lembrancinha, entrega de um carimbo de E.V.A em forma de ossinho feito sobre a tampinha de
garrafa como lembrancinha e para encerramento foi realizado uma apresentação da guarda municipal com o
programa “DOG SHOW”.

Professora Elisângela AGIII A e B

Iniciamos o trabalho sobre a posse consciente dos animais na roda de conversa conhecendo os animais domésticos
de algumas crianças; a partir disso trabalhamos com as característica de cada um com uma pesquisa em revistas
sobre a diversidade das espécies. Confeccionamos cartazes com os recortes coletados. Finalizamos o projeto com a
apresentação dos cães adestrados da Guarda de Campinas no projeto “Dog Show”.

PROJETO NATAL
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Por ser uma data sazonal, contextualizamos com a realidade do entorno, planejamos com o objetivo de trabalhar
valores, uma vez que todos se solidarizam com o próximo nessa época do ano. Apresentou-se os diferentes
símbolos natalinos e seus significados, bem como diferentes rítmos musicais. Aproximar a criança de diversas
literaturas infantis através das histórias que permeiam a data. O projeto também teve por objetivo inserir a criança
nas artes através da expressão corporal nos ensaios para apresentação de fim de ano.

Professora Camila AGI – A

Realizamos uma pesquisa com a família para conhecer como pensam sobre o Natal, trabalhamos com a confecção
de um presépio em sala com materiais recicláveis, tendo a participação de todos na pintura. Ensaiaram a dança para
apresentação de encerramento do ano letivo.

Professora Vanessa AGI – B

Iniciamos o projeto em roda de conversa apresentando o tema Natal, e em seguida assistimos o filme as “Doze
badaladas” da turma da Mônica. Foi contado a história do Nascimento de Jesus de um livro infantil, enfatizando o
momento do nascimento na estrebaria a alegria dos animais e seus sons. Apresentamos uma caixa de presente às
criancas, na qual tinha o melhor presente, ao ser aberta a caixa pela criança ela via sua imagem refletida no espelho.
Trabalhamos a decoração da sala confeccionando alguns símbolos do Natal: árvore, estrela, anjo e bolas. Para a
confecção da árvore fizemos com dedos bolas com cola colorida na parte do fundo de garrafa pets, dos anjos a
vestimenta foi confeccionada com pintura de giz molhado em papel Kraft, as estrelas foram formadas por
triângulos pintados com guache eutilizamos CDs nos quais fizemos bolas utilizando os dedos das crianças com cola
colorida. Ensaiamos a música “Festa na estrebaria” da Turma do Printy para apresentação na festa de encerramento.
E na apresentação as crianças usaram coroas dos animais e encenamos o nascimento de Jesus, e em seguida
dançaram.

Professora Joelma AGII – A

O Projeto Natal finaliza o ano de trabalho pedagógico do agrupamento II, por se tratar de um tema que encanta as
crianças, todas as atividades propostas foram bem aceitas. A história do nascimento de Jesus a partir da utilização
de vários livros, com suas ilustrações lindas, proporcionaram as crianças a possibilidade de visualizar a história
mais contada do mundo. Ao ajudar a decorar a sala com estrelas feitas de papelão e papel de presente foi possível
inseri-las na preparação da sala para recebermos as famílias no dia do encerramento do projeto, as crianças também
ajudaram a confeccionar um pinheiro feito a partir da impressão das mãos delas, aprendendo sobre outro símbolo
do natal, ouviram histórias a partir do presépio e seus principais personagens. O principal trabalho realizado no
projeto com tudo, foram os ensaios que os preparou para a apresentação final no dia 15/12, e foi com grande
empolgação que o agrupamento II A, demonstrou domínio de palco e grande alegria ao dançarem a música “Vem
que está chegando o natal”, mostrando que tanto o trabalho de musicalização quanto o trabalho de desenvolvimento
corporal dos mesmos foram adequadamente alcançados, abrindo assim novas possibilidades para as próximas
etapas pelas quais as crianças vivenciaram na educação infantil.

Professora Klecione AGII – B

No projeto Natal, abordei o tema em conversa informal, onde expus o verdadeiro significado do Natal: Amor,
união, reflexão, respeito e caridade. Nessa conversa as crianças falaram o que sabiam sobre o Natal. Assim,
desenvolvi atividades de confecção de enfeites para a sala, fazendo árvore de Natal com papel color set e pintura
com cola colorida; Bolas, estrelas, sinos e anjos com evas; Guirlandas com rolinhos de papel higiênico e pintura
com guache, guirlandas com palitos de sorvetes e pintura com cola colorida; Painel com fotos das crianças com
gorro; confecção da porta da sala com cd pintado com cola colorida e colagem formando uma árvore; ensaios da
dança para a festa de encerramento, onde escutamos a música primeiro e depois montei a dança. Ensaiamos todos
os dias na sala e na última semana todas as turmas no ensaio geral no pátio para que as crianças se familiarizassem
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com o espaço. Nas atividades explorei e proporcionei a criatividade e imaginação das crianças. No dia da festa de
encerramento, fiz a exposição das atividades desenvolvidas durante todo o ano na escola aberta e entreguei as
atividades individuais e um dvd com diversos momentos de vivências da turma para as famílias.

Professora Franciele AGII – C

Neste projeto trabalhamos o significado do natal, desenvolvemos o espirito natalino, resgatando um pouco dos
saberes e abordando o tema de uma forma dinâmica o projeto. Ao trabalhar o natal podemos ver que é possivel
trabalhar o tema sem apologias ou desrespeito a qualquer religião. Levamos em consideração o respeito a
diversidade. Fizemos uma linda guirlanda com as mãos das crianças,em roda puderam acompanhar cada etapa da
arte.Também em roda contamos a história do natal, e ouvimos uma música "então é natal," entre outras musicas
natalinas,as crianças participaram com alegria da roda de conversa. Fizemos um sino com garrafa pet, ficou muito
bonito e as crianças ficaram orgulhosas de terem participado de cada atividade que fizemos do natal. As atividades
foram desenvolvidas de forma coletivas e individuais, portanto todos puderam participar. Foi um projeto
enriquecedor,pois para as crianças quando abordamos o tema natal, lembram-se de presentes,com o projeto
focamos o verdadeiro sentido do natal.

Professora Maria Antonia AGII – D

Desenvolvemos atividades que envolveram histórias, brincadeiras, canções para despertar e esclarecer curiosidades
sobre o verdadeiro significado do natal, onde produzimos trabalhos artísticos, utilizando a linguagem, o desenho, a
pintura, a colagem e a confecção. Os trabalhos desenvolvidos foram: a contação da história do nascimento de Jesus,
com músicas, painel e fantoches e Confecção de anjos e estrelas com giz de cera, gliter e brocal. Confecção de um
mobile de anjo com bambolê, cds, cola colorida, folha sulfite A4 e giz de cera. Ensaiamos para festa a música
“Forró dos Anjos”. Todos as atividades fizeram parte da decoração da sala para a festa. Ao final foi realizado uma
escola aberta com exposição das atividade produzidas durante o ano, brinquedos infláveis, entrega do relatório
final, a pasta de atividades individuais e a apresentação da turma.

Professora Juliana AGII – E

Demos início ao Projeto Natal no mês de novembro no qual dei introdução ao tema através da história do
nascimento de Jesus, por meio de um livro infantil bem colorido e voltado para criança, além de objetos
simbolizando aquele momento, com o intuito de passar para eles o verdadeiro sentido do natal. Logo dei
continuidade as atividades natalinas propostas, como: árvores, flores, anjos, animais e a arte de capa da pasta de
atividades de cada criança; essas atividades foram desenvolvidas coletivas, em grupos e individuais, em que usei
técnicas como carimbo das mãos, pintura com os dedos, colagem, desenho livre com caneta hidrocor, pintura
utilizando pincel, enfim, estimulando na criança o interesse pela leitura, coordenação motora fina, a atenção e
concentração, aprendendo as cores, além de valorizar o próximo, a amar, respeitar e compartilhar. Durante todo o
projeto ensaiamos bastante a música “Oração- Banda Mais Bonita da Cidade” na sala e no palco da creche, sendo
bem produtivo o resultado final na festa de encerramento, assim a maioria dos pais do AGIIE marcaram presença e
demostraram gostar da exposição da sala feita com os trabalhos realizados pelas crianças durante o ano letivo.

Professora Aline AGII – F

As atividades abordaram o real significado do Natal e facilitaram a construção de conhecimentos das tradições da
festa de forma participativa, descontraída, buscando integrar diversas áreas e permitindo a livre criação, a interação
e o diálogo, respeitando, porém, as diferenças individuais. Os trabalhos desenvolvidos para uma melhor
aprendizagem foram a confecção da estrela de Davi e bolas natalinas com cola colorida. Confecção de anjos com
giz de cera para sua decoração. Construção de um anjo como painel de foto com folhas collor set, algodão, caixa de
papelão e tinta guache azul. Um mobile de anjo com folha sulfite A4, giz de cera e bola de isopor. Ensaio com a
música “Celebrar”. Confecção de sinos com papel picados e cola colorida. Confecção de uma árvore de natal com
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rolos de papel higiênico e tinta guache verde e marrom. Dinâmica da bala. História do nascimento de Jesus com
livro e depois para mostrar o presente que Deus mandou para a terra foi apresentado uma caixa com espelho dentro.
Todas as atividades fizeram parte da decoração. Sendo assim como encerramento houve escola aberta com
exposições das atividade produzidas durante o ano letivo, brinquedos infláveis, entrega do relatório final, a pasta de
atividades individuais e a apresentação da turma.

Professora Elisângela AGIII A e B

Neste projeto foi trabalhado questão sobre solidariedade, partilhar e respeito com isso foi proporcionado a turma do
Ag III A, momentos de contação de historia envolvendo a família despertando sentimentos entre a turma e
sensibilizando o verdadeiro sentido do natal, com esta proposta foi desenvolvido diversas atividades em grupo
como construção de arvores de natal com palavras de incentivo para a vida, árvore da amizade propondo reflexões
sobre o eu, meu amigo e minha família, também fizemos amigo oculto, onde foi estimulado a fala no quesito o que
meu amigo merece neste natal, pois as crianças se envolveram dizendo palavras ou frases condizente ao momento e
ate fizeram desenhos para dar de presente um ao outro, percebe que consegui atingir os corações da turma
demostrando mais afetos e envolvimento um aos outros com as atividades propostas e para finalizarmos foi feita
uma ação em sala para doarmos brinquedos para outras crianças que necessitam onde as famílias e crianças se
envolveram com muito amor e para finalizar foi apresentado uma canção para as familias da Ivete Sangalo “
Alegria “ para fechar o ciclo natalino.

Este projeto foi pensado para sensibilizar e despertar o verdadeiro sentido do natal e assim promover sentimentos
junto à família de acolhimento, solidariedade, partilha e respeito. A turma acolheu bem a proposta, onde ouviu
historias sobre o natal, conversamos em roda sobre alguns símbolos que representam o natal, desenhamos,
colorimos, recortamos, colamos e pintamos adereços de natal para decorarmos a sala utilizando diversas matérias,
confeccionamos duas arvores sendo uma com sucata para colocarmos palavras de incentivo para o próximo ano, e
outra para conhecermos um pouco das famílias de nossos colegas, onde foi bacana pois algumas crianças
conheciam algumas famílias e comentaram que esta árvore ficou legal demostrando uma grande família comentário
do Lucas Rocha, tivemos momentos de reflexão sobre o que é melhor para mim pode não ser para o meu amigo e
temos que respeitar, tivemos momentos de atividades com espelho onde a criança se vê após uma historia a joia
mais preciosa para papai do céu, tivemos momentos de meditação o que podemos fazer para melhorar nosso
convívio e enxugar o outro melhor, onde foi despertado uma ação entre as crianças de solidariedade em se dar mais
tanto no respeito como doar algo que temos e não usamos mais em casa momento riquíssimo demostrando virtudes,
e para finalizar e fechar este ciclo natalino foi apresentado uma canção para as famílias que sensibilizou e
reconstruiu famílias com a musica do Regis da Danese “Família”.
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2.2.4 - Formação continuada dos profissionais na Unidade Educacional e/ou em outros espaços.

Sabendo-se que a Educação Infantil é a etapa da Educação Básica destinada ao atendimento de crianças da faixa
etária de 0 a 5anos e 11 meses, é coerente pensarmos nas características desta área da educação: idades específicas
trazem demandas especificas.

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

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

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

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

O trabalho docente coletivo precisa a todo o momento ser refletido e repensado tanto dentro da sala de aula como
fora dela. Partindo-se desse principio, entende-se a importância do professor estar sempre se capacitando,
discutindo, refletindo suas práticas pedagógicas.
Nossa proposta dará ênfase para a articulação do Projeto Político Pedagógico par e passo com o Plano de Ensino
das docentes.
As reuniões pedagógicas semanais acontecerão semanalmente, com 2 horas consecutivas de duração para os
docentes.

No primeiro trimestre as reuniões de TDC se destinarão as discussões entre pares sobre a Proposta Pedagógica e a
elaboração do Projeto Político Pedagógico e sua construção e avaliação das semanas educativas e projetos do
período.

A partir do segundo trimestre discutiremos e socializaremos nos TDCs reflexões sobre a prática pedagógica a partir
de contribuições de diversos autores, tais como:

Wallon em sua Psicogenética como referencial teórico que auxilie na compreenção do papel que a
afetividade exerce na prática pedagógica dos professores, promovendo elementos que auxiliem na
compreensão especificidades presentes no cotidiano das práticas pedagógicas considerando sempre o
indivíduo ímpar, a professora em sua subjetividade;
Isabel Solé abordando a formação de cidadãos leitores, mostrando a importância de os professores serem
leitores a fim de fornar crianças leitoras;
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Paulo Freire articulados à brincadeira, assumidamente eixo orientador da Educação Infantil, podem auxiliar
no desenvolvimento de uma proposta de educação de crianças pequenas, entendidas como sujeitos de
conhecimento;
Emília Ferreiro, partindo do pressuposto de “Ler não é decifrar, escrever não é copiar” apresenta o processo
da linguagem escrita da criança a partir do Ensino Fundamental e como a Educação Infantil contribui para a
construção de hipóteses sobre o objeto de conhecimento: a aprendizagem da leitura/escrita;
Magda Soares com sua efetiva contribuição para Alfabetização e Letramento, concepção da rede de ensino
municipal.

Receberemos a visita da psicopedagoga Águeda Cristina Correia com palestra sobre dificuldades de aprendizagem
e também a visita da Guarda Municipal de Campinas, no dia 12 de junho, para elucidar os objetivos do Projeto de
Integração (ProIn) que será apresentado na escola para as crianças nos dias 18 e 27 de Setembro.

Nosso Termo de Referência Técnica, na página 10, orienta que:

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

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

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


Prefeitura Municipal de Campinas
Secretaria Municipal de Educação

http://pponlinesme.campinas.sp.gov.br
Pág.: 70/115

14/05/2019 às 13:48:32

2.2.5 - Atividades de integração com o Conselho da Escola e com as famílias.

As mudanças ocorridas na sociedade têm trazido para a escola momentos de grande instabilidade. Diante dessa
realidade, vê-se a necessidade de reunir família e escola, num movimento de colaboração, a reverem seus papéis,
refletindo na e para ação, a fim de que, família-educando-escola, principais interessados no processo ensino-
aprendizagem, possam suscitar as maiores e melhores mudanças na educação.

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

Família e escola estão vivendo a chamada “crise existencial”, a ineficácia de ambas é tema de livros, artigos,
discursos, onde permeiam expressões de mudança como reinventar, reconceituar, rever, resgatar, transformar, ao
lado de outras expressões indicativas de mudança, como cooperação, coletivo, humano, diversidade, comunidade,
interação, afetividade, resiliência, flexibilização, abertura, participação, parcerias e tantas outras; de modo que, a
união, como um meio de minimizar esse quadro de crise, traz consigo a síntese dessas expressões. Muitos desses
termos, implícita ou explicitamente estão presentes na fala de Libâneo (2001, p.131-132) ao fazer referência à
gestão democrática dizendo que agestão democrática participativa valoriza a participação da comunidade escolar
no processo de tomada de decisão, concebe a docência como trabalho interativo, aposta na construção coletiva de
objetivos e das práticas escolares, no diálogo e na busca do consenso.

Entendemos que a integração da família no contexto escolar, com o objetivo de buscar meios para que a família
possa criar o hábito de participar da vida escolar de seus filhos, percebendo o quanto a família é importante no
processo ensino aprendizagem do aluno é fundamental para a gestão e não há como pensarmos em educação sem o
envolvimento da família nesse processo. Escola e família são instituições sociais muito presentes na vida escolar do
aluno, de forma que só se pode pensar em sucesso educativo se pensarmos também em trabalho conjunto. Educar é
sem dúvida um papel que recai sobre a família e a escola.Assim, podemos inferir que a participação efetiva da
comunidade na escola é uma responsabilidade da escola.

Essa participação traz, sem dúvidas, inúmeras vantagens, porém reconhece-se que há inúmeros obstáculos em
relação a tal participação. Um fator que contribui muito para que essa relação seja ineficiente é a falta de tempo da
família em comparecer na unidade devido aos horários de trabalhos dos responsáveis. No período de atendimento
da unidade o responsável encontra-se em atividades trabalhistas e sabemos que mesmo sendo um direito garantido
por lei o acompanhamento do desenvolvimento escolar do filho, os empregadores não aceitam que o funcionário se
afaste de susas funções para o comparecimento na unidade escolar.

Para 2018 a equipe gestora empenhará esforços para ter a comunidade especialmente ativa na escola, através de
festas, homenagens, celebrações, exposições pedagógicas e reuniões de pais e educadores. Convidaremos a
comunidade a participar da vida escolar e esperamos que correspondamreciprocamente e para isso, conciliaremos
horários de trabalho com as atividades programadas.

Em todas as ações que objetivam a participação da comunidade na escola, projetamos que tenha neste dia, o
Conselho Itinerante, onde os conselheiros estarão a disposição da comunidade para receber sugestões/reclamações
e para estimular o diálogo com a comunidade e a escola. Após essa ação o conselho se reunirá para programar
ações que contemplem a solução dos questionamentos e o retorno das soluções para a comunidade.
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3 - Compromissos da Unidade Educacional.

3.1 - Apresentação dos propósitos da Unidade Educacional

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

O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, considerando as especificidades afetivas, emocionais,
sociais e cognitivas das crianças de zero a seis anos e a qualidade das experiências oferecidas que podem contribuir
para o exercício da cidadania devem estar embasadas nos seguintes princípios educacionais:

o respeito à dignidade e aos direitos das crianças, consideradas nas suas diferenças individuais, sociais,
econômicas, culturais, étnicas, religiosas, etc.;

o direito das crianças a brincar, como forma particular de expressão, pensamento, interação e comunicação
infantil;

o acesso das crianças aos bens socioculturais disponíveis, ampliando o desenvolvimento das capacidades
relativas à expressão, à comunicação, aos afetos, à interação social, ao pensamento, à ética e à estética;

a socialização das crianças por meio de sua participação e inserção nas mais diversificadas práticas sociais,
sem discriminação de espécie alguma;

o atendimento aos cuidados essenciais associados à sobrevivência e ao desenvolvimento de sua identidade.

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

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

Princípios Norteadores:

Princípios Éticos da Autonomia, da Responsabilidade, da Solidariedade e do Respeito aoBem Comum;

Princípios Políticos dos Direitos e Deveres de Cidadania, do Exercício da Criticidade e doRespeito à Ordem
Democrática;
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Princípios Estéticos da Sensibilidade, da Criatividade, da Ludicidade, da Qualidade e daDiversidade de
Manifestações Artísticas e Culturais;

Conceito de Educação

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Educar é cuidar, é ajudar, é ser cúmplice do aprender e de escolher entres infinitas possibilidades oferecidas. É um
gesto, um olhar, uma palavra a qualquer momento e em qualquer momento.
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3.2 - Plano de ação da Unidade Educacional. (Completar o Quadro com os seguintes dados: problemas
identificados, prioridades estabelecidas, metas definidas, ações, responsáveis, indicadores e cronograma).

DIMENSÃO
A SER
AVALIADA

PROBLEMA
IDENTIFICADO

PRIORIDADES E
METAS
ESTABELECIDAS

AÇÕES RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA

1.
Planejamento
Institucional

1.2- Planejamento,
Acompanhamento
e Avaliação.

-
Realizar múltiplos
registros por adultos e
crianças.

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

Equipe pedagógica
e gestora

Diariamente

2.
Multiplicidade
de
experiências e
linguagens

2.1- Crianças
construindo sua
autonomia.

-
Propiciar a autonomia
das
crianças através de
brincadeiras diversas

Desenvolvimento
do projeto
Cantinhos

Equipe pedagógica
e gestora

Trimestralmente

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

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

Maior
planejamento de
atividades que
proporcionem
esse tipo de
conhecimento

Equipe
pedagógica.

Trimestralmente

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

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

Desenvolver
Projetos e
atividades que
estimulem tal
prática.

Equipe Pedagógica Todo o ano letivo
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2.6.1 – A
instituição
disponibiliza
materiais e
oportunidades
variadas (histórias
orais, brinquedos,
móbiles,
fotografias, livros,
revistas, cartazes,
etc)que
contemplam
meninos e
meninas, brancos,
negros, indigenas e
pessoas com
deficiências.

-
Identificar algumas
singularidades
próprias e das pessoas
com as quais convive
no seu cotidiano em
situações de interação.

Planejar
atividades que
envolvam a
valorização e as
diferenças e a
cooperação como
discutir os
combinados na
roda da conversa,
jogos
cooperativos nos
ambientes
externos da
unidade.
-
Aumento do
acervo de livros e
materiais
pedagógicos

Equipe Gestora e
Pedagógica

Semanalmente
2º Semestre
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4. Promoçao
da saúde

4.1–
Responsabilidade
pela alimentação
saudável pelas
crianças.

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

Desenvolver o
projeto
Autosservimento
nos agrupamentos
III

Ceasa
Nutricionista
Equipe Pedagógica
e Gestora.

Diariamente

4.2 – Limpeza,
salubridade e
conforto.

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

Limpeza
constante e diária
nos ambientes da
unidade
educacional.

Equipe
pedagógica,
gestora e demais
funcionários.

Diariamente

4.3.– Segurança

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

Tomadas elétricas
com tampas
protetoras
seguras.

Equipe gestora e
setor de compras.

Abril a Junho
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5. Espaço,
materiais e
mobiliários

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

-
Iniciar o
desenvolvimento do
reconhecimento da
própria imagem.
-
Iniciar o
desenvolvimento da
caminhada e
sustentação do corpo
ereto.

Aquisição de
espelhos sdeguros
para uso em sala
de aula em
atividades que
favoreçam os
objetivos
propostos.
Instalação de
barras de apoio
nas laterais das
salas do
Agrupamento 1 .

Equipe Gestora,
setor de compras e
CAE.

Maio a Agosto

5.2 – Materiais
variados e
acessíveis às
crianças.

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

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

SME
Equipe Gestora
Equipe Pedagógica

Agosto a
Dezembro

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

Nosso plano financeiro de 2018 será embasado a partir do recebimento da verba anual a qual é recurso proveniente
do convênio firmado ente a Associação Nazarena Assistencial Beneficente e a Secretaria Municipal de Educação,
seguindo criteriosamente o que determina o Termo de Referência Técnica no item das orientações para a
elaboração do projeto de gerenciamento de recursos.

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

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

Estamos aguardando a informação, por parte da coordenadoria de convênios, o valor do repasse para o ano de 2018
e a partir deste valor fazer nosso plano financeiro.
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4 - Organização pedagógica da Unidade Educacional.

4.1 - Objetivos.

A prática da educação infantil, no CEI Célia Aparecida Jordão Velardi Gaspar, se organizará dentro dos objetivos
da Educação Infantil, baseado no Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil de modo que a criança
desenvolva:

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

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

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

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

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

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

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

• conhecer algumas manifestações culturais, demonstrando atitudes de interesse, respeito e participação frente a
elas e valorizando a diversidade.
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4.2 - Formas e critérios de enturmação nos agrupamentos.

A unidade educacional seguea RESOLUÇÃO SME Nº 10/2017, publicada em 30/08/2017, quedispõe sobre as
diretrizes e as normas para a política de atendimento à demanda de Educação Infantil, a realização do planejamento
anual para a organização dos Agrupamentos e das turmas, do cadastro, da matrícula e da frequência nos Centros de
Educação Infantil (CEIs) e nas escolas privadas de Educação Infantil de instituições conveniadas, para o ano de
2018.

I - agrupamento I Integral: crianças nascidas entre 01/07/2016 a 31/12/2018;

II - agrupamento II Integral: crianças nascidas entre 01/11/2014 a 30/06/2016;

III -agrupamento III Parcial: crianças nascidas entre 01/04/2012 a 31/10/2014;

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

Desde o ano de 2016 adotamos um único critério, não colocar irmãos gêmeos na mesma sala de aula, pois
entendemos que ao separar os irmãos gêmeos em turmas diferentes, preservamos a identidade de cada um e
partindo também do princípio que a semelhança física não é sinônimo de comportamento idêntico. Eles têm maior
propensão a ter afinidades, mas possuem personalidade, temperamento e anseios distintos. Apesar dos gêmeos
quase sempre terem muitas afinidades e partilharem os mesmos interesses, fatos que os tornam mais unidos ainda,
cada um deles tem uma personalidade própria, um temperamento diferente e anseios distintos. Em virtude desses
aspectos, podem ocorrer várias situações que se tornam evidentes no transcorrer do ano letivo:

A concorrência excessiva entre os irmãos;

A sobreposição por parte da criança de personalidade mais forte sobre aquela que é mais passiva;

A superproteção ou a dependência de um pelo outro.

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

Pesquisadores holandeses de uma universidade de Amsterdã revelaram, no final de 2009, que separar gêmeos na
escola não interfere no aprendizado, fato comprovado a partir de estudo, no qualacompanharam 2.003 pares de
gêmeos nascidos entre 1986 e 1993 até eles completarem 12 anos. O grupo era formado por 839 gêmeos idênticos e
1.164 não idênticos. Até os 12 anos, 72% deles estudaram na mesma turma, 19% em turmas separadas e 9%
estudaram juntos em algum momento da vida escolar. Ao completarem 12 anos, todos eles foram submetidos a um
teste de nivelamento para medir conhecimentos, que incluíram, entre outras disciplinas, gramática e matemática, e
em nada foram prejudicados pelas separações.

Entendemos tal separação positiva, tendo em vista os motivos anteriormente citados.
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4.3 - Organização pedagógica dos tempos e espaços escolares e do tempo destinado à formação do Monitor de
Educação Infantil, com os respectivos planejamentos e formas de avaliação.

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

No primeiro trimestre as reuniões de TDC se destinarão as discussões entre pares sobre a Proposta Pedagógica e a
elaboração do Projeto Político Pedagógico e sua construção e avaliação das semanas educativas e projetos do
período.

A partir do segundo trimestre discutiremos e socializaremos nos TDCs reflexões sobre a prática pedagógica a partir
de contribuições de diversos autores, tais como:

Wallon em sua Psicogenética como referencial teórico que auxilie na compreenção do papel que a
afetividade exerce na prática pedagógica dos professores, promovendo elementos que auxiliem na
compreensão especificidades presentes no cotidiano das práticas pedagógicas considerando sempre o
indivíduo ímpar, a professora em sua subjetividade;
Isabel Solé abordando a formação de cidadãos leitores, mostrando a importância de os professores serem
leitores a fim de formar crianças leitoras;
Paulo Freire articulados à brincadeira, assumidamente eixo orientador da Educação Infantil, podem auxiliar
no desenvolvimento de uma proposta de educação de crianças pequenas, entendidas como sujeitos de
conhecimento;
Emília Ferreiro, partindo do pressuposto de “Ler não é decifrar, escrever não é copiar” apresenta o processo
da linguagem escrita da criança a partir do Ensino Fundamental e como a Educação Infantil contribui para a
construção de hipóteses sobre o objeto de conhecimento: a aprendizagem da leitura/escrita;
Magda Soares com sua efetiva contribuição para Alfabetização e Letramento, concepção da rede de ensino
municipal.

Receberemos a visita da psicopedagoga Águeda Cristina Correia com palestra sobre dificuldades de aprendizagem
e também a visita da Guarda Municipal de Campinas, no dia 12 de junho, para elucidar os objetivos do Projeto de
Integração (ProIn) que será apresentado na escola para as crianças nos dias 18 e 27 de Setembro.

Em nosso Termo de Referência Técnica, na página 10, orienta que:

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

Contudo, até o momento não foi possível programar e realizar a formação semanal dos monitores, pois os mesmos
são contratados por 40 horas semanais, o que não nos permite, com o número de funcionários determinado pelo
mesmo Termo, manter o atendimento das crianças. A administração da ANA (Associação Nazarena Assiatencial)
está em estudos financeiros para aumentar a carga horária das moniotras para 42 horas semanais, distribuidas em 40
horas de atendimento com as crianças e 2 horas para formação.Tão logo essa determinação administrativa aconteça,
estaremos executando o momento de formação também dessas profissionais.
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Em Janeiro de 2018, nos dias 25, 26 e 29, nossa equipe pedagógica teve formação na unidade educacional sob a
supervisão da orientadora pedagógica com workshop com confecção de material pedagógico para trabalho voltado
à inclusão no ambiente educacional.

Em 07 de fevereiro nossa cozinheira participou, juntamento com a direção, de uma capacitação oferecida pelo
departamento de Nutrição e Ceasa, onde foi explicado o novo Manual de Boas Práticas e Manipulação de 2018 e
relembrada as normas e procedimentos de preenchimento de planilhas e recebimento de mercadorias.

No dia 14 de Fevereiro foi programado no Calendário o não atendimento das crianças e durante o período nossa
equipe esteve em formação coletiva. No período da tarde com o tema Contação de histórias e no período da manhã
estivemos reunidas avaliando pedagogicamente nosso trabalho realizado em 2017, com toda a equipe envolvida no
processo pedagógico e alinhando o trabalho que se iniciava em 2018.

Neste mesmo dia, no período da tarde, a equipe de apoio se reuniu em uma palestra com o palestrante Rodrigo
Botassim Pereira, com tema " Relacionamento interpessoal".
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4.4 - Metodologia e registro dos processos avaliativos.

Em 2016o DEPE (Departamento Pedagógico), da Secretaria de Educação, publicou o Comunicado nº 110/2016
com orientações para a organização da documentação pedagógica e da avaliação da criança na Educação Infantil,
para as unidades educacionais da Rede Municipal de Campinas (CEI), objetivando a elaboração dos relatórios
individuais trimestrais que sintetizam a trajetória educacional da criança na Educação Infantil e farão parte do
Histórico Escolar da criança.

Com a efetivação da obrigatoriedade de matricula e permanência e adoção de documentos específicos de Educação
Básica obrigatória para crianças de 4 a 5 anos na Educação Infantil, o momento se tornou oportuno para
potencializar as ações que visam e qualificam os relatórios individuais os quais, além de dar visibilidade ao
percurso educacional da criança, agora compõem enquanto documento, seu Histórico Escolar. Com este gesto, a
emissão da referida documentação passa a ser um dever da unidade educacional, assegurando assim, mais uma ação
em torno do direito da família de envolver-se na trajetória educacional da criança.

Os relatórios serão elaborados observando as ações educacionais consonantes à concepção de currículo apresentada
na Resolução CME 01/2016 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 signifi cativos 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 gráfi cas, cinema, fotografi a,
teatro, literatura e dança;

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

VI - promoção de vivências com o conhecimento e a cultura, que explorem e estimulem a socialização entre
sujeitos e grupos, por meio de uma educação integradora e inclusiva que responda às necessidades educacionais de
todas as crianças de diferentes condições físicas, sensoriais, intelectuais e emocionais, classes sociais, crenças,
etnias, gêneros, origens e contextos socioculturais e espaciais, que se entrelaçam na vida social;

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

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

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

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

§ 1º As ações educacionais devem ser planejadas de forma a assegurar a participação das crianças, famílias e
educadores.
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§ 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 registros individuais da
trajetória educacional das crianças.

Art. 4º A avaliação da trajetória educacional da criança será elaborada:

I - na forma de relatório individual trimestral, nos CEIs e

II - semestralmente, nas escolas privadas de Educação Infantil de instituições conveniadas com a SME.

A partir do ultimo trimestre de 2016 foi inserido no sistema Integre a ferramenta para inclusão do Relatório do
desenvolvimento da criança somente do AGIII epara este ano, orelatório será inserido ao termino de cada trimestre,
registrando assim todo o desenvolvimento durante o ciclo da educação básica.

Trimestralmente realizaremos uma RFE (Reunião de Família Educadores) onde toda essa observação feita da
criança é apresentada à família através do relatório feito pelos professores com o auxilio dos monitores e das
pessoas envolvidas no processo de desenvolvimento da criança que ocorre dentro do ambiente escolar e entregue
aos pais.
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4.5 - Matriz Curricular.

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

O ambiente onde estudamos ou trabalhamos tem uma grande influência nos processos de ensino e aprendizagem.
Quanto mais agradável for esse ambiente, maior será a probabilidade de se obter a qualidade na educação,
garantindo ainda a interação professor-aluno-conhecimento.

A partir da compreensão e do reconhecimento que o aspecto fisco do ambiente exerce forte impacto sobre as ações
das crianças e consequentemente sobre sua aprendizagem, construiu-se uma proposta de organização do ambiente
que atenda as crianças em sua plenitude, ou pelo menos, que favoreça um melhor desenvolvimento infantil.

Considerando que o planejamento do espaço ou ambiente deve promover segurança, confiança e provocar as
diversas formas de expressão: plástica, motora, musical, entre outras, assim como possibilitar o trabalho com as
diferentes linguagens, é fundamental que o espaço promova o desenvolvimento e a interação criança/criança;
criança/adulto e criança/objeto, assim como os contatos sociais, a privacidade para o crescimento e por fim a
promoção da identidade pessoal. Enfim, os espaços precisam encontrar-se organizados para uma pedagogia da
educação infantil, onde as ações de cuidar e educar sejam indissociáveis, complementando as ações da família. Para
garantir tudo isto, organização e rotina são necessários, entretanto é possível flexibilizar a organização dos
diferentes espaços, criando diversos ambientes desafiadores e criativos para as crianças utilizarem com mediação,
intervenção e participação do profissional da Educação Infantil.

O trabalho pedagógico das turmas dos Agrupamentos no CEI Célia Aparecida Jordão Velardi Gaspar será realizado
e organizado pelos Eixos da Educação Infantil e desenvolvido através do projetos bimestrais e semanas educativas:

Artes Visuais

As Artes Visuais expressam, comunicam e atribuem sentido a sensações, sentimentos, pensamentos e realidade por
meio da organização de linhas, formas, pontos, tanto bidimensional como tridimensional, além de volume, espaço,
cor e luz na pintura, no desenho, na escultura, na gravura, na arquitetura, nos brinquedos, bordados, entalhes entre
outros.

Tal como a música, as Artes Visuais são linguagens e, portanto, uma das formas importantes de expressão e
comunicação humanas, o que, por si só, justifica sua presença no contexto da educação, de um modo geral, e na
educação infantil, particularmente.

Linguagem Oral e Escrita

A aprendizagem da linguagem oral e escrita é um dos elementos importantes para as crianças ampliarem suas
possibilidades de inserção e de participação nas diversas práticas sociais.

O trabalho com a linguagem se constitui um dos eixos básicos na Educação Infantil, dada sua importância para a
formação do sujeito, para a interação com as outras pessoas, na orientação das ações das crianças, na construção de
muitos conhecimentos e no desenvolvimento do pensamento.

Aprender uma língua não é somente aprender as palavras, mas também os seus significados culturais, e, com eles,
os modos pelos quais as pessoas do seu meio sociocultural entendem, interpretam e representam a realidade.

A educação infantil, ao promover experiências significativas de aprendizagem da língua, por meio de um trabalho
com a linguagem oral e escrita, se constitui em um dos espaços de ampliação das capacidades de comunicação e

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


Prefeitura Municipal de Campinas
Secretaria Municipal de Educação

http://pponlinesme.campinas.sp.gov.br
Pág.: 88/115

14/05/2019 às 13:48:32

expressão e de acesso ao mundo letrado pelas crianças. Essa ampliação está relacionada ao desenvolvimento
gradativo das capacidades associadas às quatro competências linguísticas básicas: falar, escutar, ler e escrever.

Natureza e Sociedade

O mundo onde as crianças vivem se constitui em um conjunto de fenômenos naturais e sociais indissociáveis diante
do qual elas se mostram curiosas e investigativas. Desde muito pequenas, pela interação com o meio natural e
social no qual vivem, as crianças aprendem sobre o mundo, fazendo perguntas e procurando respostas às suas
indagações e questões. Como integrantes de grupos socioculturais singulares, vivenciam experiências e interagem
num contexto de conceitos, valores, ideias, objetos e representações sobre os mais diversos temas a que têm acesso
na vida cotidiana, construindo um conjunto de conhecimentos sobre o mundo que as cerca.

O eixo de trabalho denominado Natureza e Sociedade reúne temas pertinentes ao mundo social e natural. A
intenção é que o trabalho ocorra de forma integrada, ao mesmo tempo em que são respeitadas as especificidades
das fontes, abordagens e enfoques advindos dos diferentes campos das Ciências Humanas e Naturais.

Matemática

As crianças, desde o nascimento, estão imersas em um universo do qual os conhecimentos matemáticos são parte
integrante. As crianças participam de uma série de situações envolvendo números, relações entre quantidades,
noções sobre espaço. Utilizando recursos próprios e pouco convencionais, elas recorrem a contagem e operações
para resolver problemas cotidianos, como conferir figurinhas, marcar e controlar os pontos de um jogo, repartir as
balas entre os amigos, mostrar com os dedos a idade, manipular o dinheiro e operar com ele etc. Também observam
e atuam no espaço ao seu redor e, aos poucos, vão organizando seus deslocamentos, descobrindo caminhos,
estabelecendo sistemas de referência, identificando posições e comparando distâncias. Essa vivência inicial
favorece a elaboração de conhecimentos matemáticos. Fazer matemática é expor ideias próprias, escutar as dos
outros, formular e comunicar procedimentos de resolução de problemas, confrontar, argumentar e procurar validar
seu ponto de vista, antecipar resultados de experiências não realizadas, aceitar erros, buscar dados que faltam para
resolver problemas, entre outras coisas. Dessa forma, as crianças poderão tomar decisões, agindo como produtoras
de conhecimento e não apenas executoras de instruções. Portanto, o trabalho com a Matemática pode contribuir
para a formação de cidadãos autônomos, capazes de pensar por conta própria, sabendo resolver problemas.

O trabalho com noções matemáticas na educação infantil atende, por um lado, às necessidades das próprias crianças
de construírem conhecimentos que incidam nos mais variados domínios do pensamento; por outro, corresponde a
uma necessidade social de instrumentalizá-las melhor para viver, participar e compreender um mundo que exige
diferentes conhecimentos e habilidades.
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4.7 - Calendário Escolar.

O Calendário Escolar da unidade educacional, para o ano de 2018, foi elaborado dentro da RESOLUÇÃO SME Nº
01 DE 9 DE JANEIRO DE 2018 que dispõe sobre as diretrizes para a organização do calendário escolar dos
Centros de Educação Infantil, CEIs, administrados em Sistema de cogestão e das escolas privadas de Educação
Infantil de Organizações Sociais Civis Colaboradoras da Secretaria Municipal de Educação de Campinas, SME,
para o ano de 2018.

Após finalizado pela gestão da unidade educacional, o mesmo foi encaminhado para análise e parecer da
supervisão e posterior homologação.
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4.8 - Plano de trabalho da Equipe Gestora considerando as metas da Unidade Educacional.

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

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

Tendo em vista que "[...]Gestão é uma prática social e política, e, por isso contraditória e parcial, podendo gerar formas
autoritárias ou participativas. No sentido restrito da administração, seu caráter contraditório é reforçado pelo confronto dos
interesses de classe no interior dos processos de trabalho coletivo. O que vai definir o perfil de uma administração, se
autoritária ou democrática, se reiterativa e conservadora ou criativa e progressista, será a qualificação de seus fins e a escolha
dos processos utilizados” (PARO, 2001, p. 17).

Portanto, a fim de atingir uma gestão democrática, a equipe gestora, que cumprindo o Termo de Referência Técnica
será composta em 2018 pelo Diretor e orientador Pedagógico e terá como objetivo:

Direção:

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

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

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

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

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

Articular a Unidade Escolar com os demais organismos da comunidade:

Associações de Bairro, Conselho de Escolas, e outros,

Administrar o cotidiano Escolar;

Organizar e acompanhar os trabalhos realizados pelos funcionários da Unidade Escolar em relação à
limpeza, conservação, alimentação e higiene;
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Zelar pelo cumprimento da legislação em vigor, dos Procedimentos Gerais, Normas Internas e Descrição de
funções;

Acompanhar o processo ensino aprendizagem,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Comunicar ao Conselho Tutelar os casos de maus tratos, negligência e abandono de crianças em sua
Unidade Escolar;
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Administrar os recursos financeiros e patrimônio da Unidade Escolar;

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

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

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

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

Desenvolver o trabalho de direção, considerando a ética profissional;

Cumprir a legislação vigente;

Orientadora Pedagógica:

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

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

Elaborar o Calendário escolar junto à direção, dentro da proposta da SME;

Conhecer e aplicar a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (9394/96) referente às questões de educação
básica e especial;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Orientar a seleção e estimular a produção de materiais didático-pedagógicos pelo professor e promover
ações para ampliar esse acervo;

Convocar os responsáveis pela criança na escola sempre que se fizer necessário e comunicar à direção caso
encontre dificuldades no processo;

Cumprir com as datas estipuladas no Projeto Pedagógico e no Calendário escolar da unidade educacional;

Supervisionar, coordenar e orientar todas as atividades planejadas nos planejamentos semanais programadas
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pelos docentes;

Supervisionar, coordenar e orientar todo o trabalho dos monitores que diz respeito ao brincar, cuidar e
educar a criança no ambiente escolar;

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

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

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

No primeiro trimestre as reuniões de TDC se destinarão as discussões entre pares sobre a Proposta Pedagógica e a
elaboração do Projeto Político Pedagógico e sua construção e avaliação das semanas educativas e projetos do
período.

A partir do segundo trimestrediscutiremos e socializaremos nos TDCs reflexões sobre a prática pedagógica a partir
de contribuições de diversos autores, tais como:

Wallon em sua Psicogenética como referencial teórico que auxilie na compreensão do papel que a
afetividade exerce na prática pedagógica dos professores, promovendo elementos que auxiliem na
compreensão especificidades presentes no cotidiano das práticas pedagógicas considerando sempre o
indivíduo ímpar, a professora em sua subjetividade;
Isabel Solé abordando a formação de cidadãos leitores, mostrando a importância de os professores serem
leitores a fim de fornar crianças leitoras;
Paulo Freire articulados à brincadeira, assumidamente eixo orientador da Educação Infantil, podem auxiliar
no desenvolvimento de uma proposta de educação de crianças pequenas, entendidas como sujeitos de
conhecimento;
Emília Ferreiro, partindo do pressuposto de “Ler não é decifrar, escrever não é copiar” apresenta o processo
da linguagem escrita da criança a partir do Ensino Fundamental e como a Educação Infantil contribui para a
construção de hipóteses sobre o objeto de conhecimento: a aprendizagem da leitura/escrita;
Magda Soares com sua efetiva contribuição para Alfabetização e Letramento, concepção da rede de ensino
municipal.

Receberemos a visita da psicopedagoga Águeda Cristina Correia com palestra sobre dificuldades de aprendizagem
e também a visita da Guarda Municipal de Campinas, no dia 12 de junho, para elucidar os objetivos do Projeto de
Integração (ProIn) que será apresentado na escola para as crianças nos dias 18 e 27 de Setembro.

Em nosso Termo de Referência Técnica, na página 10, orienta que:

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

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

Em Janeiro de 2018, nos dias 25, 26 e 29, nossa equipe pedagógica teve formação na unidade educacional sob a
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supervisão da orientadora pedagógica com workshop com confecção de material pedagógico para trabalho voltado
à inclusão no ambiente educacional.

Em 07 de fevereiro nossa cozinheira participou, juntamento com a direção, de uma capacitação oferecida pelo
departamento de Nutrição e Ceasa, onde foi explicado o novo Manual de Boas Práticas e Manipulação de 2018 e
relembrada as normas e procedimentos de preenchimento de planilhas e recebimento de mercadorias.

No dia 14 de Fevereiro foi programado no Calendário o não atendimento das crianças e durante o período nossa
equipe esteve em formação coletiva. No período da tarde com o tema Contação de histórias e no período da manhã
estivemos reunidas avaliando pedagogicamente nosso trabalho realizado em 2017, com toda a equipe envolvida no
processo pedagógico e alinhando o trabalho que se iniciava em 2018.

Neste mesmo dia, no período da tarde, a equipe de apoio se reuniu em uma palestra com o palestrante Rodrigo
Botassim Pereira, com tema " Relacionamento interpessoal".
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4.10 - Planos de Ensino de agrupamento em articulação com a Educação Especial e as descrições de saberes, de
acordo com as Diretrizes Curriculares vigentes.

PLANOS DE ENSINO POR AGRUPAMENTO 2018

Professoras: Aline Chaves e Vanessa Cristina Bossoni

Agrupamento I

A criança foi vista de diferentes formas no decorrer da história, as atuais concepções são as mais variadas, para
Piaget a criança é um sujeito epistêmico, que adquire o conhecimento na ação do sujeito com o objeto. Para Wallon
a criança tem sua essência no emocional e se constitui em um ser sócio cognitivo, sendo construído nas ações e
ideias. E Vygotskytem a criança como um ser social, que estabelece desde o nascimento relações com o outro, nas
quais constrói o conhecimento, e este é intermediado pelas condições culturais, sociais e históricas.

Entendemos que a criança deve ser vista de forma integral em sua condição multidimensional, ou seja, como
protagonista de sua história, e para ajudá-la a desenvolver afetivamente, emocionalmente, socialmente e
cognitivamente, deve-se levar em consideração suas necessidades, sua história de vida e seu conhecimento prévio,
ou seja, a criança em desenvolvimento é considerada como um sujeito pensante, que está inserida em um contexto
familiar, de sociedade e de cultura, e é marcada pelo meio que em está inserida, mas que também marca os
ambientes sociais que se envolve.

É na educação infantil que a criança encontra um espaço onde se relaciona com novos conhecimentos, situações
problema e aprendizado, um ambiente onde a infância é vivida em toda sua plenitude. Pois, conforme estabelece a
LDB no artigo 29 a educação infantil, é a primeira etapa da educação básica, e que tem como finalidade o
desenvolvimento integral da criança até seis anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e
social, complementando a ação da família e da comunidade.

Desta forma a Educação Infantil possui um papel importante na formação da personalidade da criança, visto que
permite a sua adaptação à vivência em comunidade, em grupos e que vão além dos limites familiares, e contribui
para a formação do eu psíquico. Pode estimular o desenvolvimento de valores saudáveis nas interações, tais como a
cooperação, a solidariedade, o companheirismo e o coletivismo. Assim,

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

Portanto, a figura do professor e monitoracaba influenciando de maneira simples ao falar com seus alunos em
relação às diferentes situações abordadas, sendo dentro ou fora da sala de aula, pois todos os ambientes da unidade
escolar são livres para o aprendizado. Com isso é possível afirmar que uma relação de amizade e respeito se faz de
grande importância para um melhor desenvolvimento de aprendizagem do aluno e também um bom lugar de
trabalho para o professor. Portanto, segundo Tassoni

"Toda aprendizagem está impregnada de afetividade já que ocorre a partir das interações sociais, num processo
vincular. Pensando, especificamente, na aprendizagem escolar, a trama que se tece entre alunos, professores,
conteúdo escolar, livros, escrita etc. não acontece puramente no campo cognitivo”. Tassoni (2000).

Desta forma, a distribuição das crianças é feita por agrupamento, que conforme a resolução SME nº 23/2002
(mencionado Diretrizes curriculares de Campinas, pg.11), estabeleceu que as crianças matriculadas fossem
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divididas em grupos por idade aproximada, tal divisão em agrupamento levou aos educadores repensarem sua
prática pedagógica, e propiciou o estímulo dos mais novos pelos mais velhos, que segundo Vygotsky a criança se
desenvolve no meio em que está inserida e com o outro.

A teoria de Vigotsky nos explica bem isso, onde se trata do conceito de Zona de Desenvolvimento Proximal, que
significa a distância entre aquilo que a criança sabe fazer sozinha (desenvolvimento Real) e o que é capaz de
realizar com o auxílio de alguém mais experiente (desenvolvimento Potencial), assim, o que é de Desenvolvimento
Proximal hojevira nível de Desenvolvimento Real amanhã.

Por conseguinte, o agrupamento I é dividido em duas turmas A e B, com um total de 59 crianças, a turma A com 28
crianças, sendo 17 meninos e 11 de meninas, e a turma B com 29 crianças, com 17 meninas e 12 meninos, sendo
cada turma atendida por uma equipe de 01 professora e 04 monitoras.

É um grupo participativo e que está descobrindo tudo ao seu redor, demonstram interesse, gostam de explorar os
brinquedos e materiais diversos, gostam de brincar e apreciam as músicas e histórias. Apresentam um
comportamento tranquilo, choram em alguns momentos, e são em alguns momentos agitadas, outros tranquilas.
Possuem boa interação com os colegas e educadoras que buscam transmitir muito carinho, amor, atenção e todos os
cuidados necessários para seu desenvolvimento. Alguns pronunciam algumas palavras e outros balbuciam, alguns
estão andando, outros engatinham e outros estão aprendendo a se sentar, todos usam fralda descartável e em geral
apresentam boa alimentação e raramente rejeitam os alimentos oferecidos. Cada um tem uma personalidade e
modos diversos de se expressarem. O grupo em geral é de crianças oriundas dos bairros e arredores do CEI e a
maioria vêm para a creche com os pais, e também se beneficiam do passe oferecido pela prefeitura.

Segundo o referencial Curricular da Educação Infantil (1998, p23) citado por Dallabona (2004):

Educar significa, portanto, propiciar situações de cuidados, brincadeiras, e aprendizagens orientadas de forma
integrada e que possam contribuir para o desenvolvimento das capacidades infantis de relação interpessoal, de ser e
estar com os outros em uma atitude básica de aceitação, respeito e confiança, e o acesso, pelas crianças, aos
conhecimentos mais amplos da realidade social e cultural.

Com isso, o professor é um mediador do conhecimento, tendo um olhar atento às inquietações da infância, e que
oferece às crianças a possibilidade de contato com as diversas formas de expressão e sentimentos.

Assim, a proposta pedagógica será organizada com a separação das crianças em grupos de mesma quantidade por
monitoras para o controle de trocas e cuidados das crianças. Serão organizados cantos de atividades, em que
geralmente serão sempre os mesmos, mas sendo diversificados mediante as situações de comportamento ou estados
emocionais das crianças.

Nas atividades pedagógicas, organizaremos as atividades orientando e estimulando as crianças, propondo
atividades desafiadoras, respeitando o tempo e limite de cada criança, as atividades serão executadas às vezes todos
juntos, em pequenos grupos de 5 a 6 ou individualmente, pois mesmo que a atividade seja a mesma, a maneira
como será feita e conduzida será diversificada, seja ela rápida ou lenta, ou de pé ou sentado, tendo sempre que
priorizar a melhor forma de desenvolvê-la com cada criança.

Trabalharemos com combinados, através de conversas e intervenções amorosas a fim de melhorar questões como a
irritabilidade, o choro e motivos socio-culturais que podem influenciar na dinâmica do grupo.

Acreditamos que a Educação Infantil deve ter uma base consistente em uma proposta pedagógica, levando em
consideração a organização do tempo, do espaço, e dos materiais em função das características da turma para que
possamos continuar a desenvolver todas essas linguagens, baseada no documento da Prefeitura Municipal de
Educação, “RCNEI - Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação Infantil” (1998).
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Por isso, propiciaremos situações de cuidados, brincadeiras e aprendizagens orientadas de forma integrada e que
possam contribuir para o desenvolvimento das habilidades infantis, através do desenvolvimento das diversas
linguagens. As crianças necessitam da construção das identidades e autonomia pessoal, por isso acreditamos que a
criança nesta fase deva conhecer o corpo e a própria imagem, através das partes, nomeando-as, apontando as
diferenças e semelhanças entre as pessoas.

E no planejamento semanal que os espaços serão usados de acordo com o desenvolvimento do projeto e semanas
educativas. No parque serão explorados os brinquedos visando desenvolver a coordenação motora; no quiosque o
brincar com diversos materiais, jogos pedagógicos, contação de histórias, e outras atividades em que as crianças
possam utilizar o espaço com segurança; na casinha de boneca irão explorar o espaço, estimular a imaginação e a
criatividade: na brinquedoteca manipularão os brinquedos a fim de estimular o cuidado com o material do
ambiente.

No CEI observamos algumas crianças que apresentam dificuldades de aprendizagem, as quais serão encaminhadas
para profissionais multidisciplinar, enquanto isso, a proposta pedagógica será adaptada às suas dificuldades,
visando à inclusão das mesmas. Nas reuniões de TDC a equipe pedagógica fará a troca de ideias para que esse
trabalho possa fluir cada vez melhor com essas crianças.

Logo, para este ano a unidade educacional desenvolverá sua proposta educacional com projetos incluindo algumas
datas comemorativas, que é apreciado pela comunidade. Os projetos foram escolhidos pela equipe docente para
promover o acesso ao conhecimento cultural e valores, que serão trabalhados através dos contos. E ainda,
trabalharemos as semanas educativas, determinada pelo Departamento Padagógico da Prefeitura de Campinas, que
visam oferecer ações educativas de conscientização e o despertar por assuntos importantes da comunidade e seu
contexto cultural.

Iniciamos o ano letivo com o Projeto Adaptação cujo objetivo é proporcionar um ambiente acolhedor para as
crianças e também para os adultos, profissionais, familiares e comunidade do entorno, visando o conhecimento do
espaço, a formação de vínculos e sentimentos de confiança com os ambientes e com as pessoas. Iniciando também
o trabalho anual com cores, números, formas, vogais, autonomia e identidade. O processo de adaptação foi
desenvolvido por meio da relação e confiança recíproca entre as professoras, monitoras, crianças e familiares, onde
receberemos as crianças com atenção, afeto e cuidado. O projeto se dará através de atividades lúdicas e momentos
de interação, estimulando a linguagem por meio de músicas, danças, imitações, desenhos e pinturas, explorando
massa de modelar e guaches, circuítos, cambalhotas, explorando sons e movimentos dos instrumentos e corpo,
brinquedos de encaixe, brincadeiras com bolas, caixas, noções de tempo, vídeos musicais, exploração de cantinhos
na sala de aula, brincadeiras dirigidas e exploração dos diversos espaços disponíveis no CEI e encerraremos o
projeto com a entrega de uma lembrancinha de um dedoche do mascote da turma. Foram trabalhados os contos:
“Chapeuzinho Vermelho”, enfatizando o valor OBEDIÊNCIA e “Os três Porquinhos” em que foi trabalhado o
valor AMIZADE.

No mês de março será desenvolvido o Projeto Partilha que visará estimular o verdadeiro significado da páscoa e
do doar-se para o próximo. Iniciaremos também a construção de uma horta coletiva e comunitária e faremos uma
campanha de arrecadação de alimentos para doação em Instituições de longa permanência para idosos. Com isso
desenvolveremos diversas atividades lúdicas que despertem o interesse das crianças tais como: culinária,
construção de um livro, pesquisa com as famílias, figuras que retratem o significado da páscoa contextualizado com
a realidade de nossas crianças, socialização com outras turmas, apresentação do “Sexta em Cena” e histórias. Neste
projeto apresentaremos o valor AMOR, que será desenvolvido através do conto “A Bela e a Fera”. Juntamente com
este projeto trabalharemos a Semana educativa do livro em que proporcionaremos momentos de prazer através da
leitura, ampliando vocabulário e a organização de pensamentos na confecção de um livro autoral da turma.

Já em abril trabalharemos o Projeto Senta que lá vem história que pretende despertar nas crianças o interesse e
gosto pela leitura através do conhecimento de diversas obras e autores infantis, proporcionando vivências literárias
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através de histórias com os mais variados estilos como fantoche, dedoche, avental ou outros recursos, rodas de
leitura e contação de histórias. Encerraremos o projeto com um sarau literário e exposição das atividades
pedagógicas realizadas pelas crianças. Neste contexto, a Semana educativa Monteiro Lobato apresentará o autor
e sua biografia, terá por objetivo o despertar à valorização da cultura de maneira lúdica, através da apresentação do
universo da literatura infantil de Monteiro Lobato com todos os seus personagens.

E em maio o Projeto Quem ama cuida estimulará a construção de laços afetivos entre filhos e cuidadoras. Para
isso, realizaremos pesquisas de brincadeiras com as mães ou com quem a criança tenha de figura feminina no que
se refere a cuidar; fotos das mães com os filhos ou de outra pessoa da família que demonstre o cuidar; percepção da
figura da mãe e de seus objetos, já que nossas crianças vivem essa realidade; apreciar músicas, confeccionar murais
e lembranças em homenagem às cuidadoras, perceber que sempre há alguém que expressa atitudes de cuidados por
amor, zelo e responsabilidade; brincadeiras de faz de conta de mamãe e de suas atividades. Para o conhecimento do
valor PERSISTÊNCIA trabalharemos o conto “Patinho Feio”. A Semana educativa da mulher também será
trabalhada em maio, com o intuito de valorizar a importância da mulher na sociedade e na vida das crianças.

No mês de junho teremos o Projeto Colheita que levará a criança a conhecer a vida rural e seus costumes típicos.
Assim se pretende conhecer a importância e a contribuição do campo, por meio de figuras, animais e seus sons.
Realizaremos atividades que proporcionem a identificação dos sons dos animais, com suas características e que
favoreça a imitação dos mesmos; percepção dos sons do campo, estudo do meio, plantação de sementes na horta e
colheita dos mesmos, apresentar os alimentos naturais e industrializados, culinária, profissões do campo, caixa
sensorial de cheiros, brincadeiras, conhecer os meios de transporte, profissões, fazer uma maquete com materiais
recicláveis, confeccionar lembrança do projeto. Junto a este projeto trabalharemos o conto “João e o Pé de Feijão”
visando conhecer o valor DEDICAÇÃO. E desenvolveremos a Semana Educativa da Alimentação, pois comer
bem é algo que se aprende na escola e com esse pensamento buscar através do cardápio da CEI, fazer um trabalho
prático através de degustações e experimentações para incentivar a alimentação saudável.

No mês de agosto desenvolveremos o Projeto Geração em Geração com o intuito de resgatar valores sociais,
tradições e costumes entre alunos e seus familiares fortalecendo os laços. Promoveremos uma oportunidade de
reflexão para os alunos sobre sua própria história de vida e de seus antepassados. Contribuindo assim para que haja
um interesse maior pelas histórias sentidas e vividas por seus familiares bem como suas tradições e costumes,
valorizando a importância do conhecimento do idoso. Conhecer a estrutura da família, construir a árvore
genealógica, resgatar o que foi passado de geração em geração como brincadeiras, receitas de famílias, histórias,
músicas, confeccionar um livro da família e sua cultura, valorizar as famílias, enfatizar os valores familiares,
propiciar momentos de visita das famílias à escola, confeccionar brinquedos de material reciclado, apreciar figuras
de famílias, distinguir a foto de sua família, atividades de culinária, conhecer as brincadeiras que ensinam aos
filhos, ensinar a outra turma uma brincadeira, nomear as brincadeiras, registro de todas as pesquisas do projeto em
livro da turma, painéis de receitas, rótulos dos ingredientes das receitas, pintura com materiais orgânicos. Neste
projeto trabalharemos o valor HONESTIDADE através do conto “Pinóquio”, integrando ao projeto. E também
trabalharemos a Semana Educativa da Coleta Seletiva com o intuito de conscientizar como devemos proceder em
relação à coleta seletiva, enfatizando com atividades dinâmicas a importância de nossas ações no meio em que
vivemos. E a Semana educativa da Família, em que desenvolveremos diversas atividades que exaltem a
importância da família, dos seus membros, e que terá como ápice na “Escola Aberta” com oficinas para as famílias.

No mês de setembro o Projeto Tempo de Alegria será trabalhado a estação primavera buscando despertar o
interesse pela preservação da natureza, assim como as formas de vida e sua sobrevivência, observando o meio
natural desenvolvendo a curiosidade e a prática investigativa de cada criança. Faremos um estudo do meio até a
Mata Santa Genebra. Apresentar a beleza da criação em seu ápice nesta estação. Para isto, conheceremos as
características da estação, perceber os sons dos bichos, explorar as cores e formas, explorar as sensações, estimular
a oralidade, contar oralmente através de brincadeiras, pinturas com frutas da estação, painel sensorial de elementos
da natureza, explorar materiais como massinha, experimentar sensações de quente e frio, desenvolver a percepção
olfativa, explorar terra e água. E neste mês o conto apresentado será o da Branca de Neve com o qual trabalharemos
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o valor BONDADE e a beleza da estação primavera. Com isto, a Semana educativa do Meio Ambiente também
será trabalhada em setembro, visando conscientizar sobre os cuidados com o meio ambiente, em que enfatizaremos
com atividades dinâmicas a importância de nossas ações no meio em que vivemos.

E em outubro o Projeto Respeitável Público pretende incentivar as crianças e famílias o gosto pela diversidade e o
respeito, considerando os valores atribuídos a elas, mergulhando no mundo da imaginação e fantasia, enfatizando
os direitos e deveres das crianças. Para tal, promoveremos para o mês da criança, atividades variadas e
interessantes, visando dar à criança oportunidades de lazer e sociabilidade educativa, valorizando a criança,
estimulando a autoestima, evidenciar direitos e deveres da mesma, desenvolver o raciocínio lógico, a expressão oral
e a coordenação motora, a percepção auditiva e visual da criança e proporcionar jogos e brincadeiras, perceber
cores, figuras geométricas, contagem oral em músicas e brincadeiras. Para o desenvolvimento utilizarei músicas,
painéis, murais, brincadeiras, circuitos, pintura, vídeos, brinquedos de material reciclado, observar as cores e
transformações de composições não tóxicas, mais especificamente sucos, mingau, gelatina, brincadeiras que
explorem o forte e o fraco. Para este mês trabalharemos o valor CORAGEM através do conto “Peter Pan”. E ainda
a Semana educativa do teatro que promoverá o desenvolvimento da expressão e comunicação e a produção
coletiva de conhecimento da cultura, seja ele no valor estético ou educativo, neste contexto o teatro será o destaque
da semana.

E no mês de novembro o Projeto Como é que Eu vou? pretende conscientizar as crianças sobre a importância de
todos os meios de transportes. Valorizando a contribuição dos profissionais que trabalham na área de trânsito,
conhecendo os meios de transportes e locomoção, suas diferenças e semelhanças. E teremos a apresentação do Dog
Show da guarda municipal de Campinas. Para esse trabalho lúdico confeccionaremos uma pista e automóveis com
materiais recicláveis, o respeito aos meios de transporte e aos pedestres e figuras diversas de placas de sinalização e
automóveis. E trabalharemos neste projeto o valor HUMILDADE pelo conto “Cinderela”. Faremos uma Feira de
Profissões em que serão trabalhadas as diversas profissões e a sua importância para a sociedade, despertando a
curiosidade em relação às profissões de seus familiares valorizando e respeitando aos demais também.

E encerraremos o ano letivo com o Projeto Então... É Natal!, que visa trabalhar o tema respeitando o simbolismo
de cada família por meio da afetividade e socialização compreendendo a importância dos princípios cristãos para a
humanidade. Para esse fim, apresentaremos o verdadeiro significado do Natal, apresentaremos alguns símbolos
Natalinos: estrela, sinos, anjos, confeccionar um presépio, instigar os valores de amor, solidariedade e união,
desenvolver a oralidade, coordenação motora, promover brincadeiras, explorar músicas natalinas, dedoches,
pinturas nas paredes com piso. Para este mês trabalharemos o valor GRATIDÃO através do conto a “Bela
Adormecida”.

Concomitante aos projetos e semanas educativas acima descritas trabalharemos outros projetos que visam ao
desenvolvimento integral da criança, priorizando o desenvolvimento da identidade, da cultura e do social.

Trabalharemos mensalmente durante o ano o Projeto Parabéns para Você com o intuito de favorecer as crianças
em um ambiente coletivo as interações e valorização da data de aniversário. Ao final de cada mês na última sexta-
feira, será realizada uma festa com bolo fake, mesa decorada, e será cantado “Parabéns” aos aniversariantes, que
trajandoadereços, como capa ou coroa, serão conduzidos ao placo onde cantaremos “Parabéns”, e após o almoço
será servido bolo as crianças, sendo que para o aniversariante lhe será oferecido um cup-cake com uma velinha
para assoprar no final da música. No final do período, as crianças levarão brinquedos confeccionados pelos colegas
da turma.

Desenvolveremos também o Projeto Identidade buscando evidenciar a identidade da criança por meio de suas
características, com as quais será desenvolvido um livro individual de cada criança.

Trabalharemos o Projeto Higiene Bucal, com o qual almejamos conscientizar sobre a importância da higienização
bucal e a estimular o prazer da escovação. Para isto, utilizaremos histórias, músicas e brincadeiras sobre os
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cuidados com os dentes, conheceremos os alimentos bons e ruins aos dentes, e o estímulo ao desenvolvimento da
coordenação motora no uso da escova.

Já o Projeto Mala Viajante tem o intuito de despertar o prazer pela leitura de forma lúdica, em que será enviada
para casa uma mala contendo um livro, folha para registro e giz de cera. A mala será compartilhada por toda a
turma e cada criança levará em um final de semana para casa. A família fará a leitura e o registro da história com a
criança que poderá ser escrito, desenhado, com colagens, e outros recursos. Os registros das famílias sobre o
desenvolvimento do projeto serão feitos via portfólio.

Enfim, será desenvolvido o Projeto Sexta em Cena em que estimularemos a sensibilidade e a capacidade de
comunicação das crianças, por meio de apresentações, através das quais elas possam explorar os movimentos
corporais, danças e figurinos. As apresentações se darão semanalmente às sextas-feiras por uma turma da escola, e
o tema deve abordar a proposta pedagógica desenvolvida, respeitando a faixa etária e o nível de entendimento das
mesmas.

A avaliação é um processo continuo que vai acontecendo ao longo do ano letivo em diferentes momentos, pois vai
oportunizando um acompanhamento sistematizado da aprendizagem do aluno pelo professor. Ela deve ser
processual, qualitativa, observando onde a criança está e onde podemos ajudá-la, mediando o que está a um passo
de conseguir fazer sozinha. Devemos ter subsídios para que possamos rever o processo de ensino-aprendizagem,
tornando-o um ponto de partida na busca da superação das dificuldades e potencialidades dessa criança. A
avaliação é também uma oportunidade do professor rever sua prática pedagógica a fim de produzir resultados
positivos para sua formação pessoal e profissional.

"A avaliação deixa de ser o momento terminal do processo educativo [...] para se transformar na busca incessante
de compreensão das dificuldades do educando e na dinamização de novas oportunidades de conhecimento".
Hoffmann (1995, p. 21)

O professor deverá ter o cuidado de avaliar, sem que haja comparações entre as crianças, para ver com muita
clareza o quanto ele avançou. Neste contexto o método de registro das avaliações será por meio de registro e
observação da professora, atividades individuais e em grupo, relatórios de desenvolvimento da criança trimestral,
fotos e exposição do trabalho a cada encerramento de temas de acordo com o planejamento.
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AGRUPAMENTO II

A infância é um artefato social e histórico, e não uma simples entidade biológica. (STEINBERG e KINCHELOE,
2001, p. 11). Essa afirmação nos leva arefletir sobre a infância como uma fase da vida construída socialmente, as
contribuições das teorias psicogenéticas à construção da concepção atual de infância e suas implicações
educacionais e pedagógicas nos leva a abraçar as teorias de Piaget, que em sua teoria defende que o
desenvolvimento cognitivo das crianças ocorre em quatro fases, sendo observada as duas primeiras, as quais as
crianças do agrupamento 2 se encontram: 1° SENSÓRIO-MOTOR (até os 2 anos). Neste estágio, a partir de
reflexos neurológicos básicos, o bebê começa a construir esquemas de ação para assimilar mentalmente o meio
(LOPES, 1996). Também é marcado pela construção prática das noções de objeto, espaço, causalidade e tempo
(MACEDO, 1991). As noções de espaço e tempo são construídas pela ação, configurando assim, uma inteligência
essencialmente prática, 2° PRÉ-OPERACIONAL (dos 3 aos 7 anos). É nesta fase que surge na criança, a
capacidade de substituir um objeto ou acontecimento por uma representação (PIAGET e INHELDER, 1982), e esta
substituição é possível graças à função simbólica. Assim este estágio é também muito conhecido como o estágio da
Inteligência Simbólica. E Vygotsky que enfatiza o papel do ambiente no desenvolvimento intelectual das crianças
postula que o desenvolvimento procede enormemente de fora para dentro, pela internalização – a absorção do
conhecimento proveniente do contexto. Assim, as influências sociais, são fundamentais na sua teoria. As duas
teorias apresentam afinidades e divergências sobre determinados temas, mas comungam, a meu ver, de uma visão
interacionista de aprendizagem e desenvolvimento humano. O interacionismo entende que o desenvolvimento e a
aprendizagem humana acontecem por meio da interação entre o indivíduo (questões internas) e o meio (dados
externos) onde está inserido. Dessa forma, o ser humano é visto como um ser ativo que ao interagir com o mundo e
com o outro, se desenvolve e aprende. A cultura e o momento histórico nos quais o sujeito está situado também
influenciam o desenvolvimento das possibilidades cognoscentes. A educação Infantil é constituída de relações
educativas entre crianças-crianças-adultos pela expressão, o afeto, os jogos, as brincadeiras, as linguagens, o
movimento corporal, a fantasia, a nutrição, os cuidados, os projetos de estudos, em um espaço de convívio onde há
respeito pelas relações culturais, sociais e familiares (BARBOSA, 2006, p.25). Ao planejar essa mediação em
busca do desenvolvimento global das crianças do agrupamento II consideramos todo o pressuposto acima,
considerando tanto sua maturação quanto o meio onde estão inseridas. Na educação infantil a criança aprende
brincando, ouvindo histórias, cantando e ouvindo vários gêneros musicais, tendo contato e produzindo muita obra
de arte, dançar e pular são fundamentais, neste contexto sua leitura de mundo acontecerá naturalmente já que

http://www.partes.com.br/educacao/historicodainfancia.asp
http://www.diversidadeducainfantil.org.br/PDF/PatriciaPradoDIFERENTESLINGUAGENS.pdf
http://pponlinesme.campinas.sp.gov.br


Prefeitura Municipal de Campinas
Secretaria Municipal de Educação

http://pponlinesme.campinas.sp.gov.br
Pág.: 104/115

14/05/2019 às 13:48:32

criança feliz é criança que vivência muito mais que o contato somente com o giz de cera e papel, ela desbrava cada
possibilidade nova a ela ofertada. Claro que em todo esse processo leva-se em conta também o desenvolvimento
físico, pois nesta faixa etária ocorre uma grande transição do deixar de ser bebê e passar a ser criança "Grande" que
não usa mais fralda, que aprende a usar o banheiro sozinho, que escova seus dentes, oferecendo intervenções
alegres a partir de muita musicalização. Ser Criança é, descobrir o novo e desejar o máximo. É acreditar no
momento presente com tudo que ele oferece. É aprender a existir, é se sentir amada, pertencente, é poder acreditar
no futuro. O Centro de Educação Infantil CEI – CÉLIA APARECIDA JORDÃO VELARDI GASPAR, que
mantém convênio com a Prefeitura Municipal de Campinas e faz parte das creches Bem Querer, vem com uma
proposta de educação de qualidade e carinho em período integral. Um espaço com equipamentos públicos
garantindo o atendimento de cerca de 300 crianças com idade de 4 meses à 5 anos e 11 meses, preservando o
direito de desenvolvimento global de cada uma delas, para alcançar esse objetivo a CEI utiliza a pedagogia de
projetos, metodologia de trabalho educacional que tem por objetivo organizar a construção dos conhecimentos em
torno de metas previamente definidas, de forma coletiva, entre alunos e professores. Os projetos foram elencados
pelo corpo de professoras e equipe gestora a partir da observação da comunidade onde se encontra localizada a CEI
e sugestão de semanas educativas disponibilizadas pela secretaria municipal de educação de Campinas foram
inseridas nos projetos para enriquecê-los de forma homogênea. No intuito de proporcionar às crianças o máximo de
descobertas os projetos apresentarão sub temas relacionados a virtudes a partir dos clássicos infantis. Os projetos
elencados para 2018 são: Adaptação, Desfralde, Partilha, Senta que lá vem a história, Quem ama cuida, Colheita,
Geração em geração, Tempo de alegria, Respeitável público, Como é que eu vou? Então...É natal! Aniversariante
do mês, Sexta em Cena.

. Adaptação: No início das aulas as famílias e as crianças vivenciam um momento de expectativas, medos,
esperança e alegrias, para favorecer um ambiente rico em estímulos, onde as crianças poderão conhecer e
reconhecer os espaços da escola, vivenciar novas experiências, expressar sentimentos e emoções livremente,
realizaremos atividades lúdicas com muita música e confecção de mascotes, passeios pela escola, acesso a todos
espaços para brincar e socializar. Desta forma, as crianças serão inseridas na rotina escolar de forma prazerosa e
com tranquilidade. Neste projeto serão inseridos os contos Chapeuzinho vermelho e Os 3 porquinhos e em
consonância os valores de obediência e amizade serão ampliados de forma lúdica e divertida.

. Desfralde: Esse projeto tem como objetivo desenvolver a autonomia da criança, fazendo com que ela entenda e
perceba suas vontades, desenvolver o controle do esfíncter, e adquirir hábitos de higiene pessoal.

. Partilha: O presente projeto pretende, através da realização de uma série de atividades, colocar as crianças em
contato com uma das tradições brasileiras: a Páscoa, mostrando significados e sentidos. Neste projeto
apresentaremos o valor AMOR, que será desenvolvido através do conto “A Bela e a Fera”.

. Senta que lá vem a história: Para estimular o gosto pela leitura, apresentar novos vocabulários e vários gêneros
literários e autores de obras infantis serão apresentados as crianças, a Semana Educativa Monteiro Lobato
enriquecerá a mostra literária que acontecerá durante este projeto.

. Quem ama cuida: O projeto terá como intuito estimular a construção de laços afetivos entre filhos e de quem
cuida, sendo ampliado esse trabalho durante a semana educativa da mulher, o conto do Patinho feio será tratado
durante o projeto em alusão ao tema, visto que o patinho feio é criado por uma mãe que não é a sua, cenário
comum na sociedade atual, onde muitas crianças são criadas por avós, tias, madrasta (boadrasta) e outras
representantes femininas. A virtude referente ao projeto será a Persistência, virtude essa necessária nos dias atuais e
mudanças na sociedade onde a mulher desempenha tão importante papel.

. Projeto Colheita: O projeto colheita visará mostrar as crianças a vida rural e seus costumes típicos, acontecerá
plantio de ervas da estação, passeio ao Sítio São José. Em consonância acontecerá a semana educativa da
Alimentação saudável. A dedicação será apresentada a partir do conto João e o pé de feijão. A culminância do
projeto será apresentação de dança típica rural do agrupamento II na festa da colheita. Junto a este projeto
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trabalharemos o conto “João e o Pé de Feijão” visando conhecer o valor DEDICAÇÃO.

. Geração em Geração: A partir da pesquisa da origem dos brinquedos, brincadeiras e jogos tradicionais infantis
do tempo dos nossos pais e avós, o projeto mostrará às crianças o quanto é divertido brincar com brinquedos
construídos por elas mesmas e que existem outras brincadeiras além das eletrônicas. Historicamente falando “O
construir brinquedos” possibilitam à criança o desenvolvimento e o conhecimento das suas capacidades criativas e
de expressão, que aliadas ao trabalho coletivo permitirão perceber e respeitar as diversidades de ideias e de
opiniões do grupo ao qual estão inseridos. O resgate de brincadeiras e a construção de brinquedos, vivenciados por
seus pais na infância fortalecerá o vínculo família-escola possibilitando a troca entre as gerações. Para isso,
acontecerão oficinas de brinquedos com bilboquê, pipa, 5 Marias, entre outras. Assim, duas semanas educativas
acontecerão durante o projeto, coleta seletiva que além de mostrar a importância dos 3 Rs, irá utilizar materiais
reutilizáveis, para a construção de brinquedos e a semana educativa da família que buscará a participação da
família, além de valorizar os conhecimentos dos idosos. A virtude honestidade e o conto do Pinóquio farão parte do
projeto.

. Tempo de alegria - Primavera: Para celebrar a chegada das flores, o projeto primavera contemplará atividades
voltadas para o cuidado com meio ambiente (semana educativa) ampliando todos os conceitos desenvolvidos em
projetos anteriores, para que isso aconteça a partir de vivências significativas acontecerão cuidados com as plantas
da escola. As cores e os tipos de flores serão apresentados, além de levar as crianças a descobrirem que flores
também fazem parte da nossa alimentação, como a flor da camomila, a semente do girassol entre outras, sendo
elaborado um cardápio para degustação dessas receitas, além é claro das atividades musicais e artísticas que o tema
possibilita. A virtude bondade através do conto Branca de Neve também farão parte do projeto, que terá como
culminância o passeio a mata Santa Genebra no qual acontecerá para o estude do meio.

. Respeitável público: Para possibilitar através do lúdico a descoberta do encanto da vida circense, promovendo
assim o desenvolvimento das diferentes linguagens. O conto de Peter Pan e a virtude coragem estarão elencados
neste projeto visto que coragem é necessária para crescer seja qual for a realidade em que a criança está inserida.

. Como é que eu vou? O projeto visará conscientizar as crianças sobre a importância de todos meios de
transportes, valorizar a contribuição dos profissionais que trabalham na área de trânsito conhecer os meios de
transporte e locomoção, suas diferenças e semelhanças. Feira de profissões acontecerá durante esse projeto, visto
que todas as profissões de alguma forma dependem de transporte. O conto relacionado a virtude humildade será
Cinderela.

. Então...é natal: O projeto Natal acontecerá para finalizar o ano letivo, buscando mostrar qual o verdadeiro
sentido do natal e que esta data vai muito além da cultura comercial, desenvolveremos com as crianças momentos
de reflexão a partir de brincadeiras, a importância do amor, do perdão e do cuidado com o outro. Para isso
proporcionaremos cantos natalinos, confecção de cartões com mensagens alegres, além de envolver as famílias em
campanha de doação de roupas que não sirva mais para seus filhos para instituição - abrigo como ato de boa
vontade. A virtude gratidão aliada ao conto Bela Adormecida em consonância com histórias que falam da
importância do nascimento de Jesus farão parte do citado projeto.

. Aniversariante do mês: O projeto visa favoreceras crianças em ambiente coletivo as interações e valorização da
data de aniversário de cada criança de cada mês. Possibilitar vivências éticas entre as crianças.

. Sexta em Cena: Para desenvolver a desenvoltura teatral, a habilidade de se apresentar perante um grande número
de pessoas as crianças de todos os agrupamentos participam do Sexta em Cena sempre com um tema relevante ao
projeto ou semana educativa que estáacontecendo, esses momentos são bastante esperados, pois as crianças se
preparam e demonstra desenvoltura típica da idade.

O agrupamento II em 2018 é composto por 180 crianças, sendo dividido em 6 turmas da letra “A” ao “F”, oriundas
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dos bairros no entorno da CEI e com pais bastante interessados pela vida escolar dos filhos, são crianças bastante
asseadas e com boa frequência, 95% delas já frequentavam a CEI. Essa configuração da sala foi determinada pelo
sistema Integre utilizado pela secretaria municipal de educação de Campinas, a diretora da escola distribui
aleatoriamente as crianças em cada agrupamento. A instituição busca colocar irmãos gêmeos separados para que
cada criança desenvolva sua própria identidade. Cada agrupamento é composto por 1 professora e 2 monitoras,
onde cada monitora fica responsável por 16 crianças.

As crianças convivem com outros adultos quando transitam pela escola, como as pessoas responsáveis pela
limpeza, portaria, as profissionais de outros agrupamentos e cozinheiras, nos momentos de alimentação também se
relacionam com crianças de outros agrupamentos, acontecem interações em outros espaços como parque, tanque de
areia, gramado e pátio coberto na utilização dos brinquedos e ao assistirem apresentações.

Para alcançar um desenvolvimento pleno das crianças, baseando se nos Eixos da Educação Infantil, segundo o
Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil do MEC, sendo elas, artes visuais, linguagem oral e
escrita, movimento, matemática, identidade e autonomia, natureza e sociedade, será utilizado como estratégia:
recorte e colagem (papel picado, grãos, sobras de eva), rasgar papéis com as mãos, amassar os papéis, pintura a
sopro, a dedo e/ou a pincel, massinhas de modelar, argila, brincar de faz-de-conta, mímicas: rir, chorar, dar
gargalhadas, fazer caretas, piscar, dançar, correr com e sem apoio, equilibrar-se num pé só, reconhecer os sabores,
doce, salgado, amargo, azedo, reconhecer as temperaturas: frio, quente gelado, participar de brincadeiras rimadas e
ritmadas, cantigas de roda, canções folclóricas, dramatizar cenas familiares e histórias curtas e repetidas
frequentemente, observar e explorar o ambiente através do tato, identificar formas: quadrado, circulo, triângulo,
retângulo, identificar cores, representação por meio de gestos sem utilização de objetos: o fechar portas, calçar
sapatos, receber uma visita, cozinhar, lavar, etc., rodinha para conversação, andar imitando um trenzinho,
transpondo obstáculos, circular objetos, andando, chegar a um ponto determinado na sala, equilibrando um objeto
na mão, na cabeça, brincadeiras com bolas, petecas, balões, água. Para desenvolver a percepção tridimensional, a
percepção de distância e orientação espacial toda a gama de atividades de movimentos utilizando a música ou não
estarão envolvidas. Atividades que incentive o desenvolvimento do vocabulário, a identificar as atividades
realizadas, as tarefas diárias como identificar suas roupas além motivá-las a vestir-se e despir-se serão feitas de
forma tranquila respeitando o tempo de cada criança, reconhecer suas mochilas, confecção de instrumentos rítmicos
com sucata, para propiciar o canto acompanhado de instrumentos musicais, exercícios para desenvolver a
lateralidade (andar em linha reta, curva, ziguezague, andar em pistas limitadas com fita, etc.), desenho espontâneo
com lápis de cera e giz de lousa, pedalar bicicleta, andar com pernas duras e flexionadas, utilizar fantoches, teatro
de máscaras, teatro de sombra para apresentação (histórias) as crianças, corrida de cavalinho: fazer uma fila com as
crianças e colocar pequenos obstáculos como latinhas, saquinhos de areia, espalhados pela área em círculo, ao sinal
de um apito, palmas, as crianças saem correndo procurando saltar os saquinhos, imitar o pulo do sapo, do
macaquinho, do coelhinho, o peixinho nadando, a minhoca se arrastando e o som de animais conhecidos,
manipulação de material de sucata como caixa de leite, garrafas pet cheias e fazias, tecidos, papelão entre outros,
conversar com as crianças ao máximo, aproveitando todos os momentos, tendo como temas sua família, seus
brinquedos, seus amigos, suas brincadeiras. Essas estratégias acontecerão dentro dos projetos e semanas educativas
já elencadas permeando um desenvolvimento global das crianças. Utilizaremos também as mídias, sendo TV,
DVDs e músicas relacionados aos temas abordados na semanas educativas e projetos, entre outras, sempre levando
em consideração o tempo planejado e o interesse das crianças.

Para atender crianças com algum grau de dificuldade de aprendizagem, primeiro faz se uma observação da turma e
se detectado algum caso, em parceria com a orientadora pedagógica busca-se meios para melhor promover o
desenvolvimento dessa criança, buscando adaptar as atividades elencadas para que as mesmas possam realizá-las
sendo incluídas ao grupo.

A avaliação é um processo contínuo que vai acontecer ao longo do ano letivo através de registro e observação da
professora, do envolvimento individual de cada criança nas atividades individuais e em grupo, serão gerados a
partir dos trabalhos realizados trimestralmente, um relatório de desenvolvimento da criança, a partir dessa
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observação sensível a cada fase que a criança avança no agrupamento II, levando sempre em consideração seu
aprendizado social, emocional e físico. Estarei atenta as respostas das crianças as atividades dos projetos e semanas
educativas para me uto avaliar e se necessário repensar tanto minha didática como as estratégias utilizadas por
mim.

Para registros serão construídos com as crianças portfólio. As fotos e exposições dos trabalhos realizados ao final
das semanas educativas e projeto também servirão para que as famílias possam acompanhar o desenvolvimento de
seus filhos na instituição escolar, além dos cadernos de recados que possibilita um canal de comunicação entre a
equipe CEI e a família. Esse plano de ensino para o agrupamento II, será anexado ao PPP para futuras consultas. Os
relatórios das atividades realizadas em cada fim de projeto e semana educativa farão parte dos registros. Será
produzido um cd de fotos dos trabalhos realizados pelas crianças, que servirá de registro e lembrança do ano letivo
para as crianças e suas famílias.
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AGRUPAMENTOS III

De acordo com a Leis de diretrizes e Base da Educação Nacional, nº9. 394 a educação infantil é considerada
primeira etapa da educação básica, servindo como alicerce para o conhecimento que a criança vai adquirir durante a
vida.

É nessa fase que ela começa a desenvolver suas capacidades físicas, cognitivas, afetiva, ética, de relacionamento
interpessoal e de inserção social; entendemos que a infância é o tempo de maior criatividade na vida de um ser
humano permitindo a si mesmo o seu crescimento e aprendizado ao longo da vida.

A educação infantil tem sua própria identidade, pois a concepção de infância nos dias atuais nos permite enxergar a
criança de maneira completa, como um indivíduo pertencente ao meio social, com sua cultura e com o seu modo de
entender o mundo; as crianças possuem uma natureza singular, que as caracteriza como seres que sentem e pensam
o mundo de um jeito muito próprio, é por meio de suas vivências e interações que se constrói o seu conhecimento
particular, sendo esse conhecimento o alicerce para os conhecimentos futuros, como professores devemos buscar
esses saberes e observar os movimentos e os jeitos de ser da criança no cotidiano educativo, ampliando o ângulo de
visão, dessa maneira reconhecendo perguntas, hipóteses e experimentações que as crianças fazem sobre o mundo
ao seu redor, construindo os saberes de forma conjunta e participativa.
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Trabalharemos mensalmente durante o ano o Projeto Parabéns para Você com o intuito de favorecer às crianças em
um ambiente coletivo as interações e valorização da data de aniversário. Ao final de cada mês na última sexta-feira,
será realizada uma festa com bolo fake, mesa decorada, e será cantado “Parabéns” aos aniversariantes, que
trajandos adereços, como capa ou coroa, serão conduzidos ao placo onde cantaremos “Parabéns”, e após o almoço
será servido bolo as crianças, sendo que para o aniversariante lhe será oferecido um cup-cake com uma velinha
para assoprar no final da música. No final do período, as crianças levarão brinquedos confeccionados pelos colegas
da turma.

Como norteadoras iremos respeitar e estimular cada bagagem de aprendizado, visto que cada criança já vem com
conhecimento prévio no contexto familiar, contudo iremos proporcionar a oportunidade de aprender e experimentar
algo novo, pois ensinar não significa somente transmitir conhecimento, mas também criar possibilidades para sua
própria construção, para isso desenvolverão trabalhos de acordo com os projetos propostos em reuniões
pedagógicos sendo esses: Projeto Adaptação, será desenvolvido no intuito de focarmos em inserir a criança ao novo
ambiente proporcionando à mesma um ambiente harmonioso e acolhedor, iniciando uma proposta a partir das
músicas infantis, movimentos corporais, jogos manufaturados, brincadeiras dirigidas, desenhos livres, recortes,
colagens, cores, números, formas, autonomia e identidade. Foram trabalhados os contos: “Chapeuzinho Vermelho”,
enfatizando o valor OBEDIÊNCIA e “Os três Porquinhos” em que foi trabalhado o valor AMIZADE. Projeto
Partilha tem como objetivo estimular a criança a entender o significado da páscoa, promovendo reflexões sobre si
mesmo e do outro, estimulando o sentimento de partilhar, criando um trabalho coletivo com contexto de
aprendizagem, iniciaremos um trabalho de construção da horta comunitária, e assim incluiremos dentre esse
trabalho a semana do livro possibilitando o desenvolvimento da oralidade, imaginação e criatividade da criança,
valorizando o livro como fonte de entretenimento e conhecimento, para esse projeto utilizaremos como recurso
tinta guache, livros, revistas, lápis de cor, giz de cera. Juntamente com este projeto trabalharemos a Semana
educativa do livro em que proporcionaremos momentos de prazer através da leitura, ampliando vocabulário e a
organização de pensamentos na confecção de um livro autoral da turma. Projeto Senta Que La Vem História irá
despertar o interesse e a admiração pela leitura, enriquecer o imaginário da criança, ampliando o repertório de
palavras, através da sua vivência de mundo, nesse projeto trabalharemos a semana monteiro Lobato oportunizando
às crianças o conhecimento do autor e de suas obras, despertando a curiosidade; durante esse processo os recursos
usados serão: CDS e DVD do sítio do pica-pau amarelo, textos, cartazes, papéis, entre outros. Neste contexto, a
Semana educativa Monteiro Lobato apresentará o autor e sua biografia, terá por objetivo o despertar à
valorização da cultura de maneira lúdica, através da apresentação do universo da literatura infantil de Monteiro
Lobato com todos os seus personagens. O Projeto Quem Ama Cuida tem por objetivo estimular o elo de ternura e
o conscientizar da criança sobre a valorização do lugar onde vive e de sua unidade escolar, despertaremos a leitura
em família, incentivando a construção do laço de afeto, utilizaremos como recurso para esse projeto livros infantis:
EVAs, cartolinas, tampas de garrafas pets. Para o conhecimento do valor PERSISTÊNCIA trabalharemos o conto
“Patinho Feio”. A Semana educativa da mulher também será trabalhada em maio, com o intuito de valorizar a
importância da mulher na sociedade e na vida das crianças. Incluiremos no Projeto Colheita a semana da
alimentação, tendo em vista a importância de bons hábitos alimentares, trabalharemos os diversos tipos de
alimentação saudável, promovendo um conhecimento da vida rural e de sua importância na vida no campo, de onde
vem os alimentos, comunicar ideias descobrir animais da fazenda, recursos utilizados serão gravuras, lápis de cor,
papel sulfite, tesouras, papel manilha. unto a este projeto trabalharemos o conto “João e o Pé de Feijão” visando
conhecer o valor DEDICAÇÃO. E desenvolveremos a Semana Educativa da Alimentação, pois comer bem é
algo que se aprende na escola e com esse pensamento buscar através do cardápio da CEI, fazer um trabalho prático
através de degustações e experimentações para incentivar a alimentação saudável. No Projeto Geração em
Geração trabalharemos a coleta seletiva desenvolvendo a conscientização referente ao meio ambiente, semana da
família iremos enriquecer os valores das crianças desde sua infância até sua fase adulta, promover oportunidade de
reflexão para as crianças sobre a sua própria história de vida, suas tradições e costumes, como recursos usaremos
Cds, brinquedos e teatro. Neste projeto trabalharemos o valor HONESTIDADE através do conto “Pinóquio”,
integrando ao projeto. Projeto Tempo De Alegria se desenvolverá na estação Primavera, realizaremos um trabalho
utilizando muitas cores e texturas levando às crianças a percepção das características da estação mais colorida do
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ano, trabalharemos a poesia “Borboleta Colorida” e no eixo das Artes, “Os Girassóis” de Van Gogh; como recursos
teremos: jogos de memória com material reciclado, músicas, argila, painel para a primavera, crepom, laminado,
color set, cola colorida, sementes e muda, integraremos à esse projeto a “Semana do Meio Ambiente”, despertando
na criança o interesse pela preservação do meio ambiente, assim como as formas de vida e sua sobrevivência. E
neste mês o conto apresentado será o da Branca de Neve com o qual trabalharemos o valor BONDADE e a beleza
da estação primavera. Para o Projeto Respeitável Público trabalharemos a semana do teatro proporcionando à
realidade da criança momentos mágicos, divertimento, desenvolvendo o cognitivo e psicomotor, temos como
objetivo também desenvolver a audição e a percepção através da música, trabalhando mais um Eixo da Educação
Infantil, e resgatar valores humanos tais como: alegria, amizade, cooperação. Para este mês trabalharemos o valor
CORAGEM através do conto “Peter Pan”. Apresentaremos o Projeto Como É Que Eu Vou com o objetivo de
elaborar com as crianças vários tipos de meio de Transporte através de material reciclável, conscientizar da
importância de todos os meios de transporte, enfatizando as diferentes profissões desse meio, perceber as
diferenças e semelhanças entre eles, como recursos usaremos caixas de papelão, garrafas plásticas, tampinhas, rolos
de papel higiênico, barbante, fitas coloridas. Trabalharemos neste projeto o valor HUMILDADE pelo conto
“Cinderela”. Faremos uma Feira de Profissões em que serão trabalhadas as diversas profissões e a sua importância
para a sociedade, despertando a curiosidade em relação às profissões de seus familiares valorizando e respeitando
aos demais também. No Projeto Então É Natal o respeito será trabalhado por meio da afetividade e socialização,
utilizaremos recursos criativos e dinâmicos e assim resgatar o espírito de Natal, apresentaremos as diversas culturas
que envolvem o tema Natal, a fim de conhecerem os mais variados motivos pelo qual nossa sociedade realiza
atividades de entretenimento, como corais, peças teatrais, decoração nas ruas, entre outras. Será realizada pesquisa
com as famílias para conhecermos como pensam sobre e a partir das respostas das atividades, desenvolveremos os
trabalhos. Para este mês trabalharemos o valor GRATIDÃO através do conto a “Bela Adormecida”. O Projeto
Sexta Em Cena é um momento de socialização e interação entre todas as crianças do CEI, uma vez por semana
cada turma se apresenta para as outras turmas no palco da Instituição, situado no pátio interno, com peças teatrais,
músicas, com variados temas sempre contextualizados aos projetos.

Realizaremos este trabalho nos agrupamentos III, que é composto por crianças na faixa etária de 3 a 5 anos, as
turmas apresentam diversidade cultural; são comunicativos; dinâmicos; conversam bastante e sabem expressar seus
sentimentos. No decorrer do ano trabalharemos as diferentes linguagens que serão inseridas através da
dramatização, socialização, raciocínio, brincadeiras, jogos, dança, expressão corporal, curiosidades e sentidos, com
objetivo proporcionar às crianças, momentos prazerosos adquiridos na interação com seus pares. Desenvolveremos
o Letramento, ou seja, trabalharemos com um ambiente favorável à alfabetização, com letras do alfabeto e
numerais, a fim de proporcionar e despertar a hipótese da escrita, valorizando a leitura de mundo e oferecendo
oportunidades de ampliar essa visão quanto à linguagem oral e escrita, ou seja, conhecer o mundo letrado em que
vivemos e quantificar, selecionar, classificar, ordenar, comparar, entre outros, também na Matemática através dos
números.

Os espaços físicos da U.E, tanto os internos quanto os externos, serão utilizados para brincadeiras livres e dirigidas,
onde as crianças terão acesso à diferentes brinquedos, jogos de montar, massinha, quebra-cabeça, dominó,
alinhavos, entre outros espaços como o parque externo com tanque de areia, balanço, escorregador, trepa trepa, gira
gira, gangorra; a brinquedoteca e o cantinho da leitura com livros para que dramatizem e estimulem o seu
imaginário e aumentem seu vocabulário, peças teatrais com fantoche, entre outros projetos que iremos construir de
acordo com a necessidade e o entusiasmo das crianças, para cada projeto e semanas educativas, atividades
acontecem em sala geralmente é disponibilizada nas mesas e cadeiras que temos na sala, em alguns momentos as
crianças terão a oportunidade de escolher a atividade que queiram participar, com momentos que atividade será
direcionadas e coletivas, porém de forma lúdica e agradável, a professora terá o papel de mediar e intervir no
processo em todo momento.

Para documentar nosso trabalho utilizaremos como estratégias os registros fotográficos, cartazes, semanários,
avaliações trimestrais, exposições a cada término de projeto. Nossa comunicação com os pais e/ou responsáveis
será constante através do caderno de comunicação e nas reuniões, já com a comunidade do entorno, através de
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festas e palestras. Nossa prática pedagógica será cotidiana e, a partir de reflexões, revista; sempre atendendo ao
interesse da criança, protagonistas no processo de aprendizagem; partindo desse pressuposto, estaremos atentas aos
temas que surgirão do grupo para reavaliar também a nossa prática no centro de interesse da criança. O trabalho do
professor é pensado e reavaliado nas reuniões de Trabalho Docente Coletivo (TDC) realizado na U.E com a
participação da Orientação Pedagógica que apresenta suas pautas de acordo com a necessidade das professoras e da
Instituição; são discutidos temas atuais, bem como direcionados do Departamento Pedagógico da Prefeitura de
Campinas. Em alguns momentos são proporcionados WorkShops para compartilhamento de ideias e habilidades.

A avaliação será processual e contínua e por meio de observações em todas as atividades, registros das crianças
através da roda da conversa e habilidades que serão estimulados ao longo do ano. Devemos ter subsídios para que
possamos rever o processo de ensino-aprendizagem, tornando-o um ponto de partida na busca da superação das
dificuldades e potencialidades dessa criança. A avaliação é também uma oportunidade de oprofessor rever sua
prática pedagógica a fim de produzir resultados positivos para sua formação pessoal e profissional.

“A CRIANÇA APRENDE BRINCANDO E BRINCANDO ELA É FELIZ”

(PITÁGORAS )
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4.11 - Plano de trabalho da Educação Especial.

Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental,
intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e
efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. A educação constitui direito da pessoa
com deficiência, asseguradosistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a
vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais,
intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem. (Lei nº 13.146, DE
JULHO DE 2015)

A educação especial é uma modalidade de educação escolar, oferecida preferencialmente na rede regular de ensino,
para os educandos portadores de necessidades especiais (LDB 9.394/96, V, art. 58). Sendo considerados alunos
com necessidades educacionais especiais aqueles que manifestem comportamentos particulares que impeçam os
encaminhamentos rotineiros das práticas pedagógicas, pois é necessário que o professor faça ajustamentos
curriculares, sem os quais eles não conseguirão realizar as aprendizagens ao nível de suas capacidades e
potencialidades.

“O termo necessidades educacionais especiais refere-se a todas aquelas crianças ou jovens cujas necessidades se
originam em função de deficiências ou dificuldades de aprendizagem. As escolas têm de encontrar maneiras de
educar com êxito todas as crianças, inclusive as que têm deficiência graves”. (GARCIA, 2006)

A educação especial tem por objetivo a inclusão, partindo desse pressuposto, a educação inclusiva será uma prática
no cotidiano da escola, em atividades coletivas, nas quais as crianças com necessidades educacionais especiais ou
não terão acesso ao conhecimento e aprendizado, se apropriarão da cultura com a qual se desenvolverá socialmente,
psicologicamente e cognitivamente. Todas as crianças com deficiência têm direito às oportunidades de aprendizado
e de desenvolvimento global, bem como à afeto e cuidado independente qual seja sua necessidade, físicas,
sensoriais, comportamentais, cognitivas e emocionais. Têm potencialidades e habilidades adquiridas e a serem
desenvolvidas no convívio, na interação, no brincar e no bem-estar, mesmo que se expressem de maneira diferente.
A subjetividade e singularidade do indivíduo é o que o torna especial, com possibilidades diferentes diante dos
desafios que surgem, produzindo assim, resiliência em frente às barreiras, fazendo-o crescer e se desenvolver.

Conforme a resolução nº04/2009 do CNE em que as creches sinalizam esse atendimento das especificidades
educacionais das crianças com deficiência nos Projetos Pedagógicos (PPs), no planejamento e desenvolvimento das
atividades da educação infantil de maneira que promova a interação entre seus pares aproveitando os diferentes
espaços pedagógicos da Instituição, tais como: solário, parque interno e parque externo com areia, brinquedoteca,
quiosque, casa de boneca, refeitório, entre outros. A comunicação e articulação da Educação Infantil e da Educação
Especial é condição indispensável para assegurar o atendimento das especificidades das crianças com necessidades
educaionais especiais. Ao incluir com oportunidades de desenvolvimento e a salvo de toda forma de violência,
negligência e discriminação, garantimos condições de acesso e permanência, participação e aprendizagem, por
meio de recursos que promovam a inclusão plena. O projeto pedagógico oferece atendimento educacional
especializado para atender às características das crianças com deficiência garantindo acesso ao currículo em
condições de igualdade, promovendo a autonomia.

Nesse trabalho o cotidiano com os alunos portadores de necessidades especiais e com os outros alunos realizaremos
atividades em que se desenvolvam: A identidade: a construção da pessoa humana em todos seus aspectos afetivos,
intelectuais, moral e éticos. A sensibilidade estética diz respeito à valorização da diversidade para conviver com as
diferenças, com os conflitos pessoais e sociais, estimulando a criatividade para resolução dos problemas. A
construção de laços de solidariedade, atitudes cooperativas e trabalho coletivo proporcionam maior aprendizagem
para todos. A inclusão significa a ressignificação da prática pedagógica, relações interpessoais positivas, interação
e sintonia professor-aluno, família-professor, professor-comunidade escolar. O projeto pedagógico garantirá
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adaptações necessárias ao currículo, apoio didático especializado e planejamento, considerando as necessidades
educacionais de todos os alunos, oferecendo equipamentos e recursos adaptados quando necessário. O professor da
classe regular assume a responsabilidade pelo trabalho pedagógico e recebe apoio do professor especializado, dos
pais e demais profissionais envolvidos para a identificação das necessidades educacionais especiais na avaliação do
processo de desenvolvimento e aprendizagem e no planejamento e organização das metas.

O sucesso do processo de aprendizagem dependerá do projeto de inclusão, que será o trabalho cooperativo entre o
professor regular e o professor especializado na busca de estratégias de ensino, alternativas metodológicas,
modificações, ajuste e adaptações na programação e atividades. Organização da didática, do tempo e do espaço:
Essa organização diz respeito à introdução de recursos e materiais necessários para que a criança com necessidades
especiais consiga realizar a atividade proposta em grupo, tratam-se, de ajustes, enriquecimentos ou modificações
introduzidas nos procedimentos metodológicos e didáticos adotados pela escola para o desenvolvimento do
processo de ensino e aprendizagem; O tempo refere-se à rotina diária, que deve acompanhar as demais crianças,
porém quando necessário deverá ter um apoio individualizado; E o espaço será favorável para todo esse
desenvolvimento, sendo um espaço inclusivo, acolhedor, um ambiente estimulante que reforça os pontos fortes,
reconhecendo as dificuldades e se adaptando às peculiaridades de cada aluno.

As adaptações curriculares são estratégias para promover maior eficácia educativa, a fim de contribuir, de forma
mais coerente, com o sistema de inclusão, as adaptações curriculares se caracterizam pela procura de uma maior
flexibilidade e dinamismo.

A avaliação do desenvolvimento das crianças com necessidades educacionais especiais acontecerá de forma global,
de maneira qualitativa dos aspectos referente à competência social, necessidades emocionais, estilos cognitivos,
forma diferenciadas de comunicação, elaboração e desempenho nas atividades, uma maior valorização das
potencialidades, das aptidões, dos interesses e do empenho do aluno com necessidades educacionais especiais para
a realização das atividades, na participação nos projetos e trabalhos coletivos. Tal avaliação favorecerá a reflexão
sobre a prática pedagógica do professor da sala regular, a fim de proporcionar inferências e interferências quando
necessário.
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4.12 - Plano de trabalho da Comissão Própria de Avaliação (CPA).

Não se aplica
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4.13 - Programas e Projetos desenvolvidos pela Unidade Educacional, contendo: profissional envolvido, tempo,
local, objetivos, metodologia e indicadores para avaliação.

Não se aplica
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