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1. 1 

Objeto do Termo de Colaboração 

I - OBJETO DA PARCERIA CONFORME PLANO DE TRABALHO 

 

Desenvolvimento do termo de colaboração para a execução de atividades de 

atendimento educacional de crianças de 0 a 5 anos e 11 meses de idade, matriculados 

na Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, em complementação a Rede 

Municipal de Ensino do Município de Campinas , conforme Edital de Chamamento 

Público nº 02/2018. 

 Termo de Aditamento de Colaboração Nº 168/19 

Processo Administrativo Nº PMC.2018.00009821-76 

 Termo de Colaboração Nº 049/18 

 Termo de Ratificação Nº 011/19 

 Prorrogação: De 15/04/2019 até 31/01/2020 

  

1. ALUNOS ATENDIDOS PELA PARCERIA  

AGIII 78  

2. FASES E ETAPAS DA EXECUÇÃO DO PROJETO  

ETAPAS JA
N 

FE
V 

MA
R 

AB
R 

M
AI 

JU
N 

JU
L 

AG
O 

SE
T 

OU
T 

NO
V 

DE
Z 

 

DESENVOLVIMEN
TO DO PROJETO 

PEDAGÓGICO 
/PLANO DE 
TRABALHO 

X X X X X X X X X X X X 
 

ATIVIDADE 
PEDAGÓGICA 

ALUNOS/PROFES
SORES 

X X X X X X X X X X X X 
 

ATIVIDADE 
RECREATIVA 

ALUNOS/MONITOR
ES 

X X X X X X X X X X X X 
 

FORMAÇÃO 
CONTINUADA 

X X X X X X X X X X X X 
 

REUNIÃO DE 
FAMILIA E 

PROFESSORES 

X 
   

X 
   

X 
    



 
REUNIÃO DE 

PLANEJAMENTO 
X X X X X X X X X X X X 

 

REUNIÃOPEDAGÓ
GICA PARA 
AVALIAÇÃO 

X 
 

X 
     

X 
  

X 
 

PROJETOS 
ESPECIAIS 

     
X 

 
X 

 
X 

   

EVENTOS 
CULTURAIS 

     
X 

   
X 

 
X 

 

PASSEIO 
       

X 
     

FÉRIAS /RECESSO 
PROFESSOR 

X 
     

X 
    

X 
 

CADASTRO IN 
ICIAL 

         
X 

   

CADASTRO 
CONTÍNUO 

X X X X X X X X X X X X 
 

 

 

2. 2.1 

Autorização de funcionamento e os demais atos legais, tais como: portarias, 

comunicados e notificações relacionados ao funcionamento da UE 

TIPO DO 

ATO 

DESCRIÇÃO DO 

TIPO DO ATO 

DATA DO 

ATO 

Nº DO 

ATO DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR 

PORTARI

A 
AUTORIZAÇÃO 

23/12/201

0 

108/201

0 

PORTARIA DE 

CREDENCIAMENTO/AUTORIZAÇ

ÃO DE FUNCIONAMENTO 

OUTROS 

TERMO DE 

COLABORAÇÃ

O 

04/06/201

8 
49/2018  

3. 2.2 

Horário de Funcionamento 

Horário de Funcionamento da Escola: 07:00 às 17:30 

 

Horário de Atendimento dos Turnos: 



 

Turno Início Término 

INTEGRAL 07:00 17:00 

 

4. 2.3 

Identificação da UE, histórico da UE e as características socioeconômicas e culturais da 

comunidade escolar 

2.3. IDENTIFICAÇÃO DA UE  

   2.3.1 Nome: GRUPO DE ORAÇÃO ESPERANÇA. 

 Portaria de Autorização de Funcionamento 

 Lei n° 3.984, de 21 de Dezembro de 1983 

 Endereço: Rua Professor Luiz Rosa, 184 - Botafogo 

 EP: 13020-260 

 Telefone: (19) 3236-224  0  

  (19) 3201.6249 

 Endereço Eletrônico: adm@anabrasil.org     anagoe@anabrasil.org  

 

2.3.2 HISTÓRICO DA UE 

 

O Grupo de Oração Esperança surgiu com um grupo de mulheres, na sua maioria 

professoras aposentadas, que eram orientadas pelo padre Haroldo e que fundaram a Casa 

da Mãe Solteira. Assim, para esta casa eram encaminhadas as mães solteiras e menores 

grávidas que eram abandonadas ou expulsas por suas famílias, devido à condição que se 

encontravam. As menores de idade, eram encaminhadas pelo Juizado de Menores e 

estavam em situação de vulnerabilidade, passando fome e desamparadas. Ao chegar na 

Casa da Mãe Solteira, eram amparadas, orientadas, alimentadas, recebiam abrigo e 

ficavam morando na casa até os bebês nascerem e completarem 3 meses de vida. Durante 

esse período, era realizado todo um trabalho social direcionado para uma recolocação 

profissional e social dessas mulheres e adolescentes, organizando-se e se estruturando 

para cuidar dessa criança. Com o sucesso dos atendimentos realizados à essas mães, 

sentiu-se a necessidade de criar um espaço para que essas crianças fossem cuidadas 

enquanto suas mães trabalhavam. Então, procuraram a freira, irmã Maria Antônia, 

responsável por dois orfanatos em Campinas, que começou a acolher os filhos do grupo 

de mães assistidas pela Casa da Mãe Solteira. Com o decorrer do tempo, a freira Maria 

Antônia veio a falecer. Foi solicitado ao Grupo de Oração Esperança que assumisse os 

orfanatos, até então, cuidados pela freira. Após um período, esses orfanatos foram 

transformados em creche, que inicialmente atendia os filhos das mães solteiras. Com o 

mailto:adm@anabrasil.org
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aumento da procura, estendeu-se o atendimento também para outras crianças de mães 

que trabalhavam fora, não tinham com quem deixar seus filhos e necessitavam de uma 

creche de período integral. Assim, nasceu a creche em período integral, que inicialmente 

era assistencial e após a mudança da lei em 2010, passou a pertencer ao Ministério da 

Educação. 

Com o passar dos anos a diretoria sentiu a necessidade de renovar o projeto e procurou a 

Associação Nazarena Assistencial, pois sabia do trabalho sério desenvolvido pela 

instituição e que vinha de encontro com o que desejavam para o Grupo de Oração 

Esperança. Em uma reunião com o pastor Aguiar Valvassoura, presidente da A.N.A e 

pastor da Igreja do Nazareno em Campinas, ofereceram a transferência do Grupo de 

Oração Esperança para diretoria da A.N.A. 

A partir de Fevereiro de 2018, o Grupo de Oração Esperança passou a ser administrado 

pela ASSOCIAÇÃO NAZARENA ASSISTENCIAL BENEFICENTE – ANA, agregando 

valores morais e éticos , dando continuidade no trabalho que há anos vinha sendo 

desenvolvido no aspecto social e educacional. 

 

 

2.3.3. CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÔMICAS E CULTURAIS DA COMUNIDADE 

ESCOLAR  

A unidade educacional Grupo de Oração Esperança está localizada na região Leste de 

Campinas, no Bairro Botafogo, região central. 

O atendimento à demanda é abrangente em nível territorial, não se limitando somente ao 

bairro onde a Instituição se localiza, Devido a muitas famílias residirem em outras regiões 

mas atuarem profissionalmente na região central, torna-se mais acessível o atendimento 

desta unidade para essas famílias por trabalharem em jornada integral.  

Em torno da Instituição, está localizada a escola EE Dona Castorina Cavalheiro – que 

atende crianças no ensino fundamental e o colégio EE Culto à Ciência.  

A unidade GOE é de fácil acesso ao terminal central, pois no seu entorno há o corredor de 

pontos de ônibus de diversas linhas, que acessam ao terminal e demais bairros da periferia 

de Campinas. 

Pela unidade do GOE estar localizada em uma região central, encontra-se nas 

proximidades: postos de gasolina, supermercados, padarias, igrejas, lojas de roupas e 

acessórios, cartório, gráficas, restaurantes, papelaria, costureiras, Escolas Estaduais e 

Municipais de fácil acesso. 

A região central do município apresenta características peculiares, prédios e espaços 

invadidos, onde vivem famílias que sobrevivem do recolhimento de recicláveis. Há também 

na região pensões e apartamentos antigos onde residem duas famílias por unidade, na 

maioria mães solteiras ou separadas, tendo em média um filho.  

As profissões das famílias atendidas pela unidade educacional são bastante diversificadas. 

Geralmente, a maioria das famílias, possui um membro que trabalha no mercado informal, 

sem registro em carteira como: empregada doméstica, vendedores autônomos, pedreiro. 

Havendo ainda famílias que se encontram desempregados. 

Até o momento a unidade conta com crianças matriculadas na faixa etária de 3 anos até 5 

anos e onze meses, sendo a maioria vinda de famílias residentes na região Central e as 

demais residem em bairros periféricos. Há também muitos pais que trabalham na região 

próximo da unidade. 

A maioria das crianças residem com a figura materna e paterna, mas há também famílias 

onde somente a figura materna é presente, tornando-se a mãe, detentora dos cuidados e 

de suprir as necessidades da família. Há casos que as crianças residem com avós. Há 

situações, em que a figura paterna fica proibida do contato com a criança de acordo com 



 
o termo legal da Vara da Infância e outros órgãos. 

A renda familiar varia em média de até três salários mínimos.   

 Outra característica das crianças atendidas pela unidade é o convívio com a violência 

doméstica, abusos sexuais, negligência, maus tratos, devido uso de drogas e 

entorpecentes pelos genitores, cujas famílias necessitam de apoio e orientação. O uso de 

entorpecentes, na sua maioria leva as crianças a terem que se privar da convivência com 

os genitores, pois os mesmos se encontram em situação de detenção. 

 

2.3.4. AÇÕES INTERSETORIAIS  

 

A escola conta com a participação do Programa SANASA na comunidade. Através dos 

temas propostos pelo programa da SANASA com a Escola, possibilita a aproximação das  

crianças por meio de teatros infantis que ressaltam a importância do tratamento da água; 

na saúde e higiene. Essas ações têm como objetivo conscientizar as crianças e a 

população escolar do uso correto e consciente da água, por meio de ações educativas e 

preventivas.  

 Esta unidade educacional tem como objetivo desenvolver uma parceria com o Posto de 

Saúde que atende a comunidade, para auxiliar com o trabalho de saúde bucal desenvolvido 

na escola como: a escovação e sua importância, partindo da conscientização de uma 

escovação e alimentação corretas. 

  

 

5. 2.4 

Infraestrutura predial contendo o quadro das salas de aulas com os respectivos horários 

de ocupação de cada turma e os recursos físicos e materiais  

• 2.4 .1 INFRAESTRUTURA PREDIAL / RECURSOS FÍSICOS E 

MATERIAIS/EQUIPAMENTOS 

  Na parte térrea possui: 

 - 1 Sala para Secretaria; 

 - 1 Hall / Sala de Espera; 

-  3 salas de multi-atividades: Raciocínio, Linguagem e Artes , equipadas com: 

ventiladores e móveis apropriados à faixa etária: 

 - 3 banheiros femininos infantis; 

- 2 banheiros masculinos infantis;  

 - 1 banheiro adaptado; 

 - 1 uma copa e uma cozinha equipadas com : fogão industrial, coifa, geladeiras, 

batedeira, liquidificador e utensílios para preparo dos alimentos, dois freezers , 

despensa para alimentos; 

 - 1 refeitório infantil com mesas e bancos adaptados à faixa etária atendida;  

 - 1 sala para depósito de Materiais de Higiene e Limpeza; 

-   1 pátio interno para atividade das crianças com bebedouro e filtro;  

-   1 parque de areia fechado com telas; 

-     2 banheiros para adultos ; 

 - 1 vestiário feminino; 

-   1 lavanderia equipada com tanque, máquina de lavar roupas, pia e prateleiras para 



 
armazenar os produtos em uso;  

  

    No andar de superior encontra-se: 

- 1 sala para Coordenação/Orientação Pedagógica 

- 1 sala para Direção Pedagógica  

- 1 sala para Administrativo  

-  1 sala para Arquivo Morto 

  - 1sala pequena para Refeitório dos Funcionários 

  

 Todos os ambientes estão mobiliados com móveis adequados a sua utilização e ao 

atendimento a que se propõe.  

   A entidade possui variedade de brinquedos, jogos, livros, CDs, DVDs, além de 

materiais pedagógicos;  

   1 aparelho de TV e DVD, computador, impressora, aparelho telefônico.  

 

2.4.2 - ESPAÇOS PEDAGÓGICOS / METRAGEM 

 

SECRETARIA: 13,6 m² 

 

SALA DE LINGUAGEM: 28,4 m² 

 

SALA DE RACIOCÍNIO LÓGICO: 40,85 m² 

SALA DE ARTES : 26,9 m² 

  

 BANHEIRO INFANTIL FEMININO: 1 M² ( 3 X 1 M²)   

  

 BANHEIRO INFANTIL MASCULINO : 9,6 m² 

  

 COPA : 14,28 m² 

  

 COZINHA: 16,17 m² 

  

 REFEITÓRIO INFANTIL : 25,84 m² 

  

 ALMOXARIFADO / DEPÓSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA : 7,5 m² 

  

 PÁTIO INTERNO : 154,35 m² 

  

 PARQUE DE AREIA: 27 m² 

  

 BANHEIRO ADULTO : 1,80 m² 

  

 VESTIÁRIO FEMININO: 1,30 m²  

  

 BANHEIRO ADAPTADO: 2,7 m² 

  

 LAVANDERIA : 11,76 m² 

  

 SALA DA COORDENAÇÃO : 23,14 m² 

  



 
 SALA DIREÇÃO : 22,36 m² 

  

 SALA ADMINISTRATIVO : 27 m²  

  

 HALL / SALA DE ESPERA: 20,47 m² 

  

 SALA ARQUIVO MORTO : 10,68 m² 

  

 DESPENSA : 4,35 m² 

  

  

 

2.4.3 - QUADRO DE OCUPAÇÃO DAS TURMAS 

 

TURMA HORÁRIO ATIVIDADE 

AGIII A 
07:00 ÀS 

17:00  

Período da Manhã - Pedagógico / Período da Tarde 

recreação  

AGIII B 
07:00 ÀS 

17:00 

Período da Manhã - Pedagógico / Período da Tarde 

recreação  

AGIII C 
07:00 ÀS 

17:00 

Período da Manhã - Pedagógico / Período da Tarde 

recreação  

 

 

Turma Período Professor 
Carga 

Horária 
Monitor 

Carga 

Horária 

Número de 

alunos por turma 

AG III A Integral 01 22 hs 01 44 hs 26 

AG III B Integral 01 22 hs 01 44 hs 26 

AG III C Integral 01 22 hs 01 44 hs 26 

 

 

6. 2.5 

Quadro de profissionais que atuam na UE especificando função, jornada, horários de 

trabalho e de formação 

 

 

 



 
 

7. 2.5.1 

Da Equipe Gestora 

 

2.5.1 - QUADRO DE HORÁRIO DA EQUIPE GESTORA 

Nome Função  Jornada  Horário de Trabalho Formação  

Ana 

Luiza de 

Oliveira 

Alonso 

Diretor 

Educacional 

44 

horas  
07:30 - 17:30  

Daiana 

Cristina 

Caetano 

Lopes 

Ruas 

Coordenadora 

Pedagógica 

44 

horas  
07:00 - 17:00  

 

8. 2.5.2 

De Professores 

2.5.2 - QUADRO DE HORÁRIO DOS PROFESSORES 

 

Nome  Função  Jornada  Carga Horária  Formação  

Wandevane 

Pereira  

Professora 

de 

Educação 

Infantil  

22 hs 07:00 / 11:15 
5A. FEIRA: 

11:15 /13:15 

Claudia Dias 

Gomes de Sá  

Professora 

de 

Educação 

Infantil  

22 hs 07:00 / 11:15 
5A. FEIRA: 

11:15 /13:15 



 

Simone 

Mendes 

Ferreira 

Professora 

de 

Educação 

Infantil  

22 hs 07:00 / 11:15 
5A. FEIRA: 

11:15 /13:15 

 

9. 2.5.3 

De Monitores 

2.5.3 - QUADRO DE HORÁRIO DE MONITORAS/AUX. EDUC. INFANTIL  

 

Nome  Função Jornada  
Carga 

Horária  
Formação 

Cintia Lima Moura de 

Miguel 

Monitora de 

Educação Infantil 

8:00/17:30 

(Seg./Quin) 

 7:30/17:30 

(Sexta) 

44 horas 
Terça: 17:30 / 

19:30 

Sandra Velma Souza 

da Costa 

Monitora de 

Educação Infantil 

8:00/17:30 

(Seg./Quin) 

 7:30/17:30 

(Sexta) 

44 horas 
Terça: 17:30 / 

19:30 

Jessica Fernanda 

Barboza Xavier 

Joaquim 

Monitora de 

Educação Infantil 

8:00/17:30 

(Seg./Quin) 

 7:30/17:30 

(Sexta) 

44 horas 
Terça: 17:30 / 

19:30 

Gleyciane Santos 

Silva 

Monitora de 

Educação Infantil 

8:00/17:30 

(Seg./Quin) 

 7:30/17:30 

(Sexta) 

44 horas 
Terça: 17:30 / 

19:30 

 

 

10. 2.5.4 



 
De Funcionários 

 

2.5.4 - QUADRO DE HORÁRIO DOS PROFISSIONAIS DE APOIO 

Nome  Função  Jornada 
Carga 

Horária 
Escolaridade 

Adriana Garcia de 

Moraes Machado  

Auxiliar 

Administrativo  

7:30 

/17:30  
44 hs  

Superior 

Completo  

Celcina de Souza  Cozinheira  
7:00 / 

17:00  
44 hs 

Ensino 

Fundamental 

Maria Camilo Gomes  
Auxiliar de 

Limpeza  

7:00 

/17:00  
44 hs 

Ensino 

Fundamental 

Laíz Aparecida Mateus Aux. Cozinha 
7:00 

/17:00 
44 hs 

Ensino 

Fundamental 

Odete de Lourdes 

Alexandre Barreto 

Servente de 

Limpeza 

7:00 / 

17:00 
44 hs 

Ensino 

Fundamental 

11. 2.6 

Objetivos da Educação Infantil e da Educação Especial  
 
2.6.1 OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL / EDUCAÇÃO ESPECIAL   
  
I - formação integral;  
 II - aprendizagem efetiva;  
 III - garantia de acesso e permanência, com qualidade. 
De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação/LDB - Lei 9.394/96, em seu Art. 
29, diz que: 
"A Educação Infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o 
desenvolvimento integral da criança até seis anos de idade, em seus aspectos físico, 
psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade".  
  
O Grupo de Oração Esperança, conforme legislação em vigor, educa e cuida de 
crianças de três a cinco anos e 11 meses de idade, em jornada integral, no período 
diurno, por meio de profissionais com formação específica, legalmente determinada, 
refutando assim, funções de caráter meramente assistencialista, embora mantenha 
obrigação de assistir às necessidades básicas de todas as crianças.   
  
De acordo com a Constituição Federal de 1988 – art.3º, incisos I, II e IV : " Constituem 
objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:  

I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; 

II - garantir o desenvolvimento nacional; 

IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e 
quaisquer outras formas de discriminação.  



 
O Projeto Pedagógico compõe um conjunto de práticas pedagógicas que buscam 
articular as experiências e os saberes das crianças com os conhecimentos que fazem 
parte do patrimônio cultural, artístico, científico e tecnológico.  
A prática pedagógica será planejada e permanentemente avaliada, considerando em sua 
integralidade as dimensões expressivo-motora, afetiva, cognitiva, linguística, ética, 
estética e sociocultural das crianças, assegurando experiências de aprendizagens e as 
metas educacionais.  
Essas práticas devem assegurar a educação de modo integral, entendendo o cuidado 
como algo indissociável do processo educativo bem como: 
 - combater o racismo e as discriminações de gênero; 
 - socioeconômicas, étnico-raciais e religiosas;  
 - conhecer as culturas plurais que constituem o espaço da pré-escola; 
 - a riqueza das contribuições familiares e da comunidade, suas crenças e manifestações;  
 - fortalecer formas de atendimento articuladas aos saberes e às especificidades étnicas, 
linguísticas, culturais e religiosas  
  de cada comunidade;  
 - dar atenção cuidadosa e exigente às possíveis formas de violação da dignidade da 
criança;  
 - garantir uma experiência educativa com qualidade a todas as crianças.  
  
Sendo assim, a prática educativa será organizada de modo que as crianças tenham 
garantia à sua infância e sejam capazes de desenvolver as seguintes capacidades:  
- Desenvolver uma imagem positiva de si, atuando de forma cada vez mais independente,  
com confiança 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 
autoestima 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 atitudes que contribuam para sua conservação; 
-Brincar, expressando emoções, sentimentos, pensamentos, desejos e necessidades;  
-Utilizar as diferentes linguagens (corporal, música, plástica, oral e escrita) ajus tadas 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 capacida de 
expressiva; 
- Conhecer algumas manifestações culturais, demonstrando atitudes de interesse, 
respeito e participação frente a elas e valorizando a diversidade;  

- O acesso a processos de apropriação, renovação e articulação de conhecimentos e 
aprendizagens de diferentes linguagens; 

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

Objetivos Específicos da Organização:  
- Proporcionar elementos de espaço e escuta; 
- Despertar nas famílias a responsabilidade familiar visando a melhoria da convivência e 
da qualidade de vida;  
- Trabalhar de forma integral junto às famílias, proporcionando atendimento 
individual/grupal; 
- Estabelecer relações entre beneficiários/ Organização; 
- Orientar e auxiliar as famílias em suas necessidades básicas, como saúde, educação, e 



 
direitos; 
- Buscar participação ativa dos pais; 
- Proporcionar atendimento Pedagógico.  

 A proposta pedagógica de educação infantil, do Grupo de Oração Esperança, 
proporciona condições para o trabalho coletivo e para a organização de materiais, 
espaços e tempos visando que assegurem: 

I - a educação em sua integralidade, entendendo o cuidado como algo indissociável ao 
processo educativo; 

II - a indivisibilidade das dimensões expressivo-motora, afetiva, cognitiva, linguística, 
ética, estética e sociocultural da criança; 

III - a participação, o diálogo e a escuta cotidiana das famílias, o respeito e a valorização 
de suas formas de organização; 

IV - o estabelecimento de uma relação efetiva com a comunidade local e de mecanismos 
que garantam a gestão democrática e a consideração dos saberes da comunidade;  

V - o reconhecimento das especificidades etárias, das singularidades individuais e 
coletivas das crianças, promovendo interações entre crianças da mesma idade e crianças 
de diferentes idades; 

VI - os deslocamentos e os movimentos amplos das crianças nos espaços internos e 
externos às salas de referência das turmas e à instituição; 

VII - a acessibilidade de espaços, materiais, objetos, brinquedos e instruções para as 
crianças com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e das altas 
habilidades/superdotação; 

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

IX - o reconhecimento, a valorização, o respeito e a interação das crianças com as 
histórias e as culturas africanas, afro-brasileiras, bem como o combate ao racismo e à 
discriminação; 

X - a dignidade da criança como pessoa humana e a proteção contra qualquer forma de 
violência – física ou verbal– e negligência no interior da unidade educacional ou 
praticada pela família, prevendo os encaminhamentos de violações para as instâncias 
competentes. 
  
A proposta pedagógica deve garantir que a unidade educacional cumpra os Direitos e 
Deveres estabelecidos no ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente), sua função 
sociopolítica e pedagógica: 

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

II - assumindo a responsabilidade de compartilhar e complementar a educação e o 
cuidado das crianças com as famílias; 

III - possibilitando tanto a convivência entre as crianças, e entre adultos e crianç as, 
quanto a ampliação de saberes e conhecimentos de diferentes naturezas;  

IV - promovendo a igualdade de oportunidades educacionais entre as crianças de 
diferentes classes sociais, no que se refere ao acesso a bens culturais e às 
possibilidades de vivência da infância; 

V - construindo novas formas de sociabilidade e de subjetividade comprometidas com a 
ludicidade, a democracia, a sustentabilidade do planeta e com o rompimento de relações 
de dominação etária, socioeconômica, étnico-racial, de gênero, regional, linguística e 
religiosa. 
 

 

12. 2.7 



 
Matriz Curricular 
Matriz Curricular 2019 

Anexo: matriz_curricular/MatrizCurricularInfantil.pdf 

13. 2.8 

Proposta Curricular 
2.8. PROPOSTA PEDAGÓGICA 

Essa unidade de ensino, de acordo com as DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS 
PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL, 2010, compreende os objetivos da Educação Infantil como 
“garantir à criança acesso a processos de apropriação, renovação e articulação de 
conhecimentos e aprendizagens de diferentes linguagens, assim como o direito à proteção, 
à saúde, à liberdade, à confiança, ao respeito, à dignidade, à brincadeira, à convivência e 
à interação com outras crianças.” (DCNEI, 2010, p. 18)  

Para que esses objetivos sejam atingidos, a proposta curricular dessa unidade de ensino 
deve assegurar, “a educação em sua integralidade, entendendo o cuidado como algo 
indissociável ao processo educativo; a indivisibilidade das dimensões expressivo motora, 
afetiva, cognitiva, linguística, ética, estética e sociocultural da criança; a part icipação, o 
diálogo e a escuta cotidiana das famílias, o respeito e a valorização de suas formas de 
organização; o estabelecimento de uma relação efetiva com a comunidade local e de 
mecanismos que garantam a gestão democrática e a consideração dos saberes da 
comunidade; o reconhecimento das especificidades etárias, das singularidades individuais 
e coletivas das crianças, promovendo interações entre crianças de mesma idade e crianças 
de diferentes idades; os deslocamentos e os movimentos amplos das crianças nos espaços 
internos e externos às salas de referência das turmas e à instituição; a acessibilidade de 
espaços, materiais, objetos, brinquedos e instruções para as crianças com deficiência, 
transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades/ superdotação; a apropriação 
pelas crianças das contribuições histórico-culturais dos povos indígenas, 
afrodescendentes, asiáticos, europeus e de outros países da América.” (DCNEI, 2010, 
p.20). 
 

De acordo com as características e direitos de aprendizagens das crianças, essa unidade 
educacional, em sua proposta curricular e em suas práticas pedagógicas, tem como 
objetivo o desenvolvimento infantil no que se refere aos aspectos motor, afetivo, cognitivo, 
social e psicológico, assegurados pela LDBEN 9394/96 e pelas Diretrizes Curriculares  
Nacionais para a Educação Infantil. 
 

Referente ao desenvolvimento social a proposta curricular tem como objetivo ampliar a 
percepção e compreensão que a criança tem do mundo e de si mesma, de modo saudável 
e que se perceba integrante e sujeito transformador em seu meio circundante.   
 

Sobre o desenvolvimento afetivo, a proposta curr icular tem como objetivo a promoção de 
momentos e atividades que favoreçam à criança uma imagem positiva de si; que consiga 
estabelecer vínculos afetivos, bem como construa sua autonomia e identidade, 
compreensão de sentimentos e emoções, por meio do convívio com outros pares, 
educadores e do meio ao seu redor.  
 

Quanto ao conhecimento cognitivo, a proposta curricular tem como objetivo a 
experimentação, vivência e exploração, linguagem e resolução de problemas como 
impulsionador da criança para o desenvolvimento de capacidades que lhe permitirá 
compreender e atuar no mundo. A articulação de diferentes linguagens (corporal, musical, 
plástica, oral e escrita) associada a atividades práticas, desenvolve o pensamento e a 

https://pponlinesme.campinas.sp.gov.br/upload/matriz_curricular/matriz_curricular/MatrizCurricularInfantil.pdf
https://pponlinesme.campinas.sp.gov.br/matriz_curricular/MatrizCurricularInfantil.pdf


 
inteligência da criança. 
 

Em relação ao desenvolvimento motor, a proposta curricular tem como objetivo promover 
experiências do sujeito com o meio, de modo a permitir o ajustamento, a independência e 
a coordenação motora e domínio do próprio corpo. O desenvolvimento psicomotor e a 
aprendizagem estão relacionados, porque em contato com o ambiente, as crianças 
aumentam sua criatividade e interesse, tendo com isso a sua inteligência estimulada. A 
criança nos seus primeiros anos de vida explora o mundo com o olhar, as mãos, e gestos, 
desenvolvendo as habilidades motoras. As experiências sensório-motoras e perceptivos-
motoras apresentam grande influência no desenvolvimento de habilidades necessárias à 
aprendizagem. Conforme a criança se desenvolve, aprende habilidades motoras mais 
complexas, movimentos maiores e essenciais para a aquisição de sua coordenação motora 
ampla que por sua vez servirá de base para o amadurecimento de habilidades motoras 
mais refinadas, nem contínuo sequencial.  
 

De acordo com a BNCC (Base Nacional Comum Curricular), a proposta dessa unidade 
escolar, compreende sua importância e por isso será desenvolvida em suas práticas 
pedagógicas a “concepção que vincula educar e cuidar, entendendo o cuidado como algo 
indissociável do processo educativo [...], ao acolher as vivências e os conhecimentos 
construídos pelas crianças no ambiente da família e no contexto de sua comunidade, e 
articulá-los em suas propostas pedagógicas, [...]que envolve aprendizagens muito 
próximas aos dois contextos (familiar e escolar), como a socialização, a autonom ia e a 
comunicação.” 
 

Em conformidade com as Diretrizes curriculares Nacionais para a Educação Infantil 
(DCNEI) e com a BNCC (Base Nacional Comum Curricular), a proposta curricular dessa 
unidade escolar toma como base para a aprendizagem e o desenvolvimento das crianças 
que nela são educados e cuidados, os seguintes eixos norteadores, a interação e a 
brincadeira, bem como garantir experiências, como: a) promover o conhecimento de si e 
do mundo por meio da ampliação de experiências sensoriais; b) ampliação na participação 
das crianças nas atividades individuais e coletivas;  c)possibilitar situações de 
aprendizagem mediadas para a elaboração da autonomia das crianças nas ações de 
cuidado pessoal, auto-organização, saúde e bem-estar; d) possibilitar vivências éticas e 
estéticas com outras crianças e grupos culturais, que alarguem seus padrões de referência 
e de identidades no diálogo e conhecimento da diversidade; e) incentivar a curiosidade, a 
exploração, o encantamento, o questionamento, a indagação e o conhecimento das 
crianças em relação ao mundo físico e social, ao tempo e à natureza; f) promover o 
relacionamento e a interação das crianças com diversificadas manifestações de música, 
artes plásticas e gráficas, cinema, fotografia, dança, teatro,  poesia e literatura; g) 
promover a interação, o cuidado, a preservação e o conhecimento da biodiversidade e da 
sustentabilidade da vida na Terra, assim como o não desperdício dos recursos naturais; 
h)propiciar a interação e o conhecimento pelas crianças das manifestações e tradições 
culturais brasileiras; i) possibilitar a utilização de gravadores, projetores, computadores, 
máquinas fotográficas, e outros recursos tecnológicos e midiáticos.  
 

A unidade escolar, em conformidade com os documentos acima citados, tem como objetivo 
também promover ao longo do ano letivo, dentro de sua proposta curricular: a) Brincar: 
cotidianamente, de diversas formas, em diferentes espaços e tempos, com diferentes 
parceiros (crianças e adultos), ampliando e diversificando seu acesso a produções 
culturais, seus conhecimentos, sua imaginação, sua criatividade, suas experiências 
emocionais, corporais, sensoriais, expressivas, cognitivas, sociais e relacionais; b) O eu, 
o outro e o nós: com o objetivo criar oportunidades para que as crianças entrem em contato 
com outros grupos sociais e culturais, outros modos de vida, diferentes atitudes, técnicas 
e rituais de cuidados pessoais e do grupo, costumes, celebrações e narrativas, para que 
ampliem o modo de perceber a si mesmas e ao outro,  valorizar sua identidade, respeitar 
os outros e reconhecer as diferenças que nos constituem como seres humanos; c) Corpo, 



 
gestos e movimentos: com o objetivo de promover oportunidades ricas para que as 
crianças possam, sempre animadas pelo espírito lúdico e na interação com seus pares, 
explorar e vivenciar um amplo repertório de movimentos, gestos, olhares, sons e mímicas 
com o corpo, para descobrir variados modos de ocupação e uso do espaço com o corpo 
(tais como sentar com apoio, rastejar, engatinhar, escorregar, caminhar apoiando-se em 
berços, mesas e cordas, saltar, escalar, equilibrar-se, correr, dar cambalhotas, alongar-se 
etc.); d) Traços, sons, cores e formas: com o objetivo de promover a participação das 
crianças em tempos e espaços para a produção, manifestação e apreciação artística, de 
modo a favorecer o desenvolvimento da sensibilidade, da criatividade e da expressão 
pessoal das crianças, permitindo que se apropriem e reconfigurem, permanentemente, a 
cultura e potencializem suas singularidades, ao ampliar repertórios e interpretar suas 
experiências e vivências artísticas; e) Escuta, fala, pensamento e imaginação: com o 
objetivo de promover experiências nas quais as crianças possam falar e ouvir, 
potencializando sua participação na cultura oral, pois é na escuta de histórias, na 
participação em conversas, nas descrições, nas narrativas elaboradas individualmente ou 
em grupo e nas implicações com as múltiplas linguagens que a criança se constitui 
ativamente como sujeito singular e pertencente a um grupo social; f) Espaços, tempos, 
quantidades, relações e transformações: com o objetivo de promover experiências nas 
quais as crianças possam fazer observações, manipular objetos, investigar e explorar seu 
entorno, levantar hipóteses e consultar fontes de informação para buscar respostas às 
suas curiosidades e indagações. Assim, a instituição escolar está criando oportunidades 
para que as crianças ampliem seus conhecimentos do mundo físico e sociocultural e 
possam utilizá-los em seu cotidiano. 

 

E ainda: 

 
Música: a exploração contínua da musicalização nas atividades, por entender que é a 
linguagem que se traduz em formas sonoras capazes de expressar e comunicar 
sensações, sentimentos e pensamentos, por meio da organização e relacionamento 
expressivo entre o som e o silêncio. A música está presente em todas as culturas, nas mais 
diversas situações: festas e comemorações, rituais religiosos, manifestações cívicas, 
políticas etc. [...] A integração entre os aspectos sensíveis, afetivos, estéticos e cognitivos, 
assim como a promoção de interação e comunicação social, conferem caráter significativo 
à linguagem musical. 
 

Matemática: As crianças, desde o nascimento, estão imersas em um universo do qual os 
conhecimentos matemáticos são parte integrante. As crianças par ticipam 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, ma rcar 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. 
Também de fundamental importância considerada na proposta pedagógica dessa 
unidade escolar, são: 
a) Adequação do Planejamento Pedagógico aos interesses das crianças; 

É preciso validar a importância dos educadores ao ato contínuo e sistemático do 
planejamento, com o objetivo de verificar se os objetivos estão sendo atingidos; se a 
proposta está de encontro com a realidade e interesse as salas de aula, respeitando os 
interesses prévios das crianças, se se apresenta eficiente e dinâmico.  
 

b) Dos Projetos e Atividades Permanentes:  
 O professor precisa aguçar a imaginação, a fantasia, o desejo e a capacidade da criança 
em aprender, de modo a observar, experimentar, questionar e construir sentidos sobre a 
natureza, a sociedade e a vida, considerando em cada atividade, as linguagens próximas 
à criança (corporal, musical, plástica, oral e escrita, entre outras), dando ênfase a o 
trabalho com o corpo e com o movimento, pois, o próprio corpo da criança é sua primeira 
ferramenta de aprendizagem e comunicação. Para a decisão dos projetos abordados ao 
longo do ano letivo, foi considerado o interesse das crianças. Para o desenvolvimen to de 
cada projeto, deve-se considerar também os conhecimentos prévios da criança, 
estimulando-a a participar, se expressar e formular suas hipóteses, podendo o educador 
fazer perguntas de motivação à imaginação e à curiosidade da criança, valorizando 
sempre suas respostas, ideias e suposições, estimulando e desenvolvendo sua 
criatividade, com olhar atento quanto a promoção de atividades específicas adequadas 
as crianças com dificuldades de aprendizagem e Necessidades Educacionais Especiais 
(NEEs), permanentes ou temporárias.   
c) Atividades permanentes:  
Todas as atividades permanentes do grupo contribuem, de forma direta ou indireta, para 
a construção da identidade e o desenvolvimento da autonomia. São elas: a roda de 
conversas que constitui-se em situações privilegiadas para a explicitação das 
características pessoais, para a expressão dos sentimentos, emoções, conhecimentos, 
dúvidas e hipóteses quando as crianças conversam entre si, relatam seu dia, 
comportamentos, conflitos e angústias.  
A oferta permanente de atividades diversificadas em um mesmo tempo e espaço é uma 
oportunidade de propiciar a escolha pelas crianças. Organizar, todos os dias, diferentes 
atividades, tais como cantos para desenhar, para ouvir música, para pintar, para olhar 
livros, para modelar, para jogos de regras, outros, auxilia o desenvolvimento da 
autonomia.  
Para que a criança realize com êxito suas ações, aumentando sua autonomia e auto -
estima, é preciso conhecer as possibilidades de cada uma e traçar um planejamento que 
inclua ações ao mesmo tempo desafiadoras e possíveis de serem realizadas por elas, 
para que com isso, elas possam fazer algumas coisas sozinhas, com muita ou pouca 
ajuda. 
A arrumação da sala após uma atividade, é um exemplo que contém várias ações que 
elas podem realizar sozinhas ou com pouca ajuda. Considerar um tempo ao final de cada 
atividade dedicado para a arrumação é uma boa oportunidade para que elas possam de 
um lado, aprender a cooperar e perceber que a arrumação é algo da responsabilidade de 
todos. De outro lado, essa atividade pode permitir que elas percebam que são capazes 
de realizar ações de forma independente, como guardar materiais, brinquedos, varrer a 
sala, jogar restos de papel no lixo, devolver materiais que foram tomados emprestados 
de outras salas ou locais da instituição, tendo para isso o auxílio, supervisão e orientação 
do professor. 
Na hora da refeição, é importante deixar que as crianças sirvam-se sozinhas. Se, no 
início, elas terão necessidade de alguma ajuda, em pouco tempo poderão ter a sua  
competência ampliada. Isso demanda algumas condições, tais como um tempo maior 
para as refeições, oferta de pratos, talheres, travessas e jarras adequados para o 
tamanho e capacidade motora das crianças, arranjo do espaço que permita mobilidade, 
entre outras coisas. O lavar as mãos, escovar os dentes também são outras atividades 



 
permanentes que auxiliam a independência das crianças, contribuindo para a sua 
autoestima, abordada também na proposta curricular dessa unidade escolar.  
 

c) Adequação dos espaços das salas ambientes. 
Outro fator importante a se mencionar, é a organização pedagógica do ambiente, no 
sentido de dialogar através de imagens sugestivas ao tema do projeto, as atividades 
permanentes e as salas ambientes, para atender ao desenvolvimento do aprendizado das 
crianças.  

 
Assim, a proposta curricular dessa unidade escolar, trabalha por meio de salas 
ambientes, que são utilizadas num sistema de rodízio semanal. As Salas Ambientes 
foram organizadas a partir das orientações contidas no Referencial Curricular Nacional 
para Educação Infantil (RCNEI) e das orientações do Núcleo Técnico Pedagógico da 
Prefeitura de Campinas/SP. São elas: 
 

Sala de Artes: tem como objetivo trabalhar com diversos elementos artísticos: dançar, 
pintar, cantar e dramatizar, dentre outras formas de expressão humana, afim de  se 
apropriar do conhecimento de mundo que a arte transmite, permitindo explorar os sons, as 
cores, os gestos, as texturas, as sensações e as diferentes percepções para que assim 
possa transmitir um conhecimento de mundo significativo. 
Sala de Linguagens: embora não haja a possibilidade de isolar a (a) linguagem (ns) dos 
demais espaços, tem como objetivo compreender que a l inguagem não está restrita apenas 
à oralidade e à escrita, e que as crianças explorarem os diferentes modos de expressão 
que se relacionam entre si, como as imagens, os movimentos corporais e os sons 
presentes no cotidiano. Movimento, música, artes plásticas e visuais, linguagem oral e 
escrita, matemática, natureza, sociedade, corporal deverão ser desenvolvidos também 
nessa sala ambiente, bem como expressões gestuais, verbais, plásticas, dramáticas e 
musicais. 
Sala de Raciocínio Lógico/ Jogos e Oficinas: esta sala tem como objetivo promover 
momentos de jogos individuais e coletivos, bem como a confecção de jogos e atividades 
por meio de materiais reciclados, produzidos em conjunto com as crianças, e depois 
brincados com os familiares. O jogo é uma estratégia importante para o desenvolvimento 
cognitivo e emocional da criança. Por meio dele, é possível refletir sobre a realidade, a 
cultura local e, ao mesmo tempo, questionar regras e papeis de cada um. Jogando, a 
criança experimenta, inventa, descobre, aprende e confere habilidades. Também estimula 
a psicomotricidade, favorecendo a concentração, a atenção, o engajamento e a 
imaginação. Jogar é importante para deixar a criança relaxada, entendendo que há 
momento para tudo, inclusive para pensar com calma e aguardar a vez. Os jogos com 
regras exigem raciocínio e estratégia, além de impor  limites que acabam favorecendo as 
relações com outras crianças e adultos. Junta-se a tudo isso a possibilidade de construir 
esses jogos, estimulando o trabalho em equipe, além de ressaltar a questão do meio 
ambiente, já que a matéria-prima ideal para essa construção é o material reciclável. 

 

14. 2.9 

Calendário Escolar anexo 
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Programas e Projetos 

2.10 - PROGRAMAS E PROJETOS 

1. Tema: “Descobrir-se é descobrir o mundo” 

Duração: fevereiro e março 2019 

Pedagogas e Monitoras 

Justificativa: 

Identidade que é a construção básica e fundamental para as estruturas e pilares de 
sustentação de um ser humano tem suas bases construídas na infância. Ter consciência 
de si, de sua importância, seus gostos , sentimentos, origens, laços, cultura, 
nacionalidade, são itens vitais para o desenvolvimento de uma identidade cidadã, bem 
resolvida e responsável. Sem isso, nos sentimos pouco importantes e deixamos de 
realizar todo nosso potencial, que acaba desperdiçado. A escola de Educação Infantil é  
um universo social diferente do da família, favorecendo novas interações, ampliando 
desta maneira seus conhecimentos a respeito de si e dos outros. Portanto, se faz 
necessário abordar este tema desde cedo com as crianças e com responsabilidade.  

Objetivo Geral: 

Criar condições para as crianças conhecerem, descobrirem, resignificarem novos 
sentimentos, valores, ideias, costumes e papeis sociais, possibilitando momentos 
individuais e coletivos para o conhecimento de si mesmo e do outro, propiciando a 
valorização de sua identidade e reconhecimento da importância do outro em sociedade, 
tendo em vista, o desenvolvimento de sua autonomia de forma plena.  

Objetivos específicos: 

-Desenvolver o autoconhecimento; 

-Fortalecer a identidade; 

-reconhecer o nome; 

-promover a imaginação; 

-Favorecer a identidade com o uso do espelho; 

-reconhecer a própria imagem e a dos colegas; 

-Trabalhar a autoestima; 

-Respeitar o outro; 

-Construir imagem do próprio corpo; 

-Explorar as relações inter/ intrapessoais, propiciando a construção e ampliação dos 
conhecimentos de cada um sobre seu lugar no mundo; 

-Estimular a linguagem oral; 

- Desenvolver o hábito de cuidar de si mesmo; 

- Familiarizar-se com a imagem do próprio corpo e compreender os órgãos dos sentidos;  

-Participar da organização da rotina diária; 

-Valorizar seu corpo, sua saúde, seu meio social ambiental;  

-Diferenciar os vários tipos de famílias e os membros que a compõe.  



 
-Estimular o desenvolvimento da coordenação motora global e fina;  

-Favorecer o desenvolvimento da autonomia; 

-Promover a socialização na escola. 

Conteúdos: 

Formação Pessoal e Social e Valores Identidade/Autonomia e movimento: 
Reconhecimento progressivo de segmentos e elementos do próprio corpo por meio da 
exploração, das brincadeiras, do uso do espelho e da interação com os outros. 

Expressão de sensação e ritmos corporais por meio de gestos, posturas e da linguagem 
oral. 

Natureza e Sociedade: Participação em atividades que envolvam histórias, brincadeiras, 
jogos e canções. 

Artes Visuais: Exploração e manipulação de materiais, como lápis e pincéis de diferentes 

texturas e espessuras, como tintas, água, papel, papelão, caixas.  

Linguagem Oral e Escrita: Participação em situações de leitura de diferentes gêneros 

feitas pelas professoras a respeito do corpo, trabalhando a autonomia e identidade. 

Música: Exploração, expressão e produção de sons com a voz, corpo, materiais sonoros 

diferentes, abordando canções que retratam o corpo, quem eu sou? O que temos em 

comum? 

Matemática: Utilização da contagem e noções de quantidade, de tempo, espaço em 

jogos, brincadeiras e músicas, na exploração de objetos e brinquedos, desenvolvendo 

possibilidades associativas: empilhar, rolar, encaixar, entre outras.  

Desenvolvimento: 

1. Apresentar o tema o que é a identidade, quem, nós somos, o que temos em comum 

uns com os outros e o que temos de diferente; 

2. Trabalho de forma diversificada: leitura, roda da conversa; músicas, filmes, 

brincadeiras dirigidas, teatro; 

3. Exposição Coletiva com objetos antigos das crianças enviados pelas famílias; 

4. Construção de um quebra-cabeça com corpo humano; 

5. Análise individual no espelho; 

6. Construção do corpo da criança em papel manilha; 



 

7. Trabalhar a percepção do corpo a partir de observações sistemáticas, no espelho: do 

rosto, dos cabelos, das partes do corpo, altura; 

8. Estabelecer observações de maneira coletiva acerca das diferenças e semelhanças 

entre os demais colegas, buscando construir o “conceito do EU” e “do outro”;  

9. Colagem de fotografias ou construção de autorretrato; 

10. Trabalhar a percepção do corpo a partir de observações sistemáticas o contorno e 

silhueta dos amigos feitos com giz no pátio e no brincar com peças de montar/Lego.  

Avaliação: A avaliação será contínua ao longo do processo, levando em consideração,  as 

atividades desenvolvidas, a interação das crianças com o grupo por meio das 

brincadeiras e atividades propostas e registros realizados (fotografias, exposição, cartaz 

coletivo; portfólio e informativo mensal). 

2. Tema: “Semeando Valores” 

Duração: Abril e Maio 2019 

Pedagogas e Monitoras 

Justificativa: 

Os valores são alicerces da humanidade, pois eles fazem prosperar os grupos sociais. 

Sabendo disto, quanto maior a quantidade de ferramentas disponibilizadas em sala de 

aula norteando a cooperação, respeito, responsabilidade, disciplina, honestidade, maior 

será o resultado na formação de sua Identidade. 

A escola é um espaço de construção e trocas de conhecimentos, é um lugar que deve 

proporcionar ao indivíduo condições de se desenvolver, tornando-se um cidadão com 

identidade social e cultural, um ser crítico e reflexivo perante a sociedade.  

O processo educativo deve levar os sujeitos envolvidos a perceberem sua importância na 

vida do outro, suas responsabilidades e compromisso para com o mundo e sua 

capacidade de exercitar práticas no decorrer de sua vida. 

Alguns valores podem ser considerados como principal ferramenta para a formação de 

um ser que exerce/prática sua cidadania: cooperação, sinceridade, perdão, honestidade, 

respeito, generosidade, responsabilidade, entre outros. 



 

Objetivo Geral: 

Resgatar em nossas crianças valores como: respeito, amor, paz, convivência, 

colaboração, honestidade, responsabilidade, solidariedade, humildade, preservação ao 

ambiente e patrimônio público, contribuindo assim para uma melhor qualidade de vida na 

escola, família e comunidade. 

Objetivos Específicos: 

-Desenvolver a autoestima e o respeito; 

-Conscientizar a criança do resultado de suas ações; 

-Respeitar as diferenças; 

-Formar consciência dos valores éticos e morais; 

- Adotar atitudes de respeito pelas diferenças entre as pessoas;  

- Praticar no dia-a-dia, atitudes de solidariedade, cooperação e respeito;  

- Perceber que a colaboração beneficia a todos que convivem num mesmo ambiente;  

- Ser um agente transmissor e multiplicador de valores, tanto na família, na escola e na 
sociedade; 

- Valorizar e empregar o diálogo como forma de esclarecer conflitos e tomar decisões 
coletivas; 

- Perceber que as normas devem ser respeitadas; 

- Compartilhar as coisas de forma prazerosa e entendendo significado de generosidade; 

- Desenvolver o espírito de equipe, de cooperação e de respeito entre os colegas;  

- Oportunizar a criança hábitos de colaboração, de partilha e respeito ao outro;  

- Estimular atitudes de respeito pelo “Eu” e pelo “Outro”  e pelo meio ambiente, afim de 
estabelecer uma relação harmônica na vida. 

Conteúdos: Formação Pessoal e Social e Valores 

Identidade/Autonomia e movimento: Mímica, Dança, Brincar, Saltar, Pular.  

Natureza e Sociedade: Atividades sobre Boas Maneiras; DVDs (Palavrinhas Mágicas: 
Eliana; As mãos: Patati- Patatá); Boas Maneiras no Momento do Hino Nacional.  

Artes Visuais: Desenhos, Pinturas, Modelagens, Colagens, Recortes Diversos, 
Dobraduras, Confecção de Murais e Esquema Corporal.  

Linguagem Oral e Escrita: Ouvir diferentes histórias abordando valores; Reconto das 
histórias trabalhadas; Dramatizações; Histórias com Fantoches e Dedoches, trabalhando 
o “Faz de Conta”. 

Música: Exploração, expressão e produção de sons com a voz, corpo, abordando 
canções que retratam valores na família; no grupo e na sociedade como um todo. 

Matemática: Explorar as quantidades apresentadas nas histórias; Hora da novidade 
(explorar formas, tamanhos, cores, utilidades, quantidades e classificação); Brincadeiras 
diversas que envolvam valores. 

Conceitos básicos: muito - pouco, grande – pequeno, cheio – vazio, mais – menos, 
manhã - tarde; e Calendário: explorar a data de aniversário; Espaço e forma: jogos e 
brincadeiras. 



 

 

Desenvolvimento: 

1. Roda da conversa; 

2. Músicas direcionadas sobre valores; 

3. Murais coletivos sobre valores descobertos; 

4. Literatura infantil adaptada (Valores na Família), como: Doki e as palavras mágicas 
(Educação e respeito); O Jardim de Ceci (Colaboração e cuidados); Douglas quer um 
abraço (Carinho e fraternidade); Os Três Porquinhos (Amizade e união); Branca de Neve 
(Bondade); Pinóquio (Honestidade); Chapeuzinho Vermelho (Obediência); A Bela e a 
Fera (Amor); A Galinha Ruiva (Trabalho, cooperação, partilha).  

5. Jogos Lúdicos; 

6. Regras e combinados; 

7. Filmes relacionados a valores e família, como: Turma da Mônica: Boas Maneiras; A 
Era do Gelo: Amizade; Formiguinha Z: Cooperação e Solidariedade; Moda Amarela: 
Solidariedade; A Fuga das Galinhas: União, organização, responsabilidade, respeito, 
perseverança, liderança e vivencia em grupo; O Rei Leão: Solidariedade, união, 
organização, perseverança, liderança e vivência em grupo; O Mágico de Oz: 
Solidariedade, união, organização, perseverança, liderança e vivência em grupo; O 
Menino do pijama listrado. 

8. Formação pessoal e social e valores; 

9. Conversa informal sobre valores humanos, como responsabilidade, respeito, amizade 
e solidariedade; 

10. Confecção de cartazes (Regras de Boa Convivência e elaboração dos combinados da 
sala); 

11. Histórias e fábulas vinculadas aos valores humanos; 

12. Trabalhos com músicas, jogos e brincadeiras. 

Avaliação: A avaliação será contínua ao longo do processo, levando em consideração, 
as atividades desenvolvidas, a interação das crianças com o grupo por meio das 
brincadeiras e atividades propostas e registros realizados (fotografias, exposição, cartaz 
coletivo; portfólio e informativo mensal). 

3.Tema: “Guardiões do Meio Ambiente” 

Duração: junho e Agosto 2019 

Pedagogas e Monitoras 

Justificativa: 

As mudanças ambientais e climáticas influenciam diretamente o modo de viver do homem 
e da sociedade. Sendo assim, é uma questão imprescindível nas instituições de ensino, a 
conscientização da preservação do meio ambiente para a nossa vida e todos os seres 
vivos, afinal vivemos nele e precisamos que todos os seus recursos naturais sejam 
sempre preservados. A educação ambiental não deve ser tratada como algo distante do 
cotidiano das crianças, mas como parte de suas vidas. A conscientização quanto a essa 
preservação deve iniciar cedo, pois é muito mais fác il fazer as crianças entenderem a 
importância da natureza e quando esse ensinamento inicia logo, elas com certeza vão 
crescer com essa ideia bem formada. 



 
O Referencial Curricular Nacional destaca a importância de defender, explorar o meio 
ambiente com curiosidade, destacando como ser integrante, dependente, transformador e 
acima de tudo, que tenha atitudes conscientes com os elementos da natureza. 
Percebemos a necessidade de estimular as nossas crianças sobre a prática de valores 
para cuidar da natureza e outras atitudes apropriadas, preservando o patrimônio natural, 
economizando água, reaproveitando, reciclando e reutilizando os materiais.  

Objetivo Geral: 

Despertar e sensibilizar as crianças sobre a importância da preservação do Meio 
Ambiente, identificando as situações que causam danos ao Meio Ambiente como: 
poluição, desmatamento, queimadas extinção de animais e outros estimulando assim o 
interesse pela natureza, e enfatizar a problemática do lixo e a solução oferecida pela 
reciclagem. 

Objetivos Específicos: 

-Conscientizar as crianças sobre as questões ambientais, valorizar, preservar e respeitar 
a natureza; 

-Levar as crianças a entenderem sobre a necessidade da classificação e reutilização do 
lixo; 

-Apresentar a natureza com suas belezas, curiosidades e fragilidades. Mostrar lados 
negativos e positivos da ação do homem e valorizar a preservação 

-Incentivar o cultivo de plantas ornamentais a fim de construir um ambiente agradável, 
limpo para o bom convívio na nossa escola; 

-Demonstrar a importância dos vegetais para a preservação do solo e da vida no planeta;  

-Conscientizar e alertar acerca das ações nocivas do homem contrárias a preservação do 
meio ambiente e que por consequência que afetam significantemente nossa qualidade de 
vida. 

Desenvolvimento: 

1. Apresentação do tema em roda de conversa; 

2. Vídeos educativos: é preciso reciclar, reutilizar, transformar;  

3. Oficina de brinquedos com reciclagem, recorte colagem e montagem de objetos;  

4. Cartazes sobre meio ambiente; 

5. Plantio de sementes de mudas em garrafas Pets; 

6. Exposição de atividades; 

7. Músicas sobre meio ambiente e Alimentação Saudável;  

8. Apresentação de vídeo educativo infantil: "É Preciso Reciclar", que trata da questão do 
lixo, da preservação do meio ambiente trazendo a impor tância da reciclagem; 

9. Aula Passeio: Proporcionar às turmas um passeio onde eles serão orientados a 
observar as formas de degradações que estão presentes naquele meio ambiente ou em 
suas proximidades, e em roda, listar com as crianças de maneira coletiva, a situação do 
ambiente por onde passaram e refletir sobre a situação; 

10. Usar rótulos das embalagens trazidas pelas crianças e trabalhar com cartazes 
coletivos; 

11. Confecção de Painel com Sucata para demonstração do que faz parte do Meio 
Ambiente; 

12. Trabalhar e Abordar Reciclagem com atividades sucata com rolo de papel higiênico.  



 
13. Alimentação Saudável: Fazer Horta com a utilização de pneus, plantando legumes e 
verduras e após, degustação dos alimentos na escola. 

Avaliação: A avaliação será contínua ao longo do processo, levando em consideração, 
as atividades desenvolvidas, a interação das crianças com o grupo por meio das 
brincadeiras e atividades propostas e registros realizados (fotografias, exposição, cartaz 
coletivo; portfólio e informativo mensal). 

4. Tema: “A arte de Aprender Brincando” 

Duração: setembro e outubro 2019 

Pedagogas e Monitoras 

Justificativa: 

As brincadeiras desempenham um papel fundamental no desenvolvimento das crianças. 
Brincar ajuda os pequenos a aprender na prática importantes conceitos, como 
cooperação, partilha, trabalho em equipe, perder e ganhar, ter respeito pelos colegas, 
entre outros. 

O ato de brincar, no entanto, tem se modificado bastante nas últimas décadas. Portanto, 
um projeto como este é uma forma de resgatar as tradições que estão se perdendo, mas 
que ao mesmo tempo são tão importantes para a nossa cultura.  

A escola é um dos locais onde eles entram em contato com vários coleguinhas, 
essenciais para a execução dos passatempos antigos, em sua maioria pensados para 
grupos de crianças. Além do mais, por ser este um espaço de conhecimento, é um fator a 
mais para impulsionar novos aprendizados, favorecendo o desenvolvimento global da 
criança. A ludicidade na escola e na vida é uma arma poderosa e  eficaz para 
aprendizagem. E, na Educação Infantil torna-se uma oportunidade essencial de trabalhar 
a cultura corporal, movimento, expressão, interação, socialização, pois brincando a 
criança consegue expressar o seu mundo interior e assim construir a arte  de aprender. 

Objetivo Geral: 

Conhecer brincadeiras antigas, a fim de resgatá-las do passado e torná-las parte do 
universo infantil atual, contribuindo para o desenvolvimento na Educação Infantil.  

Objetivos Específicos: 

-Estimular a socialização; 

-Despertar o interesse e criatividade pela arte; 

-Proporcionar momentos de alegria na aprendizagem proposta;  

-Treinar habilidade como senso perceptivo e competitivo; 

-Valorizar o hábito de brincar como forma de desenvolver princípios de solidariedade, 
companheirismo, parceria, desenvolvimento físico, cognitivo e motor;  

-Recuperar as brincadeiras que eram feitas na época dos pais e avós;  

-Desenvolver a linguagem oral; 

-Usar essas atividades para promover o enriquecimento cultural;  

-Trabalhar o conceito e a importância das tradições e o resgate histórico das 
brincadeiras; 

-Aprimorar a coordenação motora fina por meio da confecção de trabalhos manuais;  

-Incentivar a interação afetiva e a socialização entre criança e família;  

-Desenvolver a consciência corporal; 

-Aumentar o repertório de brincadeiras infantil;  



 
-Participar de jogos que sejam trabalhadas regras em grupo; 

-Registrar de diferentes formas o brincar. 

Desenvolvimento: 

1- Jogos e brincadeiras direcionadas; 

2- Brincadeiras livres; 

3- Circuitos variados; 

4- Participação das Famílias com pesquisas ou questionário a respeito das brincadeiras 
que eles costumavam praticar na infância; 

5- Produção de cartazes e varais (barbante e pregadores de roupa) com imagens de 
crianças praticando algumas dessas brincadeiras; 

6- Conversa dirigida sobre o que são as brincadeiras antigas, quais são as mais 
conhecidas, se elas estão inclusas nos hábitos das crianças;  

7- Listagem das brincadeiras mais e menos conhecidas pela turma para guiar o processo 
de exploração; 

8- Atividades com mímicas e instrumentos musicais construídos de sucatas para 
acompanhar as cantigas de roda; 

9-Apresentação de brincadeiras aprendidas para outras turmas no Sexta em Cena;  

10-Oficinas para confecção dos próprios brinquedos usando materiais recicláveis. 

11- Brincadeiras com Corda; Amarelinha; Circuito com Obstáculos; Cabana; Dança das 
Cadeiras; Jogar bola no Cesto; Dança da Laranja; Ovo na Colher; Esconde-Esconde; 
Coelhinho Sai da Toca; Telefone Sem fio; Bola; Peteca; Encontrar o Tesouro Escondido; 
Passa Anel; Morto Vivo; Estátua; Cavalo de Pau; Cabra-Cega; Pião; Batata Quente; 
Bambolê; Acertar a Lata; 

12-Selecionar alguns brinquedos que possam ser construídos pelas crianças. (Bilboquê, 
vai e vem, cavalo de pau, quebra-cabeça, jogo da memória e outros.); 

13-Confeccionar um cartaz coletivo com os brinquedos e brincadeiras mais conhecidos.  

Avaliação: A avaliação será contínua ao longo do processo, levando em consideração, 
as atividades desenvolvidas, a interação das crianças com o grupo por meio das 
brincadeiras antigas e atividades propostas e registros realizados (fotografias, exposição, 
cartaz coletivo; portfólio e informativo mensal). 

5. TEMA: Projeto “É Tempo de Amar” 

Duração: Novembro e Dezembro 2019 

Pedagogas e Monitoras 

Justificativa: A escola é um espaço social privilegiado na construção do conhecimento 
humano, é nessa instituição que os valores estão em evidência a todo momento por isso 
planejamos atividades para refletirmos junto com as crianças e descobrindo amizade, 
respeito e o essencial o “Amor”. O importante é cultivar a afetividade que acompanha o 
sentimento de amor ao próximo. 

O Natal é uma data muito importante do nosso calendário, que infelizmente foi se 
tornando pouco a pouco apenas um dia comercial, com estímulo a compra de roupas, 
calçados e presentes. Com isto, o verdadeiro sentido foi sendo, pouco a pouco, perdido, 
deixado de lado e era aí, exatamente que residia a beleza da festa, o espírito natalino. A 
partir deste Projeto é possível proporcionar as crianças uma série de atividades que 
resgatem o real significado do Natal e facilitem 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, o amor ao próximo, respeitando, 
porém, as diferenças individuais. 

Objetivo Geral: 

Despertar nas crianças o verdadeiro sentido do Natal permeado com amor ao próximo, 
por meio de atividades alegres e espontâneas, enfatizando um ambiente festivo, 
perceptivo, a solidariedade e o respeito. 

Objetivos específicos: 

- Conhecer a simbologia e os significados do Natal;  

- Incentivar a prática de bondade e solidariedade; 

-Refletir e valorizar a questão do amor ao próximo e respeito às diferenças;  

- Compreender o significado do Natal; 

- Identificar os símbolos do Natal; 

- Estimular a socialização; 

- Participar de atividades que envolvam histórias, brincadeiras e canções para despertar 
e esclarecer curiosidades sobre o Natal; 

- Produzir trabalhos artísticos, utilizando a linguagem do desenho, da pintura, da 
colagem, da construção, desenvolvendo o gosto, o cuidado e o respeito pelo processo de 
produção e criação; 

- Promover e estimular a linguagem oral; 

- Estabelecer e ampliar as relações sociais; 

- Desenvolver atenção e a criatividade; 

- Praticar a coordenação motora fina e ampla; 

- Desenvolver a expressão corporal; 

- Desenvolver a leitura através da visualização de figuras, vídeos.  

Desenvolvimento: 

1- Contação de Histórias que retratam o verdadeiro Sentido do Natal e Amor ao próximo; 

2- Músicas, vídeos e peças de teatro; 

3- Confecção de enfeites e cartões de Natal; 

4- Apresentação de Música para Família; 

5- Brincadeiras; 

6- Recorte e colagem; 

7- Oficina de artes; 

8- Histórias relacionadas a amor e respeito; 

9- Participação Coletiva na Ornamentação da Escola;  

10-Brincadeiras Dirigidas; 

11- Teatro com Fantoches- É tempo de Amar (Natal); 

12- Confecção de Painel de Natal. 

Avaliação: A avaliação será contínua ao longo do processo, levando em consideração, 
as atividades desenvolvidas, a interação das crianças com o grupo por meio das 



 
brincadeiras e atividades propostas e registros realizados (fotografias, exposição, cartaz 
coletivo; portfólio e informativo mensal). 

PROJETOS PERMANENTES 

Os Projetos Permanentes que serão desenvolvidos ao longo do ano de 2019, são:  

• Projeto Sacola Viajante;  

• Projeto Nosso Mascote;  

• Projeto Meu Brinquedo Favorito;  

• Sexta em Cena; Ato Cívico: Hino Nacional Brasileiro.  

5. PROJETO SACOLA VIAJANTE 

“De escrever para marmanjos já estou enjoado, bichos sem graça.  

Mas par crianças um livro é todo um mundo.”  

MONTEIRO LOBATO 

JUSTIFICATIVA: 

O Projeto” Sacola Viajante” consiste no empréstimo dos livros de sala de aula para que a 
criança realize sua leitura em casa junto à família. 

A criança adora histórias de príncipes, princesas, animais falantes, bruxas, pois tudo isso 
faz parte do seu mundo imaginário, de sua fantasia. E partindo dessa realidade, observa -
se que é o momento oportuno para inseri-las no contato com os livros, com obras 
clássicas e modernas, conhecendo autores e ilustradores que fazem de tudo para 
despertar na criança o hábito da leitura. 

Tudo isso se torna mais prazeroso quando ouvidas em família, no aconchego do colo do 
pai ou da mamãe, ou quem sabe, do avô, da avó ou dos irmãos. Ou ainda dando seus 
primeiros passos na leitura sozinho, descobrindo suas primeiras palavras, ou realizando 
a leitura de imagens. 

OBJETIVOS: 

Proporcionar experiências diversificadas através das diferentes fontes literárias e formas 
de linguagem, que incentivem e desenvolvam a imaginação, inteligência e a criatividade; 
Estimular o hábito da leitura; 

Ampliar o universo cultural; 

Apresentar procedimentos de contato com livros; 

Resgatar contos da cultura popular; 

Oportunizar o envolvimento dos pais na leitura com a criança possibilitando assim o 
diálogo, a troca, a interação e a união entre seus membros;  

Contribuir para que os pais reflitam a importância da faz de conta na vida infantil.  

ENCAMINHAMENTO: 

Uma vez por semana 02 crianças levarão para casa uma bolsa ou sacola com um livro 
infantil, um caderno de desenho, lápis de cor, giz de cera, apontador, ou seja, toda terça -



 
feira e assim, após a leitura da história em família, a criança deverá fazer uma ilustração 
sobre o que foi lido de acordo com a imaginação e percepção que obteve da história 
infantil. A Sacola Viajante se faz necessário ser enviada toda quinta -feira para a escola 
com os itens para que outras crianças da turma possam usufruir e participar do projeto 
proposto. 

AVALIAÇÃO: 

Comentários das crianças em roda sobre o livro que levaram para casa e reflexão 
coletiva da professora junto com a turma. 

2. PROJETO NOSSO MASCOTE 

JUSTIFICATIVA: 

O projeto mascote é uma estratégia desenvolvida em parceria com as famílias para 
ensinar valores que ajudam na formação e educação de crianças. A mascote é mais um 
recurso para desenvolver boas maneiras, questões de gênero, questões da vida sócio 
familiar e virtudes como coragem, honestidade, respeito, companheirismo, ou seja, 
assuntos sérios, mas que ainda são abstratos para a criança. Este projeto facilitará a 
construção do aprendizado em trabalhará questões de cidadania por meio das 
mensagens que a mascote passa para a classe. 

OBJETIVOS: 

Despertar nas crianças as diversas formas de desenvolver a imaginação e contribuir a 
realidade por meio diferentes histórias; 
Trabalhar afetividade, respeito, cuidados com algo que se caracteriza como patrimônio 
de todos; 
Tornar a família parte integrante da atividade; 
Utilizar o diário que acompanhará o mascote, como o gênero textual a ser trabalhado 
pelos alunos; 
Trabalhar com as crianças diversos aspectos, como desenvolvimento de hábitos de 
cortesia, respeito, regras de convívio, ampliação do vocabulário e construção da 
identidade, entre outros; 

Estimular o grupo a ver o mundo como uma construção de responsabilidade de todos que 
devemos zelar nosso planeta, pensando em si, no outro e no mundo.  

ENCAMINHAMENTO: 

O projeto irá funcionar em sistema de rodízio. Cada final de semana uma criança leva 
para casa o amiguinho, uma malinha um livro de história, um livro de fotos e um caderno 
de registro para escrever todas as atividades e colar fotos. Os pais precisam se envolver 
com a proposta pedagógica estimulando os filhos nos cuidados com a mascote. Como 
eles irão levar para casa, começarão a trabalhar a responsabilidade de não sujar, não 
rasgar, não deixar a mascote ser maltratado por ninguém, já que terão que devolver aos 
colegas. 

Isso fará com que criem um vínculo afetivo forte entre grupo de crianças, aum entando o 
laço de união e amizade, já terão um objeto comum para cuidar.  

 

METODOLOGIA 

Apresentar a mascote para a turma durante a roda de conversa;  

Deixar que todos toquem, para que sintam sua textura; 

Explicar para a turma porque o boneco é o mascote; 

Dizer todas as regras de convivência da mascote com a turma; 



 
Conversar sobre o dia da visita da mascote na casa de cada um; 

Explicar em reunião de pais todo o projeto; 

Confeccionar um caderno diário para registro das visitas da mascote;  

Ler com os alunos todos os relatos feitos das visitas às casas; 

AVALIAÇÃO: 

Comentários das crianças em roda da conversa com a turma mediante caderno de 
registro (o relato pode ser por escrito ou com imagens, fotos) sobre o que realizaram com 
a mascote a partir da visita às suas casas. 

3- PROJETO MEU BRINQUEDO FAVORITO 

Nesse projeto a criança escolhe um brinquedo de casa de sua preferência, trazendo o 
mesmo para a escola, toda sexta-feira para brincar e compartilhar junto aos seus amigos, 
valorizando a importância de brincar. Uma atividade fundamental para o desenvolvimento 
das capacidades potenciais das crianças contribuindo no desenvolvimento físico, afetivo, 
intelectual e social. 

O Dia do Brinquedo é sempre especial, pois a criança tem a oportunidade de trazer para 
a escola um brinquedo que gosta muito. Valorizamos muito este dia quando as crianças 
podem brincar em diferentes locais, possibilitando que comecem a ter responsabilidade e 
cuidado com os seus pertences e brinquedo em questão. O dividir e o aprender a brincar 
juntos são um grande aprendizado para nossas crianças. O objetivo é bem maior do que 
o de proporcionar alguns momentos de lazer descontraído. Ao trazer de casa o seu 
brinquedo, a criança traz um pouco do seu cotidiano fora da escola e va i compartilhá-lo 
com o grupo. 

OBJETIVOS: 

Desenvolver a Expressão Oral- Levar o brinquedo para a escola e contar para os colegas 

sobre ele ajuda as crianças a exercitar a expressão oral. No dia do brinquedo fazemos 

uma roda da conversa e cada criança é convidada a apresentar o que trouxe, a contar 

sobre ele. Isso ajuda elas a desenvolver a argumentação.  Além disso, muitas vezes, traz 

para os educadores histórias do cotidiano das crianças, já que elas são levadas a contar 

quem deu o brinquedo ou por qual motivo ela pediu para tê-lo, por que o escolheu, com 

quem estava na ocasião da compra. 

Mostrar a importância de compartilhar- Na primeira infância, as crianças são 

naturalmente 

egocêntricas e vivem em uma fase que precisam descobrir que não são o centro das  

atenções. Quando levam seus brinquedos mais que especiais e queridos para a escola, 

elas acabam aprendendo a partilhar. Nesse momento, elas começam a entender que 

para usar o brinquedo do outro, precisam também emprestar o seu para os colegas. Às 

vezes, é 

necessário a intervenção da professora e monitoras para mediar essas trocas.  



 

Fazer uma ponte de afeto- O brinquedo trazido de casa representa, especialmente para 

as 

crianças menores, um pouco do lar presente na escola. Nesse sentido, poder vir para a  

escola com o brinquedo preferido ajuda a fazer essa ponte simbólica, afetiva, a dar  

segurança para as crianças, principalmente, em momentos de adaptação.  

Ensinar responsabilidade- A atividade de levar seu próprio brinquedo para a escola é 

uma 

boa oportunidade também para ensinar as crianças a ter responsabilidade por suas 

coisas. 

Cada criança deve se responsabilizar por seu próprio brinquedo e deve aprender a ter  

cuidado com os dos amigos também. 

Exercitar a escolha- A escolha dos brinquedos também representa um aprendizado para 

as crianças. Estimulamos elas a refletir sobre os brinquedos que escolhem para levar à 

escola. 

Orientamos as crianças a evitar os brinquedos eletrônicos e a preferir aqueles que   

propiciem um brincar coletivo e não individual. Além disso, há algumas restrições sobre 

os tipos de brinquedos que podem entrar na escola, não são permitidos revólveres de  

brinquedos, e nem aqueles que podem levar a movimentos mais exacerbados como as  

espadas de brinquedo. Os mais adequados são os jogos, as bonecas, carrinhos, entre 

outros. 
Brincar e vestir fantasias- Fantasias também são brinquedos e muito importantes, pois  
estimulam a imaginação e ajudam as crianças a trabalhar conteúdos simbólicos. Quando  
realizamos os dias de brinquedo, convidamos as crianças a usarem fantasias, se 
quiserem. 
Assim, a brincadeira fica completa e mais divertida.  
  
 METODOLOGIA: 

Nosso dia do brinquedo é toda sexta-feira. Nos demais dias da semana, não será 

permitido trazê-lo. Solicitamos aos pais que auxiliem seus filhos na escolha de 

brinquedos que possibilitem brincadeiras em grupo. 

Atividades Semanais: 

- Foram propostas atividades Semanais, com a finalidade de envolver e interagir as 

turmas de AG III- ANA GOE e, assim, trabalharemos durante o ano de 2019, no período 

de quinze em quinze dias, o Projeto Sexta em Cena, que consiste em apresentações 

teatrais e/ou musicais das crianças e equipe pedagógica para todas as turmas  reunidas 

no pátio da Unidade de Ensino, que visa proporcionar desenvolvimento social.  



 

- Além do Sexta em Cena, duas vezes no mês, teremos apresentação do Hino Nacional 

Brasileiro, a fim de despertar o amor à Pátria e sensibilizar as crianças a importância dos 

valores cívicos e morais e o seu papel como cidadão na sociedade em que vivemos.  

4. PROJETO PERMANENTE: SEXTA EM CENA 

Justificativa: Esse projeto tem como finalidade oportunizar as crianças a interação com 

todos os agrupamentos da unidade, por meio de teatros, peças musicais, danças, entre 

outras apresentações de finalidade musical e cênica. O trabalho com apresentações 

teatrais permite que as crianças vão além de meros expectadores, mas sim atores, 

participativos/ criativos/ envolvidos com a atividade.  

Objetivos: 

• Desenvolver a oralidade, a expressão corporal; 

• Aprender a entrosar com as pessoas e aumento do vocabulário; 

• Desenvolver o lado afetivo e emocional; 

• Desenvolver cidadania, autoconfiança e imaginação; 

• Desenvolver autoestima e a organização do pensamento; 

• Estimular a memória, atenção e concentração das crianças; 

• Desenvolver estratégias para combater a timidez; 

• Desenvolver cooperação e trabalho em grupo; 

• Despertar a consciência corporal e coordenação motora; 

• Conhecer ovos temas, obras, autores, cantores...  

• Conhecer novas emoções: amor, tristeza, raia, alegria, medo...  

• Explorar o mundo da fantasia. 

Encaminhamento: Todas as apresentações são realizadas juntamente com a professora 

e monitoras de cada agrupamento, em concordância com o tema do mês. As 

apresentações ocorrem a cada quinzena de modo que os ensaios são feitos ao longo da 

semana. As crianças se posicionam no pátio e, com o auxílio da professora e monitora, 

iniciam a apresentação para todos os agrupamentos que aguardam ansiosos.  

Avaliação: a avaliação ocorre de modo contínuo e sistemático. Trata-se de uma 

avaliação pautada na observação referente às devolutivas da criança nos ensaios, em 

sua participação e cooperação para o bom desenvolvimento da apresentação, bem como 

os demais itens objetivados para esse projeto. Fotos, filmagens também fazem parte do 

registro desse projeto e tem como finalidade não apenas ilustrar as apresentações, mas 

também verificar o desempenho individual de cada criança durante a apresentação e 



 

ensaios. 

 

5, PROJETO PERMANENTE: HINO NACIONAL 

Justificativa: Esse projeto surgiu da necessidade de despertar nas crianças o amor à 

Pátria e sensibilizá-las sobre a importância dos valores cívicos e morais e o seu papel 

como cidadão na sociedade em que vivemos. 

Objetivos: 

• Conhecer a letra e a música do Hino Nacional Brasileiro;  

• Valorizar o Hino Nacional e a Bandeira Nacional; 

• Desenvolver o senso de patriotismo e ampliar o vocabulário;  

• Valorizar e respeitar a pátria  

• Aprender a postura adequada no momento de execução do Hino Nacional;  

• Conhecer a diversidade cultural, étnico, religioso, ambiental brasileiro.  

Encaminhamento: a cada quinzena as crianças cantam o Hino Nacional. Toda em fila, 

com a bandeira hasteada, inicia-se o hino. As professoras e monitoras conduzem a 

organização, bem como ensinam a letra da música. Após o encerramento do Hino, as 

crianças ao retornarem para a sala, realizam uma tarefa voltada a conhecer algum 

aspecto do Brasil, seja cultural, étnico, religioso, ambiental brasileiro, por meio de 

atividades de registro, mural, atividade coletiva, discussões, vídeos...  

Avaliação: a avaliação ocorre continuamente, a verificar se os objetivos citados acima 

estão sendo atingidos. As professoras e monitoras, de modo sistemático, possibilitam 

ações para que as crianças possam vivenciar as atividades propostas, e se necessário, 

intervir para que haja participação de todas as crianças de modo eficaz e qualitativo. 

 6. PROJETO ESPECIAL: TODOS CONTRA A DENGUE 

Justificativa: 

Esse projeto tem como objetivo conscientizar as crianças da Unidade Escolar no combate 

contra a Dengue, para que eles se mobilizem e mobilizem seus pais, vizinhos e toda a 

comunidade, considerando que a prevenção é uma forma eficaz e duradora ao combate 

dessa doença que atinge grandes números no nosso município.  

Tempo de duração: 1 mês (junho/2019) 

Objetivos: 

Identificar as características do mosquito Aedes aegypti; 

• Mobilizar as crianças no combate a dengue; 



 

• Conscientizar as crianças sobre a prevenção da proliferação do mosquito 

transmissor; 

• Alertar as crianças sobre os principais sintomas da dengue; 

• Desenvolver o raciocínio lógico, a expressão oral e a corporal, a coordenação 

motora, a percepção auditiva e visual da criança; 

 

Desenvolvimento: 

Etapa 1: Sondar os conhecimentos prévios das crianças sobre o tema em questão, 

por meio da roda de conversa. 

• Quem sabe que bichinho é esse? (mostrar imagem do Aedes Aegypti) 

• Ele transmite uma doença chama dengue.  

• Quem já ouviu falar? Quando? Onde? Quem falou? 

Etapa 2: 

• Permitir que das crianças se expressem contando suas experiências, relatando seus 

conhecimentos a respeito. 

• Aumentar as perguntas de acordo com a conversa, interesses e faixa-etária das 

crianças. 

• Listar num cartaz os conhecimentos prévios. 

• Em seguida, sondar as dúvidas das crianças: o que ainda não sabemos sobre a 

dengue e temos curiosidade de saber? 

• Listar, também num cartaz, as dúvidas provisórias das crianças e combinar com elas 

que juntos descobrirão todas as respostas. 

• Integrar os pais e/ou responsáveis no projeto, pedindo que ajudem pesquisando 

materiais interessantes para enriquecer o trabalho. O(a) professor(a) também deverá 

pesquisar. 

Linguagem oral e escrita: 

• Rodas de conversas; 

• Composição coletiva de cartazes e gráficos ilustrados; 

• Confecção de um panfleto ilustrado. 

• Contação de história; 

• Leitura e exploração de panfletos disponibilizados pelos órgãos públicos.  

 

Natureza e Sociedade: 



 

• Representar através de desenhos e brincadeiras noções de prevenção a dengue;  

• Ampliar noções de higiene e saúde a partir do estudo sobre sintomas e efeitos da 

dengue; 

• Confecção coletiva de maquete do ciclo da dengue. 

Artes plásticas: 

• Criar cartazes e folders sobre o tema através de desenhos e técnicas de recorte e 

colagem; 

• Criar dobraduras e o mosquito com sucata; 

• Desenhos, pinturas e modelagens relacionados ao tema; 

Música/ Teatro e Motricidade fina: 

• Canções com base no tema Dengue; 

• Peça teatral sobre a Dengue; 

• Motricidade ampla e fina (picote, alinhavo, recorte, perfuração).  

Raciocínio: 

• Situações-problema com situações do dia-a-dia sobre dengue. Exemplo: O que você 

faria se fosse na casa de sua avó e visse um vaso de flor com água?  

• Orientação espacial e temporal/ ordem dos acontecimentos; 

• Jogo da memória e quebra-cabeça. 

Etapa 3: Participação da família 

• Exposição dos trabalhos realizados; 

• Palestras dos agentes municipais de saúde, na escola, sobre o tema abordado.   

• Envio de fotos das famílias realizando as ações aprendidas. Estas fotos farão parte 

do mural de exposição na escola. 

 

 

Etapa 4: Avaliação 

• Observação contínua; 

• Análise das falas, participação, aprendizado das crianças; 

• Registros com fotos, cartazes, confecções de materiais, jogos... 

PROJETO ESPECIAL: NO TEMPO DA VOVÓ 

Tempo de duração: 1 mês (agosto /2019) 

Este projeto tem como objetivo apresentar para as crianças, no mês do folclore, receitas 

pensadas e elaboradas pelas vovós, resgatando assim tradições e culturas, como 



 

resgate histórico de gerações diferentes, mas que se aproximam pelos laços afetivos e 

familiares. 

Justificativa: 

• Realizar um chá com as avós para que possam experimentar as receitas por elas 

enviadas; 

• Mural de fotos das crianças com suas avós;  

• Musical de parlendas e cantigas com as avós; 

• Sessão de presentes com as avós. 

Participação da família: 

• Observação contínua; 

• Análise das falas, participação, aprendizado das crianças; 

• Registros com fotos. 

Avaliação 

1- Incluir a participação das crianças a cada momento do projeto; 

2- Solicitar das famílias receitas das avós; 

3- Montar um mural com todas as receitas; 

4- Realizar votação para a escolha de algumas receitas que serão colocadas em prática;  

5- Proporcionar momentos que possam expor suas receitas oralmente para o grupo; 

6- Explorar o gênero textual receita; 

7- Confeccionar o livro de receitas para a homenagem e presentear as avós.  

 

 PROJETO ESPECIAL: NO SÍTIO DO MONTEIRO LOBATO 

Justificativa: 

Esse projeto visa resgatar as cantigas de roda, as brincadeiras cantadas, os brinquedos 

da época, a contação de história por meio da obra de Monteiro Lobato, Sítio do Pica Pau 

Amarelo. Mostrar que todos os personagens que fazem parte do sitio estão interligados 

com o nosso folclore relembrando as situações vivenciadas quando crianças e nos dias 

atuais como, por exemplo, a vovó Benta nos lembra do aconchego, a Emília a boneca de 

pano brinquedos antigos, o Visconde o estudioso, Narizinho e Pedrinho a fantasia, 

inocência, sonhos, encantamento, Tia Anastácia os quintais 

Tempo de duração: 1 mês (outubro/2019) 

Objetivos: 



 

Conhecer as características físicas e psicológicas de cada personagem do Sítio do Pica 

Pau Amarelo; 

67. Possibilitar o uso de diferentes materiais, fazendo com que estes sejam percebidos 

em sua diversidade, manipulados e transformados (criação de fantoches de sucata);  

68. Desenvolver a oralidade; 

69. Propor atividades de leitura, contação de história;   

70. Participar em situações do brincar, resgatando brincadeiras antigas, cantigas e 

parlendas; 

71. Participar de brincadeiras e jogos que envolvam a coordenação motora ampla para a 

ampliação do conhecimento do controle sobre o próprio corpo e seu movimento;  

72. Desenvolver a linguagem oral através de relatos, conversas informais, peça teatral  

 7. Registrar informações utilizando diferentes formas de desenhos, textos orais e 

escritos, gráficos, trilhas... 

 

 

Desenvolvimento: 

 Levantamento dos conhecimentos prévios das crianças acerca de Monteiro Lobato;  

• Apresentação do autor; 

• Roda de leitura; 

• Contação de histórias 

• Jogos de adivinha, jogo da memória e quebra-cabeça 

• Músicas relacionadas ao tema; 

• Confecção de álbuns dos personagens; 

• Confecção dos personagens em sucata; 

• Relatórios orais; 

• Registros (atividades e fotos); 

• Brincadeiras e confecção de brinquedo de sucata; 

• Socialização dos trabalhos em grupo; 

• Teatrinho com fantoches; 

• Dramatizações com peça teatral. 

  

AVALIAÇÃO: 

 A avaliação será mediante observação e registro da participação e envolvimento das 



 

crianças durante as atividades propostas. A avaliação servirá de instrumento para 

reorganização de objetivos e metodologias, como forma de acompanhar e conhecer cada 

criança e o grupo. 

    

 Participação da família: 

• Exposição das criações das crianças; 

• Exposição dos desenhos criados pelos pais sobre o personagem que mais gostam na 

obra do Sítio do Pica Pau Amarelo; 

• Jogo da memória para interação da criança com a família – dentro do tema. 

16. 2.11 

Formas e critérios de enturmação dos alunos  

 

2.11 - FORMAS E CRITÉRIOS DE ENTURMAÇÃO DOS ALUNOS 

Para a realização da Matrícula, a Escola se baseia na Lista de Cadastro existente no 

Sistema Integre/SME O Cadastro é realizado de forma contínua, ao longo do ano, e requer 

o cadastramento da criança, pelo interessado na vaga. 

Os procedimentos para a disponibilização de vagas na educação infantil, s eguem as 

orientações da Secretaria Municipal de Educação. 

O Cadastro de Demanda para o Agrupamento III, abrange as crianças na faixa etária de 

matrícula obrigatória na Educação Infantil, nascidas entre 01/04/2013 a 31/03/2015, para 

este ano de 2019. 

O Cadastro de Demanda e a efetivação da Matrícula devem ser realizados, 

presencialmente, pelos pais e/ou responsáveis pela criança. 

Os responsáveis, demandante da vaga, deverão apresentar os seguintes documentos 

originais para o Cadastro, conforme previsto na Resolução SME Nº 06 /30/08/2018. 

I – Certidão de Nascimento da criança; 

II – Cédula de Identidade, RG, ou outro documento com foto do responsável legal;  

III – Comprovante de Guarda ou de Tutela, quando for o caso; 

IV – Comprovante de residência no Município de Campinas, preferencialmente, Conta de 

Água; 

V – Cartão Bolsa Família, do responsável legal, com o Número de Identificação Social, 

NIS. 



 

Observação: Para criança, público alvo da Educação Especial, apresentar documento 

comprobatório (Laudo, Relatório Médico ou Cartão Acessibilidade). 

O Cadastro de Demanda para o Agrupamento III nos CEIs passa pela compatibilização 

geográfica, considerando o endereço de residência da criança.  

Para a efetivação da Matrícula, o Cadastro de demanda é direcionado para o CEI mais 

próximo possível do endereço apresentado. 

Terá tratamento prioritário para a Matrícula no Agrupamento adequado à sua faixa etária, 

a criança que for identificada como: 

1. Público alvo da Educação Infantil, conforme apresentação de documentação 

comprobatória; 

2. Desnutrida, com apresentação obrigatória da declaração da Secretaria Municipal de Saúde;  

3. Filha de vítima de violência de gênero, com apresentação de comprovante, nos termos 

do artigo 2º, da Lei nº 14.486/2012. 

Para efetivação da Matrícula levar-se-á em conta: 

I - a adequação da idade para o agrupamento III;/ vulnerabilidade social;  

II - a ordem de sua inscrição. 

No ato da Matrícula, o interessado deve apresentar os originais e as cópias dos seguintes 

documentos: 

1 - Certidão de Nascimento do aluno; 

2- Comprovante de Endereço (Conta D’Água); 

3 - Carteira de Vacina atualizada; 

4-Documento dos pais /ou/responsável com foto; 

5- 2 (duas) Fotos 3x4, atualizada para compor a carteirinha de identificação da 

criança/e/Ficha no Prontuário; 

6- Comprovante de Renda; 

7- Xerox do CPF e RG; 

8- Xerox da Carteira de Trabalho; 

9 – Comprovante de Guarda ou de Tutela, quando for o caso; 



 

10 – Cartão Bolsa Família do responsável legal; 

11 – Cartão do SUS. 

Caso o interessado não possua os documentos originais necessários, a equipe gestora 

deve encaminhá-lo às instâncias competentes para as devidas providências.  

A Organização geral da Matrícula inclui o atendimento para o cadastro 

diariamente conforme o horário de funcionamento da EU, de acordo com a demanda. 

As matrícula são realizadas na medida em que surgem as vagas, seguindo a lista de 

espera, e os critérios adotados de acordo com a faixa etária atendida pela Organização.  

Na matrícula, o responsável pela criança preenche um Formulário que possibilita a coleta 

dados sobre a família e a criança. 

Não existe critério de gênero, parentescos, entre outros para a formação das turmas.  

Elas são mescladas com crianças de 3 anos a 5 anos e onze meses de idade.  

Conforme as matrículas são efetivadas e renovadas nos períodos determinados pela CEB- 

Coordenadoria de Educação Básica- as mesmas são distribuídas nos agrupamentos de 

forma que todas as salas atinjam a quantidade de crianças de acordo com a sua 

capacidade. 

A renovação de matrículas é realizada anualmente, no mês de novembro, conforme 

Normas determinadas pela CEB, com aviso prévio enviado aos pais e ou responsáveis.  

17. 2.12 

Organização dos tempos pedagógicos e espaços educativos  
Os Referenciais Curriculares Nacionais (1998) destacam, a importância da organização 
dos materiais na Educação Infantil, bem como dos tempos e espaços.   
 Organização Pedagógica dos Tempos e Espaços Escolares, está assim definida:  

Rotina Agrupamento III 

Acolhimento (momento da entrada): 
 As crianças e famílias são recebidas pela coordenação pedagógica e por uma monitora 
que conduz as crianças até a sala, bem como orienta a criança sobre os pertences como 
mochila e caderno de recados; acolhe e direciona para a sala de aula. Em classe, a 
professora recebe as crianças, de modo afetuoso, ajuda a se organizarem e inicia-se as 
cantigas para o momento do café da manhã, após a contagem inicial de quantos alunos 
estão presentes.  
Aos pais que atrasam na entrega da criança, é orientado pela coordenação 
pedagógica/direção sobre a importância e necessidade de cumprir com o horário devido 
as perdas dos momentos de rotina, café, roda da conversa.  



 
 O procedimento de normas e regras da unidade escolar, é entregue às famílias no início 
do ano letivo, no ato da Matrícula, em via impressa.  
 Nos casos de atrasos, os pais assinam o Livro de Ocorrências explicando o motivo do 
atraso. 

Café da manhã:  
 As crianças, após lavagem das mãos, são orientados a como se servir e cuidar da 
organização e higiene do ambiente, como lixo no lixo e não desperdiçar o alimento.  

Roda da conversa (atividade pedagógica):  
 Conversa sobre a rotina ilustrada, janelinha do tempo, regras e combinados, chamadinha 
e contagem do número de alunos, explorando quantidade de meninos e meninas, etc...   

Atividades pedagógicas:  
 Atividades descritas em semanários, conforme o projeto do mês, de cunho psicomotor, 
ludicidade, letramento, música, jogos, brincadeiras, artes, leitura...  

Almoço:  
 As crianças se dirigem até o refeitório após a lavagem das mãos, formam uma fila pré-
organizada conforme o critério combinado em sala durante a roda da conversa. Iniciam o 
auto-servimento da comida, com orientação da professora sobre o modo de servir a 
comida no prato, manusear os talheres, variar a diversidade de alimentos no prato; 
servir-se sem desperdício e de modo a saciar-se. Após o almoço, as crianças jogam as 
sobras no lixo e acomodam os pratos no espaço adequado para ser retirado pelo serviço 
de limpeza. 

Higiene: 
 Após o almoço, as crianças são dirigidas até o banhei ro para que realizem a escovação 
dos dentes. Cada criança pega sua escova e sua pasta, recebe orientação de como 
colocar a pasta dental na escova e como realizar os movimentos da escovação dos 
dentes e língua e como deve ser feito e enxague. Após esse momento, guardam as 
escovas e se dirigem para as salas a fim de iniciar o momento do sono/ descanso.   

Descanso:  
 As crianças ao chegarem na sala após a escovação do almoço, dirigem -se ao seu 
colchão com lençol próprio já pré organizado pela monitora. Cada criança retira seu 
sapato e o guarda em local externo, de modo alinhado junto aos dos demais colegas A 
sala é ventilada e as crianças são acomodadas para dormir. O período do sono é 
observado com atenção pelas monitoras a fim de verificar se nenhuma criança apresenta 
alguma dificuldade que atrapalhe o sono. 

Café da Tarde:  
As crianças são conduzidas ao refeitório para a realização do café da tarde, cuja rotina 
se dá do mesmo modo que o café da manhã. São orientados a como se servir e cuidar da 
organização e higiene do ambiente, como lixo no lixo e não desperdiçar o alimento.   

Atividades recreativas :dirigidas (monitoras): 
Após o momento do café, as crianças realizam atividades recreativas com as monitoras 
nos espaços da unidade escolar. Essas atividades são pré-estabelecidas pela 
coordenação pedagógica e sugeridas pelas monitoras com antecedência para a 
execução em cada semana. Trata-se de atividades como: teatro; dança; jogos que 
envolvam coordenação motora ampla e equilíbrio; atividades para desenvolvimento da  
orientação espacial, visual e temporal; atividades de coordenação motora fina; música...  

Jantar:  
   Após as atividades recreativas, as crianças fazem a higiene das mãos e se dirigem de 
modo organizado até o refeitório. A proposta de auto-servimento ocorre do mesmo modo 
que no almoço. Iniciam o auto-servimento da comida, com orientação da monitora sobre 
o modo de servir a comida no prato, manusear os talheres, variar a diversidade de 
alimentos no prato; servir-se sem desperdício e de modo a saciar-se. Após o jantar, as 
crianças jogam as sobras no lixo e acomodam os pratos no espaço adequado para ser 



 
retirado pelo serviço de limpeza. De modo organizado, fazem a higiene das mãos e 
retornam para a sala de aula. 

Preparação para a saída:  
 As crianças recebem orientação sobre como verificar se todos os pertences foram 
organizados na mochila conforme orientação ao longo do dia, bem como guardar o 
caderno de recado. Acomodam-se na sala, de modo a aguardar a chegada dos pais, com 
uma atividade de pintura, massinha, cinema... 

Saída: 
   Esse momento é feito com muita atenção e cautela: há a conferência diária da carteira 
de autorização e documento de identificação apresentado pelo responsável. Todas as 
monitoras são orientadas do modo como proceder a conferência e, sob nenhuma 
hipótese, entregar a criança para pessoas não autorizadas. Os pais que atrasam na 
retirada da criança, são orientados pela coordenação/direção pedagógica sobre a 
importância e necessidade de cumprir com o horário, devido a ansiedade e insegurança 
geradas na criança, bem como observar o procedimento de normas e regras da unidade 
escolar, entregue às famílias no início do ano letivo, em via impressa. Nesses casos, os 
pais assinam o Livro de Ocorrências e explicam o motivo do atraso em buscar a criança.  

OBS: Não há horário estabelecido para as crianças irem ao banheiro ou beber água. Elas 
são orientadas sobre como utilizar esses espaços e monitoradas com relação à higiene.  

 

18. 2.13 

Processos de avaliação de aprendizagem 

O Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil define a avaliação, da 

seguinte forma: 

Art. 30. II - pré-escolas, para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade. 

Art. 31. Na educação infantil a avaliação far-se-á mediante acompanhamento e 

registro do seu desenvolvimento, sem o objetivo de promoção, mesmo para o 

acesso ao ensino fundamental. 

 A avaliação da aprendizagem na educação infantil se refere àquela:  
 - Feita internamente no processo educativo. 
 - Focada nas crianças enquanto sujeitos e coautoras de seu desenvolvimento,  
 - É feita pela professora e pelas pessoas que interagem com ela no cotidiano e pelas 
próprias crianças.  
 - Feita por acompanhamento e registro do desenvolvimento, sem efeito de promoção ou 
classificação. 
 - As observações e os registros devem ser contextualizados, isto é, tomando as crianças 
concretas, em suas histórias 
  de vida, seus ambientes sociais e culturais e co-construtoras de um processo dinâmico e 
complexo de desenvolvimento 
  pessoal e social. 
 - As professoras anotam, por exemplo, o que observam, as impressões e ideias que têm 
sobre os acontecimentos;  
  descrevem o envolvimento das crianças nas atividades, as iniciativas, as interações 
entre as crianças etc. E usam esses  
  registros para refletir e tirar conclusões, visando aperfeiçoar a prática pedagógica.  
 - As crianças devem ser envolvidas na avaliação das atividades, bem como nos 

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/11691495/art-30-inc-ii-da-lei-de-diretrizes-e-bases-lei-9394-96
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/11691462/art-31-da-lei-de-diretrizes-e-bases-lei-9394-96


 
registros.  
 - Objetivo da avaliação é melhorar a forma de mediação do professor para que o 
processo de aprendizagem alcance níveis 
  sempre mais elevados.  
 - A avaliação será sempre da criança em relação a si mesma e não comparativamente 
com as outras crianças.  
 - Identificar, também, seus potenciais, interesses, necessidades, pois, esses elementos 
serão cruciais para a professora planejar 
  atividades ajustadas ao momento que a criança vive.  
 - A avaliação ocorre permanentemente e nunca como ato formal de teste, comprovação, 
atribuição de notas e atitudes que 
  sinalizem punição. 
 -O registro individual de avaliação deverá ser elaborado na forma de relatório, portfólio, 
ficha descritiva, entre outros. 
 As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil orienta a criação de 
procedimentos para o acompanhamento do trabalho pedagógico e instrumentos para 
avaliação do desenvolvimento das crianças, explicitando sua natureza não classificatória 
ou seletiva, mas sim a observância crítica das atividades e a coerência com a faixa etária 
dos agrupamentos e os objetivos traçados para a realidade. 
A avaliação da qualidade do trabalho pedagógico em consonância com as Diretrizes 
Curriculares Nacionais e Municipais, ocorrerá de maneira trimestral, contínua, redigida de 
maneira descritiva, e abrangerá aspectos físicos, cognitivo, social, e afetivo, sendo 
inserida no sistema eletrônico. O portfólio será também, uma forma de avaliação 
referente aos projetos mensais que serão abordados e as atividades propostas com seus 
resultados, referentes ao semanário das professoras. Vale ressaltar que, a partir dos 
eixos temáticos, teremos um posicionamento e devolutiva quanto aos projetos e suas 
avaliações. 
  

19. 2.14 

Alimentação 
2.14– ALIMENTAÇÃO 

A Alimentação servida na UE para as crianças é oferecida pelo CEASA Campinas, que 
abastece a UE, semanalmente, com todo tipo de alimentos necessários ao crescimento e 
desenvolvimento saudável da criança. 

Como as crianças ficam na UE Período Integral, elas fazem todas as refeições na Escola;  

- Café da Manhã, 

- Almoço, 

- Lanche da Tarde, 

- Jantar 

No café da manhã, de modo geral, as crianças se alimentam de pães, bolacha, leite. 
No almoço, contam com arroz, feijão, salada, refogado de legumes, carne e fruta de 
sobremesa. 
No café da tarde, se alimentam de pães, bolacha, leite, pão de queijo, suco.  
No jantar, alimentam-se de arroz, feijão, salada, refogado de legumes, carne ou sopa. 
Como as crianças são de Agrupamento III, trabalhamos com elas o auto -servimento. 
No horário das refeições, elas se dirigem até o refeitório após lavagem das mãos, formam 
uma fila pré-organizada conforme o critério combinado em sala, durante a roda da 
conversa. 



 
Iniciam o auto-servimento da comida, com orientação da professora/monitora, sobre o 
modo de servir a comida no prato, manusear os talheres, variar a diversidade de alimentos 
no prato; servir-se sem desperdício e de modo a saciar-se. 
Após o almoço, as crianças jogam as sobras no lixo e acomodam os pratos no espaço 
adequado para ser retirado pelo serviço de limpeza. 
Toda Alimentação é preparada de acordo com o Cardápio elaborado pela Nutricionista do 
CEASA, observando padrões de qualidade nutricionais, favorecendo o trabalho educativo 
no tocante à alimentação saudável das crianças, com cardápio pré-determinado e exposto 
em mural de acesso aos pais na entrada da unidade escolar.  
A Escola desenvolve junto com as crianças o Projeto “Alimentação Saudável”, visando 
ensiná-las e conscientizá-las do valor nutritivo dos alimentos e da necessidade de se ter 
sempre uma alimentação saudável. 
 

 

 

20. 2.15 

Normas que regulam a convivência escolar 
PROCEDIMENTOS GERAIS/2019 

Srs. Pais/Responsáveis, 

Para que tenhamos um andamento proveitoso, informamos os procedimentos que deverão ser 
seguidos pela escola e família: 

1. ENTRADA DOS ALUNOS: O portão será aberto às 7h e fechado às 7:30h. Após este horário 
só será permitida a entrada da criança com atestado médico e/ou justificativa. 

2. SAÍDA DOS ALUNOS: A saída será a partir das 16:30h até às 17:15h. Informamos que 
após às 17h30, a criança que ainda estiver na escola, cujos pais ou responsáveis não se 
comunicarem à escola quanto ao atraso para a retirada da criança, a escola acionará a Guarda 
Municipal, para os procedimentos legais. 

ATENÇÃO! NENHUMA CRIANÇA SERÁ RETIRADA DA CRECHE SEM IDENTIFICAÇÃO DA 
AUTORIZAÇÃO QUE É FEITA PELA APRESENTAÇÃO DO CRACHÁ E DO RG DO 
RESPONSÁVEL. Contamos com a compreensão, colaboração e educação de todos, pois tal 
procedimento é visando a total segurança e integridade de nossas crianças.  

3. FALTA DA CRIANÇA: A criança só poderá ser retirada fora do horário normal de aul,a 
mediante comunicação prévia, por meio do caderno de recados e/ou telefone, feita pelo 
responsável e seguindo o mesmo procedimento de identificação por meio da carteirinha e RG. 
Na falta da criança por problemas de saúde, solicitamos a entrega do atestado médico, 
comprovando tal fato. 

A entrega do atestado poderá ser feita via caderno de recados ou na secretaria no horário de 
atendimento. 

4. CRIANÇA DOENTE: Lembramos que não é permitida a permanência de crianças doentes no 
ambiente escolar. É dever da família levar a criança ao médico sempre que solicitado pela 
direção e apresentar atestado no seu retorno. 

5. MEDICAÇÃO: Não será administrado nenhum tipo de medicamento à criança no horário de 
permanência na creche. Caso seja necessária a administração de remédios,  este será feito pela 
família. A criança permanecer em casa até o término do tratamento. 

EM CASO DE EMERGÊNCIA A FAMÍLIA SERÁ CHAMADA PARA BUSCAR A CRIANÇA E, SE 
NECESSÁRIO, O SAMU SERÁ ACIONADO. CASO A ESCOLA NÃO CONSIGA CONTATO 
TELEFÔNICO COM A FAMÍLIA, A GUARDA MUNICIPAL E O CONSELHO TUTELAR SERÃO 



 
ACIONADOS IMEDIATAMENTE. Por isso, pedimos que mantenham os dados cadastrais 
atualizados na secretaria. 

6. MOCHILA: Deverá permanecer diariamente na mochila da criança somente os itens 
solicitados na lista de material. Solicitamos que coloquem diariamente uma sacola plástica ou 
retornável para transporte de roupas sujas. Enviar trocas de roupas em adequação à estação e 
uma toalha de banho para casos de eventualidades. Não será permitida a entrada de guloseimas, 
salgadinhos, lanches, refrigerantes, sucos ou qualquer tipo de alimentação, pois a 
alimentação é fornecida pela escola. 

ATENÇÃO: Não enviar na mochila da criança qualquer outro item que não seja do seu uso 
diário, inclusive remédios. 

7. CADERNO DE RECADOS: Diariamente a família deverá ler e assinar todas as comunicações 
feitas pela escola. Lembramos que todos os recados enviados são de extrema importância para 
o bom andamento das atividades. Pedimos que a família cuide com carinho deste caderno, pois 
nele será feita toda a comunicação entre escola/família. 

ATENÇÃO: no caso da perda do caderno, outro deverá ser providenciado com urgência.  

8. BRINQUEDOS: Solicitamos que não deixem a criança trazer para a Escola brinquedos que 
quebrem com facilidade ou custam caro, pois a escola não pode se responsabilizar pela 
reposição do mesmo. 

Agradecemos a cooperação de todos e nos colocamos à disposição das famílias para 
maiores esclarecimentos. 

Equipe Gestora 

ANA GOE – GRUPO DE ORAÇÃO E ESPERANÇA - Maio/ 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. 2.16 



 
Cópia do CNPJ 

consolidado automaticamente via sistema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. 2.17 



 
Alvará de uso vigente 

consolidado automaticamente via sistema 

 

23. 3.1 



 
Avaliação do Projeto Pedagógico do ano anterior  

24. 3.1.1 

Cumprimento das Metas 
Em 2018, as metas propostas em sua grande maioria foram atingidas, tais como: 
Propiciar a autonomia das crianças através de brincadeiras diversas; Oferecer espaços e 
mobiliários adequados para a realização do Projeto Pedagógico; Garantir o direito das 
famílias e acompanhar o desenvolvimento pedagógico e social de seu filho, garantindo-
lhes a Capítulo IV – artigo 53 – Parágrafo Único: É direito dos pais ou responsáveis ter 
ciência do processo pedagógico, bem como participar da definição das propostas 
educacionais. Foram realizadas reuniões visando também aprimorar a comunicação, entre 
famílias e equipe, escola como um todo. 
Garantimos às famílias o direito de acompanhar as vivências e produções das crianças, 
por meio de Reuniões da Família e Educadores; Projeto Escola Aberta ( com integração 
da comunidade local e família na Escola, participando efetivamente das atividades e festas 
que foram proporcionadas ao longo do ano de 2018 e assim, aproximação delas com as 
professoras e vida escolar de seus filhos(as).Na equipe docente em 2018, a proposta  foi 
aprimorar o trabalho em sala e o crescimento profissional, disponibilizando cursos e 
formações. No TDC (Trabalho Docente Coletivo) foram abordados temas atuais e 
relevantes ao crescimento em sala de aula, com a leitura de artigos e também de análise 
de situações ocorridas no ambiente escolar, visando proporcionar as professoras 
autonomia para o desenvolvimento das atividades e consequentemente oferecer as 
crianças a oportunidade de explorar os demais ambientes. 
A meta foi atingida, porém, em 2019, o trabalho precisa ser apurado e continuar, pois o 
aperfeiçoamento deve ser constante para que o trabalho seja mais relevante e significativo 
para as crianças, famílias e comunidade como um todo. 
Uma das metas que foi colocada em 2018, referente o banheiro para atender crianças com 
necessidades especiais, foi concluído. 

25. 3.1.2 

Relato sobre a formação continuada dos profissionais da UE, indicando os resultados na 
prática educativa 
No ano de 2018, durante o TDC (Trabalho Docente Coletivo, foram abordados os seguintes 
temas: Músicas Infantis; Cantigas de Rodas; Escopo: Plano de Aula; A importância do 
apoio familiar na formação escolar (artigo); Síndrome de Hulk: o que é o Transtorno 
Explosivo Intermitente? (Devido a uma criança que foi diagnosticada com tal síndrome no 
ano correspondente), Trabalho em Equipe; Mordida e Controle dos Esfíncteres.  
Nas reuniões, os temas foram abordados com o objetivo de um trabalho mais dinâmico e 
efetivo em sala de aula, as cantigas e músicas trouxeram e ampliaram o repertório de  
canções das crianças. 
O tema discutido em Formação Continuada junto aos profissionais da UE, como Plano de 
Aula, foi de grande instrumentalidade para atingir os resultados na prática educativa, pois 
percebeu-se uma dificuldade em elaborar e discorrer sobre o tópico OBJETIVO dentro do 
Semanário e Plano de Aula. Assim, os seminários que foram feitos junto às professoras e 
debates, leituras foi esclarecido as dúvidas e as pontuações adequadas e necessárias, 
com isso, diminuindo consequentemente as limitações e dificuldades em elaborar tal 
objetivo. 

• Pode-se destacar que, o ano de 2018 foi de amadurecimento e aprendizado para a 
equipe docente e incluindo, todos que compõem a parte pedagógica, tendo em vista 
que, sofreu-se com a troca de professores e monitoras, por motivos pessoais, 
adaptação e novas oportunidades de emprego, que levaram ao fortalecimento da 
equipe com a chegada de novos profissionais que agregaram e contribuíram com 
conhecimento, dedicação e experiência profissional em atingir as metas propostas, 



 
portanto, ainda há muito a ser realizado, aprimorado visando uma educação integral 
de qualidade para cada uma das crianças atendidas e famílias envolvidas.  

26. 3.1.3 

Atividades de integração realizadas entre equipe educativa e famílias  
Em 2018, A Associação Nazarena Assistencial-ANA GOE, realizou integração com a 
comunidade e famílias, através de apresentações realizadas no decorrer do ano, como 
por exemplo, no mês de Maio, celebrando a Festa da Família, onde as crianças puderam 
celebrar com seus familiares a alegria e apresentar uma música em homenagem, além 
disso, os familiares tiveram acesso à toda a escola. Após, em dezembro, realizamos a 
Escola Aberta, momento este, que as famílias puderam ver todo o trabalho desenvolvido 
com as crianças, as atividades aplicadas; jogos e músicas; de acordo com os temas 
trabalhados e Semanas Educativas. Esta prática obteve um resultado positivo, pois as 
famílias demonstraram interesse em participar efetivamente das atividades; houve uma 
maior integração dos pais entre si e também com a escola como um todo; observou-se 
satisfação em verificar o ambiente acolhedor que seus filhos passam a maior parte do 
tempo e o cuidado que é prestado, visando a integridade e o desenvolvimento das 
crianças. Portanto, para o ano de 2019, temos como objetivo ampliar esses momentos e 
agregar, melhorar como estes através de festas; escola aberta e participação das 
famílias, pais e/ou responsáveis no Sexta em Cena, para que assim, a integração entre 
escola, equipe educativa e famílias, sejam ainda mais significativa e prazerosa, com o 
intuito de desenvolver e fortalecer o vínculo entre todos. 

27. 3.1.4 

As aprendizagens e conhecimentos construídos por meio das vivências proporcionadas às 
crianças e adultos nos tempos e espaços educativos  
As aprendizagens e conhecimentos construídos por meio das vivências proporcionadas às 
crianças e adultos nos tempos e espaços no ano anterior, foram: 
 
-Permitiu a realização e elaboração de atividades diversificadas, podendo elas serem com 
ou sem mediação do adulto, na troca com os pares, de concentração ou de euforia, em 
diferentes locais, propondo experimentações diversificadas de altura, textura e 
temperatura. 
- imaginar, recriar, fantasiar, brincar, de ter contato com a literatura, de olhar com novos 
olhos os espaços que as rodeiam, como o bairro, a cidade, o pais, e o mundo.  
-Experiências sensoriais, expressivas e corporais, favorecendo assim, a imersão nas 
diferentes linguagens exploradas em grupo ou individualmente.  
- Descobertas e aprendizagens desafiantes para a criança nos campos: cognitivo, social e 
motor. Oportunizando a criança de andar, subir, descer e pular, através de várias 
tentativas, aprendendo a controlar o próprio corpo, um ambiente que estimule os sentidos, 
que permitam a elas receber estimulação do ambiente externo, como cheiro de flores, de 
alimentos sendo preparados. Sentindo a brisa do vento, o calor do sol, o ruído da chuva. 
Experimentando também diferentes texturas: liso, áspero, duro, macio, quente, frio.  
-Construção da identidade pessoal da criança, tornando-a competente e, desenvolvendo 
nela a autonomia e a independência. Ao oferecer um ambiente rico e variado espaços 
organizados e adequados, ocasionou um aumento e melhoria em relação aos estímulos, 
que são essenciais no desenvolvimento do ser humano, além da sensação de segurança 
e confiança é indispensável  

28. 3.2 



 
Estratégias de avaliação do Projeto Pedagógico para o ano em curso que contemplem  

29. 3.2.1 

Indicadores de avaliação de desempenho dos profissionais da UE  
Um dos fatores que mais influem na qualidade da educação é a qualificação dos 
profissionais que trabalham com as crianças. Professoras bem formadas, com salários 
dignos, que contam com o apoio da direção, da coordenação pedagógica e dos demais 
profissionais – trabalhando em equipe, refletindo e procurando aprimorar constantemente 
suas práticas – são fundamentais na construção de instituições de educação infantil de 
qualidade. 
Esse trabalho, que carrega consigo tanta responsabilidade, precisa ser valorizado na 
instituição e na comunidade. 
Na instituição é preciso que as condições de trabalho sejam compatíveis com as 
múltiplas tarefas envolvidas no cuidado e na educação das crianças até seis anos de 
idade, QUAIS SEJAM: 
Na comunidade, é desejável que se estabeleçam canais de diálogo e comunicação que 
levem as famílias e demais interessados a conhecer e melhor entender o alcance do 
trabalho educativo que é desenvolvido com as crianças e o papel desempenhado pelas 
professoras e demais profissionais na instituição. 
Por sua vez, na relação com as famílias, da mesma forma que na atuação com as 
crianças e colegas, as professoras e todos que trabalham na instituição de educação 
infantil devem assumir uma postura profissional, fazendo transparecer em suas atitudes a 
identidade de pessoas cientes da relevância social do trabalho que realizam. 
Além disso, a unidade educacional fará a avaliação de desempenho dos profissionais 
usando como parâmetro avaliativo os Indicadores da Qualidade da Educação Infantil, 
observando: 
- o primeiro ponto a se observar é se durante o processo pedagógico eles seguem os três 
pilares da Educação  
Infantil: Cuidar, Educar e Brincar; e também se eles cumprem devidamente o que está 
elencado na Descrição das Atividades da Função de Professor e de Monitor de Educação 
Infantil; se é realizado o registro de prática educativa; 
Pontualidade, responsabilidade e organização também são aspectos importantes a ser 
considerados, bem como o compromisso com os registros e documentação das 
atividades e produtos construídos, criatividade na proposição de atividades e projetos, 
respeito aos conhecimentos prévios das crianças e da comunidade escolar e capacidade 
de instigar a curiosidade e desejo de aprender de seus alunos.  

30. 3.2. 

Indicadores de avaliação da qualidade do trabalho pedagógico  
As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil orienta a criação de 

procedimentos para o acompanhamento do trabalho pedagógico e instrumentos para 

avaliação do desenvolvimento das crianças, explicitando sua natureza não classificatória 

ou seletiva, mas a observância crítica das atividades e a coerência com a faixa etária do s 

agrupamentos e os objetivos traçados para a realidade. A avaliação da qualidade do 

trabalho pedagógico em consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais e 

Municipais, ocorrerá de maneira trimestral, contínua, descritiva, e será redigida de maneira 

descritiva, e abrangerá aspectos físicos, cognitivo, social, e afetivo, sendo inserida no 

sistema eletrônico, e o portfólio será também, uma forma de avaliação referente os projetos 

mensais que serão abordados e as atividades propostas com seus resultados referente ao 

semanário das professoras. Vale ressaltar que, a partir dos eixos temáticos, teremos um 

posicionamento e devolutiva quanto aos projetos e suas avaliações.  

 

 



 

31. 2 

Plano de acompanhamento dos indicadores internos e externos da aprendizagem 

  

 
 

  
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

  

32. 4.3 



 
Plano de trabalho da Equipe Gestora que deverá apresentar as ações da gestão para o 

cumprimento das metas estabelecidas no plano de trabalho da UE  

A Equipe Gestora da Organização, respeitando a especificidade de suas competências, 

atua de forma integrada, responsabilizando-se: 

  I - pela organização e gestão do cotidiano educacional, norteada pelos processos 

coletivos de tomada de decisão, de planejamento, de execução e de avaliação da 

qualidade das ações educativas, visando o cumprimento de sua missão estatutária, 

assim como à elaboração e ao desenvolvimento dos seus Programas e Projetos.  

  

  A Equipe Gestora, constituída pela Diretora e Coordenadora/Orientadora Pedagógica 

que trabalham na unidade educacional, atua de forma integrada:  

 I - na participação da organização e da gestão do cotidiano escolar;   

 II- no planejamento, na execução e na avaliação das ações educativas, 

responsabilizando-se pela efetivação dos Programas e Projetos.  

  

 O Plano de Trabalho visa sistematizar um conjunto de ações interdependentes que tem 

como objetivo contribuir para a melhoria e continuidade da proposta pedagógica, 

garantindo um trabalho coletivo e real, permeado pela cooperação e solidariedade dos 

elementos envolvidos partindo dos momentos de conflitos procurando uma superação 

para a prática pedagógica através de:  

 - Elaboração do Projeto Pedagógico da Organização;  

 - Avaliação, coordenação, a construção/ e/ reconstrução do Projeto pedagógico, junto 

com a equipe escolar;  

 - Desenvolver o trabalho técnico de interação de todos os elementos que atuam na 

formação do educando, viabilizando o trabalho pedagógico coletivo e facilitando o 

processo comunicativo da comunidade escolar e de associações vinculadas a ela;   

 - Garantir a coerência da linha sócio- pedagógica- educacional da Organização, definidos 

a partir dos valores concebidos em seu Estatuto e Plano de Ação.   

  

 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNÇÃO DIRETOR EDUCACIONAL  

• 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;  

• 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.;  

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

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

• Administrar 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; 

• Entrega/assinaturas nos holerites e recibos de benefícios para os funcionários;  

• Recebimento e envio de malote ao administrativo; 

• Envio das marcações do ponto eletrônico via e-mail para o RH; 

• Realizar outras atividades correlatas com a função;  

• Na ausência do (a) vice diretor(a), é responsável pelas atribuições do mesmo;  



 
• Responsável pelo atendimento e andamento da secretaria escolar no período da tarde; 

• Responsável pelas atualizações constantes necessárias no sistema Prodesp;  

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

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

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

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

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

 

 

 DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNÇÃO COORDENADORA/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 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 Desenvolvimento 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. 

 

33. 4.4 

Planos de trabalho da organização dos espaços educativos e dos tempos pedagógicos  
O ANA GOE, com a organização dos espaços pedagógicos, possui o intuito de 
desenvolver um trabalho de qualidade e assim, cada espaço abordaremos alguns pontos 
na busca de atingir os objetivos propostos. 

Na Sala de Raciocínio Lógico, trabalharemos a concentração, curiosidade e atenção 
das crianças, de maneira lúdica e divertida, com a utilização de jogos de tabuleiro, 
sequência lógica, quebra-cabeça, lego. 

Na Sala de Linguagens, trabalharemos a oralidade, sequência lógica das histórias 
(início, meio e fim), a criatividade, a imaginação e o mundo da fantasia, onde serão 
realizadas rodas, cantinhos da leitura com livros infantis e contação de histórias com 
fantoches e bonecos (as), jogos simbólicos em que as crianças assumem papéis por 
meio da fantasia e do faz de conta. 

Na Sala de Artes, serão trabalhados músicas, dança, artes plásticas e teatros, e as 
diferentes formas de expressão e criatividade das crianças, por meio de atividades 
dirigidas que levem as crianças a vivenciar situações que favoreçam a aprendizagem dos 
elementos da linguagem visual (cores, texturas, formas, linhas, estilos, ponto, contraste) 
e vivenciar situações de produção que evolvam a linguagem do desenho, da pintura, da 
modelagem, da colagem e conhecer diferentes possibilidades de misturar materiais e 
cores. 

No pátio, as professoras e monitoras trabalham brincadeiras ao ar livre, recreação, pois 
entendemos que, esse espaço é uma extensão das salas de aulas/ambientes que 
auxiliam e proporcionam interações sociais das crianças. Desenvolvem brincadeiras 
como: Seu Mestre mandou; Coelhinho Sai da Toca; recreações com bolas, bambolês e 
cordas; rodas cantadas com músicas e gestos/mímicas; festas e apresentações.  

No Tanque de Areia, será trabalhado atividades voltadas para a exploração motora 
ampla como subir, pular, escorregar, girar, saltar, equilibrar, puxar, entre outras 
habilidades que envolvam equilíbrio, ritmo, lateralidade, esquema corporal e outros.    
Nesse espaço, as atividades serão desenvolvidas através de brinquedos e brincadeiras 
apropriadas ao ambiente.  

34. 4.5 

Planos de trabalho entre pares 

A Escola de Educação Infantil Grupo de Oração Esperança ANA GOE utilizará o portfólio 

como forma avaliativa para cada projeto desenvolvido. No TDC, as professoras terão a 

oportunidade de relatar os resultados das atividades desenvolvidas com as crianças e suas 

vivências. Todos os relatos serão registrados de forma avaliativa. O TDC (Trabalho 

Coletivo Pedagógico) que são as Formações para as Professoras acontecerão todas as 

Quintas-Feiras, no horário das 11:15 às 13:15, sendo coordenado pela Orientadora 

Pedagógica desta UE e assim, nesse espaço serão trabalhados os seguintes temas 

durante o ano letivo: 

  



 
 

 Temas a serem trabalhados no TDC: 

  

   

TEMA JUSTIFICATIVA 

 

Teóricos da Pedagogia: 
Pensadores que influenciaram o 
Processo de Ensino Aprendizagem  
 

Livro: Piaget, Vygotsky, Paulo Freire 
e Maria Montessori em minha sala de 
aula. São Paulo: Ciranda Cultural, 
2008a.  

 

Ampliar o conhecimento sobre os teóricos da 
pedagogia a fim de que, se forme uma relação teoria 
e prática, pois é a partir da ação e da reflexão que o 
educador se constrói enquanto indivíduo em pleno 
estado de mudança. 

 

Didática 
 

Livro: LIBÂNEO, José Carlos. 
Didática. Cortez, 1994.  

Ampliar o conhecimento sobre a importância da 
didática, os conteúdos e procedimentos, da sua 
característica de englobar conhecimentos da área da 
psicologia da educação, sociologia da educação, 
filosofia da educação, entre outras áreas a fim para 
explicar o ato e a forma do aprender. 

Desenvolvimento Infantil 
 

Livro: MUNGUBA, Marilene. 
Avaliação Metodológica do Projeto 
“Estimulação do Desenvolvimento 
Infantil”. Fortaleza: GACC, 2007.  

A necessidade de atentar-se para o desenvolvimento 
infantil, de forma que, cada criança não se desenvolve 
de forma linear; muitas vezes, ocorrem avanços e 
retrocessos. Pois, o desenvolvimento infantil é um 
processo gradativo; ele possui várias fases. Cada 
criança é um ser único, por isso é preciso respeitar o 
seu tempo e suas necessidades. O excesso ou a falta 
de estímulos pode interferir nesse processo, levando 
a dificuldades futuras. Se cada criança é um ser 
único, não devemos fazer comparações entre elas, 
mesmo que tenham a mesma idade. 

O Jogo e a Educação Infantil 
 

Livro: ANTUNES, Celso. O Jogo e a 
educação infantil: falar e dizer / olhar 
e ver / escutar e ouvir. 6 ed. 
Petrópolis, RJ: Vozes, 2008. 

A utilização de jogos e brincadeiras pelas escolas 
propicia resultados de suma importância para o 
desenvolvimento da criança e da aprendizagem. A 
criança através da brincadeira desenvolve 
habilidades, a imaginação, a memória, a linguagem 
simbólica, a interação social, dentre outras. É 
brincando que a criança desenvolve sua autoestima e 
fórmula  
realidades diversas durante seu contato com o 
brinquedo. 

Importância dos Espaços na 
Educação Infantil: Brinquedoteca 
 

Livro: BRASILIENSE, Michelle. A 
importância da Brinquedoteca na 
educação infantil (Monografia). 
Fortaleza: UVA, 2005. 

A implantação das brinquedotecas dentro das escolas 
vem estimulando nos últimos anos a importância que 
o brincar oferece as crianças; num espaço preparado 
em que ocorre um incentivo a criança em explorar, 
sentir e experimentar. Trata-se de um ambiente 
didático-pedagógico onde é organizada uma coleção 
de jogos e brinquedos que propiciam o aprendizado e 
o entretenimento dos mesmos. 

Gestão de Tempo na Educação 
Infantil: A Importância da Rotina 
 

A organização da rotina das atividades da criança na 
escola é um aspecto de suma importância. Essa deve 
ser pensada a partir do planejamento feito pela equipe 
pedagógica e professores, traduzida no plano de 
trabalho ou de aula. A rotina possibilita à criança 



 
Livro: GALLEGO, R.C. Uso(s) do 
tempo: a organização das atividades 
de alunos e professores nas escolas 
primárias paulistas (1890-1929). 
Dissertação. São Paulo: Faculdade 
de Educação da 
USP, 2003. 

segurança e domínio do espaço e do tempo que 
passa na escola. 

  

  

O GEM, que são as Formações para as monitoras acontecerão todas as Terças -Feiras, 

no horário das 17:30 às 19:30, sendo coordenado pela Orientadora Pedagógica desta UE 

e assim, nesse espaço serão trabalhados os seguintes temas durante o ano letivo.  

  

   Temas a serem trabalhados no GEM: 

 

 

TEMA JUSTIFICATIVA 

Resgate de Brincadeiras Infantis 
Livro: KISHIMOTO, Tizuko Morchida. 
Jogos tradicionais Infantil: O jogo, a 
criança e a educação. Petrópolis: 
Vozes 1993. 

Capacitar as profissionais a oferecer espaço e tempos 
para as brincadeiras que levem à formação de seres 
criativos, críticos e aptos para tomar decisões, com o 
enriquecimento do cotidiano infantil e com a inserção 
de contos, lendas, brinquedos e brincadeiras, 
desenvolvendo um ensino-aprendizagem que 
desperte o prazer em aprender.  

Teóricos da Pedagogia: 
Pensadores que influenciaram o 
Processo de Ensino Aprendizagem  
Livro: Piaget, Vygotsky, Paulo Freire 
e Maria Montessori em minha sala de 
aula. São Paulo: Ciranda Cultural, 
2008a.  

Ampliar o conhecimento sobre os teóricos da 
pedagogia a fim de que, se forme uma relação teoria 
e prática, pois é a partir da ação e da reflexão que o 
educador se constrói enquanto indivíduo em pleno 
estado de mudança. 

Didática 
Livro: LIBÂNEO, José Carlos. 
Didática. Cortez, 1994.  

Ampliar o conhecimento sobre a importância da 
didática, os conteúdos e procedimentos, da sua 
característica de englobar conhecimentos da área da 
psicologia da educação, sociologia da educação, 
filosofia da educação, entre outras áreas a fim para 
explicar o ato e a forma do aprender. 

Música na Educação Infantil  
Livro: BRITO, Teca Alencar de. 
Música na Educação Infantil. Editora 
Peirópolis - 2003 

Refletir e estimular caminhos que possibilitam o 
desenvolvimento de um trabalho a partir da música 
juntamente com as crianças de maneira lúdica, 
tornando a aprendizagem prazerosa e significativa. 

Desenvolvimento Infantil 
Livro: MUNGUBA, Marilene. 
Avaliação Metodológica do Projeto 
“Estimulação do Desenvolvimento 
Infantil”. Fortaleza: GACC, 2007.  

A necessidade de atentar-se para o desenvolvimento 
infantil, de forma que, cada criança não se desenvolve 
de forma linear; muitas vezes, ocorrem avanços e 
retrocessos. Pois, o desenvolvimento infantil é um 
processo gradativo; ele possui várias fases. Cada 
criança é um ser único, por isso é preciso respeitar o 
seu tempo e suas necessidades. O excesso ou a falta 
de estímulos pode interferir nesse processo, levando 
a dificuldades futuras. Se cada criança é um ser 
único, não devemos fazer comparações entre elas, 
mesmo que tenham a mesma idade. 



 
Gestão de Tempo na Educação 
Infantil: A Importância da Rotina 
Livro: GALLEGO, R.C. Uso(s) do 
tempo: a organização das atividades 
de alunos e professores nas escolas 
primárias paulistas (1890-1929). 
Dissertação. São Paulo: Faculdade 
de Educação da 
USP, 2003. 

A organização da rotina das atividades da criança na 
escola é um aspecto de suma importância. Essa deve 
ser pensada a partir do planejamento  
 

feito pela equipe pedagógica e professores, traduzida 
no plano de trabalho ou de aula. A rotina possibilita à 
criança segurança e domínio do espaço e do tempo 
que passa na escola. 

 

Filmes: 

 

-A Voz do Coração (2003): O professor Clément Mathieu assume a missão de ensinar 

música a crianças de um pensionato. Contrariando os métodos rígidos utilizados para 

conter as crianças indisciplinadas, o professor estrutura um coral e modifica as relações 

existentes. 

 

- Além da sala de aula: Baseado em fatos reais, o filme narra a trajetória e os desafios 

enfrentados por uma professora recém-formada que inicia seus trabalhos em uma escola 

improvisada em um abrigo levando seus conhecimentos para crianças de rua, dos 

Estados Unidos, e fazendo a diferença na vida de cada uma. 

 

-Sementes do nosso quintal: A infância é o tema central do documentário, que foca no 

cotidiano de uma escola infantil inovadora que tem o objetivo principal de estimu lar a 

criatividade das crianças, através de música, arte, conflitos, evolução, magia e cultura. O 

filme retrata o a metodologia da idealizadora Thereza Pagani e nos revela o potencial da 

estrutura infantil de forma verdadeira e sensível. 

 

- Paulo Freire- Contemporâneo (Documentário): Um documentário encantador com 

entrevistas de familiares, pedagogos e o próprio Paulo Freire, apresentando o 

pensamento e a atemporalidade do método de alfabetização do educador.  

 

 

35. 4.6 

Plano de formação continuada dos profissionais da UE 

  

PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA 

A equipe gestora do Grupo Oração Esperança, cumprindo o termo de referência técnica, 
busca realizar uma gestão democrática do cotidiano escolar, abrangendo aspectos sócio 
pedagógicos, administrativos e financeiros, que visam atingir o objetivo estatutário, bem 
como seus programas e projetos. 

A gestão do cotidiano escolar envolve dentre outras, especificamente: 

- gestão do tempo; 



 

- gestão do espaço; 

- gestão das interações sociais; 

- gestão das informações e do conhecimento. 

A gestão é a soma de esforços e necessita de constante atualização e aprimoramento.  

Para isso, faz-se necessário a participação dos profissionais da educação em cursos e 
palestras oferecidos pela SME, CEASA, FEAC, Conselho Tutelar, Secretaria de Saúde, 
Bombeiros, Polícia Militar e demais instituições parceiras da Escola. 

A gestão democrática busca promover o melhor uso de recursos humanos e materiais, 
evitar improvisos, diminuir tempo de espera das crianças entre as atividades diárias.  

O ponto básico é garantir uma perspectiva de trabalho pedagógico centrado nas 
características das crianças. 

É preciso também considerar que os contextos coletivos de educação para crianças são 
diferentes do ambiente da família e exigem organizações do dia a dia/cotidiano. 

A gestão para ser democrática e efetiva precisa ouvir  todos os participantes do processo 
educacional: crianças, pais, familiares, professores e demais profissionais que atuam com 
as crianças. 

O conhecimento e aprimoramento é de fundamental importância, frente às demandas que 
se apresentam no cotidiano escolar. 

É na confrontação com os desafios que solicitam mudança nos conceitos e em como dirigir 
e administrar uma Instituição que reside a necessidade de atualização e crescimento no 
conhecimento. 

A gestão escolar precisa ser vivenciada por aqueles que têm compromisso na formação 

do cidadão. 

TEMAS PARA FORMAÇÃO 
 

LOCAL 
 

PRIMEIROS SOCORROS PALESTRA TDC /GEM 1º SEMESTRE 

ACOLHIMENTO ESTUDO TDC/GEM 1º SEMESTRE 

PARCERIA ESCOLA x FAMÍLIA ESTUDO TDC/GEM 1º SEMESTRE 

ETAPAS DO DESENVOLVIMENTO 
DA CRIANÇA 

ESTUDO TDC/GEM 1 /2º 
SEMESTRE 

ATIVIDADES RECREATIVAS ESTUDO TDC/GEM 1º/2º 
SEMESTRE 

INDISCIPLINA EM SALA DE AULA ESTUDO TDC/GEM 2º SEMESTRE 

EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO PALESTRA ESCOLA 2º SEMESTRE 

SAUDE BUCAL PALESTRA ESCOLA 2º SEMESTRE 

SEMINÁRIO MUNICIPAL 
CURRICULAR: 
PENSAMENTOS E FAZERES 
COTIDIANOS COM A INFANCIA 

SEMINÁRIO SMCEI SETEMBRO 

 

TEMAS/GESTÃO 

PRIMEIROS SOCORROS 
  

1º SEMESTRE 

GESTÃO DEMOCRÁTICA ESTUDO ESCOLA 1º SEMESTRE 



 
GESTÃO DO TEMPO/ESPAÇOS 
/INTERAÇÕES SOCIAIS E DO 
CONHECIMENTO 

ESTUDO ESCOLA 2º SEMESTRE 

QUALIDADE PEDAGÓGICA ESTUDO ESCOLA 2º SEMESTRE 

SEMINÁRIO MUNICIPAL 
CURRICULAR: 
PENSAMENTOS E FAZERES 
COTIDIANOS COM A INFANCIA 

SEMINÁRIO SMCEI SETEMBRO 

  

36. 4.7 

Plano de infraestrutura da UE 

PLANO DE INFRAESTRUTURA DA U.E 

3 Salas de aula / Salas Ambiente: 
Linguagens, Raciocínio Lógico, Artes 

1 Refeitório para as crianças 

1 Banheiro Infantil Feminino 

1 Banheiro Infantil Masculino 

1 Banheiro Adaptado 

1 Pátio interno 

1 Cozinha 

1 Banheiro Cozinheiras 

1 Despensa 

1 Refeitório Funcionários 

1 Lavanderia 

1 Secretaria 

1 Almoxarifado / Produtos Limpeza 

1 Banheiro Funcionários 

1 Sala Direção Pedagógica 

1 Sala Coordenação Pedagógica 

1 Tanque de Areia 

 

37. 4.8 

Plano de recursos humanos da UE 

PLANO DE RECURSOS HUMANOS 

Para atender à demanda de 78 crianças, a Unidade necessita do seguinte quadro de 
Recursos Humanos: 

3 PROFESSORAS PARA OS AG. III A/B/C 

3 MONITORAS PARA OS AG. III A/B/C 

1 MONITORA VOLANTE PARA SUPORTE E COBERTURA 

1 COZINHEIRA PARA O PREPARO DA ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS 

1 AUXILIAR DE COZINHA 



 
2 AUXILIARES DE LIMPEZA - PARA SERIÇOS GERAIS DE ORGANIZAÇÃO E 

ASSEIO 

1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO- PARA OS DIVERSOS TRABALHOS 
ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA 

1 COORDENADORA PEDAGÓGICA – PARA EXECUÇÃO E PLANEJAMENTO DA 
PRÁTICA EDUCATIVA 

1 DIRETORA PEDAGÓGICA – PARA COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS 
ATIVIDADES DA U.E. 

 

 

38. 4.9 

Plano financeiro com previsão de investimentos para a formação dos profissionais, 

aquisições e manutenção 



 

   



 

 

    

    

    

    



 
    

39. 4.10 

Plano de ações intersetoriais 

PLANO DE AÇÕES INTERSETORIAIS 

A Instituição recebe recursos através de: 

1. Secretaria Municipal de Educação, de acordo com o Termo de Parceria, publicado em 
01/03/2010, que tem como objetivo o atendimento na Educação Infantil para crianças 
com idade entre 3 anos e 5 anos e 11 meses de idade, em período integral.  

2. Fundação FEAC, Sociedade de Economia Mista, que estabeleceu parceria em 01/03/2010 
e beneficia 36 crianças na faixa etária de 3 ano a 5 anos e 11 meses de idade, em 
período integral. 

3. Apadrinhamentos (Pessoas físicas e Jurídicas) que ajudam a Instituição com doações para 
as crianças de acordo com as necessidades. 

4. CEASA – que fornece a Alimentação para todas as refeições das crianças.  

5. Outras Ações Intersetoriais a serem desenvolvidas e fortalecidas: 

- Posto de Saúde: Saúde e bem estar das crianças (Higiene bucal);  

- Corpo de Bombeiros: Segurança e Primeiros Socorros; 

- Guarda Municipal: Segurança preventiva: Escola X crianças X família; 

- Sanasa: Consumo consciente da Água 

40. 4.11 

Planos coletivos de ensino/trabalho elaborados por todos os Professores  

Série: Agrupamento III 

PLANO GERAL DE ENSINO DO AGRUPAMENTO III 

 
As crianças atendidas no Agrupamento III, com idade entre 3 anos a 5 anos e 11 

meses de idade, nesta Unidade Escolar, realizam atividades comuns, voltadas às suas 
especificidades afetivas, emocionais, sociais e cognitivas. 

Desse modo, na Unidade Escolar - Grupo de Orações Esperança - o lúdico é 
apresentado ao longo de todas as atividades propostas, de modo permanente, conforme 
indica o RCNEI, por considerar ser um recurso para que as crianças se comuniquem e 
aprendam a relacionar-se com os outros e consigo mesmas. O Lúdico assim, é vivenciado 
por meio de brincadeiras, jogos, histórias, em atividades livres e/ou dirigidas.  

As atividades dirigidas são pensadas e elaboradas dentro dos projetos mensais, 
com enfoque no letramento e ludicidade, de modo a explorar,  de modo lúdico: 

 . as diversas formas de linguagem (movimento, música, artes plásticas e visuais, 
linguagem oral, matemática, natureza, sociedade, corporal …);  



 
a. raciocínio/ oficina de jogos como objetivo promover momentos de jogos 

individuais e coletivos, estimular a psicomotricidade, favorecer a concentração, 
a atenção, o engajamento e a imaginação. 

b. atividades psicomotoras com objetivo de estimular o desenvolvimento motor 
que encontra-se atrelado à aprendizagem desde os primeiros anos de vida por 
meio de experiências do sujeito com o meio, de modo a permitir o ajustamento, 
a independência e a coordenação motora e domínio do próprio corpo, uma vez 
que em contato com o ambiente, as crianças aumentam sua criatividade e 
interesse, tendo com isso tem sua inteligência estimulada. 

As ações comuns às crianças no Agrupamento III, também se referem aos cuidados. Em 
conformidade com o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, a Unidade 
Educacional - Grupo de Orações Esperança - desenvolve em sua prática educativa diária, 
atividades voltadas tanto aos cuidados relacionais, de natureza afetiva, quanto dos 
cuidados biológicos do corpo, referente ao momento da alimentação, banheiro e higiene e 
sono. 

Os momentos de refeitório são acompanhados pelas professoras,  monitoras e 
coordenação pedagógica com o objetivo de garantir que as crianças de AGIII adquiram 
autonomia e funcionalidade no auto-servimento (monitorado e orientado), bem como 
assegurar que todas as crianças tenham se alimentado de modo suficiente e com alimentos 
variados, disponíveis no cardápio do dia.  

Os momentos de banheiro também são orientados e supervisionados de modo que 
as crianças manifestem sua necessidade de usar o banheiro, bem como aprendam a fazer 
sua higiene íntima e das mãos, bem como do espaço utilizado como uso do lixo e descarga. 

 
Ao longo do ano, são desenvolvidos os projetos bimestrais, como base no letramento e 
ludicidade, tendo a equipe docente como responsável pela elaboração das atividades e 
execução delas, sob a orientação da coordenação pedagógica. São eles: 

 

Projeto 1: Descobrir-se é descobrir o mundo! 

▪ Duração do projeto: Fevereiro e Março/ 2019 
▪ Público alvo: 3 a 5 anos e 11 meses 
▪ Justificativa: A construção da identidade é gradativa e se dá por meio das 

interações sociais. Ora as crianças imitam o outro, ora diferenciam-se dele. 
Para ajudar as crianças nesse processo faz-se necessário criar situações nas 
quais elas se comuniquem e expressem desejos, desagrados, necessidades, 
preferências e vontades. Segundo o Referencial Curricular Nacional para a 
Educação Infantil a identidade é um conceito do qual faz parte a ideia de 
distinção, de uma marca de diferença entre as pessoas, a começar pelo nome, 
seguido de todas as características físicas, de modos de agir e de pensar e da 
história pessoal. Consequentemente, o desenvolvimento da autoestima se dá 
conforme a criança incorpora a afeição que os outros têm por ela.  

▪ Objetivo Geral:  
▪ Criar condições para as crianças conhecerem, descobrirem, 

ressignificarem novos sentimentos, valores, ideias, costumes e 
papéis sociais. 

▪ Objetivos Específicos: 
▪ Desenvolver o autoconhecimento;  
▪ Fortalecer a identidade; 
▪ Reconhecer o nome; 
▪ Promover a imaginação; 
▪ Favorecer a identidade com o uso do espelho; 
▪ Reconhecer a própria imagem e a dos colegas; 
▪ Trabalhar a autoestima; 
▪ Respeitar o outro; 
▪ Construir imagem do próprio corpo; 



 
▪ Explorar as relações inter e intrapessoais, propiciando a 

construção e ampliação dos conhecimentos de cada um sobre seu 
lugar no mundo; 

▪ Estimular a linguagem oral; 
▪ Reconhecer a importância da higiene corporal; 
▪ Estimular o desenvolvimento da coordenação motora global e fina; 
▪ Favorecer o desenvolvimento da autonomia; 
▪ Promover a socialização na escola; 
▪ Conteúdo: Formação pessoal e social e valores. 

▪ Desenvolvimento: 
▪ Apresentar o tema o que é a identidade, quem somos nós, o que 

temos em comum uns com os outros e o que temos de diferente;  
▪ Trabalho de forma diversificada: escrita espontânea, leitura, roda 

da conversa; músicas, filmes, brincadeiras dirigidas, teatro;  
▪ Os pais mandarão para escola objetos antigos das crianças para 

exposição; 
▪ Construção de um quebra-cabeça com corpo humano; 
▪ Análise individual no espelho; 
▪ Construção de si numa folha de papel.  

 

▪ Avaliação: Ao final do projeto, as professoras avaliarão se os objetivos foram 
atingidos, utilizando-se de registros, portifólio, fotos, observações…Ao final do 
projeto, a coordenação pedagógica avaliará o desempenho de cada professora 
frente a execução do projeto, com o objetivo de propor metodologias e/ou 
reorientar a prática docente. 
 

Projeto 2: Semeando Valores 

▪ Duração do projeto: Abril e Maio/ 2019 
▪ Público alvo: 3 a 5 anos e 11 meses 
▪ Justificativa: Os valores são alicerces da humanidade. Eles fazem prosperar 

os grupos sociais. Com isso, esse projeto procura apresentar e estimular, nas 
crianças, valores como cooperação, respeito, responsabilidade, disciplina, 
honestidade para a formação de uma identidade saudável e harmônica.  

▪ Objetivo Geral:  
▪ Criar condições para que as crianças fortaleçam sua identidade 

com ética e cidadania. 
▪ Objetivos Específicos:  

▪ Desenvolver a autoestima e o respeito; 
▪ Conscientizar a criança do resultado de suas ações; 
▪ Respeitar as diferenças; 
▪ Formar consciência dos valores éticos e morais; 

• Desenvolvimento: 

• Roda da conversa; 

• Músicas direcionadas sobre valores; 

• Murais coletivos sobre valores descobertos; 

• Literatura infantil adaptada (valores); 

• Jogos Lúdicos; 

• Regras e combinados; 

• Filmes relacionados a valores e família; 

• Formação pessoal e social e valores. 

• Avaliação: Ao final do projeto, as professoras avaliarão se os objetivos 
foram atingidos, utilizando-se de registros, portifólio, fotos, 
observações…ao final do projeto, a coordenação pedagógica avaliará 
o desempenho de cada professora frente a execução do projeto,  com o 
objetivo de propor metodologias e/ou reorientar a prática docente.  

 



 
Projeto 3: Guardiões do Meio Ambiente 

▪ Duração do projeto: Junho e Agosto/ 2019 
▪ Público alvo: 3 a 5 anos e 11 meses 
▪ Justificativa: A educação Ambiental não deve ser tratada como algo distante 

do cotidiano dos alunos, mas como parte de suas vidas. Preservar o ambiente 
é necessário, pois vivemos nele e precisamos de seus recursos, guiar as 
crianças em relação a importância da natureza sustentável fará todo diferença 
no futuro da humanidade. 

▪ Objetivo Geral: 
▪ Despertar nas crianças valores éticos que são importantes para o 

mundo, a sensibilidade, sentimentos, responsabilidade e a 
preservação do meio ambiente. 

• Objetivos Específicos: 

• Conscientizar as crianças sobre as questões ambientais, 
valorizar, preservar e respeitar a natureza; 

• Levar a classe a entender sobre a necessidade da 
classificação e reutilização do lixo. 

• Desenvolvimento: 

• Apresentação do tema em roda de conversa; 

• Vídeos educativos: é preciso reciclar, reutilizar, 
transformar; 

• Oficina de reciclagem, recorte colagem e montagem de 
objetos; 

• Cartazes sobre meio ambiente; 

• Plantio de sementes de mudas em garrafas Pets; 

• Exposição de atividades; 

• Músicas sobre meio ambiente; 

• Avaliação: Ao final do projeto, as professoras avaliarão se os objetivos 
foram atingidos, utilizando-se de registros, portifólio, fotos, 
observações…Ao final do projeto, a coordenação pedagógica avaliará 
o desempenho de cada professora frente a execução do projeto, com o 
objetivo de propor metodologias e/ou reorientar a prática docente. 

Projeto 4: Arte de Aprender Brincando 
 

▪ Duração do projeto: Setembro e Outubro/ 2019 
▪ Público alvo: 3 a 5 anos e 11 meses 
▪ Justificativa: A ludicidade na escola e na vida é uma arma poderosa e eficaz 

para aprendizagem. Na Educação Infantil figura uma oportunidade essencial 
de trabalhar a cultura corporal, movimento, expressão, interação, socialização.  

▪ Objetivo Geral: Analisar a importância do lúdico como processo de motivação 
e participação da criança para o desenvolvimento de sua aprendizagem 
cognitiva, social, afetiva, linguística, motora...  

▪ Objetivos Específicos: 
▪ Estabelecer vínculos afetivos, ampliando as possibilidades de 

comunicação e socialização infantil. 
▪ Estimular para que a criança utilize as linguagens, seja corporal, 

musical, plástica, oral e escrita ajustadas às diferentes intenções 
e situações de comunicação, de forma a compreender e ser 
compreendida, expressar suas ideias, sentimentos, necessidades 
e desejos e avanços no seu processo de construção de 
significados, enriquecendo cada vez sua capacidade expressiva.  

▪ Levar a criança a conhecer diferentes manifestações culturais, 
considerando as atitudes de interesse, respeito e participação 
frente a elas, bem como de valorização da diversidade. 

 



 
 

 

▪ Desenvolvimento: 
▪ Brincadeiras livres levam a criança usar a imaginação, o faz de 

contas, sociabilidade e interação entre elas. 
▪ Nas brincadeiras dirigidas os educadores deverão organizar com 

cantigas de rodas, danças da cadeira, pular cordas, brincar com 
bambolê sempre com auxílio das educadoras nesse processo. 

▪ Contação de histórias, o educador deverá criar cantinhos para que 
as crianças brinquem, por exemplo, cantinho da beleza, cantinho 
das fantasias, cantinho dos livros. 

 

• Avaliação: Ao final do projeto, as professoras avaliarão se os objetivos 
foram atingidos, utilizando-se de registros, portifólio, fotos, 
observações…ao final do projeto, a coordenação pedagógica avaliará 
o desempenho de cada professora frente a execução do projeto, com o 
objetivo de propor metodologias e/ou reorientar a prática docente. 

 
Projeto 4: É tempo de amar! 

▪ Duração do projeto: Novembro/ Dezembro 2019 
▪ Público alvo: 3 a 5 anos e 11 meses 
▪ Justificativa: A escola é um espaço social privilegiado na construção do 

conhecimento humano. É nessa instituição que os valores estão em evidência 
a todo momento e, por isso, às atividades foram voltadas à reflexão das sobre 
o sentido da amizade, do respeito e amor ao outro, em especial daquele que 
cuida.  

▪ Objetivo Geral: promover através de atividades lúdicas, musicais e de 
confraternização a fim enaltecer valores como solidariedade, respeito e amor.  

▪ Objetivos específicos: 
▪ Conhecer a simbologia e os significados do Natal; 
▪ Incentivar a prática de bondade e solidariedade; 
▪ Estimular a socialização; 

• Desenvolvimento: 

• Contação de histórias; 

• Músicas, vídeos e peças de teatro; 

• Confecção de enfeites e cartões de Natal; 

• Apresentação para Família; 

• Brincadeiras; 

• Recorte e colagem; 

• Escola aberta; 

• Oficina de artes; 

• Histórias relacionadas a amor e respeito; 

• Avaliação: Ao final do projeto, as professoras avaliarão se os objetivos 
foram atingidos, utilizando-se de registros, portifólio, fotos, 
observações…ao final do projeto, a coordenação pedagógica avaliará 
o desempenho de cada professora frente a execução do projeto, com o 
objetivo de propor metodologias e/ou reorientar a prática docente.  

 
Sobre avaliação da aprendizagem da criança, ela é feita em comparação a si 

mesma, de modo contínuo e sistemático, por meio de observações, registros, portifólio e 
análises das professoras com base no cotidiano das crianças na escola, sem efeito de 
promoção ou classificação.  



 
Essas observações e registros são feitos de modo contextualizados, a considerar 

os acontecimentos; o envolvimento das crianças nas atividades; as iniciativas; as 
interações entre as crianças de mesma idade ou de idades diferentes.  

A avaliação também serve como ferramenta para adaptação, reajuste, 
aperfeiçoamento da prática pedagógica, tendo como objetivo não apenas avaliar as 
potencialidades habilidades, necessidades e demandas das crianças, mas também uma 
forma de melhorar a forma de mediação/ intervenção e orientação do professor sobre suas 
metodologias e estratégias de práticas educativas.  

• O Grupo de Orações Esperança, elabora a cada trimestre um relatório 
a ser apresentado aos pais em reunião, contendo informações sobre o 
desempenho individual da criança, com informações referentes a seu 
potencial, necessidade, interesses, habilidades, autonomia e 
desenvolvimento (cognitivo, psicológico, emocional/afetivo, 
psicomotor, linguagem). 

Referência: 
Brasil. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Fundamental. 
Referencial curricular nacional para a educação infantil / Ministério da Educação e do 
Desporto, Secretaria de Educação Fundamental. — Brasília: MEC/SEF, 1998. 
BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. 
Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica / Ministério da Educação. 
Secretaria de Educação Básica. Diretoria de Currículos e Educação Integral. Brasília: MEC, 
SEB, DICEI, 2013. 

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular : Educação é a base. 

Disponível em: <http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_publicacao.pdf>. 

Acesso em: 23 mai. 2019. 
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NÃO HÁ NESTE ANO LETIVO, ATÉ O PRESENTE MOMENTO, CRIANÇAS COM 

NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS.  
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PLANO DE ENSINO INDIVIDUAL / 2019 

  

 PLANEJAMENTO ANUAL 2019 

PROFESSORA: WANDEVANE PEREIRA                                      AGRUPAMENTO: III-A 

  

A educação infantil é definida pelo Art.29 da Lei de Diretrizes e Bases – (Lei 

9394/96) como primeira etapa da educação básica, e tem como finalidade, o 

desenvolvimento integral da criança até os seis anos de idade, em seus aspectos 

físicos, psicológicos, intelectuais e sociais. 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_publicacao.pdf


 
A educação infantil representa a educação das crianças de 0 a 5 anos. Neste 

período são incentivadas aprenderem de forma lúdica através de jogos, 

musicalização, rodas de histórias e brincadeiras, atividades que estimulem sua 

imaginação de forma saudável e divertida. 

O cuidar e o educar é algo indispensável nessa fase da educação infantil. O 

aprendizado na educação infantil é de extrema importância para que a criança se 

desenvolva de maneira significativa, pois a criança deve receber todos os cuidados 

e a afetividade necessária para um bom desempenho. 

O brincar é de fato expressar-se, compreender-se, criar autonomia, é compreender 

e transformar o mundo à sua volta. 

 “É no brincar, e somente no brincar que o 

indivíduo, criança ou adulto, pode ser criativo 

e utilizar sua personalidade integral: e é 

somente sendo criativo que o indivíduo 

descobre o eu” (WINNICOTT, 1975:12) 

O agrupamento III A é formado por 26 crianças de ambos os sexos masculino e 

feminino, com faixa etárias de 3 e 2 meses à 6 e 10 meses, temos 12 meninas e 14 

meninos. A unidade integra crianças de vários bairros da cidade, e são atendidas 

em horário integral das 07:00 horas da manhã às 17:30 horas da tarde, as crianças 

realizam todas refeições necessárias na escola desde o café da manhã até o jantar, 

recebem uma alimentação equilibrada e acompanhada por uma nutricionista , 

pouquíssimas crianças frequentam à escola pela primeira vez.  

A equipe de educadoras do agrupamento III A é composta por uma professora, 4 

monitoras, sendo 1 fixa por mês, isso devido ao rodízio. Na escola contamos com 

o apoio de um diretor, uma coordenadora, uma secretária, duas cozinheiras e um 

zelador que cuida da higiene da escola. 

Os espaços da escola contamos com 3 salas ambientes, uma de raciocínio lógico, 

linguagem e artes, temos também uma brinquedoteca, um tanque de areia, um 

pátio, um espaço na lateral escola que chamamos de garagem, um refeitório para 

as crianças, um refeitório para os funcionários, uma cozinha, a sala de gestão, a 

secretária, 3 banheiros para as meninas, 2 banheiros para os meninos, e banheiro 

adaptado para cadeirantes, 2 banheiros para funcionários, lavanderia e salas que 

ficam no andar de cima que não são acessadas pelas crianças por não haver 

rampas e sim escadas. 

A listagem dos alunos foi elaborada pela equipe gestora, que pensaram no bem-

estar e confiança das crianças. Na turma do AGIII-A temos 14 meninos e 12 

meninas. A maioria das crianças comunicam-se de forma clara e objetiva, 

interagem uns com os outros, com as educadoras e demais funcionários o que é 

muito importante para o desenvolvimento social, afetivo, cognitivo e psicológico de 

cada uma. 

A rotina é bastante bem tranquila, começa com o acolhimento das crianças 

sentadas nas cadeiras junto à mesa com brinquedos variados, jogos ou livros, as 



 
quais elas escolhem para sentar-se, dependendo do comportamento é necessário 

que a educadora oriente a criança onde a criança deve sentar-se. Uma das 

monitoras recebe as crianças enquanto eu (professora) realizo os jogos e 

brincadeiras com os pequenos. 

 Às 7:30 é feita a primeira refeição das crianças que é o café da manhã, após 

iniciamos a nossa roda de conversa onde cantamos músicas, contamos histórias 

ilustrativas e vivências do cotidiano, conversamos sobre o comportamento e 

realizamos os combinados da turma, pois esse momento de ressaltar os 

combinados é de extrema importância, é então que é expostos as boas maneiras, 

o respeito com o próximo, a afetividade e principalmente pelo fato das crianças 

entrarem em conflitos uns com os outros. Quando acontecem os conflitos, é 

conversado com ambas as crianças procuramos saber qual a causa  e quem 

começou o conflito, deixamos claro que o comportamento não é adequado e que o 

colega não gostou da atitude de quem começou, no final da conversa as crianças 

são orientadas a pedir desculpas. 

De acordo com Paulo Freire (1989) “dialogar não é reduzir a opinião do outro e 

prevalecer sobre ela, não é falar para o outro, mas é falar com ele”.  

Meu papel enquanto professora é essencial em oportunizar, motivação, observação 

dos alunos. Como professora devo motivar meus alunos a pensar, questionar, a ter 

auto confiança, auto estima e autonomia para idealizar suas próprias ideias. É meu 

papel proporcionar um ambiente escolar onde a crianças se sintam seguras, 

confiantes e com vontade de explorar a própria imaginação e o mundo ao seu redor 

sem medo das frustrações que vierem pela frente. 

Tenho como dever realizar mediação entre a criança e o conhecimento, assim 

contribuindo não só para formação de caráter infantil como também a relação de 

amor, responsabilidades e valores. 

Como educadora e agente transformador é meu papel compreender melhor o 

mundo das crianças e assim facilitar o seu entendimento, trabalhando o lúdico e 

através do brincar abrir portas para o conhecimento e assim passa a ter outra visão 

do mundo para ela seja um adulto consciente e transformador. 

  

As atividades são realizadas através de registros, jogos, teatro, música dança 

filmes, passeios internos, atividades coletivas até culinária, todas as culinárias 

devem ser preparadas com os alimentos fornecidos pela escola. Todo trabalho é 

desenvolvido pelas crianças com o auxílio das educadoras que estimula autonomia 

necessária para sua liberdade de expressão. 

“A relação professor e aluno deve ser baseada em 

atividades e sinceridade, pois: Se um professor 

assume aulas para uma classe e crê que ela não 

aprenderá, então está certo e ela terá imensas 

dificuldades. Se ao invés disso, ele crê no 

desempenho da classe, ele conseguirá uma 



 
mudança, porque o cérebro humano é muito sensível 

a essa expectativa sobre o desempenho”. 

(ANTUNES, 1996:56) 

No momento das atividades pedagógicas crianças são divididas em grupos, em 

outros momentos todas permanecem juntas, dependo da atividade a ser realizada 

é trabalhado individualmente ou em determinada hora, brincadeira ou atividade elas 

são separadas pelo sexo. 

Nas atividades em grupos formamos cantinhos com variedades de jogos, peças de 

montagem, massinha de modelar, livros, brinquedos ou brincadeiras variadas para 

que as crianças não se cansem de uma só atividade, elas escolhem qual o próximo 

cantinho que deseja está naquele determinado momento. Para Vygotsky:  

“O aprendizado adequadamente organizado 

resulta em desenvolvimento mental e põe em 

movimento vários processos de 

desenvolvimento que, de outra forma, seriam 

impossíveis de acontecer.” 

As atividades são planejadas de acordo com o Projeto escolar e as semanas 

educativas. Para o ano de 2019 o tema gerador do projeto escolar é: “Quem canta 

seus males espanta” e em parceria serão desenvolvidos subtemas por bimestres, 

entre eles estão: 

·         Descobrir-se, é descobrir o mundo - Tem como objetivo criar 

condições para as crianças conhecerem, descobrirem, resignificarem novos 

sentimentos, valores, ideias, costumes e papeis sociais, possibilitando 

momentos individuais e coletivos para o conhecimento de si mesmo e do 

outro, propiciando a valorização de sua identidade e reconhecimento da 

importância do outro em sociedade, tendo em vista o desenvolvimento de 

sua autonomia de forma plena. 

·         Semeando valores - O objetivo dele é abordar o resgate dos valores já 

mundo infantil, o respeito, amor, paz, convivência, colaboração, 

honestidade, responsabilidade, solidariedade, humildade, preservação ao 

ambiente e patrimônio público, contribuindo assim para uma melhor 

qualidade de vida escolar, família e comunidade. 

·         Guardiões do meio ambiente – Despertar e sensibilizar as crianças 

sobre a importância da preservação do meio ambiente, identificando as 

situações que causam danos à natureza como: poluição, desmatamento, 

queimadas, extinção de animais e outros, estimulando diversos interesses 

pela fauna e flora e também enfatizar a problemática do lixo e a solução 

oferecida pela reciclagem. 

·         Arte de aprender brincando – Conhecer brincadeiras antigas, afim de 

resgatá-las do passado e torná-las parte do universo infantil atual, 

contribuindo para o desenvolvimento na educação infantil.  



 
·         É tempo de amar – Esse enfatiza o despertar nas crianças o verdadeiro 

sentido do natal, permeando com amor ao próximo, por meio de atividades 

alegres e espontâneas, valorizando um ambiente festivo, perceptivo, a 

solidariedade e o respeito. 

·         Sexta em cena - Ao longo do ano temos também o projeto sexta em 

cena, esse projeto tem como finalidade oportunizar as crianças a interação 

com todos os agrupamentos da unidade, através de teatros, peças 

musicais, todas as apresentações são realizadas juntamente com a 

professora e monitoras de cada agrupamento, essa convivência 

proporciona as crianças a se relacionarem e socializarem com crianças e 

adultos de forma prazerosa e divertida, aprendendo a respeitar o próximo 

de forma agradável. 

“O professor é mediador entre as crianças e os 

objetos de conhecimento, organizando e propiciando 

espaços e situações de aprendizagem que articulem 

os recursos e capacidades afetivas, emocionais, 

sociais e cognitivas de cada criança aos seus 

conhecimentos prévios e aos conteúdos referentes 

aos diferentes campos de conhecimento humano. Na 

instituição de educação infantil o professor constitui -

se, portanto, no parceiro mais experiente, por 

excelência, cuja função é propiciar e garantir um 

ambiente rico, prazeroso, saudável e não 

discriminatório de experiências educativas e sociais 

variadas.” 

  

A criança é um ser especial e cada uma delas tem suas particularidades ou seja, 

cada uma tem suas preferências, seu comportamento, facilidade ou dificuldade, 

seu tempo no desenvolvimento de falar, de andar de comer, de brincar e até de 

enxergar o mundo, pois cada uma tem a sua forma de pensar.  

Toda criança tem e deve ser tratada como criança, com respeito, deve receber 

cuidado, e precisam ser educadas de forma saudável. A criança deve ser amada e 

não maltratada. 

A avaliação é realizada a partir da observação, registro de atividades, produção de portfólio 

e por meio de um relatório. 

        A avaliação é uma atitude constante em todo trabalho planejado. É a constatação da 

correspondência entre a proposta de trabalho e sua consecução, tem por finalidade 

verificar a adequação do desenvolvimento da criança face aos objetivos propostos, 

levando-se em consideração as características da faixa etária. Essa avaliação tem ainda 

a finalidade desenvolver nas crianças todos os pré-requisitos necessários para o início de 

boa aprendizagem. 

        A observação sensível das crianças, em sua exploração constante do mundo a sua 

volta, é o que deve nortear o trabalho de avaliação em Educação Infantil. É um processo 



 
que exige atenção por parte dos professores, que devem, sobretudo, manifestar confiança 

nas possibilidades que as crianças apresentam. Devem compreender que o 

desenvolvimento individual ocorre em processo dialético, no qual as interações com todos 

os sujeitos (crianças e adultos) são decisivas. 
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PLANO DE ENSINO INDIVIDUAL/ 2019 

 PLANEJAMENTO ANUAL 2019 

PROFESSORA: CLÁUDIA DIAS GOMES DE SÁ             AGRUPAMENTO: III-B 

  

“Se a Educação não for provocativa, não constrói, não se cria, não se inventa, só 

se repete.”  

Mario Sérgio Cortella  

 A criança é um sujeito social e histórico que está inserido em uma sociedade na 

qual partilha de uma determinada cultura. É profundamente marcada pelo meio 

social em que se desenvolve, mas também contribui com ele (BRASIL,  1994a). A 

criança, assim, não é uma abstração, mas um ser produtor e produto da história e 

da cultura (FARIA, 1999). 

Parâmetro Nacionais de qualidade-Portal MEC- BSB/2017 

As ideias de Lev Semenovich Vygotsky apesar de terem sido escritas nos anos 20 

têm ainda hoje, grande importância para área de educação uma vez que sua visão 

sociointeracionista apoia-se na ideia de interação entre o homem e o meio ambiente 

e essa interação acarreta mudanças sobre o indivíduo, pois quando o homem 

modifica o ambiente por meio de seus comportamentos, essas modificações irão 

influenciar suas atitudes futuras (SOUZA, 2002). 

Portanto deverá ser levado em consideração a importância da intervenção do 

educador, que tem o papel de mediador do processo, provocando avanços que não 



 
ocorrerão espontaneamente. A criança, por meio da brincadeira, reproduz o 

discurso externo e o internaliza, construindo seu próprio pensamento.  

 A linguagem, segundo Vygotsky (1984), tem importante papel no desenvolvimento 

cognitivo da criança à medida que sistematiza suas experiências e ainda colabora 

na organização dos processos em andamento. 

  

De acordo com Vygotsky (1984, p. 97): 

 “A brincadeira cria para as crianças uma “zona de desenvolvimento proximal” que 

não é outra coisa senão a distância entre o nível atual de desenvolvimento, 

determinado pela capacidade de resolver independentemente um problema, e o 

nível atual de desenvolvimento potencial, determinado por meio da resolução de 

um problema sob a orientação de um adulto ou com a 

Colaboração de um companheiro mais capaz”.  As teorias das zonas de 

desenvolvimento são demonstradas da seguinte forma. 

Para Vygotsky (1999): 

 “Se ignoramos as necessidades da criança e os incentivos que são eficazes para 

colocá-la em ação, nunca seremos capazes de entender seu avanço de um estágio 

de desenvolvimento para outro, porque todo avanço está conectado com uma 

mudança mais acentuada nas motivações, tendências e incentivos”.  

Utilizando a linha de pensamento acima entendendo que cada criança é complexa 

e única, buscando atender as necessidades de cada uma delas na Educação 

Infantil de forma eficaz, afim de englobar os eixos linguagem oral, movimento, 

artes, matemática, música, natureza e sociedade serão trabalhado os seguinte 

projetos: 

Projeto Gerador “Quem Canta Seus Males Espanta”, a música na educação infantil 

passa pelas atividades musicais que oferecem inúmeras oportunidades para que a 

criança aprimore sua habilidade motora, aprenda a controlar seus músculos e 

mova-se com desenvoltura. 

A criança aos poucos vai formando sua identidade, percebendo-se diferente dos 

outros e ao mesmo tempo buscando integrar-se com os outros. A partir do momento 

em que a criança entra em contato com a música, seus conhecimentos se tornam 

mais amplos e este contato vai envolver também o aumento de sua sensibilidade e 

fazê-la descobrir o mundo a sua volta de forma prazerosa. 

Sua interação e relações sociais serão marcados através deste contato e sua 

cidadania será trabalhada através dos conceitos que são passados através das 

músicas. 

 A música na educação pode envolver outras áreas de conhecimento, através do 

desenvolvimento da autoestima a criança aprende a se aceitar com suas 

capacidades e limitações. A musicalização é uma ferramenta para ajudar os alunos 

a desenvolverem o universo que conjuga expressão de sentimentos, suas ideias, 



 
valores culturais e auxilia a comunicação do indivíduo com o mundo exterior e seu 

universo interior. 

O Projeto Descobrir-se é Descobrir o Mundo, priorizará os eixos identidade e 

autonomia, Natureza e Sociedade, Linguagem Oral, Movimento, artes, música, 

matemática. Buscará primeiramente ajudar a crianças a reconhecerem a 

importância de seu nome, da equipe que trabalha na escola e de seus familiares 

mais próximos, segundo passo será o reconhecimento de partes do seu corpo, sua 

idade, características físicas, seus gostos e habilidades.  O Projeto Semeando 

Valores buscará despertar na criança o prazer e comprometimento com valores 

ético, morais, bons costumes, respeito ao próximo, cooperação, responsabilidade, 

disciplina, honestidade, generosidade. Para isso utilizaremos de forma mais efetiva 

os eixos Natureza e Sociedade, Linguagem oral, música, artes. O Projeto 

Guardiões do Meio Ambiente privilegiará   os eixos Natureza e Sociedade, 

matemática. Visará destacar a importância de defender, explorar, o meio ambiente 

com curiosidade, como ser integrante, dependente, transformador e acima de tudo, 

que tenha atitudes conscientes com os elementos da natureza. O Projeto A Arte de 

Aprender Brincando privilegiará todos os eixos propostos. Terá como foco principal 

as brincadeiras, também o resgate as tradições que estão se perdendo e que são 

muito importantes para manter a identidade infantil com aprendizagem natural. 

Dessa forma visamos a formação de cada futuro adulto e consequentemente a 

construção de nossa cultura. Projeto É Tempo de Amar buscará mostrar a escola 

como um espaço social privilegiado na construção do conhecimento humano e os 

valores como: amizade, afetividade, respeito, e 

essencialmente o amor. Mostrar a importância do Natal e seu verdadeiro sentido. 

Priorizará os eixos Natureza e Sociedade, Artes, Música, Movimento, Linguagem 

Oral.    

 Projeto Paralelo- Mascote priorizará desenvolver a identidade e autonomia, assim 

como a responsabilidade e afetividade. Também buscará estreitar as relações 

familiares com a presença do mascote na casa. As crianças participarão de todas 

as etapas desde projeto desde o nascimento do mascote, escolha do nome, 

combinados de cuidados referente ao mesmo tudo feito de forma lúdica, prazerosa, 

e significativa. 

Sacola Viajante possibilitará que cada criança, uma por vez, leve para casa uma 

bolsa com um livro infantil e um caderno de desenho com giz e lápis de cor, no qual 

depois de ser feita a leitura da história entre pais e filhos será e laborado uma 

ilustração sobre o que foi lido de acordo com o que a criança percebeu através da 

história.  Sexta em Cena usar o teatro para fazer com que as crianças se 

socializem, tornem-se desinibida, decorem falas, cantem entre outras coisas que 

possam trazer benefícios para construção de sua formação, como forma de 

expressão humana, ajudando a desenvolver potencialidades, preparando-as para 

a vida. Hino Nacional, Patriotismo é o sentimento de orgulho, amor, devolução e 

devoção à pátria, aos seus símbolos (bandeira, hino, brasão, mitos, riquezas 

naturais e patrimônios material e imaterial, dentre outros) e ao seu povo. É razão 

do amor dos que querem servir o seu país e ser solidários com os seus 



 
compatriotas. Falar de educação envolve patriotismo é por isso que na Educação 

Infantil da nossa escola cantamos o hino nacional usando a bandeira e explicando 

o significado das cores. As crianças estão numa idade de grande desenvolvimento, 

faz  parte saber a importância do hino, da bandeira é fundamental para formação 

de cada um como compatriota, além de ser uma maneira de aprender partes 

básicas da cultura do nosso País. Meu brinquedo Favorito é o dia em que a criança 

traz para escola seu brinquedo predileto. Proporcionamos para ela locais especiais 

par brincar com liberdade e criatividade, também orientamos os cuidados que 

devem ter com o objeto e estimulamos o compartilhamento afim de tirar a criança 

do egocentrismo e trazê-la para o socialismo. Higiene e saúde ser saudável é 

estabelecer bons hábitos e compreender que o nosso corpo merece um carinho 

especial, e que esse tratamento nos traz benefícios por esse motivo também 

educamos para a saúde e para a higiene, de forma contextualizada e  sistemática, 

afim de contribuir de forma decisiva na formação de cidadãos capazes de atuar em 

favor da melhoria dos níveis de saúde pessoal e da coletividade. 

A Educação Infantil foi, por muito tempo, vista como apenas um local específico 

para cuidado de crianças pequenas, não se levando em conta o caráter 

pedagógico. Com a evolução das políticas educacionais (ainda que lentas e 

engatinhando), através das novas descobertas sobre o desenvolvimento infantil, o 

educar se tornou tão importante quanto o cuidar. 

Mas como educar, ensinar conteúdos na Educação Infantil, com crianças tão 

pequenas? A criança deve ser vista na sua totalidade. Devemos respeitar o ritmo 

de cada uma, bem como sua história e cultura em que está inserida.  

Nessa fase aprende-se de forma lúdica, através de brincadeiras e atividades que 

explorem a socialização das crianças. É importante que aprendam sobre respeito, 

confiança e aceitação, desde muito pequenos.  O professor é um mediador do 

conhecimento, que auxilia a criança nesse processo de experimentação do mundo. 

O contato com novos ambientes, diferentes crianças, regras, é essencial para o 

desenvolvimento infantil. 

Porém, esse processo não se finda na escola. A família tem papel essencial, pois 

deve dar continuidade ao trabalho desenvolvido pelo professor, orientando em 

atividades “para casa”, e estando sempre presen te na comunidade escolar. 

Cabe ao professor cuidar da organização e do tempo na escola, de modo a desafiar 

a iniciativa da criança, considerando e respeitando a faixa etária de cada 

agrupamento, as necessidades e interesses do grupo, as possibilidades de 

interação com os colegas e os espaços físicos de que dispõe. A turma pertence ao 

Agrupamento III, com 26 matriculados, sendo crianças de 3 a 5 anos, 12 do sexo 

feminino e 14 do sexo masculino, tendo em vista que trabalhamos com 

agrupamentos, ou seja com crianças de diferentes idades, procuramos dar mais 

auxílio as crianças menores e estimular os colegas maiores a ajudarem os mais 

novos. A média de presença é 83% da turma todos os dias. 

O perfil da turma é bem criativa, curiosa, alegre, eufóricos, pouquíssimos não 

atendem combinados, atenciosos, respeitosos na maioria.  



 
 A rotina da sala é pré-estabelecida, assim todos estão acostumados com os 

afazeres do dia, toda programação e planejamento são feitas entregues ao 

orientador e revisados semanalmente levando em consideração o Projeto 

Pedagógico da Escola, o Planejamento Anual da turma as necessidades e 

interesses.  

 Nem todos os temas privilegiam o raciocínio lógico e a coordenação motora mais 

atentas a esses acontecimentos usamos a chamada,  a contagem dos meninos e 

das meninas, o calendário, o lugar de sentar numerados na roda da conversa,   o 

número de letras no nome, a divisão de  tamanho pequeno, grande e 

igual  cantadas na música como : “Dois patinhos na Lagoa”, a utilização de objetos 

como lápis, na medição da sala com as crianças deitadas, nos circuitos, pulação 

de corda e elástico, lançamento de bola, passa cordão como se fosse agulha em 

buracos feitos com furador em formatos específicos ( frutas, casa...), em jogos 

corrida com obstáculos em fim usados todo e qualquer recursos para falar de forma 

efetiva de todos os eixos.  

Para que cada atividade aconteça utilizamos vários ambientes como pátio, 

brinquedoteca, biblioteca, sala de linguagem, sala de artes, sala de raciocínio 

lógico, refeitório entre outros. Usamos várias conteúdos procedimentais 

como:  músicas; roda da conversa; caixa mágica; cantinho da leitura; circuitos; 

jogos; brincadeiras; culinárias; filmes; vídeos; apresentações teatrais e musicais; 

fantoches, atividades coletivas e individuais de pinturas, colagem, recortes, 

encaixes; dinâmicas, interpretação e recontagem de histórias.  

Um dos momentos principais é a roda da conversa, nela sempre dialogamos sobre 

os combinados, acontecimentos da rotina do dia, novidades que as crianças e a 

equipe queira contar, músicas, leituras, agradecimentos entre outras.  

O processo de avaliação será feito continuamente através da observação e do 

registro, de acordo com a lei de Diretrizes e Bases (LDB, 1998, artigo 31), na 

Educação Infantil a avaliação da criança deve ser feita mediante acompanhamento 

e registro de desenvolvimento da criança, sem o objetivo de promover ou 

classificar.  

“Descobrir-se é descobrir o mundo” A identidade é uma construção, e a base, 

fundamental para as estruturas e pilares de sustentação, construída na infância. 

Logo, oferecer uma boa base para os pilares e estruturas é fundamental. Ter 

consciência de si, de sua importância, seus gostos, sentimentos, origens, laços, 

cultura, nacionalidade, são coisas vitais para o desenvolvimento de uma identidade 

cidadã, bem resolvida e responsável. Ajudaremos criar condições para as 

crianças   conhecerem, descobrirem, ressignificarem novos sentimentos, valores, 

origem, ideias, costumes e papeis sociais. 

No texto das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil a 

construção, veiculação e apropriação de valores competentes para a formação 

integral da criança deverá fazer parte da proposta curricular.  



 
“Semeando Valores” Os valores são alicerces da humanidade eles fazem prosperar 

os grupos sociais. Sabendo disto quanto maior a quantidade de ferramentas 

disponibilizadas em sala de aula norteando a cooperação, respeito, 

responsabilidade, disciplina, honestidade entre outra, maior será o resultado na 

formação de uma identidade. 

“Guardiões do Meio Ambiente” neste projeto temos como objetivo despertar nas 

crianças valores éticos que são importantes para o mundo, a sensibilidade, 

sentimentos, responsabilidade e a preservação do meio ambiente pois a  Educação 

Ambiental tem que ser tratada como algo cotidiano das nossas crianças fazendo 

parte de suas vidas. 

“A Arte De Aprender Brincando” A ludicidade na escola e na vida é uma arma 

poderosa e eficaz para aprendizagem. Na Educação Infantil figura uma 

oportunidade essencial de trabalhar a cultura corporal , movimento, expressão, 

interação, socialização...Brincando a criança consegue expressar o seu mundo 

interior e assim construir a arte de aprender. Estimular a socialização; despertar o 

interesse e criatividade pela arte; proporcionar momentos de alegria na 

aprendizagem proposta; treinar habilidade como senso perceptivo e competitivo; 

valorizar o hábito de brincar como forma de desenvolver princípios de 

solidariedade, companheirismo, parceria, desenvolvimento físico, cognitivo e 

motor; 

“Tempo de Amar” A escola é um espaço social privilegiado na construção do 

conhecimento humano, é nessa instituição que os valores estão em evidência a 

todo momento por isso planejamos atividades para refletirmos junto com as 

crianças e descobrindo amizade, respeito e o essencial o “Amor”. O importante é 

cultivar a afetividade que acompanha o sentimento de amor ao próximo.  

“Sacola Viajante” Consiste no empréstimo dos livros de sala de aula para que a 

criança realize sua leitura em casa junto com a família. Tudo isso se torna mais 

prazeroso quando ouvidas no aconchego da presença do pai, mãe, ou de quem 

cuida das crianças. 

“Mascote” o mascote é uma estratégia desenvolvida em parceria com as famílias 

para ensinar valores que ajudam na formação e educação de crianças. O mascote 

é mais um recurso para desenvolver boas maneiras, questões de gênero, questões 

da vida sócio familiar e virtudes como coragem, honestidade, respeito, 

companheirismo, ou seja, assuntos sérios, mas que ainda são abstratos para a 

criança. “Meu Brinquedo Favorito” neste dia a criança escolhe um brinquedo de sua 

preferência e traz em casa, acontece todas às sextas-feiras e ela pode brincar e 

compartilhar com os colegas. 

“Sexta em Cena” duas vezes no mês, teremos apresentações teatrais e/ou musicais 

das crianças e equipe pedagógica para todas as turmas reunidas no pátio da 

Unidade de Ensino, que visa proporcionar desenvolvimento social.  



 
“Hino” duas vezes no mês, teremos no pátio apresentação do hino Nacional 

Brasileiro, a fim de despertar o amor à Pátria e sensibilidade dos valores cívicos e 

morais.    

“Higiene e Saúde” usamos a roda da conversa com simulações de banho, 

escovação, os momentos de refeição, a utilização dos sanitários, escovação, a 

troca de roupa, para trabalharmos de forma lúdica ou prática as noções de  higiene 

e consequentemente saúde. 
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 PLANEJAMENTO ANUAL 2019 

PROFESSORA: SIMONE MENDES                                AGRUPAMENTO: III-C 

  

“A infância é o tempo de maior criatividade na vida de um ser humano”  

(Jean Piaget) 

  

    As crianças aprendem a construir sua cultura lúdica brincando. Toda cultura é 

processo de relações, interações e transformações. É necessário que o profissional 

que atua diretamente com a criança pequena tenha conhecimento sobre a “cultura 

lúdica”, torna-se importante pensar a ação educativa em sua dinâmica, esta 



 
situação exige um grupo de adultos, pais; professores, gestores e profissionais 

atualizados e atentos às suas opções, escolhas e decisões. 

  

“Educar as crianças e não será preciso castigar os homens” (Pitágoras). 

  

   Conforme debatido em estudo sobre o que abordar durante o ano letivo, foi dada 

a importância de projetos para o desenvolvimento da criança, englobando 

linguagem oral, movimento, artes, matemática, música e natureza e sociedade.  

  

  

                                             Primeiro Projeto= (Fevereiro/Março) 

  

“Quem canta os males espantam” 

   Priorizará o eixo da música, socialização, linguagem oral, resgatar a cultura 

brasileira através da musicalidade, estimular a descoberta da identidade, sal 

importância em seu meio social. Criar condições para as crianças conhecerem, 

descobrirem, resignarem novos sentimentos, valores, ideias, costumes e papéis 

sociais, possibilitando o conhecimento do seu eu e do outro, desenvolvimento de 

sua autonomia. 

 Segundo Projeto- (Abril /Maio) 

“Semeando valores” 

   Priorizará os eixos de linguagem oral, natureza e sociedade. 

   Expor valores da boa convivência em sociedade, o valor da família, seu primeiro 

contato social, comportamento que nasce na escola e segue para à vida. Resgatar 

em nossas crianças valores com respeito, amor, paz, convivência, perdão, 

desculpa entre outros. 

 Terceiro Projeto = (Junho/Agosto) 

“Guardiões do Meio Ambiente” 

   Priorizará o eixo natureza e sociedade, buscará inserir a criança a realidade de 

seu meio, a importância da preservação, cuidado, adquirir conhecimento em seu 

habitat. Trabalhando também a alimentação que a natureza nos fornece, como si 

alimentar adequadamente. Conscientizar a preservação do meio ambiente, 

instruindo meios de solucionar os problemas do meio ambiente como: reciclagem, 

reflorestamento, queimadas, tornando esses assuntos debatíeis em sala.  

   

Quarto Projeto=(Setembro/Outubro) 

“A Arte de Aprender Brincando” 



 
   Envolverá todos os eixos estabelecidos para a educação infantil: linguagem oral, 

movimento, artes, música, matemática, natureza e sociedade. 

   É um campo amplo e muito vasto para trabalhar com as crianças, com a 

brincadeira se torna um canal para todos os eixos. O profissional conduz de forma 

lúdica a aprendizagem. Conhecer brincadeiras antigas, a fim de resgatá-las do 

passado e torná-las parte do universo infantil atual, contribuindo para o 

desenvolvimento na Educação Infantil. 

  

Quinto Projeto= (Novembro/Dezembro) 

“Tempo de Amar” 

  Priorizará o eixo de música, natureza e sociedade, artes e movimento.  

   Enaltecer os valores de fraternidade, amor, respeito ao próximo. Usar esses 

valores para o dia-dia, finalizar o ano letivo através desse tema, envolvendo toda a 

instituição, englobando as crianças com a confecção da ornamentação da escola, 

ensaios musicais de apresentação de fim de ano. Explorando a lado artístico e 

lúdica doa alunos. 

  

Paralelamente aos projetos elaborados, reforçamos nossas metas com o auxílios 

de outros projetos como o: Projeto Mascote- cada sala com um bicho que 

representa seu mascote, AGIII C foi escolhido o urso. 

     É um projeto que estimula pais e filhos passarem momentos juntos, fazendo 

leitura, estimulando o diálogo entre os mesmos. É uma atividade de leitura, est imula 

o lúdico, onde as crianças podem expor aos pais o que aprendem em sala de aula. 

É confeccionado uma bolsa e intitulada como ‘mala viajante’, contém dentro dessa 

mala: 

- 01 livro sobre o mascote; 

-01 livro sobre as curiosidades do animal; 

-01 bicho de pelúcia (urso); 

-01 caderno para os pais relatar como foi a passagem da mala viajante em sua 

casa. 

   Cada criança fica incumbida de apresentar para sua família, a mala sai na sexta 

e retorna na segunda, seguindo uma ordem de comportamento de cada criança na 

sala de aula. 

    Projeto sacola viajante=esse projeto consiste no empréstimo de livros de sala de 

aula, a criança terá o prazer de levar essa sacola para junto de sua família, onde 

ela será incentivada por seus familiares, iniciando a sua jornada rumo a 

alfabetização; descobrindo um universo de possibilidades imaginárias. Nessa 

sacola haverá um livro, um caderno de desenho caixa de lápis e giz de cera; tudo 



 
para que ela possa registrar a história por meio de desenho no momento em que a 

sacola viajante esteve em sua casa. 

   

   Sexta em cena: esse projeto estimula a criatividade de cada profissional, pois 

nesse projeto as crianças participarão a cada 15 dias, apresentando um teatro, de 

acordo com o projeto do mês. 

   Hino Nacional: também realizado a cada 15 dias. Disciplinar a criança na hora do 

hino e resgatar o respeito ao Hino nacional. 

Paralelamente à esses projetos, temos o projeto da higiene bucal, onde 

trabalhamos esse tema o ano todo, ensinando o passo a passo da escovação, a 

conscientização das cáries e mal hálito, a escovação é feita todos os dias após o 

almoço, a professora de cada turma os orienta corretamente, para obter a boa 

escovação. Usamos como meio de ilustrar esse assunto, vídeos, teatro, agindo 

pessoalmente com a escova em crianças que apresentam dificuldade na 

escovação. O dia do brinquedo favorito é realizado toda sexta-feira, com o intuito 

de entreter e avaliar o comportamento de cada aluno com seu brinquedo.  

  

    Ao contrário do conhecimento espontâneo, o que se aprende na escola é (ou 

deveria ser) hierarquicamente sistematizado e exige para ser compreendido, que 

seja intencionalmente trabalhado num processo de interação professor/aluno. Mas 

insistimos: tal aprendizagem só irá ocorrer se quem ensina souber conduzir o 

processo na direção desejada, o que implica reconstrução do saber.  

                                                                        Vygotsky (1987, apud Moysés, 

1994, pg25) 

  

   O planejamento é feito semanalmente, seguindo as pautas do projeto do mês, as 

necessidades de cada agrupamento, o AGIII C é uma sala mista, com 11 meninos 

e 12 meninas, crianças entre 06à 04 anos. A maioria desses alunos já pertencia a 

essa mesma instituição, o que auxilia no perfil da sala, que é muito tranquila, pois 

a maioria já estão inseridas nas regras e rotina da escola. Usamos todos os 

ambientes disponíveis para ampliar o conhecimento nas crianças. Nessa instituição 

temos a sala de artes, sala de linguagem e sala do raciocínio lógico; dois dias da 

semana trocamos de sala; fazendo que os alunos vivenciem cada ambiente, e que 

cada ambiente possa enriquecer a construção do conhecimento. A turma AG III C, 

tem sua base na sala de artes, nas quartas frequenta a sala de linguagem e nas 

quintas a sala do raciocínio lógico. A elaboração do semanário leva em conta os 

ambientes da salas, pois facilita os assuntos à serem desenvolvidos. Na sala de 

linguagem gosto de realizar fantoches, palavras cantadas e leitura, pois o ambiente 

é propício. Na sala de raciocínio realizo várias atividades lúdicas com tabuleiros e 

jogos que a sala possui; dessa forma todos os campos de conhecimento proposto 

pelo projeto são alcançados. Em todos os ambientes são explorados materiais 



 
reutilizados, revistas e colagem; tudo contribui para exploração de mais 

conhecimento. 

   Observamos o aprendizado das crianças em dois tipos de atividades: individual 

e coletivo. Quando é feita individualmente, o material fornecido para a realização 

da atividade é para cada criança, onde analisamos sua coordenação motora, 

capacidade de compreensão do que lhe foi pedido. A atividade coletiva é feita por 

todos no mesmo material, coordenado pelo professor para que todos possam 

interagir, analisamos a capacidade de interagir em grupo, cooperação e 

companheirismo. Um recurso que analisa muito o nível de cada criança é a roda da 

conversa; depois de toda rotina estar estabilizada, a roda é o primeiro momento do 

dia que avaliamos como está o desenvolvimento intelectual; fala e interação. Nesse 

momento é de grande valia para o professor, estabelecer parâmetros de 

aprendizagem e repensar em que outra forma pode explorar mais em suas 

atividades. 

   A turma do AGIII C é formada por meninos e meninas, com idades de 04 e 06 

anos, mas a maioria dessa turma está concentrada os de menor idade, na qua l as 

atividades pedagógicas está muito voltada na coordenação motora, e muita 

reprodução de histórias contadas pelos mesmos, para que possa ser analisado sua 

fala. É uma turma muito produtiva, e as atividades estão sempre sendo elaboradas 

de acordo com o progresso que estão atingindo. 

  Os poucos alunos que apresentam alguma dificuldade extra são comunicados à 

coordenadora, na qual a mesma apresenta ideias pedagógicas para que possa 

alcançar com mais efetividade o propósito, ou em casos mais sérios à serem 

encaminhados a fonoaudiólogo ou psicólogo, dependendo da dificuldade de cada 

um. 

Há todo momento as crianças são avaliadas e assistidas, mesmo em momentos 

recreativos são recolhidas centenas de informações; pois em cada ambiente 

escolar elas podem si comportar de maneiras diferentes, e também com o grupo 

em que ela está fazendo parte daquele momento. Temos a brinquedoteca, que é 

uma grande sala composta por livros e brinquedos, há uma infinidade de 

brinquedos de ótima qualidade, livros diversificados, ilustrativos e histórias 

clássicas do mundo infantil. Nesse momento a criança é livre para escolher seu 

brinquedo, é nessa hora que entre eles si classificam o s grupinhos, que tipo de 

brinquedo escolheu, com quem dividiu ou com quem entrou em conflito por caus a 

do brinquedo, o professor é um intermediador nesse momento e estimulador para 

eles possam criar novas brincadeiras. O momento dos livros já é mais monitorado 

e influenciado pelo professor, pois as crianças necessitam ter cuidado ao foliar os 

livros, ensinar desde já o cuidado com os materiais da escola, criar junto com eles 

a leitura por ilustrações e ouvir o momento criativo de cada um. 

O pátio é um local aberto, ótimo para promover gincanas, instigar a competição é 

uma excelente forma de avaliar como a criança age em grupo; neste local também 

utilizamos brinquedos da escola, que há em grande quantidade guardada em 

baldes, separados dos que estão na brinquedoteca ou deixamos para brincar com 



 
seu brinquedo favorito, onde os pais já estão conscientes que toda sexta é o dia do 

brinquedo, a criança leva para escola um brinquedo seu e vai brincar com outro 

amigo que também trouxe um brinquedo de casa; é totalmente diferente o 

comportamento desse dia com os demais momentos recreativos, pois nesse 

momento observaremos si ela divide o seu brinquedo, se ela só quer os brinquedos 

dos outros, si ela guarda seu brinquedo para ninguém pegar..., é uma infinidades 

de comportamentos visualizados nesse momento, o propósito para essa atividade 

é que as crianças saibam repartir e cuidar do seu brinquedo e de seus amigos. 

   O tanque de areia é o momento que a turma do AGIII C mais gosta, pois o lúdico 

é extremamente aguçado, imaginar que está em uma praia ou imaginar construindo 

um prédio... é um momento de grande empolgação, contudo é necessário sempre 

estar cuidando do ambiente, pois areia requer cuidado de higienização tanto para 

as crianças quanto no espaço ambiente. 

 A garagem é um espaço que as crianças brincam d mesma forma que o pátio, mas 

fica um pouco mais longe do refeitório, ótimo momento para avaliar como si 

comportam em fila, como põem em prática todos os combinados que são lidos 

através de ilustrações na sala. 
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42. 4.12.1 

O plano individual de ensino/trabalho do Professor  

43. 4.12.2 

O plano individual de ensino/trabalho do Professor Pedagogo de Educação Especial  

Não se aplica  


