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1 - Objeto da parceria

Objeto de Parceria

 

 Desenvolvimento da celebração do objeto de execução de atividades de atendimento educacional as crianças de 03 a 05 anos e 11(meses) de idade,
matriculadas na Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica em complementação à Rede Municipal de Ensino do Município de Campinas, na
Unidade Educacional: Centro de Educação Infantil - CEI Bem Querer João Batista Nardi Neto, localizado á Rua  Rafael de Paula Oliveira,93 - Jardim Stella - 
Campinas /SP.
 
 As atividades educacionais objeto deste, devem observar as especificidades do público atendido nos seus aspectos físicos, emocional, afetivo,
cognitivo, linguístico e social, de acordo com a legislação pertinente em especial a LDBEN, Diretrizes Nacionais Gerais da Educação Básica,
Base Nacional Comum Curricular e Municipais, (Diretrizes curriculares, Cadernos Temáticos e demais documentos da Secretaria Municipal de
Educação).

 A Unidade Escolar atenderá 180 crianças, divididos nos seguintes agrupamentos:

                                                                               CRIANÇAS ATENDIDAS PELA PARCERIA   

Turma Turno Proposta Atend. Matrículas Ativas

  AGRUPAMENTO III A MANHA 30 28

  AGRUPAMENTO III B MANHA 30 27

  AGRUPAMENTO III C MANHA 30 28

  AGRUPAMENTO III D TARDE 30 30

  AGRUPAMENTO III E TARDE 30 30

  AGRUPAMENTO III F TARDE 30 30

 

 O prazo previsto de execução e serviço, será a partir de 02/03/2020 e estender-se-á até o dia 01/03/2021, podendo ser prorrogado por 60 meses. 
 

 

2 - Caracterização e organização pedagógica

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

Tipo do
Ato

Descrição do
Tipo do Ato

Data do
Ato

Nº do
Ato Descrição Complementar

LEI DENOMINAÇÃO 11/05/2017 15.420 LEI PUBLICADA NO DOM EM 11/05/2017
PORTARIA AUTORIZAÇÃO 10/03/2020 SME

Nº 018
AUTORIZAÇÃO - PORTARIA SME 018/20 - PUBLICADA
11/03/2020.

PORTARIA OUTROS 10/03/2020
NAED
SUL
007

REGIMENTO ESCOLAR - PORTARIA NAED SUL Nº 007/20 -
PUBLICADA DOM 11/03/2020.

DECRETO DENOMINAÇÃO 22/10/2020 21128
CRIA E DENOMINA CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI,
ALTERA O DECRETO N 17308, DE 07 DE ABRIL DE 2011 E
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DISPÕE SOBRE A DENOMINAÇÃO DE CENTROS DE EDUCAÇÃO
INFANTIL - CEIS.

Tipo do
Ato

Descrição do
Tipo do Ato

Data do
Ato

Nº do
Ato Descrição Complementar

 

2.2 - Horário de funcionamento

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

Horário de Atendimento dos Turnos:

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

 

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

Centro de educação Infantil - CEI Bem Querer João Batista Nardi Neto

Endereço: Avenida Rafael de Paula Oliveira N º 93 – Bairro: Jardim Stella

Município:  Campinas – Estado: São Paulo - SP

CEP: 13051-405

Fone: (19) 3227.0431

Endereço Eletrônico e-mail: cei.batistaneto@educa.campinas.sp.gov.br

Centro de custo: E-0210 
 

 

 Nardi Neto, recebeu o nome do professor de Educação Física João Batista Nardi Neto. Esse, formado em Pedagogia e Educação
Física, atuou nas redes de ensinos municipais, particulares e estaduais do Município de Campinas. Terminou sua carreira na Escola
Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Edson Luís Lima Souto, no bairro San Martin. Também, foi vice-diretor em outras unidades
da rede municipal. Aposentou-se em 2011 e faleceu nove dias após sua aposentadoria. Era casado com Fátima e pai de Vitor e
Gabriel. 

 

 A escola localiza-se na Região Sul, no Município de Campinas, no Bairro Jardim Stella.

 

Sua estrutura predial, conta com três salas de aula, cozinha, refeitório, banheiros, área de lazer (parque) e sala administrativa.

 

 Na escola, são atendidas crianças com idade entre 3 anos e meio a 5 anos e 11 meses, as quais são moradoras dos bairros
Jardim Marisa, Campo Belo, Itaguaçu, Jardim Campituba e Cidade Singer, entre outros próximo ao Aeroporto de Viracopos. Elas
estudam em período parcial (manhã ou tarde) e são transportadas até a escola por meio de ônibus oferecido pela
Prefeitura Municipal de Campinas. 
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 Segundo as informações da coordenação do SUL/ Parque Itália, Sra. Maria Margarida da Silva, via telefone no dia, 15/01/2020,
podemos olhar para o Jardim Stella de duas maneiras distintas: como parte integrante do Jardim Icaraí ou como um pequeno bairro
constituído de apenas oito ruas. A mesma relatou também que, há pouca procura pelo DAS (Distrito de Assistência Social), pelos
moradores do entorno da escola e os bairros próximos e que, no Bairro Jardim Stella, não há violências.

 

Se considerarmos a área composta pelos pequenos bairros que compõem o Jardim Stella (Jardim Icaraí, Residencial Carvalho de
Moura e Jardim Noêmia), existem características de vulnerabilidade social e infraestrutura básica ainda necessitando de melhorias; se
considerarmos somente o Jardim Stela, teremos uma realidade bem distinta do entorno, pois a área possui infraestrutura muito
organizada, como rede de água e esgoto, energia elétrica, telefonia, coleta de lixo, transporte coletivo (Linhas 431 e 432/ Transurc) e
o asfaltamento de ruas e avenidas.

 

Nessa mesma região existem várias escolas em funcionamento: Escola Estadual de Ensino Fundamental Jardim Icaraí, Centro de
educação Infantil - CEI Maria Isabel Baltar Rodrigues do Nascimento, Centro de educação Infantil -CEI Bem Querer Francisco Amaral,
(Gleba B); Obra Social Dom Bosco (Gleba B).

 

Essa região é composta por uma população de trabalhadores de classe média baixa.

 

O entorno do CEI João Batista Nardi Neto, possui atualmente oito igrejas evangélicas e uma igreja católica, um Centro/Posto de
Saúde, denominado Residencial Carvalho de Moura, mais próximo que se localiza no Parque Residencial Carvalho de Moura, que
realiza o atendimento básico de especialidades pré-agendado, pois as urgências e emergências precisam ser encaminhadas ao
Hospital Mário Gatti. O Centro de Saúde Carvalho de Moura, atende a população do Jardim do Lago, Jardim do Lago II, Jardim Icaraí,
Fazenda Taubaté, Jardim Nova Califórnia, Sítio Paraíso, Jardim Stella, Jardim Noemia, Carvalho de Moura, Jardim Conceição, Sete
Quedas, Jardim Irajá, Jardim Iraci, Jardim Nossa Senhora de Lourdes, Saltinho, Parque Centenário, Pedra Branca, Birizeiro, Três Vendas
e Reforma Agrária.
 

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

Sala Prédio Período Série

Horário
de
 

Ocupação

Turma

Recursos

Físicos e
   Materiais    

Metragem Capacidade Matriculados

1

MANHÃ das 07h às
11h A

  mesas sextavadas,
cadeiras

 mesa de professor,
armário, estantes,
livros de histórias,
jogos e brinquedos

pedagógicos. 

35.00 30 28

TARDE das 13h às
17h D

mesas sextavadas,
cadeiras

 mesa de professor,
armário, estantes,
livros de histórias,
jogos e brinquedos

pedagógicos.

35.00 30 30
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2
1

MANHÃ

AGRUPAMENTO
III

das 7h às
11h B

mesas sextavadas,
cadeiras

 mesa de professor,
armário, estantes,
livros de histórias,
jogos e brinquedos

pedagógicos.

35.00 30 27

TARDE das 13h às
17h E

mesas sextavadas,
cadeiras

 mesa de professor,
armário, estantes,
livros de histórias,
jogos e brinquedos

pedagógicos. 

35.00 30 30

3

MANHÃ das 7h às
11h C

mesas sextavadas,
cadeiras

 mesa de professor,
armário, estantes,
livros de histórias,
jogos e brinquedos

pedagógicos.
TV, DVD e

computador. 

35.00 30 28

TARDE das 13h às
17h F

mesas sextavadas,
cadeiras

 mesa de professor,
armário, estantes,
livros de histórias,
jogos e brinquedos
pedagógicos. TV,

DVD e computador. 

35.00 31 31

 

2.5 - Quadro dos profissionais que atuam no CEI, especificando função, jornada,
horário de trabalho e de formação

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

 A Equipe Gestora da Unidade Educacional constituída pelo diretor educacional e pelo orientador pedagógico, atua de forma integrada,
respeitadas as especificidades de cada cargo, na organização e na gestão democrática da Unidade Educacional.

 

 

 

NOME
HORÁRIO

DE
TRABALHO

HORÁRIO
DE

ALMOÇO

HORÁRIO

DE

REUNIÃO

 DE

TRABALHO

CONJUNTO

FUNÇÃO
CARGA

HORÁRIA
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 Juliana
Guarnieri

das 8h12

as 18h

Seg, ter,
qua e sex

das

12h00 as
13h00

e 5ª feira
das 

 13h00 às
14h00

5ª feira
das 

 11h00 às
13h00

 Diretora
Educacional

       44h

Adriana
Maria da
Cunha
Alves

das 7h

as 17h48

Seg, ter,
qua e sex

das 10h00
as 12h00

e 5ª feira
das 

 13h00 às
15h00

5ª feira
das 

 11h00 às
13h00

Orientadora
Pedagógica

44h

 

 
 
São responsabilidades do 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
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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;

· Realizar outras atividades correlatas com a função;

São responsabilidades do orientador pedagógico:

 

· 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;
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· 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
corresponsabilidade, 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 autoestima, 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;

· Abrir e fechar a unidade;

· Exercer atividades designadas pelo diretor da unidade escolar.

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

 

2.5.2 - De professores

Em virtude da situação vivida em âmbito mundial em função do ataque do Corona Vírus, foi necessário a adoção do isolamento social
para barrar o crescimento de mortes por pessoas infestadas pelo vírus.

Especificamente em Campinas, essa ação ocorreu no final do mês de Março, quando a nova equipe de gestão assumiu a Unidade
Escolar CEI João Batista Nardi Neto e por esse motivo nosso quadro de funcionário está incompleto.

Atualmente trabalhamos com um número reduzido de colaboradores e havendo mudança no cenário atual, retomaremos as
contratações para continuar oferecer um melhor atendimento às crianças.

 
 
  

 

Prefeitura Municipal de Campinas
Secretaria Municipal de Educação

http://pponlinesme.campinas.sp.gov.br
16/07/2021 16:01:31   Página 10 de 156



 

SEQ. FUNÇÃO NOME
FORMAÇÃO

NECESSÁRIA

CARGA
HORÁRIA

MENSAL

HORÁRIO
DE

TRABALHO

DIA E
HORÁRIO DE
FORMAÇÃO

 

01

Professor

Adriana de
Aguiar
Toledo

Andrade

Formação mínima
em curso de

magistério normal,
superior ou

licenciatura plena
em pedagogia,
habilitado em

Educação Infantil,

110 horas

2ª, 3ª, 4ª e
6ª feira das
07h00 às
11h15.

5ª feira das
07h00 às

13h15

 

5ª feira das
11h00 às

13h15

02

Claudia
Margarida
Fernandes

Penna

Formação mínima
em curso de

magistério normal,
superior ou

licenciatura plena
em pedagogia,
habilitado em

Educação Infantil,

110 horas

2ª, 3ª, 4ª e
6ª feira das
07h00 às
11h15.

5ª feira das
07h00 às

13h15

5ª feira das
11h00 às

13h15

03

Vera Lúcia de
Souza

 

Formação mínima
em curso de

magistério normal,
superior ou

licenciatura plena
em pedagogia,
habilitado em

Educação Infantil,

110 horas

2ª, 3ª, 4ª e
6ª feira das
07h00 às
11h15.

5ª feira das
07h00 às

13h15

5ª feira das
11h00 às

13h15

04
Dayana
Karolina
Gaspar

Formação mínima
em curso de

magistério normal,
superior ou

licenciatura plena
em pedagogia,
habilitado em

Educação Infantil,

110 horas

2ª, 3ª, 4ª e
6ª feira das
13h00 às
17h15.

5ª feira das
11h00 às

17h15

5ª feira das
11h00 às

13h15

05
Nádia Luiza
Borges de
Queiroz

Formação mínima
em curso de

magistério normal,
superior ou

licenciatura plena
em pedagogia,
habilitado em

Educação Infantil,

110 horas

2ª, 3ª, 4ª e
6ª feira das
13h00 às
17h15.

5ª feira das
11h00 às

17h15

5ª feira das
11h00 às

13h15

06

 

Priscila Mara
Januário
Vieira

 

Formação mínima
em curso de

magistério normal,
superior ou

licenciatura plena
em pedagogia,
habilitado em

Educação Infantil,

110 horas

2ª, 3ª, 4ª e
6ª feira das
13h00 às
17h15.

5ª feira das
11h00 às

17h15

5ª feira das
11h00 às

13h15
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07

Professor
de

Educação
Especial

Valquíria
da Silva

Pedagogo com
habilitação em

Educação Especial
ou Licenciatura

Plena em
Pedagogia, esta

última sob a égide
da Resolução

CNE/CP nº01 de
15/05/2006, com

experiência de, no
mínimo, 02 anos

na
área de Educação

Especial.

110 horas

2ª, 3ª e 4ª
feira das
07h00 às
11h00.

5ª e 6ª feira
das 13h00
às 17h00

5ª feira das
11h00 às

13h00

São responsabilidades do Professor:

 
·       Promover educação e a relação ensino-aprendizagem de crianças de 0(zero) a 05
·       anos e 11 (0nze) meses;
·       Participar da elaboração do projeto pedagógico, TDC (Trabalho de Desenvolvimento
·       Coletivo) discutindo a proposta da escola, fixando metas, definindo objetivos,
·       cronogramas e selecionando conteúdo;
·       Desenvolver de forma harmoniosa aspecto afetivo-social, cognitivo e perceptivo-motor
·       a fim de fazer crescer na criança a capacidade de investigação, observação,
·       curiosidade, experimentação, para a formação de cidadãos autônomos, capazes e
·       responsabilidade e escolhas próprias;
·       Interagir com a família e a comunidade;
·       Manter organizados os ambientes nos quais desenvolvem as atividades pedagógicas
·       (SALA DE AULA, MULTIUSO, CASA DA BONECA, QUIOSQUE, ETC);
·       Registrar e avaliar o desenvolvimento da criança;
·       Registrar diariamente a frequência dos alunos no controle interno da creche e no
·       Integre;
·         Elaborar o semanário contendo o planejamento das aulas dentro dos padrões
·         estipulados pela coordenação pedagógica;
·         Pontualidade na entrega do semanário e de qualquer outra atividade solicitada pela
·         direção/coordenação, respeitando as datas e horários estabelecidos pela coordenação
·         pedagógica;
·         Elaborar projetos a serem desenvolvidos com as crianças trimestralmente;
·         Não atender pais e ou responsáveis na porta da sala de aula. Este atendimento deverá
·         acontecer com agendamento feito pela coordenação pedagógica e os comunicados e
·         informações deverão ser feitos através do caderno de recados;
·         Assinar e datar diariamente os cadernos de recados e manter os mesmos atualizados
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SEQ.

NOME DO
FUNCIONÁRIO

FUNÇÃO

FORMAÇÃO
NECESSÁRIA

CARGA
HORÁRIA
MENSAL

 
HORÁRIO

DE
TRABALHO

DIA E
HORÁRIO

DE
FORMAÇÃO

 
01

Jaqueline de Melo
Fonseca

Monitor
de

apoio

Ensino Médio
Completo

 

110h

 

2ª, 3ª, 4ª e 6ª
feira das
07h00 às
11h00.

5ª feira das
07h00 as

13h00

 

5ª feira das
11h00 às

13h00

 
02

Sheila Cristiane
Rigonato

 

110h

 

2ª, 3ª, 4ª e 6ª
feira das
07h00 às
11h00.

5ª feira das
07h00 as

13h00

 

5ª feira das
11h00 às

13h00

·         com os informativos da creche;
·         Comunicar a direção e ou coordenação pedagógica de todos os acidentes e incidentes
·         ocorridos com a criança no ambiente escolar;
·         Participar de todos os eventos e reuniões administrativas ou pedagógicas promovidas
·         pela instituição;
·         Não deixar o aluno transitar pelas instalações da escola, principalmente nos ambientes
·         dos banheiros, sem a devida supervisão;
·         Não se ausentar da sala de aula para resolução de quaisquer problemas no horário de
·         atendimento das crianças sem autorização da direção ou coordenação pedagógica;

 

 

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

Em virtude da situação vivida em âmbito mundial em função do ataque do Corona Vírus, foi necessário a adoção do isolamento social
para barrar o crescimento de mortes por pessoas infestadas pelo vírus.

Especificamente em Campinas, essa ação ocorreu no final do mês de Março, quando a nova equipe de gestão assumiu a Unidade
Escolar CEI João Batista Nardi Neto e por esse motivo nosso quadro de funcionário está incompleto.

Atualmente trabalhamos com um número reduzido de colaboradores e havendo mudança no cenário atual, retomaremos as
contratações para continuar oferecer um melhor atendimento às crianças.
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03

Jéssica Fernanda
Silva Soares

 

110h

 

2ª, 3ª, 4ª e 6ª
feira das
13h00 às
17h00.

5ª feira das
11h00 as

17h00

 

5ª feira das
11h00 às

13h00

 
04

Marilza Inês
Januário

 

110h

 

2ª, 3ª, 4ª e 6ª
feira das
13h00 às
17h00.

5ª feira das
11h00 as

17h00

 

5ª feira das
11h00 às

13h00

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
  São responsabilidades dos
Monitores:

 

 
·         Acolher as crianças com

demonstração de afetividade e respeito e carinho;
·         Cuidar e Educar crianças de 0 (zero) a 05 (cinco) anos e 11 (onze) meses, em

conformidade com a proposta pedagógica;
·         Promover a adaptação das crianças que estão ingressando na creche;
·         Promover o contato afetivo e harmonioso entre adultos e crianças;
·         Orientar e auxiliar as crianças em suas atividades pedagógicas, recreativas,

higiênicas, fisiológicas;
·         Manter disciplinadas as crianças quando sob sua responsabilidade;
·         Zelar pelas crianças durante atividades livres no pátio;
·         Garantir a segurança das crianças na instituição;
·         Efetuar trocas de fraldas ou roupas das crianças sempre que necessário e não e não

estabelecer horário fixo para as trocas;
·         Zelar pela guarda e conservação do material de consumo da creche e pertencente às crianças;
·         Auxiliar a professora nas atividades de estimulação sensório-motora, lúdica;
·         Executar e participar das decorações das salas de aula e outros ambientes da creche;
·         Não deixar o aluno transitar pelas instalações da escola, principalmente nos ambientes dos banheiros, sem a devida supervisão;
·         Não se ausentar da sala de aula para resolução de quaisquer problemas no horário de atendimento das crianças sem autorização

da coordenação pedagógica;
·         Servir as refeições e auxiliar as crianças menores a se alimentarem;
·         Seguir as orientações de disciplina e organização da professora mesmo na ausência

da mesma.
·         Ensinar, orientar e auxiliar as crianças no que se refere à higiene pessoal (lavar as

mãos antes das refeições, dar descarga após uso do banheiro, utilizar o papel higiênico e papel toalha corretamente sem
desperdício, escovar os dentes corretamente e diariamente);

·         Promover e zelar pelo horário de repouso;
·         Retirar o sapato da criança para dormir e não deitar com a criança. Se for preciso

uma atenção maior para ela dormir, a monitora deverá permanecer sentada ao lado da criança e não deitada,
·         Receber a criança na porta da sala e não deixar os pais entrarem na sala de aula de

forma alguma e nem receber crianças dormindo. Acordar a criança na frente da família;
·         Comunicar à equipe diretiva da creche os fatos e acontecimentos relevantes do dia;
·         Realizar suas tarefas com respeito, compreensão e carinho;
Executar outras tarefas pertinentes que lhe forem delegadas ou correlatas ao cargo de Monitora de Educação Infantil;

 

2.5.4 - De funcionários

Em virtude da situação vivida em âmbito mundial em função do ataque do Corona Vírus, foi necessário a adoção do isolamento social
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para barrar o crescimento de mortes por pessoas infestadas pelo vírus.

Especificamente em Campinas, essa ação ocorreu no final do mês de março, quando a nova equipe de gestão assumiu a Unidade
Escolar CEI João Batista Nardi Neto e por esse motivo nosso quadro de funcionário está incompleto.

Atualmente trabalhamos com um número reduzido de colaboradores e havendo mudança no cenário atual, retomaremos as
contratações para continuar oferecer um melhor atendimento às crianças.

 
 
  

 

SEQ. Nome do
Funcionário Função Formação

Horário
de

trabalho

Horário
de

Almoço

Carga
Horária

01
Hayanna Stefani Andril

Vilela
Auxiliar

Administrativo
Ensino Médio

Completo
08h as 18h

13h as
14h12

44h

02 Angela Rodrigues
Auxiliar de

Cozinha

Ensino
Fundamental

Completo
08h12 as 18h

das 12h12
as 13h12

44h

03 Cintia Dias Evaristo
Auxiliar de

Cozinha

Ensino
Fundamental

Completo
07h12 as 17h

das 10h as
11h 44h

04
Lúcia de M. Damião

Soares
Cozinheira

Ensino
Fundamental

Completo
07h as 17h

das 11h as
12h12 44h

05
Wellington César

Romano
Porteiro

Ensino
Fundamental

Completo
07h12 as 18h

das 10h as
12h 44h

06 Terezinha Souza da Silva
Servente de

Limpeza

Ensino
Fundamental

Completo
07h as 17h

das 11h as
12h12 44h

07 Vanessa Cardoso Faria
Servente de

Limpeza

Ensino
Fundamental

Completo
08h as 18h

das 12h30
as 13h42 44h

 

 
 
 

 

São responsabilidades do auxiliar administrativo:

 
·         Conhecer o Projeto Político-Pedagógico deste estabelecimento de ensino;
·         Receber, redigir e expedir a correspondência que lhe for confiada;
·         Efetivar e coordenar as atividades administrativas referentes à matrícula, transferência e conclusão de curso;
·         Encaminhar à direção, em tempo hábil, todos os documentos que devem ser assinados;
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·         Organizar e manter atualizado o arquivo escolar ativo e conservar o inativo, de forma a
permitir, em qualquer época, a verificação da identidade e da regularidade da vida escolar do aluno e da autenticidade dos
documentos escolares;

·         Responsabilizar-se pela guarda e expedição da documentação escolar do aluno, respondendo por qualquer irregularidade;
·         Manter atualizados os registros escolares dos alunos no sistema informatizado;
·     Atender a comunidade escolar, na área de sua competência, prestando informações e orientações sobre a legislação vigente e a

organização e funcionamento deste estabelecimento de ensino, conforme disposições do Regimento Escolar;
·         Zelar pelo uso adequado e conservação dos materiais e equipamentos da secretaria;
·         Comunicar imediatamente à direção toda irregularidade que venha ocorrer na secretaria deste estabelecimento;
·        Participar de eventos, cursos, reuniões, sempre que convocado, ou por iniciativa própria, desde que autorizado pela direção,

visando ao aprimoramento profissional de sua função;
·         Fornecer dados estatísticos inerentes às atividades da secretaria escolar, quando solicitado;
·         Zelar pelo sigilo de informações pessoais de alunos, professores, funcionários e famílias;
·         Manter e promover relacionamento cooperativo de trabalho com seus colegas, com alunos, com pais e com os demais segmentos

da comunidade escolar;
·         Responsabilizar-se pelo funcionamento da Secretaria Escolar;
·         Cumprir as determinações da Direção;
·         Organizar o arquivo escolar;
·         Vetar a presença de pessoas estranhas na Secretaria Escolar, a não ser que haja autorização da Direção;
·         Manter atualizadas as pastas individuais dos alunos da unidade escolar;
·         Responsável pelo atendimento telefônico e registro dos recados;
·         Atender o público que deseja acesso na escola e realizar triagem antes de abrir o portão autorizando a entrada;
·         Conferir a autorização para retirada das crianças da creche e providenciar a busca da criança;
·         Quando for solicitado pela direção, abrir e fechar o CEI.

 

 

São responsabilidades do auxiliar de cozinha:

·         Auxiliar o cozinheiro no preparo das refeições;
·         Separar ingredientes e instrumentos necessários ao preparo;
·         Processar os alimentos conforme orientações do cozinheiro;
·         Organizar e manter limpa a área de trabalho;
·         Manter a ordem e a limpeza da cozinha, procedendo à coleta e a lavagem dos utensílios usados para a preparação das refeições

e utilizados pelas crianças durante a alimentação;
·         Auxiliar na montagem dos pratos e bandejas para a refeição;
·         Realizar serviço de limpeza nas dependências em geral da cozinha;
·         Realizar as tarefas do POP dentro do cronograma estipulado pela direção e Ceasa;
·         Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional;
·         Respeitar e cumprir os Procedimentos Gerais da Creche e Normas Internas da Creche.
·         Recolher e/ou auxiliar no recolhimento do lixo, usando o carrinho próprio, observando o horário determinado para tal, colocando-

o em local próprio e devidamente embalado;
·         Informar, à direção, qualquer irregularidade observada na Empresa;
·         Seguir os padrões de higiene e limpeza pessoal e do ambiente segundo orienta a Vigilância Sanitária da Região e Nutricionista do

Ceasa;
 

São responsabilidades da cozinheira:

·         Preparar os alimentos, observando os métodos de cozimento e padrões de qualidade.
·         Auxiliar na organização e supervisão dos serviços de cozinha;
·         Coordenar as atividades relacionadas ao preparo das refeições;
·         Preparar as refeições sob a orientação da direção e da nutricionista atendendo aos métodos de cozimento e padrões de

qualidade dos alimentos;
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·         Auxiliar a servir lanches e refeições;
·         Auxiliar na higienização de louças, utensílios e da cozinha em geral;
·         Zelar pela conservação dos alimentos estocados, providenciando as condições necessárias para evitar deterioração e perdas;
·         Participar de programa de treinamento, quando convocado;
·         Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de informática;
·         Receber, conferir e estocar dentro dos padrões necessários as mercadorias entregues pelo CEASA e ou fornecedores;
·         Contar as mercadorias e organizá-las por data de vencimento no estoque;
·         Contar as mercadorias estocáveis e congeladas semanalmente e informar à direção/vice direção a necessidade de cancelamento

de produtos nas datas estipuladas pela direção e Ceasa;
·         Fechar a planilha de refeição servida diariamente;
·         Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função;
·         Organizar e manter limpa a área de trabalho;
·         Manter a ordem e a limpeza da cozinha, procedendo à coleta e a lavagem dos utensílios
·         usados para a preparação das refeições e utilizados pelas crianças durante a alimentação;
·         Auxiliar na montagem dos pratos e bandejas para a refeição;
·         Realizar serviço de limpeza nas dependências em geral da cozinha;
·         Realizar as tarefas do POP dentro do cronograma estipulado pela direção e Ceasa;
·         Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional;
·         Recolher e/ou auxiliar no recolhimento do lixo, usando o carrinho próprio, observando o horário determinado para tal, colocando-

o em local próprio e devidamente embalado;
·         Informar, à direção, qualquer irregularidade observada na Empresa;
·         Seguir os padrões de higiene e limpeza pessoal e do ambiente segundo orienta a Vigilância Sanitária da Região e Nutricionista do

Ceasa;

São responsabilidades do porteiro:

 
·         Realizar limpeza, manutenções simples e a conservação das instalações e
·         equipamentos do prédio onde funciona o CEI, tais como:
·         Efetuar a coleta de lixo;
·         Limpar ralos;
·         Remoção de entulhos;
·         Reparos de pintura, elétrica e hidráulica;
·         Pequenos reparos de alvenaria;
·         E outros reparos que se fizerem necessários.
·         Executar tarefas manuais simples que exijam esforço físico, tais como:
·         Carregar e descarregar móveis e equipamentos em veículos;
·         Fiscalizar a guarda do patrimônio, percorrendo-o sistematicamente e inspecionando
·         suas dependências, para evitar incêndios e outras anormalidade.
·         Controle de fluxo de pessoas na empresa, conforme abaixo.
·         Auxiliar no controle de entrada e saída de pessoas nos horários estipulados pela
·         direção;
·         Evitar a entrada de pessoas estranhas;
·         Identificar, orientar e encaminhar os visitantes para os lugares desejados;
·         Acompanhar entregas de mercadorias.
·         Informar de imediato, a direção, qualquer irregularidade observada na empresa.
·         Quando for solicitado pela direção, abrir e fechar o CEI.
·         Desempenhar outras atribuições pertinentes ao cargo.

São responsabilidades do auxiliar limpeza:

·         Executar trabalhos rotineiros de limpeza em geral, espanando, varrendo, lavando ou encerando dependências, móveis,
utensílios e instalações, para manter as condições de higiene e conservá-los.

·         Ser assíduo e pontual, cumprindo a escala de serviço e funções;
·         Usar o uniforme e cuidar bem dele;
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·         Remover o pó de móveis, paredes, tetos, portas, janelas e equipamentos, espanando-os ou limpando-os com flanelas ou
vassouras apropriadas, para conservar a boa aparência;

·         Limpar pisos, passadeiras e tapetes, varrendo-os, lavando-os ou encerando-os para retirar poeira e detritos;
·         Limpar utensílios, como objetos de adorno, utilizando pano ou esponja embebidas em água e sabão e outros meios adequados,

para manter a boa aparência dos locais;
·         Arrumar banheiros e toaletes, limpando-os com água e sabão, detergentes e desinfetantes e reabastecendo-os de papel

sanitário, toalhas e sabonetes, para conservá-los em condições de uso;
·         Tirar manchas dos corredores e paredes, usando material próprio;
·         Limpar vidros, janelas e portas,
·         Recolher e/ou auxiliar no recolhimento do lixo, usando o carrinho próprio, observando o horário determinado para tal,

colocando-o em local próprio e devidamente embalado;
·         Informar, à direção, qualquer irregularidade observada na Empresa;
·         Tratar os funcionários e visitantes, com respeito e urbanidade;
·         Desempenhar outras atribuições pertinentes ao cargo.

 
 

2.6 - Objetivos da Educação Infantil e da Educação Especial

Em consonância com a concepção de Infância e Educação Infantil das Diretrizes Curriculares da Rede
Municipal de Campinas (RMEC) , documento este que nos convida a refletir com os “olhos de encantos”
sobre as especificidades tão importantes nessa fase da criança, é que, face a ele, pautaremos a
pluralidade de propostas e conceitos no trabalho educacional do CEI João Batista Nardi Neto.
 

Tão referenciada no documento, a sociologia da infância, preconiza a criança em seus direitos
coletivos de criação cultural nos espaços da creche, onde cita que: “Nestes espaços de educação, meninos
e meninas produzem culturas, dialogam com a dos adultos, interpretam-nas e as reinventam. Crianças são
compreendidas como sujeitos que produzem novos sentidos ao mundo que habitam”. (CAMPINAS, p. 1).

 
Nesta perspectiva de respeito à infância, as Diretrizes Curriculares da Rede Municipal de Campinas

(RMEC), (2013, p. 16) , cita que a sociologia da infância é: (...) estudo das relações sociais das culturas de
pares, das crianças entre elas e delas no mundo, compondo amizades, conflitos, curiosidades, gostos,
sentidos, prazeres, brincadeiras, imaginação”. Compreendemos que a criança, não é um sujeito passivo e
sim ativo, protagonista de seu saber, tornando-se notório que o trabalho proposto às crianças pelo CEI João
Batista Nardi Neto, estará pautado nas aprendizagens trazidas e vindas delas.

 
Paralelo às concepções das Diretrizes Curriculares da Rede Municipal de Campinas (RMEC) cabe

ressaltar, que o CEI João Batista Nardi Neto, alinhará o seu trabalho, através de propostas que priorizarão
as crianças em suas narrativas, tais como: roda de conversa, recontagem e criação de textos coletivos,
tendo como escriba o educador, compreensão e respeito de suas narrativas, oportunidades para
experimentarem sentimentos e sensações e respeito às suas expressões.

 
O CEI João Batista Nardi Neto buscará acolher a as crianças em seus diferentes desejos, bem como,

ao tempo que necessitam para realizarem suas ações cotidianas, o respeito às suas intencionalidades e a
observância da curiosidade da criança com relação ao ambiente escolar e consequentemente ao mundo.
Essas escolhas das crianças, as conduzirão com o que realmente querem e necessitam na escola.

 
Acreditamos que esse trabalho, potencializa as crianças para que tenham mais autonomia nas

escolhas dos projetos e nas atividades que serão desenvolvidas. Dessa forma, a infância, passa a ser
ouvida e a sua opinião, a ser valorizada.

 
Desse modo e ressignificando a proposta e frente aos estudos propostos pela Diretrizes Curriculares

da Rede Municipal de Campinas (RMEC), o CEI João Batista Nardi Neto, valorizará a curiosidade natural, o
deslumbramento com o vivido, a empolgação com o novo e a vivacidade da criança.

 
Ainda, para contemplarmos a concepção de infância, torna-se necessário fazermos destaque para a

importância das Diretrizes da Rede Municipal de Ensino de Campinas (RMEC), as quais em seu conteúdo,
consideram que as crianças que frequentam a Educação infantil e vão para o Ensino fundamental, não
deixam de ser crianças, e propõem que a infância seja vivida em toda a sua plenitude, num tempo de
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encontro entre os seus próprios espaços. Diante disto, antes de ingressarem de uma etapa a outra é
necessário aproximarmos esses caminhos.

 
Partindo dessa premissa e, segundo as Diretrizes Curriculares da Rede Municipal de Campinas

(RMEC):
 

“Consideram a infância como tempo humano, histórico, social e propõem o diálogo entre as duas
primeiras etapas da Educação Básica, posto que as crianças que frequentam a Educação Infantil
são as mesmas que entram no Ensino Fundamental”. (2013, p. 22):

 
Esse conceito de infância repercute fortemente no papel da Educação Infantil, pois através dele

direcionará toda a proposta pedagógica do CEI João Batista Nardi Neto, voltada ao interesse e
desenvolvimento integral da criança e, em suas múltiplas linguagens.

 
Ao observarmos as concepções sobre escritas de infância e criança, podemos ressaltar que, através

das Diretrizes Curriculares da Rede Municipal de Campinas (RMEC), traz à tona algumas mudanças na
história da Educação Infantil de Campinas, onde houve a necessidade de retomar alguns elementos, tais
como; novas propostas de restruturação curricular, de espaços e discussões sobre Educação Infantil.

 
Face às transformações da história da Educação Infantil de Campinas, e segundo o documento das

Diretrizes Curriculares da Rede Municipal de Campinas (RMEC), onde,
o mesmo menciona que, no passado de uma cidade Cafeicultora em direção a um grande Pólo industrial,
da participação da mão de obra feminina no mercado de trabalho, frente às necessidades de vagas para
seus filhos, diante às criações dos Parques Infantis com caráter assistencial às necessidades lúdicas das
crianças, diante a criação de inovadoras propostas curriculares e reflexões face aos estudos e pesquisas,
há que se destacar a criação deste conceituado documento: Diretrizes da Educação Básica para a
Educação Infantil: Um processo contínuo de reflexão e ação.
 

O movimento de avanços e através de estudos e discussões, constituído pelas “vozes” e “escutas”
dos profissionais envolvidos ao longo desta trajetória, é que as Diretrizes do Município, nos levam a
repensar a história da então citada educação, onde, as lembranças e vivências das pessoas envolvidas,
deram legitimidade a construção de um currículo como base de um processo educacional.

 
Ainda, para contemplar o currículo, faz-se necessário privilegiar os estudos das Diretrizes

Curriculares, onde a mesma cita que:
 

“Todas as experiências cotidianas de cuidados educacionais compõem o currículo, como: carinho, beijo, toque, banho,
trocar fraldas, descansar, dormir quando tiver vontade, calçar os sapatos, vestir a roupa, arrumar a sala, locomover-se,
alimentar-se, passear, cantar, escalar, pular, escorregar, brincar, conversar, pintar, modelar, desenhar, dramatizar,
escrever, pesquisar, dentre tantas outras práticas, intencionais, que na instituição de Educação Infantil são planejadas e
avaliadas, com a mesma importância na configuração curricular, ou seja, desenhar não se sobrepõe a lavar as mãos
para se alimentar e trocar fraldas é tão importante quanto contar uma história.” (CAMPINAS, p.16)

 
Partindo desse pressuposto, faz-se necessário alinhar o nosso trabalho (docentes, comunidade escolar

e equipe gestora), os quais estaremos envolvidos cotidianamente com as crianças, bem como, através dos
tempos pedagógicos, de leituras, pesquisas e estudos, e ações e reflexões sobre as Diretrizes Municipais.

 
Alinhados às concepções de Infância e Educação Infantil, apresentadas nas Diretrizes Curriculares da

Rede Municipal de Campinas (RMEC), é que o CEI João Batista Nardi Neto trabalhará na mesma direção,
considerando que as mesmas, juntas se compõem de conceitos e propostas significativas e equitativas na
vidas das crianças e garantam: a ampliação do universo de experiências das crianças, de “olhares
sensíveis”, de possibilidades, de direitos, de respeito ao tempo de aprendizagens, de provocações de
afetos, livre de “rótulos” e estigmas, de respeito às “falas e escutas”, a “vez” e a “voz” das crianças,
identidade singular, de construção histórica, política, social e cultural incluindo-a como ator social.
 

Reconhecemos que o avanço da Educação Infantil no Município de Campinas, está pautado nas
contribuições de um currículo vivo e de pessoas que com suas vivências, pensamentos, palavras e
pesquisas, trouxeram um grande crescimento para a história da Educação Infantil.
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Também, sua função está pautada em práticas educacionais que legitimam a criança e o educador,
como protagonistas de um processo educacional participativo, com contribuições aos objetivos da
Educação Infantil e através de movimentos reflexivos sobre o processo de elaboração das Diretrizes
Curriculares do Município de Campinas (2013).
 

Segundo BARBOSA, (2009, p.12): “A função da educação infantil nas sociedades contemporâneas é a
de possibilitar a vivência em comunidade, aprendendo a respeitar, a acolher e a celebrar a diversidade dos
demais, a sair da percepção exclusiva do seu universo pessoal, assim como a ver o mundo a partir do
olhar do outro e da compreensão de outros mundos sociais”.

 
Nesta direção, cabe ressaltar que se torna necessário que a Educação Infantil, valorize as interações

sociais das crianças, suas vivências no cotidiano da escola, que possuam espaços que possibilitem a
convivência, a ampliação de saberes, conhecimentos diversos das crianças e adultos.
 

Nesse sentido conforme as Diretrizes Curriculares da Rede Municipal de Campinas (RMEC), os
objetivos do currículo na Educação infantil, deve cumprir o papel de ser o espaço possibilitador para a
percepção e reconhecimento dos lugares sociais dos bebês e das crianças pequenas, através de suas
formas, das diferentes linguagens, de suas participações e percepções, e desejos singulares. Objetivos
estes, que deem às mesmas, possibilidades de narrarem e produzirem suas próprias histórias, fazer com
que elas se tornem autoras de suas vidas, influenciem e produzam sua própria cultura.
 

As práticas pedagógicas que compõem a proposta da Educação Infantil, também, devem ser
norteadas pelas interações e as brincadeiras, onde, as mesmas são atos que acontecem como processo
dinâmico e indissociável entre as crianças, pois interagir e brincar, são linguagens naturais delas.
 

Ainda na proposta de indissociabilidade nos objetivos da Educação Infantil, consideraremos a
importância do cuidar e educar, pois entendemos que esses movimentos, são duas faces da mesma moeda
e estão intrinsicamente ligados. Partindo dessa premissa, demos atenção ao que cita BARBOSA, (2009,
p.105): (...) com a indissociação entre o cuidar e educar, com a ludicidade e a brincadeira e que, em sua
realização pressuponha processos de interação e colaboração sistemáticas, com base na escuta, no
diálogo e na negociação, e tenha em consideração a diversidade e o pertencimento”.
 

Assim, podemos concluir que o objetivo principal da Educação Infantil nos anos iniciais é atingir a
qualidade social, onde se promova para todas e cada uma de nossas crianças o domínio de conhecimentos
e o desenvolvimento de suas capacidades cognitivas, operativas e sociais; bem como, garantir de forma
sistemática a apropriação do conhecimento acumulado pela humanidade; além de desenvolver as diversas
habilidades.
 

Quanto aos Agrupamentos Multietários, cabe ressaltar que, segundo as Diretrizes Curriculares da
Básica para a Educação Infantil: a implementação dos Agrupamentos Multietários:

 

 “[...] foi formalizada através da Resolução SME nº 23/2002, publicada em Diário Oficial do dia 13/11/2002, pela
qual as crianças deveriam ser matriculadas e divididas em turmas por idade aproximada: Agrupamento I – Crianças de 03
meses a 01 ano e 11 meses; Agrupamento II – crianças de 2 a 3 anos e 11 meses; Agrupamento III – crianças de 4 a 6 anos”
(CAMPINAS, p. 11)”. (CAMPINAS, 2013).

 
Nós acreditamos que quando o grupo de crianças é heterogêneo, há aprendizagens significativas por

elas, tendo em vista, que cada uma delas apresenta condições individuais de experimentar e aprender.
 
Essa concepção, busca deixar de lado a ideia de ver as crianças como seres unicamente biológicos, os

quais percorrem etapas definidas pela idade, ao mesmo tempo em que elas têm a possibilidade de
aprender umas com as outras nas trocas de experiências, partilhando conhecimentos e se inspirando umas
com as outras.

 
Esta forma de organização, faz com que os educadores tenham que repensar e recriarem suas práticas
pedagógicas.
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Reconhecendo que as escolas necessitam realizar uma abertura para a diversidade com as crianças ,
nas propostas de acolher, respeitar, e acima de tudo, valorizá-la como elemento fundamental na
constituição de uma sociedade democrática e justa, pressupomos que tal escola busque caminhos para se
reorganizar de forma a atender todos as crianças, inclusive as que possuem necessidades especiais.

 
Nesta perspectiva, cabe ressaltar que o CEI João Batista Nardi Neto, em consonância com as Diretrizes

Curriculares da Rede Municipal de Campinas (RMEC), apresentará uma proposta de trabalho, que caminhe
junto aos documentos que referendam às Políticas Públicas, as quais asseguram os direitos às
diversidades.

 
E, através das Diretrizes do Município de Campinas (2013, p. 22), podemos verificar que as mesmas:

(...) trazem a perspectiva da diversidade, propondo que ações inclusivas sejam privilegiadas e efetivadas
nas práticas de escuta dos bebês, das crianças pequenas, e também entre os adultos nas diferenças
étnicas, de gênero, religião, crença, deficiência, língua, opinião política, origem nacional, filiação, entre
outros”.

 
Entendemos que a Educação Inclusiva deve ser vista como um processo integral e social, onde todas

as crianças construam o conhecimento de acordo com suas especificidades, sejam respeitadas e não sejam
impedidas ao brincar pelas suas limitações, possibilitando a todas conviverem com as diferenças de
maneira mais harmoniosa. Uma escola Inclusiva que valoriza todas as crianças, respeitando suas
particularidades e garantindo que seus direitos.

 
Assim, segundo a Política Nacional Da Educação Especial, na perspectiva da Educação Inclusiva, onde cita
que:
 
 

“O movimento mundial pela inclusão é uma ação política, cultural, social  e pedagógica, desencadeada em defesa do
direito de todos os alunos de estarem juntos, aprendendo e participando, sem nenhum tipo de discriminação. A educação
inclusiva constitui um paradigma educacional fundamentado na concepção de direitos humanos, que conjuga igualdade e
diferença como valores indissociáveis, e que avança em relação à ideia de equidade formal ao contextualizar as
circunstâncias históricas da produção da exclusão dentro e fora da escola” (BRASÍLIA, 2008).

 
À frente a essas concepções, o objetivo desta proposta é também apresentar um plano de trabalho a

ser realizado com as crianças público alvo da Educação Especial no CEI João Batista Nardi Neto, as quais
caminharão em consonância aos termos legais das políticas públicas, sejam elas nacionais e/ou municipais.
Nesta direção e comprometendo-nos a um atendimento de qualidade, cabe aqui, virmos a considerar o
documento, (MEC/SECADI, 2008, p.10):

 
A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva tem como objetivo o acesso, a participação
e a aprendizagem dos estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas
habilidades/superdotação nas escolas regulares, orientando os sistemas de ensino para promover respostas às
necessidades educacionais, garantindo:
 

·         Transversalidade da educação especial desde a educação infantil até a educação superior;
·         Atendimento educacional especializado;
·         Continuidade da escolarização nos níveis mais elevados do ensino;
·         Formação de professores para o atendimento educacional especializado e demais profissionais da educação para a

i n c l u s ã o  escolar;
·         Participação da família e da comunidade;
·         Acessibilidade urbanística, arquitetônica, nos mobiliários e equipamentos, nos transportes, na comunicação e

informação; e
·         Articulação intersetorial na implementação das políticas públicas.

 
 

Diante o trabalho com as crianças público alvo da Educação Especial no CEI João Batista Nardi Neto e
alinhados aos Termos de Referência Técnica, Resolução Nº 01/2020,  publicado do Diário Oficial, no dia
06/01/2020, nos comprometemos a assegurar que as mesmas terão a garantia de:
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·         Assegurada a matrícula de forma igualitária;
·         Disponibilidade e acompanhamento de 1 (um) professor (a) responsável com formação especializada na área de Educação

Especial em conjunto com o professor (a) regente da sala;
·         Acessibilidade aos aspectos arquitetônicos da escola;
·         Acompanhamento da criança, junto ao professor (a) na sala de aula e os demais espaços da escola;
·         Encaminhamento da criança para as salas de recursos multifuncionais;
·         Direito ao uso de materiais específicos adaptados, caso haja a necessidade ao processo educativo;

 

No entanto, ainda para acentuarmos a importância da Educação Especial às nossas propostas com as
crianças, compete-nos aqui citá-la na perspectiva de uma Educação Inclusiva. Nesse sentido, Sassaki e
Mantoan, dialogam com aspectos incomuns, onde o verdadeiro objetivo de uma escola inclusiva deve ser a
de oportunizar a capacidades das crianças com necessidades especiais e suas diversidades, de se
desenvolverem.

 

Os autores explicam que, cada criança possui um diferencial e potencial diverso. Assim, a escola
inclusiva passa a “olhar” e trabalhar com as crianças, através de suas individualidades, respeitando seus
limites, seus pontos de partida, mediando assim, numa educação que proponha o desenvolvimento,
segundo suas capacidades específicas.

 

            Competirá à professora de educação especial, juntamente com os demais monitores docentes e
comunidade escolar, trabalhar com as crianças público alvo da educação especial, acompanhando-as nas
salas de aula do Agrupamento a que pertence, dentro do planejamento feito para o grupo.

 

Diante da especificidade, comportamento e desenvolvimento das crianças, serão sugeridas
adaptações no planejamento da professora regente da sala. As atividades serão as mesmas desenvolvidas
pelos demais, porém os objetivos a serem alcançados pelas crianças poderão ser diferentes.

 

Também, o professor deverá envolver-se em todas as discussões coletivas inerentes ao cotidiano
escolar, apontar e sugerir recursos e adaptar materiais específicos quando necessários ao processo
educacional da escola. Para que haja intercâmbio de informações e trocas, a professora de educação
especial realizará o acompanhamento das crianças, nas entidades de atendimento especializado, a fim de
que haja trocas de experiências, informações necessárias quanto ao atendimento e acompanhamento das
aprendizagens e desenvolvimento de cada criança.

 

Mediante aos assuntos abordados é que o trabalho do CEI João Batista Nardi Neto, estará pautado no
desenvolvimento de um trabalho integrado com a participação da equipe pedagógica da unidade
educacional, as famílias e a comunidade, visando à inclusão e o desenvolvimento da aprendizagem global
do aluno com necessidades especiais. Resultando assim, no “ponto de partida” da Educação especial, e
assinalando o “ponto de chegada” à Educação inclusiva.
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2.7 - Matriz curricular

 

2.8 - Proposta Curricular

De acordo com as Diretrizes Curriculares da Educação Básica para a Educação Infantil o Currículo da Educação Infantil da Rede Municipal de Campinas é

constituído na relação que se dá no âmbito educativo com as crianças, suas famílias e as equipes educacionais, no mundo da cultura, considerando todos

os sujeitos socioculturais que produzem culturas.

Currículo é tudo que se dá, se estabelece, se planeja, se discute, se projeta, se vive, se experiência , constituindo-se história de vida. Conforme Goodson,

espera-se, e que “o currículo se comprometa com as missões, paixões e propósitos que as pessoas articulam em suas vidas. Isto seria verdadeiramente

um currículo para empoderamento”(2007, p.251). Enfim, o currículo é vivo, é libertador, é comprometido, é inovador, é transgressor…

..um currículo emerge da vida, dos encontros entre as crianças, seus colegas e os adultos e nos percursos no mundo. Os “conteúdos” a serem apropriados pelas crianças

cumprem o papel de articular a dinâmica das relações e das significações que daí emergem enquanto respostas complexas às perguntas significativas e não mais fragmentos de

conhecimentos específicos”. (BARBOSA, 2009:50) .
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DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO
 MATRIZ CURRICULAR INFANTIL
E0210 - CEI NAVE MÃE JOÃO BATISTA NARDI NETO  Semanas: 40 semanas

O currículo na Educação Infantil é o conjunto das interações e brincadeiras que garantem
experiências com o conhecimento e a cultura em meio às práticas sociais que se dão entre as
crianças, suas famílias e os educadores, acolhendo a heterogeneidade expressiva das
adversidades e constituindo história de vida no âmbito das ações educacionais. As ações
educacionais devem garantir experiências que envolvam:
I – relações sociais e culturais da criança com a vida e com o mundo, que incluem diferentes
gêneros textuais e formas de expressão – corporal, gestual, verbal, plástica, dramática e
musical;
II – vivências narrativas de apreciação e interação, individual e coletivamente, com a
linguagem oral e escrita, em meio a diferentes suportes e gêneros textuais orais e escritos, no
contexto das práticas sociais;
III – relações quantitativas, medidas, formas e orientações espaçotemporais a partir de
contextos significativos que recriam as práticas sociais da vida da criança, da família, dos
educadores e da comunidade;
IV – relações com variadas formas de expressões artísticas:
música, artes plásticas e gráficas, cinema, fotografia, teatro, literatura e dança;
V – vivências éticas e estéticas com outras crianças e grupos, dialogando com a diversidade
humana, social e cultural;
VI – promoção de vivências com o conhecimento e a cultura, que explorem e estimulem a
socialização entre os sujeitos e grupos, por meio de uma educação integradora e inclusiva
que responda às necessidades educacionais de todas as crianças de diferentes condições
físicas, sensoriais, intelectuais e emocionais, classes sociais, crenças, etnias, gêneros, origens
e contextos socioculturais e espaciais, que se entrelaçam na vida social;
VII – interações que permitam a autonomia da criança no pensar e fazer com o outro, no
cuidado pessoal, na auto-organização, na saúde, nutrição e bem-estar;
VIII – relações com o mundo físico e social, considerando o conhecimento da biodiversidade e
a necessidade de sua preservação para a vida, no cuidado

Carga Horária Total: 1600 horas
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 Para cada turma, buscar-se-á construir uma narrativa pedagógica singular, um trilhar de crianças e adultos, em que a livre escolha dos objetos de

conhecimento e os diversos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento fomentados na BNCC estejam fortemente relacionados aos desejos e

necessidades dos sujeitos aprendentes e ensinantes.

A criança é o centro do planejamento curricular, é sujeito histórico e de diretos que, nas interações, relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói

sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a

natureza e a sociedade, produzindo cultura. Nosso currículo é planejado no conjunto sistematizado de práticas culturais no qual se articulam as

experiências e saberes das crianças, de suas famílias, dos profissionais e de suas comunidades de pertencimento e os conhecimentos que fazem parte

do patrimônio cultural, artístico, científico e tecnológico. As práticas que compõe nossa proposta têm como eixos norteadores as interações e

brincadeiras. Nosso trabalho prevê uma proposta curricular que garante as doze Experiências das Orientações Curriculares Nacionais da Educação

Infantil.

O currículo da educação infantil deve ter, como eixos norteadores, as interações e a brincadeira, (Diretrizes Curriculares Nacionais Para Educação

Infantil) garantindo experiências que:

 I. promovam o conhecimento de si e do mundo por meio da ampliação de experiências sensoriais, expressivas, corporais que possibilitem

movimentação ampla, expressão da individualidade e respeito pelos ritmos e desejos da criança;

II. favoreçam a imersão das crianças nas diferentes linguagens e o progressivo domínio por elas de vários gêneros e formas de expressão: gestual,

verbal, plástica, dramática e musical;

III. possibilitem às crianças experiências de narrativas, de apreciação e interação com a linguagem oral e escrita, e convívio com diferentes suportes e

gênero textuais orais e escritos;

IV. Recriem, em contextos significativos para as crianças, relações quantitativas, medidas, formas e orientações espaços temporais;

V. ampliem a confiança e a participação das crianças nas atividades individuais e coletivas;

VI. possibilitem situações de aprendizagem mediadas para a elaboração da autonomia das crianças nas ações de cuidado pessoal, auto-organização,

saúde e bem-estar;

VII. possibilitem vivências éticas e estéticas com outras crianças e grupos culturais, que alarguem seus padrões de referência e de identidades no

diálogo e reconhecimento da diversidade;

VIII. Incentivem 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;

IX. promovam o relacionamento e a interação das crianças com diversificadas manifestações de música, artes plásticas e gráficas, cinema, fotografia,

dança, teatro, poesia e literatura;

X. promovam 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;

XI. Propiciem a interação e o conhecimento pelas crianças das manifestações e tradições culturais brasileiras;

XII. possibilitem a utilização de gravadores, projetores, computadores, máquinas fotográficas, e outros recursos tecnológicos e mediáticos.

  Propósitos educativos da unidade educacional, contendo os princípios do trabalho, incluindo os princípios da educação para a diversidade e inclusão;

 A avaliação é considerada intrínseca ao processo educativo( Diretrizes Curriculares da Educação Básica para a Educação Infantil)

 Sendo assim definimos democraticamente que faremos a avaliação através da:observação das atividades, das brincadeiras e interações das crianças no
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dia a dia;registro de relatórios, fotografias, portfólios e outros;

A Proposta do CEI João Batista Nardi Neto leva em consideração alguns objetivos que são: 

I.Respeito ao processo de desenvolvimento de cada criança e de suas experiências, do ambiente em que vive e de suas relações com esse ambiente;

II.A articulação das experiências e dos saberes das crianças com os conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, ambiental,

científico e tecnológico da humanidade;

III.O desenvolvimento integral da criança, em seus aspectos físico, psicológico, afetivo, intelectual e social;

IV.A formação “ética, política e estética da criança para o exercício da cidadania”.

 

Nestes termos, a proposta pedagógica da unidade procura se subsidiar, principalmente, pela perspectiva histórico-cultural de desenvolvimento humano.

Nesta concepção, aprendizagem e desenvolvimento não ocorrem de forma concomitante. Ao contrário, o desenvolvimento individual só acontece a

partir das experiências e aprendizagens adquiridas nas interações sociais estabelecidas na cultura. Ou seja, a aprendizagem antecede ao

desenvolvimento e, por isso, precisa ser proposta pelo outro nas relações (adultos ou companheiros) para que o desenvolvimento seja impulsionado.

 

2.9 - Calendário Escolar

Janeiro
2020

DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB

FN

RE

# 1

RE

# 2
RE

# 3 4

5
RE

# 6
RE

# 7
RE

# 8
RE

# 9
RE

# 10 11

12
RE

# 13
RE

# 14
RE

# 15
RE

# 16
RP

# 17 18

19
RP

# 20
RP

# 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

Fevereiro
2020

DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10
RFE

# 11 12 13
ECE

# 14 15

16 17 18 19 20
AE

# 21 22

23

RE

RE

# 24

RE

RE

# 25
26 27 28 29

Março
2020

DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11
CE

# 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

Abril
2020

DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB

1 2 3 4

5 6 7 8
AE

# 9
FM

# 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19
RE

# 20
FN

# 21 22 23 24 25

26 27 28 29
RP

# 30

Maio
2020

DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB

FN

# 1 2

3 4 5 6 7
AE

# 8 9

10 11 12 13 14 15 16

Junho
2020

DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10
FM

# 11
RE

# 12 13

14 15 16
CE

# 17 18
AE

# 19 20
RFE
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17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28
ST

# 29 30

31

21 22 23 24 # 25 26 27

28 29 30

Julho
2020

DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB

F

# 1
F

# 2
F

# 3 4

5
F

# 6
F

# 7
F

# 8
FE

F

#
9

F

# 10 11

12
F

# 13
F

# 14
F

# 15
F

# 16
F

# 17 18

19
F

# 20
F

# 21
F

# 22
F

# 23
F

# 24 25

26
F

# 27
F

# 28
F

# 29
F

# 30
RP

# 31

Agosto
2020

DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB

1

2 3 4 5 6
AE

# 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18
CE

# 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

Setembro
2020

DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB

1 2 3 4 5

6
FN

# 7 8 9 10
AE

# 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28

SMCEI

SMCEI

# 29

RP

# 30

Outubro
2020

DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB

1 2 3

4 5 6 7 8
AE

# 9 10

11
FN

# 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

Novembro
2020

DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB

1
FN

# 2 3 4 5 6 7

8 9 10
CE

# 11 12 13 14
FN

# 15 16 17 18
AE

# 19
FM

# 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30

Dezembro
2020

DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB

1 2
RFE

# 3 4 5

6
RE

# 7
FM

# 8 9 10
AE

# 11 12

13 14 15 16 17
RP

# 18 19

20

RE

RE

# 21

RE

RE

# 22

RE

RE

# 23

RE

RE

# 24

FN

RE

RE

# 25

RE

RE

# 26

RE

RE

# 27

RE

RE

# 28

RE

RE

# 29

RE

RE

# 30

RE

RE

# 31

Legendas

Dia
Letivo    Dia Letivo com

Atividade    Feriado    Dia Não
Letivo    Dia Não Letivo com

Atividade

            

 

2.10 - Programas e Projetos
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Ateliê Pedagógico, um Espaço de Inspirações

 Não esconderei de você quanta esperança investimos na implementação do ateliê. Sabíamos que seria impossível pedir mais.
Ainda assim, se pudéssemos, teríamos ido além, criando uma escola formada inteiramente por laboratórios semelhantes ao ateliê.
Teríamos construído um novo tipo de escola, formada por espaços onde as mãos das crianças pudessem estar ativas para fazer
confusão, Sem possibilidades de tédio, mãos e mentes se envolveriam em uma grande alegria libertadora, de um modo determinado
pela bibliografia e pela evolução. (Malaguzzi, 1998, p. 73 -74) 

 

Pensando nesse pressuposto e considerando a criança, uma criança criativa, repleta de potencial, com o desejo e o direito de
tirar sentido da vida dentro do contexto de relacionamentos ricos, em muitos sentidos, e usar muitas linguagens. É a partir dessa
premissa fundamental que o ateliê pedagógico será concebido no CEI João Batista Nardi Neto. Um espaço criativo, com materiais
investigativos que instigam a criatividade e espontaneidade que são inerentes ao universo infantil.

 

O ateliê é uma oficina para as ideias das crianças, que se manifestam pelo uso de muitos materiais. O estilo de trabalho que
adotaremos é usar os materiais como linguagens. Materiais esses que serviram de vínculos para se expressar e comunicar e fazem
parte do tecido das experiências e processos de aprendizagens das crianças, em vez de serem produtos separados.

 

Sorrir sem medo

  A higiene bucal é um dos cuidados pessoais mais importantes na presença de males como cáries, gengivite, mau hálito
(halitose), tártaro, sensibilidade, periodontite, e ainda, o uso regular de fio dental e pasta de dente proporcionam um hálito fresco e
um sorriso mais bonito, coisas que fazem muito bem para autoestima.

 

A Parceria com o Centro de Saúde do Bairro nos ajudará a oferecer as crianças orientações de como manter uma higiene bucal
e cuidar para que os dentes estejam livres de cárie. Palestras lúdicas com médicos voltado ao público infantil e orientação no
momento de escovação serão ações realizadas para garantir instrução e conhecimento no que tange ao cuidado com a higiene bucal.

 

 

Nossas produções

Uma simples folha caída pode render muitas brincadeiras, conversas e trabalhos. A imaginação e a criatividade das crianças
não têm limites, o que favorece o desenvolvimento de sua potência e a exploração e apropriação de suas múltiplas linguagens,
ampliando suas formas de expressão. O trabalho com arte na educação infantil é um dos passos para cultivar essa vitalidade natural.

 

Expor as produções é de uma relevância singular para constituir a identidade da criança e integrá-la ao ambiente escolar traz
a sensação de pertencimento da criança com o espaço que ela habita.

 

A escolha desses trabalhos deve passar pela curadoria dos profissionais da escola em especial ao Educador referência de cada
turma.

 

O Espaço deve ser preparado com a intenção de valorizar as produções artísticas das crianças e reconhece-las como
protagonistas dos seus saberes.
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A criança produtora de cultura

Intenção de trabalho para 2020

Considerando “a criança produtora de cultura”, nosso trabalho será pautado na metodologia de projetos, que serão
desenvolvidos de acordo com o interesse, curiosidade e necessidades das crianças e suas turmas, de acordo com o contexto cultural,
social e econômico em que elas se encontram inseridas. Trabalhando a identidade e autonomia, focando nas vivências e interesses
das crianças, respeitando as especificidades e particularidades da turma.

 

“(...) para se trabalhar com projetos, é essencial que desapareça o educador infantil proprietário único do saber e da cultura,
que olhe seu aluno como lousa não preenchida ou mente vazia dos ensinamentos que transfere.” (ANTUNES, 2012, p.17)

 

Nossa intenção para 2020 é realizar um trabalho que incentive o convívio respeitoso, empático, cooperativo e solidário entre as
crianças, compartilhando sentimentos e buscando maneiras de pensar e agir coletivamente, usando estratégias pautadas no respeito
mútuo para lidar com conflitos nas interações entre as crianças e também com os adultos, ampliando suas relações interpessoais e
contribuindo para sua socialização. Vamos construir coletivamente um ambiente agradável e desafiador para que as crianças sintam
o prazer de estar na escola, inseridos no processo ensino aprendizagem, trabalhando projetos e temas como a diversidade, o fazer
artístico, o meio ambiente. Nessa perspectiva, a professora não pode e nem deve ser ou se sentir um ser pronto e acabado nas suas
atribuições profissionais junto às crianças, deverá sempre estar buscando novos conhecimentos, novas formas de fazer, de planejar,
de envolver as crianças, de criar novas possibilidades para o aprendizado e desenvolvimento de todas.
  
 O brincar

A criança age sobre o mundo pelo movimento, pela imitação, através do brincar, pela experimentação, explorando diversas
linguagens e de formas variadas de atuação sobre o mundo social, transformando e ampliando os conhecimentos previamente
adquiridos.

 

O brincar desenvolve a criança integralmente em seus aspectos físicos, emocionais, afetivos e sociais. Ao brincar as crianças
criam recursos para enfrentar e resolver seus próprios desafios. As brincadeiras devem ser diversificadas, interativas, de modo que,
através delas, as crianças desenvolvam aspectos como a criatividade e a imaginação. As crianças gostam de brincar na areia, correr
na grama, subir em árvores, colher frutas do pé, correr para todo canto e dar cambalhotas, abrindo possibilidades de conhecer e
experienciar o mundo que as rodeia e a si mesmas, compartilhando descobertas com seus pares e construindo sua autonomia,
gerenciando os “riscos” e aprendendo sobre/com eles.

 

Todas as ações “brincantes” desenvolvidas levarão em consideração a importância do brincar para o desenvolvimento da
criança. É brincando que a criança reflete, organiza, desconstrói e constrói novos significados, além de entender a si mesma e o
ambiente cultural onde está inserida.

 

Diversidade

O trabalho com a diversidade deverá promover experiências e atividades lúdicas sobre a diversidade étnico cultural,
trabalhando valores como respeito ao próximo, à identidade cultural, a construção da cidadania, e sobretudo, conhecendo as famílias
das crianças em sua pluralidade e o contexto social em que vivem. 

 

Sendo assim, faz-se necessário o compartilhamento de questões envolvendo a inclusão, a família, as questões étnicas, raciais e
de identidade da turma por meio de ações lúdicas e utilizando múltiplas linguagens, tais como: rodas de conversa, contação de
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histórias, dramatizações, caixa mágica, caixa das emoções e caixa de música, atividades de registro e pesquisa, vídeos, fantoches e
dedoches, entre outras. Vamos pesquisar fatos importantes sobre o nascimento de cada criança, a história dos seus familiares e da
sua comunidade, envolvendo pais /famílias nas atividades; pesquisar diferentes culturas e modos de vida e registrar nossas
observações e descobertas em portfólios e arte coletivos.

 
 Meio Ambiente

“Se aprendi a conhecer e a respeitar meu mundo, seja este o campo, a montanha, a cidade, o bosque ou o mar, e não a
negá-lo ou destruí-lo, e aprendi a refletir na aceitação por mim mesmo, posso aprender quaisquer fazeres”. (MATURAMA.
2002)
 

As vivências com o meio ambiente serão importantes para a conscientização das crianças sobre a preservação da natureza,
desenvolvendo o bom senso e respeito ao meio ambiente, valorizando os animais, promovendo o senso crítico e construindo ações e
atitudes positivas com o meio ambiente.

 

Vamos coletivamente identificar e selecionar fontes de informações e diversificados suportes para responder a questões sobre a
natureza e seus fenômenos; vamos trabalhar ações de sustentabilidade; compartilhar questões sobre o uso, consumo, manuseio e
conservação da água em nosso planeta, falando das práticas que evitem desperdício e poluição.

 

O trabalho com os seres vivos, as plantas e as questões ambientais que se fazem tão atuais, fazem parte da realidade das
crianças, fazendo com que o tema ofereça oportunidades de aprendizagem para que as crianças se tornem adultos conscientes de
seu papel na preservação do mundo em que vivemos. A natureza tem a força necessária para despertar um campo simbólico criador
na criança: galho que vira espada, areia que vira castelo e folha que vira um barquinho. Os materiais da natureza também podem se
transformar nos mais diferentes brinquedos e objetos confeccionados pelas crianças. Assim, vamos trilhar nossos caminhos na
descoberta do mundo...

 
 
Tempos e espaços

Nossa proposta de espaços e tempos organizados será viva e fluída, proporcionando para as crianças a construção de saberes
múltiplos e constante movimento cotidianamente. Ao explorarem os espaços disponíveis na escola, intenciona-se a socialização com
seus pares, a brincadeira criativa trazida por elas, a intencional trazida por nós, educadoras, e entre tantas outras formas lúdicas e
imaginativas que o mundo infantil pode caber.

 

Rompendo ainda a ordem cronológica que se dá nestes espaços, a construção de tempo pode ainda ser feita modificando
tempos e espaços que compõem o dia. Isso partirá do olhar sensível, da escuta e busca por entender o que as crianças necessitam e
trazem para o dia, seja através da fala, gestos e expressividade.

 

Vamos promover atividades e brincadeiras livres e dirigidas nas áreas externas e internas da escola: temos nossa sala
referência (a Unidade Educacional possui três salas referência), o pátio, o gramado, o parque, o corredor de acesso as salas, o
refeitório e os banheiros infantis- masculino e feminino, todos considerados espaços importantes de aprendizado nos
quais realizaremos atividades que envolvam brincadeiras espontâneas e/ou coordenadas, individuais e/ou coletivas, como: jogos,
brincadeiras de faz de conta, teatro, contação e dramatização de histórias, rodas de conversa, exploração dos elementos da natureza
como folhas secas, sementes que caem das árvores, descanso, higiene e alimentação.

Hora do Conto

A Hora do Conto é um projeto que envolve todas as turmas, no qual dramatizamos histórias e realizamos apresentações
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musicais. Um cronograma de apresentações é planejado pelas professoras e cada turma se apresenta para as outras turmas como
forma de interação e socialização (quarta-feira às 09h00). A Hora do Conto propicia que os projetos trabalhados com as turmas se
extravasem para os espaços compartilhados entre as crianças, destacando seus interesses.

Projeto Horta

O encanto com as sementes que brotam como mágica, a prática diária do cuidado – regar, transplantar, tirar matinhos,
espantar formigas é um exercício de paciência e perseverança até que a natureza nos brindes com a transformação de pequenas
sementes em verduras e legumes viçosos e coloridos.

 

Este projeto procura buscar vivencias que despertem o interesse das crianças no cuidado com o ambiente e alimentação
saudável. Busca ainda, uma reflexão e o contato diário com a terra, no preparo dos canteiros e na descoberta de inúmeras formas de
vida que ali existem. O planejamento será desenvolvido junto com as crianças.

 

Avaliação e observação

A avaliação das crianças acontecerá de forma contínua através das observações diárias das crianças durante o trabalho
desenvolvido na Unidade Educacional.

 

Os registros dessas observações (fotos, filmes, gravações de áudio, portfólios, diário de classe) serão realizados pela professora,
criando uma documentação, de maneira que pais/famílias possam acompanhar a aprendizagem e desenvolvimento de seus filhos
(as).

 

Um relatório de desenvolvimento da criança será elaborado trimestralmente e apresentado aos pais/famílias e inserido no
sistema eletrônico municipal INTEGRE.
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2.11 - Composição dos Colegiados

Diante do atual cenário que se encontra o nosso país, e considerando  que a  nova administração da escola
assumiu a gestão  somente no dia 02 de abril de 2020, reconhecemos aqui a impossibilidade  de realizar
uma nova eleição para compor o colegiado com seus novos participantes.  

 Agenda de organização para Nova Eleição do Conselho Escolar:

- Convite para participar da reunião do Conselho

- Orientação aos convidados para instalação do Google Meet

- Plantão de orientação sobre como instalar e utilizar a plataforma na reunião

- Comunicação de lembrete sobre a reunião

- Votação via formulário Google e resultado dos mais votados

-  Reunião de Posse dos membros

- Reunião de Posse e leitura do Estatuto

- Reunião de Posse e leitura do Estatuto e encerramento em 2020 das atividades da Unidade

 
 

COMPOSIÇÃO DO CONSELHO
E0210 – CEI João Batista Nardi Neto (Jd Stella)

Sul – Fundamento Legal: Lei 6662/91 – Artigo 9º

AGIII

QT

TURMAS

DESCRIÇÃO

SEGMENTOS REFERENCIA
TITULARES SUPLENTES

NOME CPF NOME CPF

MEMBRO NATO 1 Juliana Guarnieri -
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6

DOCENTES 2 Priscila Mara Januário Vieira Dayana Karolyna Gaspar
Adriana de A. Toleto Andrade Nádia Luiza B. Queiroz

ESPECIALISTA 1 Adriana Maria da Cunha Alves -

DEMAIS

FUNCIONÁRIOS

2

 

Wellington César Ramos Jacqueline de M Fonseca

Lúcia de M Damião Soares Marilza Inês Januário

PAIS DE ALUNOS 4

Thalita Cristina de M. Zacarias Simone Souza S.A.do Santos

Dávila Daiany S. Cardoso Leandro Dias Vilela de Araujo

Luciana Costa dos Santos Sthefania Kelly de O Silva

Jaqueline Aparecida Jorge Isabella Miranda Zavarizze

TOTAL 10

 
 
 
  Agenda de organização para Nova Eleição do Comissão Própria de Avaliação:

- Convite para participar da reunião da Comissão

- Orientação aos convidados para instalação do Google Meet

- Plantão de orientação sobre como instalar e utilizar a plataforma na reunião

- Comunicação de lembrete sobre a reunião

- Votação via formulário Google e resultado dos mais votados ou votação via plataforma Google Meet

-  Reunião de Posse dos membros

 

COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO
E0210 – CEI João Batista Nardi Neto (Jd Stella)

NAED SUL

AGIII

QT

TURMAS

DESCRIÇÃO

SEGMENTOS REFERENCIA
TITULARES  

NOME

6

ESPECIALISTA 1 Juliana Guarnieri

DOCENTES 1 Vera Lúcia de Souza  

ESPECIALISTA 1
Adriana Maria da Cunha
Alves

DEMAIS

FUNCIONÁRIOS
1

Hayanna Stefani Andril
Vilela

PAIS DE ALUNOS 1 Thalita Cristina de Moraes

TOTAL 5

 

2.12 - Normas que regulam a convivência escolar

As normas que regulam a convivência escolar estão descritas no Regimento Escolar Próprio (disponível na
íntegra para consulta na página 11 do DOM de 11 de março de 2019) e regulamenta a organização
pedagógico-administrativa do CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CEI, PROFESSOR JOÃO BATISTA NARDI
NETO, localizado na Avenida Professor Rafael de Paula Oliveira, nº 93, Jardim Stella, que integra a Rede
Municipal de Ensino de Campinas, sob a ação supervisora do Núcleo de Ação Educativa Descentralizada,
Naed, da Região Sul.
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O CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CEI PROFESSOR JOÃO BATISTA NARDI NETO, ato de criação conforme
as indicações contidas no processo SEI PMC 2020.00013378-34, denominado pela Lei nº 15.420 de 10 de
maio de 2017, e o seu funcionamento autorizado pela Portaria SME nº 18, de 10 de março de 2020.

 

O CEI mantém curso específico, oferecido a crianças de zero a cinco anos e onze meses de idade, nos
períodos integral e parcial, nos termos das legislações federal e municipal vigentes.

 

A educação municipal é realizada com base nos seguintes princípios:
I - igualdade de condições e garantia do acesso e da permanência do aluno na escola;
II - gratuidade e laicidade do ensino público;
III - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber;
IV - respeito à liberdade e apreço à tolerância;
V - pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas;
VI - éticos: da valorização da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do respeito ao
bem comum, ao meio ambiente e às diferentes culturas, identidades e singularidades;
VII - políticos: dos direitos e deveres de cidadania, do exercício da criticidade e da participação e do
respeito aos princípios democráticos;
VIII - estéticos: da valorização da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade e da diversidade de
manifestações artísticas e culturais;
IX - garantia de padrão de qualidade social;
X - valorização e formação de todos os profissionais;
XI - compromisso com o Estado Democrático de Direito;
XII - gestão democrática; XIII - valorização da experiência extraescolar; e
XIV - vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais.

 

A educação municipal tem por finalidade:
I - o ensino-aprendizagem dos saberes produzidos historicamente;
II - a articulação das experiências e dos saberes dos alunos com os conhecimentos que fazem parte
do patrimônio cultural, artístico, ambiental, científico e tecnológico da humanidade;
III - o desenvolvimento integral do aluno, em seus aspectos físico, psicológico, afetivo-emocional,
intelectual, social e cultural; IV - a formação ética, política e estética do aluno; V - a produção de
saberes e o incentivo à pesquisa; VI - a formação básica para o trabalho; e VII - a formação para o
exercício da cidadania.

 

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

 

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

 

A Equipe Gestora, constituída pelo Diretor Educacional, pelo Vice-Diretor e pelo Orientador Pedagógico,
atua de forma integrada, respeitadas as especificidades de cada cargo.

 

São atribuições do Diretor Educacional, além das previstas na legislação vigente:
I - responsabilizar-se:
a) pela elaboração coletiva, sistematização, implementação e avaliação do Projeto Pedagógico; b)
pelo processo de atribuição de turmas e períodos dos profissionais;
c) pela elaboração coletiva do calendário escolar, conforme Resolução específica da SME;
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d) com a SME pelo cumprimento das orientações técnicas da vigilância sanitária e epidemiológica;
e) pela efetivação dos procedimentos referentes à vida escolar das crianças, conforme os atos
normativos da SME;
f) pelo registro e atualização dos dados relativos à gestão e à vida escolar das crianças nos
Sistemas Informatizados;
g) pelo controle e registro da frequência dos profissionais;
II - aprovar e divulgar o Projeto Pedagógico;
III - instituir o Conselho de Escola e garantir o funcionamento dos diferentes colegiados;
IV - definir e organizar com cada integrante da Equipe Educacional o respectivo horário e/ou escala
de trabalho;
V - vistar os registros escolares; VI - realizar a abertura e o encerramento dos livros de registro;
VII - encaminhar aos órgãos competentes as propostas de modificações na infraestrutura física,
após a apreciação do Conselho de Escola;
VIII - planejar, junto aos órgãos competentes da SME, espaço físico e condições adequadas ao
atendimento das crianças público-alvo da Educação Especial;
IX - assegurar o cumprimento dos programas mantidos e implementados pelo MEC e estabelecidos
pela SME;
X - informar, antecipadamente, ao Departamento de Alimentação Escolar/Central Estadual de
Abastecimento, Ceasa/Campinas, toda e qualquer necessidade de alteração do cardápio,
reprogramação ou suspensão da entrega de gêneros alimentícios;
XI - participar de reuniões nos Naeds quando chamado;
XII - atender as recomendações da Supervisão Educacional.
 

São atribuições do Vice-Diretor, além das previstas na legislação vigente, corresponsabilizar-se, junto ao
Diretor Educacional, por:

I - atribuir turmas e períodos;
II - encaminhar aos órgãos competentes as propostas de modificações na infraestrutura física, após
a apreciação do Conselho de Escola;
III - definir e organizar com cada integrante da equipe o seu horário e/ou escala de trabalho; IV -
vistar os registros escolares; V - realizar a abertura e o encerramento dos livros de registro; VI -
zelar pelo cumprimento das orientações técnicas da vigilância sanitária e epidemiológica; VII -
planejar, junto aos órgãos competentes da SME, o espaço físico e as condições adequadas ao
atendimento das crianças público-alvo da Educação Especial;
VIII - cumprir os programas mantidos e implementados pelo MEC e estabelecidos pela SME;
IX - garantir o funcionamento dos colegiados;
X - informar, antecipadamente, ao Departamento de Alimentação Escolar/Central Estadual de
Abastecimento, Ceasa/Campinas, toda e qualquer necessidade de alteração do cardápio,
reprogramação ou suspensão da entrega de gêneros alimentícios;
XI - registrar e atualizar os dados relativos à gestão e à vida escolar das crianças nos Sistemas
Informatizados;
XII - participar de reuniões nos Naeds quando chamado; e
XIII - atender as recomendações da Supervisão Educacional.

 

São atribuições do Orientador Pedagógico, além das previstas na legislação vigente:
I - coordenar:

a) a elaboração, a sistematização, a implementação e a avaliação do Projeto Pedagógico;
b) a construção e subsidiar a implementação da proposta curricular, considerando as Diretrizes
Curriculares Nacionais, as diretrizes curriculares do município e as políticas educacionais da
SME;
c) as reuniões semanais de formação previstas na carga horária dos profissionais - Professores
e Agentes de Educação Infantil à luz dos documentos curriculares nacionais e municipais; e
d) ações para a aquisição de materiais pedagógicos;

II - orientar e acompanhar:
a) o planejamento e a execução do trabalho educativo das equipes docente e de Agente de
Educação Infantil;
b) o processo ensino-aprendizagem; e
c) os registros e a prática pedagógica dos profissionais;
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III - participar efetivamente das reuniões de trabalho com os coordenadores pedagógicos da SME;
IV - promover ações e projetos de incentivo à leitura e às artes;
V - incentivar e planejar, com os demais integrantes da Equipe Educacional, o desenvolvimento de
atividades nos diferentes ambientes escolares e o uso de tecnologias no processo ensino-
aprendizagem;
VI - construir, com os integrantes da Equipe Educacional, estratégias pedagógicas de superação de
todas as formas de discriminação, preconceito e exclusão social;
VII - orientar, coordenar e acompanhar a avaliação processual das crianças;
VIII - facilitar o processo comunicativo entre a comunidade escolar e as associações a ela
vinculadas; e
IX - identificar e propor ações formativas necessárias à implementação do Projeto Pedagógico e
articuladas com a política de formação da SME.

 

A equipe docente é composta por Professores habilitados para o ensino na Educação Infantil e pelo
Professor de Educação Especial.

 

São atribuições do Professor, além das previstas na legislação vigente:
I - promover a educação em sua integralidade, entendendo o cuidado como algo indissociável ao
processo educativo;
II - corresponsabilizar-se pela qualidade do ensino;
III - zelar pela frequência e permanência da criança no CEI;
IV - participar de estudos e processos de revisão e implementação das Diretrizes Curriculares
Nacionais e da SME;
V - planejar, avaliar e replanejar as ações educacionais em consonância com o Projeto Pedagógico,
organizando espaços e tempos de vivências entre as crianças e com os adultos, no movimento de
construções e (re)criações dos conhecimentos que mobilizam os saberes das crianças;
VI - desenvolver projetos educativos vinculados ao Projeto Pedagógico;
VII - elaborar registro do vivido com as crianças e elaborar relatórios que evidenciam a trajetória da
criança na sua singularidade;
VIII - avaliar e reorganizar periodicamente o trabalho pedagógico;
IX - utilizar os recursos didáticos e pedagógicos no processo ensino-aprendizagem; e
X - conhecer o acervo da biblioteca escolar, a fim de desenvolver ações educacionais de práticas
sociais que envolvam a leitura e escrita.

 

São atribuições do Professor de Educação Especial, além das previstas na legislação vigente e no art. 13 do
Regimento Escolar (disponível pra consulta na íntegra na página 11 do DOM do dia 11 de março de 2019):

I - acompanhar a criança na sala de aula e demais espaços educacionais, em conjunto com o
Professor regente, de acordo com o horário estabelecido com a equipe gestora;
II - encaminhar a criança para as salas de recursos multifuncionais, SRM, da SME;
III - colaborar com a formação continuada;
IV - participar de reuniões mensais com os profissionais que atuam com a criança na SRM e em
outros serviços especializados;
V - viabilizar as parcerias com a rede de serviços, com a família e comunidade que atuam com a
criança fora do âmbito escolar; e
VI - apontar, sugerir recursos e adaptar materiais específicos quando necessários ao processo
educativo.

 

A equipe de apoio direto à criança é composta pelos Agentes de Educação Infantil/Monitor de Educação
Infantil e Cuidadores.

 

São atribuições dos Agentes de Educação Infantil, além das previstas na legislação vigente:
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I - promover a educação em sua integralidade, entendendo o cuidado como algo indissociável ao
processo educativo;
II - planejar, desenvolver, registrar e avaliar, em conjunto com a Equipe Docente, o seu trabalho de
acordo com o Projeto Pedagógico, de forma integrada com os demais profissionais do CEI, visando
ao desenvolvimento integral da criança;
III - registrar os acontecimentos relevantes do desenvolvimento da criança, em livro próprio,
contribuindo para o processo de avaliação contínua;
IV - participar do processo de escolha com o orientador pedagógico e com a Equipe Docente, dos
livros, dos materiais pedagógicos e dos brinquedos;
V - participar das reuniões com as famílias;
VI - organizar espaços e tempos de encontros entre as crianças e com os adultos no movimento de
construções e (re) criações dos conhecimentos que mobilizam os saberes das crianças;
VII - zelar pela conservação e higienização dos materiais de uso da criança; e
VIII - comunicar à Equipe Gestora do CEI todo e qualquer problema em relação à criança.

 

São atribuições dos Cuidadores, além das previstas na legislação vigente:
I - atender a toda criança que dele necessitar e:

a) respeitar a sua privacidade;
b) desempenhar suas funções com zelo, de forma a não colocar em risco a sua saúde e o seu
bem-estar;
c) recepcioná-la quando da sua chegada ao CEI, auxiliando-a na locomoção e no transporte de
materiais e objetos pessoais;
d) acompanhá-la, garantindo seu acesso, deslocamento e movimentação, desde sua chegada ao
CEI:

1- em todo o ambiente escolar para a realização das atividades internas e externas à sala de
aula, inclusive nos horários de intervalo e no contra turno, nas Salas de Recursos
Multifuncionais, onde se realizar o Atendimento Educacional Especializado;
2 - em aulas e/ou atividades extras, constantes em calendário escolar, que não se insiram no
período escolar regular; e
3 - ao término do período, até o local onde será entregue à pessoa por ela responsável, não
estando liberado de suas obrigações enquanto não transferir a responsabilidade pelos seus
cuidados à essa pessoa;

e) executar, com segurança:
1 - o apoio necessário nos momentos de alimentação, higiene e vestuário; e
2 - as manobras posturais, de transferência e locomoção;

f) auxiliá-la, parcial ou totalmente, nas atividades:
1 - de manipulação de objetos, de escrita e/ou digitação (quando os recursos das ajudas
técnicas não estiverem adaptados ou não forem sufi cientes para a sua independência);
2 - de uso de pranchas de comunicação;
3 - de orientação espacial, inclusive nas brincadeiras; e
4 - escolares, atentando para a não interferir no desenvolvimento da sua autonomia, bem como
no trabalho pedagógico do Professor;

g) reconhecer as situações que necessitem de intervenção externa ao âmbito escolar, tais como
socorro médico, e seguir os procedimentos já previstos e orientados pelo CEI;

II - utilizar os equipamentos e utensílios necessários para as atividades da criança e realizar:
a) assepsias específicas de sonda e de traqueo, de acordo com as orientações dos técnicos
responsáveis;
b) os procedimentos de higienização dos equipamentos e utensílios utilizados para alimentação e
higiene;

III - comunicar aos responsáveis pelo CEI:
a) diariamente, as ocorrências relacionadas à criança e, quando necessário, fazer o registro das
mesmas, conforme orientações da Equipe Gestora; e
b) com antecedência, as necessidades de ausências ao trabalho;

IV - usar o uniforme;
V - atuar de acordo com os parâmetros estabelecidos pelo Projeto Pedagógico do CEI e as
orientações da equipe gestora; e
VI - participar das reuniões de planejamento e orientação no âmbito escolar, socializando os
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procedimentos para o desenvolvimento da criança.

 

São atribuições da Equipe de Apoio Administrativo:
I - controlar patrimônio, suprimentos e logística;
II - supervisionar serviços complementares;
III - coordenar serviços de contabilidade e controladoria;
IV - elaborar o planejamento administrativo-financeiro.

 

São atribuições do Assistente Administrativo/Auxiliar Administrativo, além das previstas na legislação
vigente:

I - executar serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e logística;
II - atender pessoas, fornecendo e recebendo informações sobre o CEI e as crianças;
III - tratar de documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos
mesmos.

 

São atribuições do Cozinheiro, além das previstas na legislação vigente, organizar e supervisionar serviços
de cozinha elaborando o pré-preparo, o preparo e a finalização de alimentos, observando métodos de
cocção e padrões de qualidade dos alimentos atendendo ao programa de alimentação escolar.

 

São atribuições do Auxiliar/Ajudante de Cozinha, além das previstas na legislação vigente:
I - auxiliar outros profissionais da área no pré-preparo, preparo e processamento de alimentos e na
montagem de pratos;
II - verificar a qualidade dos gêneros alimentícios, minimizando riscos de contaminação; e
III - trabalhar em conformidade com as normas e procedimentos técnicos e de qualidade,
segurança, higiene e saúde.

 

São atribuições do Servente de Limpeza/Auxiliar de Serviços Gerais, além das previstas na legislação
vigente:

I - executar serviços de manutenção e limpeza, conservação de vidros e fachadas, limpeza de
recintos e acessórios; e
II - trabalhar seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente.

 

São atribuições do Zelador ou Manutentor, além das previstas na legislação vigente:
I - executar serviços de manutenção elétrica, mecânica, hidráulica, carpintaria e alvenaria,
substituindo, trocando, limpando, reparando e instalando peças, componentes e equipamentos;
II - conservar vidros e fachadas;
III - limpar recintos e acessórios;
IV - trabalhar seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente.

 

Constituem-se direitos da criança, além do disposto na legislação vigente:
I - participar, por meio de representação, das reuniões previstas em calendário escolar;
II - ter acesso aos espaços, materiais, objetos e brinquedos e à organização de tempos e espaços
que permitam a educação em sua integralidade;
III - participar de estudos do meio, de atividades culturais e de outras atividades que contribuam
para o enriquecimento do processo educativo;
IV - manifestar seus sentimentos, opiniões, pensamentos por meio de múltiplas linguagens;
V - ter assegurado que o CEI cumpra a sua função de efetivar o processo ensino-aprendizagem;
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VI - ter assegurado o princípio constitucional de igualdade de condições para o acesso e a
permanência no CEI;
VII - ser respeitado, sem qualquer forma de discriminação;
VIII - participar de todas as atividades escolares;
IX - ter ensino de qualidade ministrado por profissionais habilitados para o exercício de suas
funções e atualizados em suas áreas de conhecimento;
X - ter acesso aos conteúdos previstos na proposta curricular do CEI;
XI - ter acesso a todos os recursos didáticos e pedagógicos do CEI, que contribuam para o
enriquecimento do trabalho educativo;
XII - receber AEE;
XIII - ter assegurado o cuidado e a educação;
XIV - ter assegurada a instrução em Libras, e o ensino da Língua Portuguesa como segunda língua,
quando surdo;
XV - receber o uniforme adotado pela RMEC no início do ano letivo;
XVI - ter assegurado o ingresso na escola após o início do período de aulas, quando devidamente
justificado pelo responsável legal; e
XVII - receber proteção contra qualquer forma de violência física ou simbólica e de negligência.

 

São direitos da família e do responsável legal, além dos dispostos pela legislação vigente:
I - ser respeitada incondicionalmente na sua forma de constituição;
II - participar, da elaboração, implementação e avaliação do Projeto Pedagógico;
III - sugerir ações que viabilizem o melhor funcionamento das atividades do CEI;
IV - ter conhecimento do Projeto Pedagógico e das disposições contidas neste Regimento Escolar;
V - ser informada, no decorrer do ano letivo, a respeito do trabalho educativo realizado pelo CEI, da
frequência e do desempenho escolar da criança;
VI - ter acesso ao calendário escolar do CEI e de suas alterações;
VII - votar e/ou ser votado representante no Conselho de Escola e na Comissão Própria de
Avaliação, CPA;
VIII - contestar critérios pedagógicos, podendo recorrer às instâncias superiores;
IX - tomar conhecimento da vida escolar da criança;
X - requerer transferência da criança;
XI - solicitar, à Equipe Gestora, comprovante de comparecimento ao CEI, se necessário;
XII - solicitar interlocução com a comunidade escolar;
XIII - ser convocado para reuniões em horários que viabilizem a sua participação;
XIV - demandar que o CEI cumpra a sua função social;
XV - participar das reuniões dos Colegiados, sem direito a voto quando não for membro eleito; XVI -
optar pela permanência da criança em tempo parcial, desde que no turno em que o Professor atua,
nos Agrupamentos I e II, mediante planejamento prévio com a Equipe Gestora.
 

São deveres da família e do responsável legal:
I - matricular/rematricular a criança no CEI, providenciando a documentação necessária;
II - manter relações cooperativas no âmbito escolar;
III - assumir junto ao CEI ações de corresponsabilidade que assegurem a formação educativa da
criança;
IV - zelar para que a criança traga diariamente os objetos necessários para o seu cuidado
individual;
V - respeitar todos os membros da Equipe Educacional, sem qualquer forma de discriminação;
VI - fornecer ao CEI os dados e os documentos necessários para a permanente atualização do
prontuário da criança;
VII - propiciar condições para o comparecimento e a permanência da criança no CEI;
VIII - respeitar os horários estabelecidos pelo CEI para o bom andamento das atividades escolares,
justificando os eventuais descumprimentos;
IX - identificar-se na secretaria do CEI, para que seja encaminhado ao setor competente;
X - comparecer às reuniões e às demais convocações pedagógicas e administrativas do CEI;
XI - comparecer às reuniões do Conselho de Escola e das demais associações, quando integrante;
XII - acompanhar o desenvolvimento escolar da criança e colaborar para que a propostas
pedagógica seja realizada;
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XIII - comunicar à Equipe Gestora a necessidade de ausências da criança, justificar e apresentar os
documentos comprobatórios de tal necessidade;
XIV - respeitar e fazer cumprir as decisões deliberadas pelos colegiados;
XV - cumprir as disposições do Regimento Escolar;
XVI - comunicar à Equipe Gestora eventuais problemas apresentados pela criança, que impliquem
no acompanhamento pela escola, especialmente os de saúde. Parágrafo único. Em caso de
descumprimento de horário pela pessoa autorizada a buscar a criança, no encerramento das
atividades escolares, após esgotadas as tentativas de contato com a família, a Equipe Gestora do
CEI deverá acionar o Conselho Tutelar.

 

À família e ao responsável legal é vedado:
I - tomar decisões individuais, no âmbito do CEI, que prejudiquem o desenvolvimento escolar da
criança pela qual é responsável ou de qualquer outra criança;
II - interferir no trabalho da Equipe Educacional entrando nos diferentes ambientes do CEI sem a
permissão da autoridade competente;
III - retirar a criança do CEI sem a devida permissão da autoridade competente;
IV - retirar e utilizar, sem a devida permissão da autoridade competente, qualquer documento ou
material pertencente ao CEI; e
V - desrespeitar qualquer integrante da comunidade escolar, inclusive a criança pela qual é
responsável, discriminando-a, usando de violência simbólica, agredindo-a fisicamente e/ou
verbalmente.

 

É vedado ao integrante da Equipe Educacional:
I - discriminar, usar de qualquer tipo de violência simbólica, agredir fisicamente e/ou verbalmente
qualquer integrante da comunidade escolar;
II - ocupar-se com atividades alheias à sua função, durante o período de trabalho;
III - transferir para outras pessoas o desempenho do encargo que lhe foi confiado, exceto nos casos
previstos em lei;
IV - ausentar-se do CEI sem a prévia comunicação à autoridade competente e sua autorização,
exceto no exercício das atribuições de seu cargo;
V - retirar, reproduzir ou utilizar, sem a devida permissão da autoridade competente, qualquer
documento ou material pertencente ao CEI;
VI - alimentar-se das refeições destinadas às crianças, exceto quando em atividades pedagógicas
justificadas no Projeto Pedagógico homologado pela autoridade competente da SME;
VII - comercializar todo e qualquer produto no âmbito do CEI; e
VIII - divulgar, por qualquer meio, ações que envolvam direta ou indiretamente o nome do CEI, e/ou
dos profissionais e das crianças do CEI, sem permissão da autoridade competente.

 

A Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral
da criança em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e
da comunidade.

 

A Educação Infantil deve considerar a criança como o centro do processo educativo, sujeito histórico e de
direitos que, nas interações, relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e
coletiva, produzindo cultura.

 

Na Educação Infantil a proposta pedagógica tem como objetivos garantir à criança:
I - o acesso a processos de elaboração, apropriação, renovação e articulação de conhecimentos e
aprendizagens por meio da experienciação de diferentes linguagens e de novas tecnologias;
II - o direito à proteção, à saúde, à liberdade, à confiança, ao respeito, à dignidade, à brincadeira, à
convivência e à interação com outras crianças e adultos.
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A proposta pedagógica da Educação Infantil deve assegurar:
I - as condições e os recursos para que as crianças usufruam seus direitos civis, humanos e sociais;
II - a igualdade de oportunidades educacionais entre as crianças de diferentes origens, culturas,
classes sociais e outras variáveis, no que se refere ao acesso a bens culturais e às possibilidades de
vivência na infância;
III - a construção de novas formas de sociabilidade e de subjetividade comprometidas com a
ludicidade, a democracia, a sustentabilidade do planeta e com o rompimento de relações de
dominação etária, socioeconômica, étnico-racial, de gênero, regional, linguística e religiosa;
IV - a educação em sua integralidade, entendendo o brincar e o cuidar como algo indissociável ao
processo educativo;
V - a indivisibilidade das dimensões expressivo/motora, afetiva, cognitiva, linguística, ética, estética
e sociocultural da criança;
VI - o reconhecimento das especificidades etárias, das singularidades individuais e coletivas das
crianças, promovendo interações entre as crianças da mesma idade e entre crianças de diferentes
idades;
VII - os deslocamentos e os movimentos amplos das crianças nos espaços internos e externos às
salas de referência das turmas e ao CEI;
VIII - a acessibilidade aos espaços do CEI, materiais, objetos, brinquedos e orientações para todas
as crianças, inclusive as com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e com altas
habilidades/superdotação;
IX - a apropriação pelas crianças das contribuições histórico-culturais dos povos indígenas,
afrodescendentes, asiáticos, europeus e de outros países da América;
X - o reconhecimento, a valorização, o respeito e a interação das crianças com as histórias e as
diferentes culturas, especialmente as africanas, afro-brasileiras e indígenas, bem como o combate
ao racismo e toda forma de discriminação;
XI - a dignidade da criança como pessoa e a proteção contra qualquer forma de violência física ou
simbólica e negligência no interior do CEI ou praticadas pela família, prevendo os
encaminhamentos de violações para as instâncias competentes;
XII - a participação, o diálogo e a escuta cotidiana das famílias, o respeito e a valorização de suas
formas de organização e a corresponsabilidade na educação das crianças; e
XIII - o estabelecimento de uma relação efetiva com a comunidade local e a consideração dos seus
saberes.
 

 

 

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

Os critérios para enturmação das crianças, nos agrupamentos, são definidos por Resolução específica da
SME.

 

O funcionamento do CEI cumpre as seguintes regras:
I - garantia de carga horária mínima anual de oitocentas horas, distribuídas por um mínimo de
duzentos dias de efetivo trabalho escolar;
II - atendimento das 7h às 18h para crianças de zero à três anos; e
III - permanência mínima diária de quatro horas para crianças de quatro e cinco anos.

 

O módulo do número de crianças por monitor e/ou Agente de Educação Infantil é definido por Resolução
específica da SME, em consonância com as diretrizes do MEC.
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O currículo na Educação Infantil é o conjunto das interações e brincadeiras que garantem experiências com
o conhecimento e a cultura em meio às práticas sociais que se dão entre as crianças, suas famílias e os
educadores, acolhendo a heterogeneidade expressiva das diversidades e constituindo história de vida no
âmbito das ações educacionais.

 

As ações educacionais devem garantir experiências que envolvam:
I - relações sociais e culturais da criança com a vida e com o mundo, que incluem diferentes
gêneros textuais e formas de expressão corporal, gestual, verbal, plástica, dramática e musical;
II - vivências narrativas de apreciação e interação, individual e coletivamente, com a linguagem
oral e escrita, em meio a diferentes suportes e gêneros textuais orais e escritos, no contexto das
práticas sociais;
III - relações quantitativas, medidas, formas e orientações espaço temporais a partir de contextos
significativos que recriam as práticas sociais da vida da criança, da família, dos educadores e da
comunidade;
IV - relações com variadas formas de expressões artísticas: música, artes plásticas e gráficas,
cinema, fotografia, teatro, literatura e dança;
V - vivências éticas e estéticas com outras crianças e grupos, dialogando com a diversidade
humana, social e cultural;
VI - promoção de vivências com o conhecimento e a cultura, que explorem e estimulem a
socialização entre sujeitos e grupos, por meio de uma educação integradora e inclusiva que
responda às necessidades educacionais de todas as crianças de diferentes condições físicas,
sensoriais, intelectuais e emocionais, classes sociais, crenças, etnias, gêneros, origens e contextos
socioculturais e espaciais, que se entrelaçam na vida social;
VII - interações que permitam a autonomia da criança no pensar e fazer com o outro, no cuidado
pessoal, na auto- -organização, na saúde, nutrição e bem-estar;
VIII - relações com o mundo físico e social, considerando o conhecimento da biodiversidade e a
necessidade de sua preservação para a vida, no cuidado consigo, com o outro e com a natureza;
IX - interações com as manifestações e tradições culturais, especialmente as brasileiras; e
X - uso de recursos tecnológicos e midiáticos articulados a práticas sociais que ampliem as
vivências das crianças com o conhecimento e a cultura.

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

 

O acompanhamento das ações educacionais, nos âmbitos individual e coletivo, deverá ser registrado
continuamente em variadas formas e em diferentes suportes, e subsidiará a elaboração de relatórios
individuais trimestrais da trajetória educacional das crianças.

 

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

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

 

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

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

Nos três anos subsequentes ao ano de homologação do Projeto Pedagógico, a Equipe Educacional deve
realizar a atualização/adequação, conforme Resolução específica da SME.

 

A Educação Especial, modalidade transversal da Educação Básica, é oferecida às crianças com laudo de
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deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e com altas habilidades ou superdotação como parte
integrante da educação regular.

 

A Educação Especial tem como objetivo identificar as potencialidades e promover o desenvolvimento das
crianças que apresentem deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou
superdotação, apoiando, complementando ou suplementando a sua formação escolar.

 

O CEI organiza a Educação Especial, mediante:
I - apoio às atividades escolares de alimentação, higiene e locomoção;
II - acessibilidade arquitetônica, nas comunicações e informações, nos mobiliários, nos
equipamentos e nos transportes;
III - flexibilização e adaptação do currículo, respeitadas as Diretrizes Curriculares Nacionais da
Educação Básica;
IV - articulação das políticas públicas intersetoriais, em especial com os serviços de Saúde e de
Assistência Social; e
V - garantia do currículo funcional, quando necessário.

 

Os objetivos do Atendimento Educacional Especializado, AEE, pelo Professor de Educação Especial, são:
I - identificar e encaminhar para diagnóstico os casos de possíveis crianças público-alvo de
Educação Especial; e
II - dar apoio pedagógico às crianças com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento,
altas habilidades ou superdotação.

O plano de trabalho do AEE, no turno da aula, deve ser transversal a todos os planos de ensino do CEI e
elaborado pelo Professor de Educação Especial com a Equipe Educacional.

 

Avaliação Institucional é o instrumento de planejamento que visa, de forma legítima e democrática, ao
aperfeiçoamento da qualidade da educação ofertada pelo CEI mediante a elaboração de um Plano de
Trabalho.

 

São objetivos específicos da Avaliação Institucional no CEI, dentre outros:
I - avaliar o processo ensino-aprendizagem desenvolvido;
II - explicitar as diferentes responsabilidades e corresponsabilidades no cumprimento da obrigação
social de ofertar uma educação de qualidade;
III - construir um campo transparente, integrador e ético de inter-relacionamento para a efetividade
do processo de educação de qualidade; e
IV - articular o caráter formativo da avaliação, no decorrer do processo, visando:

a) ao aperfeiçoamento dos profissionais que atuam no CEI; e
b) à qualificação dos atos administrativos, do processo de tomada de decisões e da participação
das crianças e das famílias.

 

A Avaliação Institucional no CEI compreende duas dimensões:
I - a interna, que corresponde à autoavaliação; e
II - a externa, que corresponde à avaliação de desempenho escolar das crianças realizada pelo
órgão competente.

 

A autoavaliação é realizada pela Comissão Própria de Avaliação, CPA e visa à análise da gestão dos
aspectos pedagógicos, financeiros e administrativos do CEI.
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A avaliação da trajetória educacional da criança será elaborada na forma de relatório individual trimestral,
em consonância com as diretrizes curriculares da Educação Infantil vigentes, o qual deverá ser
disponibilizado às famílias pelos Professores nas reuniões periódicas.

 

O registro individual de avaliação da trajetória educacional das crianças será realizado em relatórios, de
periodicidade trimestral, que deverão:

I - ser redigidos na forma narrativa, pelos Professores;
II - articularem-se entre si, de modo que cada novo relatório considere e dialogue com o(s)
anterior(es), revelando a trajetória educacional da criança como processo contínuo;
III - explicitar as vivências da criança na relação com as diretrizes curriculares da educação
municipal e com o planejamento dinâmico e flexível, que dá materialidade ao currículo
desenvolvido com a criança;
IV - considerar os planejamentos e replanejamentos elaborados pelos educadores para e com os
agrupamentos e grupos específicos de crianças;
V - ser inseridos no Sistema Informatizado da SME; e
VI - compor subsídios para a elaboração e avaliação do PP.

O relatório individual trimestral das crianças da faixa etária de matrícula obrigatória comporá a
documentação a ser expedida na transferência de UE ou na transição da Educação Infantil para o Ensino
Fundamental.

 

Os horários de funcionamento para atendimento das crianças serão organizados em tempo parcial e/ou
integral, de acordo com os períodos/turnos:

I - Manhã das 7h às 11h;
II - Tarde das 13h às 17h;
III - Integral das 7h às 18h.
 

Além da organização de que trata o caput poderá ocorrer outras formas de organização dos períodos e a
reorganização dos períodos/turnos, durante o ano letivo, mediante a comprovada necessidade do
atendimento da demanda e expressa autorização da Secretaria Municipal de Educação de Campinas.

 

A organização das turmas estrutura-se em agrupamentos multietários compostos por:
I - crianças de um ano e sete meses de idade completos até o mês de fevereiro do ano corrente,
Agrupamento I, AG I;
II - crianças de um ano e oito meses a três anos e três meses de idade completos até o mês de
fevereiro do ano corrente, Agrupamento II, AG II; e III - crianças de três anos e quatro meses
completos até o mês de fevereiro do ano corrente, a cinco anos e onze meses de idade,
Agrupamento III, AG III.

 

A enturmação das crianças deve considerar a efetiva presença de crianças com idades variadas, conforme
a faixa etária que compõe cada agrupamento, promovendo a heterogeneidade de idades e características
das crianças conforme indicado nos documentos curriculares da SME.

Além da previsão de turmas de AG I, II e III, podem ser organizadas turmas mistas de AG I/II e II/III,
mediante expressa autorização da SME.

 

Os agrupamentos são organizados de acordo com a proporcionalidade:
I - AG I integral:
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a) proposta de atendimento de vinte e quatro crianças;
b) seis Agentes de Educação Infantil/Monitor, sendo três por período, na proporcionalidade de oito
crianças para cada adulto; e
c) um Professor;

II - AG II integral:
a) proposta de atendimento de vinte e oito crianças;
b) quatro Agentes de Educação Infantil/Monitor, sendo dois por período, na proporcionalidade de
catorze crianças para cada adulto; e
c) um Professor;

III - AG II parcial:
a) proposta de atendimento de vinte e cinco crianças;
b) um Agente de Educação Infantil/Monitor; e
c) um Professor;

IV - AG III parcial:
a) proposta de atendimento de trinta crianças; e
b) um Professor.

 

O calendário escolar é organizado de acordo com Resolução específica, homologado pelo Representante
Regional da SME e deve garantir:

I - mínimo anual de 200 dias letivos;
II - férias docentes na forma estabelecida na convenção coletiva de trabalho dos Professores de
Educação Básica e de sua representatividade sindical;
III - recesso escolar na forma estabelecida na convenção coletiva de trabalho dos Professores de
Educação Básica e de sua representatividade sindical;
IV - feriados;
V - três Reuniões de Família e Educadores, RFE, com periodicidade trimestral;
VI - mínimo de três reuniões Pedagógicas coletivas para planejamento e avaliação do Projeto
Pedagógico;
VII - quatro reuniões ordinárias de Conselho de Escola;
VIII - as reuniões da CPA, de acordo com o estabelecido em Resolução específica da SME.
 

Nos períodos de férias e recessos dos docentes o CEI garante o atendimento de crianças, nos
agrupamentos I e II.

 

Os cadastros serão realizados no Sistema informatizado da SME de acordo com Resolução específica da
SME e mediante a apresentação, pelo responsável legal pela criança, dos seguintes documentos originais:

I - certidão de nascimento da criança;
II - cédula de identidade, RG, ou outro documento com foto do responsável legal;
III - comprovante de guarda ou de tutela, quando for o caso; e
IV - comprovante de residência no Município de Campinas, preferencialmente, conta de água.

 

Os beneficiários do programa Bolsa Família deverão, além dos documentos indicados nos incisos deste
artigo, apresentar o cartão Bolsa Família do responsável legal, com o Número de Identificação Social, NIS.

 

Para a criança e/ou responsável legal público alvo da Educação Especial, além dos documentos indicados
nos incisos deste artigo, apresentar documento comprobatório (laudo, relatório médico ou Cartão
Acessibilidade).

 

Matrícula é o ato realizado presencialmente, pelo responsável legal pela criança, nos termos de Resolução
específica da SME e mediante:
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I - cadastramento da criança;
II - apresentação dos seguintes documentos comprobatórios:

a) certidão de nascimento;
b) cédula de identidade, RG, ou outro documento com foto do responsável legal;
c) comprovante de guarda ou de tutela, quando for o caso;
d) comprovante de residência no Município de Campinas;
e) carteira de vacinação atualizada;
f) número de Identificação Social, NIS, apenas para os beneficiários do Programa Bolsa Família; e
g) laudo, relatório médico ou Cartão Acessibilidade para a criança e/ou responsável legal público-
alvo da Educação Especial;

III - assinatura de ficha de matrícula; e
IV - inserção dos dados, pela direção do CEI, no Sistema Informatizado da SME.
 

Para efetivação da matrícula deverão ser apresentados os originais e as cópias dos documentos exigidos.

 

A transferência em qualquer época do ano letivo, só ocorre para a criança na faixa etária de matrícula
obrigatória, nos termos de Resolução específica da SME, da seguinte forma:

I - entre CEIs da Rede Municipal de Ensino de Campinas, RMEC, no Sistema Informatizado da SME;
II - entre CEIs da RMEC e escolas privadas de Educação Infantil de instituições colaboradoras com a
SME, no Sistema Informatizado da SME; e
III - entre CEIs da RMEC e escolas privadas do Sistema Municipal de Ensino de Campinas ou escolas
públicas e privadas de outros sistemas educacionais, mediante:

a) requerimento de transferência assinado pelo responsável legal;
b) apresentação, pelo responsável legal, de declaração de vaga emitida pela escola que efetivará
a matrícula ou assinatura de termo de ciência sobre a necessidade de matrícula imediata em
outra escola;
c) emissão de declaração de transferência, pela direção do CEI; e
d) emissão do histórico escolar no prazo máximo de quinze dias.

 

Para todas as crianças transferidas durante o ano letivo e que frequentaram, no mínimo, dois terços do
trimestre em que foi solicitada a transferência, o relatório individual deverá ser elaborado e inserido no
Sistema Informatizado da SME.

 

Somente para as transferências previstas no inciso III do art. 62 do Regimento Escolar (que pode ser
consultado na íntegra na página 11 do D.O.M do dia 11 de março de 2020)  o relatório deverá ser impresso
para compor o histórico escolar.

 

A frequência da criança é controlada diariamente pelo Professor, registrada no diário de classe e inserida
no Sistema Informatizado da SME.

 

A frequência das crianças da faixa etária de matrícula obrigatória, matriculadas no Agrupamento III, deverá
ser igual ou superior a 60% do total da carga horária.

 

Para o efetivo acompanhamento e controle da frequência conforme descrito no art. 63 do Regimento
Escolar (que pode ser consultado na íntegra na página 11 do D.O.M do dia 11 de março de 2020), a direção
do CEI deve:

I - comunicar por escrito, no ato da matrícula e ciência do responsável legal pela criança, a
obrigatoriedade do percentual mínimo de frequência;
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II - comunicar ao responsável legal pela criança, que as ausências a partir de cinco dias
consecutivos devem ser devidamente justificadas por documentação;
III - convocar o responsável legal pela criança para esclarecimentos, após cinco dias consecutivos
de ausência sem justificativa;
IV - notificar, por meio de documento protocolizado, o Conselho Tutelar após esgotadas as ações
indicadas nos incisos I, II e III deste artigo decorridos quinze dias consecutivos de ausências
injustificadas; e
V - notificar ao Conselho Tutelar os casos em que a infrequência atingir 30% do percentual
permitido em lei.
 

Para o efetivo acompanhamento e controle da frequência das crianças matriculadas nos Agrupamentos I, II
e as de matrícula facultativa no Agrupamento III, a direção do CEI deve:

I - comunicar, por escrito, no ato da matrícula, ao responsável legal pela criança, que as ausências
a partir de cinco dias consecutivos devem ser devidamente justificadas por documentação;
II - convocar o responsável legal para esclarecimentos, após cinco dias consecutivos de ausência
sem justificativa; e
III - cancelar a matrícula da criança, esgotada a situação prevista no Inciso II deste artigo,
decorridos quinze dias consecutivos de ausências injustificadas.
 

Os eventuais atrasos da criança devem ser registrados em livro próprio mediante justificativa do
responsável legal.

Os atrasos não impedem o acesso da criança à escola.

 

A alimentação escolar é compreendida como ação educacional que integra o currículo, ocorre de acordo
com as diretrizes dos Planos Nacional e Municipal de Alimentação Escolar, as orientações do Programa
Municipal de Alimentação Escolar do Departamento de Alimentação Escolar, da Centrais de Abastecimento
Campinas S/A - CEASA Campinas e seu preparo conta com alimentos variados e seguros, que respeitam a
cultura, as tradições e os hábitos alimentares saudáveis, inclusive dos que necessitam de atenção
específica.

 

Os atos da vida escolar da criança, para efeito de registro e de arquivamento, são escriturados em livros e
formulários padronizados, e nos Sistemas Informatizados da SME, observando-se os regulamentos e as
disposições legais.

 

A escrituração e o arquivamento de documentos da vida escolar da criança têm como finalidade assegurar,
a qualquer tempo, a verificação de:

I - identificação da criança;
II - regularidade da frequência ao CEI; e
III - autenticidade da vida escolar.

 

O registro da vida escolar da criança é feito por meio de:
I - ficha de matrícula;
II - relatórios individuais trimestrais;
III - diário de classe;
IV - Histórico Escolar;
V - requerimento e declaração de transferência;
VI - inserção de dados no Sistema Informatizado da SME, no Sistema Informatizado da SEE; e VII -
ficha da criança na SRM.
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Os registros de vida escolar não devem conter emendas ou rasuras e devem ser rubricados pelo
profissional responsável.

 

Os dados da organização do CEI devem ser inseridos, no que couber, nos Sistemas Informatizados e
atualizados sempre que necessário.

 

O CEI mantém os prontuários das crianças contendo:
I - ficha de matrícula;
II - relatório individual trimestral;
III - cópia da certidão de nascimento;
IV - cópia do comprovante de residência;
V - cópia atualizada da carteira de vacinação;
VI - cópia de documento comprobatório de guarda ou tutela;
VII - Histórico Escolar; e
VIII - outros.

 

O CEI mantém os prontuários dos Professores, dos Especialistas de Educação e dos funcionários contendo:
I - cópia do RG;
II - cópia do CPF;
III - cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social;
IV - ficha funcional;
V - cópia da documentação exigida para a função que exerce;
VI - títulos; e
VII - outros.

 

A organização do CEI deve ser registrada por meio de livros de registro de:
I - reuniões pedagógicas coletivas;
II - reunião de formação dos Monitores e/ou dos Agentes de Educação Infantil;
III - reuniões de Conselho de Escola;
IV - reuniões da família e/ou responsável legal;
V - reuniões de Avaliação Institucional;
VI - reuniões da Equipe Gestora;
VII - termos de visita/registro do acompanhamento do supervisor educacional;
VIII - ponto do pessoal administrativo e docente;
IX - atribuição de turma/agrupamento;
X - bens patrimoniais;
XI - comunicados internos;
XII - protocolos;
XIII - ocorrências; e
XIV - eliminação de documentos.

 

Os livros de escrituração escolar devem conter:
I - termos de abertura e de encerramento, preenchidos no ato da abertura;
II - numeração e carimbo do CEI em todas as páginas; e
III - rubrica do Diretor Educacional em todas as páginas.

 

O Conselho de Escola, criado pela Lei Municipal nº 6.662, de 10 de outubro de 1991, é um colegiado de
caráter deliberativo.
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A autonomia do Conselho de Escola se exercerá nos limites da Legislação em vigor, das diretrizes de
política educacional traçadas pela SME, e do compromisso com a democratização das oportunidades de
acesso e permanência na escola pública de todos que a ela têm direito.

 

Ao Conselho de Escola caberá estabelecer diretrizes e critérios gerais relativos a organização e
funcionamento do CEI, bem como ao relacionamento com a comunidade.

 

O Conselho de Escola visa à qualidade da educação e deve assegurar a gestão democrática do CEI, com a
participação ativa da comunidade escolar.

 

O Conselho de Escola é eleito anualmente conforme calendário estabelecido em Resolução específica da
SME, com atas de eleição e reuniões registradas em livro próprio.

 

O Conselho de Escola, deve garantir a representatividade das famílias e responsáveis legais pelas crianças,
Professores e funcionários do CEI.

 

Comporá também o Conselho de Escola um representante da Associação ou Associações de Moradores do
bairro, quando esta existir e estiver devidamente registrada.

 

A composição do Conselho de Escola, do qual o Diretor Educacional do CEI, é membro nato, obedecerá à
seguinte proporcionalidade:

I - quinze por cento de docentes e/ou especialistas;
II - trinta e cinco por cento dos demais funcionários; e
III - cinquenta por cento de famílias e responsáveis legais das crianças.

 

 

 

São atribuições e competência do Conselho de Escola:
I - deliberar sobre:

a) as diretrizes a serem seguidas e metas a serem alcançadas pelo CEI;
b) o investimento de recursos;
c) a criação e as normas regulamentares dos organismos auxiliares do CEI que venham a ser
criados;
d) os projetos, a ação e as prioridades dos organismos auxiliares que existam no CEI;
e) projetos de atendimentos integral à criança, no campo material, psicopedagógico, social ou de
saúde;
f) programas regulares ou especiais que visem a integração escola-família-comunidade;
g) alternativas de solução para os problemas de natureza administrativa e pedagógica;
h) atividades extraclasses que visem um maior aprimoramento da criança; e
i) a organização e o funcionamento do CEI, o atendimento à demanda e demais aspectos
pertinentes, de acordo com as orientações fixadas pela SME.

II - discutir e dar parecer sobre:
a) ampliações e reformas em geral no prédio do CEI;
b) problemas existentes entre o corpo docente ou entre os funcionários e que estejam
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prejudicando o Projeto Pedagógico;
c) posturas individuais que surjam em qualquer dos segmentos que interagem no CEI e que
coloquem em risco as diretrizes e as metas deliberadas; e
d) as penalidades disciplinares a que estiverem sujeitos os profissionais do CEI, sem prejuízo de
recorrência a outras instâncias;

III - elaborar, com a equipe de educadores do CEI, o calendário escolar e o Projeto Pedagógico,
observadas as normas do Conselho Municipal de Educação, da SME e da legislação pertinente; IV -
apreciar os relatórios anuais, analisando seu desempenho, tendo por parâmetros as diretrizes e
metas deliberadas; e
V - acompanhar o desenvolvimento do Projeto Pedagógico.

 

As reuniões ordinárias do Conselho de Escola devem constar do calendário escolar.

 

Os Conselheiros suplentes poderão participar de todas as reuniões sem direito a voto, salvo quando
estiverem substituindo Conselheiro efetivo.

 

O Conselho de Escola poderá se reunir a qualquer época, em caráter extraordinário, mediante convocação
por escrito:

I - do Diretor Educacional do CEI;
II - de um terço dos Conselheiros efetivos, em requerimento dirigido ao Presidente, especificando o
motivo da convocação; e
III - do Conselho das Escolas Municipais.

 

A convocação por escrito, de que trata este artigo, deverá chegar individualmente a cada um dos
Conselheiros efetivos ou suplentes, no mínimo setenta e duas horas antes da reunião, que comprovará o
seu recebimento.

 

A reunião extraordinária do Conselho de Escola se fará sempre segundo a pauta para a qual a mesma foi
convocada e que deverá constar da carta convocatória.

 

As reuniões extraordinárias só poderão ser convocadas para horário idêntico ao estabelecido para as
ordinárias.

 

O Conselheiro efetivo que faltar a duas reuniões sucessivas, sem justificativa por escrito, deverá ser
substituído por seu suplente, mediante exoneração e convocação por escrito do Diretor Educacional do
CEI.

 

As reuniões do Conselho de Escola deverão ter sempre sua pauta elaborada e aprovada no início da
mesma e suas deliberações deverão constar de ata lavrada em livro próprio para esse fim.

 

As atas deverão ser sempre divulgadas e cópia das mesmas afixadas em local visível do CEI.
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As reuniões serão realizadas em primeira convocação com a presença da maioria simples dos membros do
Conselho de Escola ou em segunda convocação, trinta minutos após, com qualquer quórum.

 

A Comissão Própria de Avaliação, CPA, é um colegiado que visa coordenar o processo de avaliação
institucional do CEI e sua organização e funcionamento são definidos por Resolução específica da SME.

 

A CPA tem como princípios:
I - a participação de todos os sujeitos envolvidos com o CEI visando ao avanço no processo de
qualificação da educação a partir das especificidades e disposições locais; e
II - a qualidade negociada entre os atores internos e entre estes e os atores externos ao CEI,
produzindo acordos para contemplar as ações prioritárias definidas no plano de avaliação do
Projeto Pedagógico.

 

A autoavaliação, o Plano de Trabalho e os relatórios da CPA devem ser:
I - socializados a todos os membros da comunidade escolar; e
II - integrados ao Projeto Pedagógico.

 

Os documentos previstos no caput devem ser considerados no Plano de Trabalho Anual do Naed.

 

A CPA é constituída por, no mínimo:
I - um representante da Equipe Gestora;
II - um representante da Equipe Docente;
III - um representante da Equipe de Apoio Direto à criança;
IV - um representante da Equipe de Apoio Administrativo; e
V - um representante das famílias.

 

O papel de articulador da CPA deverá ser exercido por um membro da Equipe Gestora.

 

São atribuições da CPA:
I - conduzir o processo de avaliação interna ou autoavaliação do CEI;
II - sistematizar as informações obtidas no processo de avaliação interna para estabelecer a
interlocução com as ações desencadeadas por meio das políticas públicas da SME;
III - desenvolver o processo de avaliação interna de tal modo que haja superação das experiências
avaliativas descontextualizadas e geradoras de comparações e competições entre os envolvidos;
IV - estimular a participação de todos os atores do CEI nas diferentes etapas do processo de
avaliação interna;
V - incluir, corresponsabilizar e valorizar a comunidade escolar na análise dos dados coletados no
processo de avaliação interna;
VI - manter informada a comunidade escolar sobre o processo de avaliação interna, seus
encaminhamentos e resultados;
VII - identificar, no processo educativo, fragilidades e/ou potencialidades e propor estratégias para
superação das dificuldades observadas;
VIII - elaborar seu Plano de Trabalho, indicando as ações propostas para o monitoramento do Plano
de Metas definido pelos coletivos da escola e indicado no Projeto Pedagógico; e
IX - manter atualizados em livro próprio os registros das discussões, encaminhamentos propostos e
atividades realizadas pela CPA. Parágrafo único. O Plano de Trabalho da CPA deverá ser aprovado
pelo Conselho de Escola
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As reuniões ordinárias da CPA devem constar do calendário escolar.

 

As reuniões da CPA deverão ter sempre sua pauta elaborada e aprovada no início da mesma e suas
deliberações deverão constar de ata lavrada em livro próprio para esse fim.

 

As atas deverão ser sempre divulgadas e cópia das mesmas afixadas em local visível do CEI.

 

As reuniões serão realizadas em primeira convocação com a presença da maioria simples dos membros da
CPA ou em segunda convocação, trinta minutos após, com qualquer quórum.

 

O presente instrumento de regras que regulam a convivência escolar deve estar à disposição e ser
cumprido por toda a comunidade escolar, após homologado pela autoridade competente da SME e
publicado em Diário Oficial do Município, DOM. 
 
 

3 - Avaliação instituicional interna ou autoavaliação institucional

3.1 - Avaliação do Projeto Pedagógico do ano anterior

3.1.1 - Cumprimento de Metas

META INDICADORES AÇÕES RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA

-Elaboração de um projeto

pedagógico que organize as

 educacionais

resultantes da reflexão e

interação de um coletivo de

educadores, crianças e

famílias, no movimento de

pensar e fazer com o outro,

com o conhecimento e com

cultura.

-Escuta e acolhimento da

diversidade de opiniões e

sugestões dos diversos

coletivos na construção de

uma proposta educativa que

tenha como foco a criança

-Construção de Propósitos

educativos que contemplem

as características e/ou

necessidades da

comunidade atendida;

 

 

 

 

-Elaboração de Planos de

Ensino específicos de cada

turma em consonância com os

propósitos educativos, as

- A p l i c a r ficha de anaminese e

questionário sócio econômico;

- A fim de darem opinião, sugestão e

avaliação do projeto Pedagógico,os

pais, ao final do ano, responderão um

questionário;

- Envolvimento das famílias e

comunidades nas ações intersetoriais e

no cotidiano da escola;

 

 

- Pa r t i c ipação das crianças no

planejamento e nas atividades;roda de

avalização pelas crianças e professoras

das atividades desenvolvidas no

dia;Compartilhar dias e ações;

 

-Reuniões entre os membros da

Equipe Gestora,

professores e

famílias

 

 

 

- Professores

 

 

 

 

 

 

 

 

- E q u i p e Gestora,

famílias e equipe

educativa

 

 

- Março

 

 

 

 

 

- Anual

 

 

 

 

 

 

 

 

-Anual
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características do grupo de

crianças e que revele

intencionalidades pedagógicas

definidas pelos educadores, na

relação com o pensar e fazer

com as crianças e suas

famílias.

comunidade escolar, e os diversos

colegiados da escola: CE e CPA;

 

-Estudos em tempos de formação,

sobre os demais documentos:

Diretrizes Currciculares Nacionais da

Educação Infantil; Diretrizes

Curriculares da Educação Infantil de

Campinas;Caderno Temático

C u r r i c u l a r  Municipal; Política de

Educação Especial na Perspectiva da

Educação Inclusiva;

 

-Tabulação do questionário sócio

econômico;

 

-Apresentação, debate e reflexão sobre

os Indicadores de Qualidade na

Educação Infantil para os colegiados (

CE e CPA);

 

- Traçar Planos de ensino coletivo do

Agrupamento III, com a equipe docente

e equipe de monitoras;

 

- Elaborar Planos de Ensino indivual

(corpo docente);

 

-Real izar atividades vinculadas às

vivências das crianças;

 

- Provocar nas crianças a indagação e

reflexão, levando-os a (cri)ação e

(re)criação;

 

- Eventos Mostras de trabalhos, Festa

da Família , Participação da família da

escola;

 

- Orientadora
pedagógica,
Professores

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Equipe gestora

 

 

 

 

- Equipe gestora

 

 

 

 

 

 

- Orientadora
pedagógica,
Professores e
monitores

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Anual

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Anual

 

 

 

- Março

 

 

 

 

 

- Março
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- Professores

 

 

 

 

 

- Professores e
monitores

 

 

 

 

- Professores e
monitores

 

 

 

 

 

 

- Equipe Gestora,
professores e
monitores

 

 

 

 

- Anual

 

 

 

- Anual

 

 

 

- Anual

 

 

 

 

- Anual

 

 

Promoção de uma

educação integradora e

inclusiva, de qualidade

social, voltada para a

na sociedade e na

cultura, tendo em vista o

 da escola na dis-

seminação e produção de

conhecimentos

- Propor Ações educacionais
que garantam:

 Relações sociais e culturais

da criança com a vida e com

o mundo, que incluem

diferentes gêneros textuais

e formas de expressão:

corporal, gestual, verbal,

plástica, dramática e

musical;

 

 

 

 –Organizar com os professores e

monitores ações educacionais que

explorem as diversas formas de

expressão;

 

 -Brincadeiras que envolvam a relação

dos nomes com os objetos e situações do

cotidiano das crianças, bem como os

diversos gêneros textuais;

 

- Orientadora
pedagógica,
Professores e
monitores

 

 

 

 

 

- Orientadora
pedagógica,

- Anual
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- Vivências narrativas de

apreciação e interação,

individual e coletivamente,

com a linguagem oral e

escrita, em meio a diferentes

suportes e gêneros textuais

orais e escritos, no contexto

das práticas sociais;

 

-Relações quantitativas,

medidas, formas e

orientações espaço temporais

a partir de contextos

significativos que recriam as

práticas sociais da vida da

criança, da família, dos

educadores e da comunidade;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Integração das interações, brincadeiras

e vivências das comunidade e famílias.

 

- Brincadeiras de imitação

 

- Atividades lúdicas que incluam:

contação de histórias, contos, fábulas,

poesias, danças, músicas, produções

próprias, cantigas de rodas, parlendas e

advinhas, teatro e brincadeiras com

fantoches;

 

 

- Garantir que as crianças possam

desenvolver ações lúdicas, por meio de

textos orais e escritos, associados à

cultura local e regional;

 

 

 

 

-Realizar atividades significativas que

explorem o domínio matemático, cujas

mesmas envolvam as relações

quantitativas, de medidas, formas,

orientação espaço-temporal, ordem,

seriação e classificação, situações

problemas;

 

-Estabelecer proximidade de algumas

noções matemáticas presentes em seu

cotidiano, como calendário

escolar,contagem, relações espaciais,

desenvolver atividades que explorem a

noção de grandeza , através da

comparação entre pequeno e grande,

alto e baixo, atividades culinárias

(receitas);

Professores e
monitores

 

 

 

 

 

 

-Professores e
monitores

 

 

 

 

 

 

 

-Professores e
monitores

 

-Professores e
monitores

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Orientadora
pedagógica,

- Anual

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Anual

 

 

 

 

 

 

 

 

- Anual

 

 

- Anual
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– Relações com variadas

formas de expressões

artísticas: música, artes

plásticas e gráficas, cinema,

fotografia, teatro, literatura

e dança;

 

 

– Vivências éticas e estéticas

com outras crianças e

grupos, dialogando com a

d i v e r s i - dade humana,

social e cultural;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Inserir na proposta de trabalho

atividades de integração como:

passeios, festa a fantasia, festa da

familia, piquenique, cinma e oficinas

pedagógicas

 

 

- Possibiltar a realização de atividades,

onde as crianças possam expressar suas

emoções, história e cultura, através de

alguns valores estéticos como a beleza,

a harmonia e o equilíbrio;

 

-Apresentação teatral pela Sanasa,

Vigilância Sanitária e PROIM (GM),

Projeto da U.E.: “Sexta Feira em Cena”

e  apresentação dos cães da Guarda

Municipal (GM);

 

- Garantir que as crianças participem  e

utilizem todos os espaços da escola,

internos e externos, participem de

momentos de integração diversos,

envolvendo todos as turmas de AG. III;

 

 - Propor interações coletivas e

individuais, através dos jogos de

cooperação, Festas das Famílias com

dinâmicas com os pais e Mostras de

trabalhos culturais; Oficinas lúdicas com

as famílias e crianças;

 

- Assegurar que os Planos coletivos dos

Agrupamentos individuais, sejam

desenvolvidos, bem como a elaboração

do Plano de ensino da Educação

Inclusiva, o qual alcance todas as

Professores e
monitores

 

 

 

 

 

 

 

 

-  Orientadora
pedagógica,
Professores e
monitores

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Orientadora
Pedagógica,
Professores e
monitores

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Anual

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Anual
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– Promoção de vivências com

o conhecimento e a cultura,

que explorem e estimulem

a socialização entre sujeitos

e grupos, por meio de uma

educação integradora e

inclusiva que responda às

necessidades educacionais

de todas as crianças de

diferentes condições físicas,

sensoriais, intelectuais e

emocionais, classes sociais,

crianças da escola;

 

-Garantir  o  acolhimento, o respeito,

bem como a sua valorização;  garantir a

construção do conhecimento de acordo

com suas espeficidades;

 

- Garantir as brincadeiras às crianças

com suas limitações possibilitando a

todas conviverem com as diferenças de

maneira mais harmoniosa;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  Desenvolver projetos de autonomia

com as crinças Alimentação

saudável,Auto-servimento e  Higiene;

-Estimular o cuidado e organização dos

seus  pertences, todos, através de um

princípio de confiança;

 

 – Entender a importância do Meio

ambiente, observar a natureza e mudar o

olhar para o mundo.

- Garantir experiências que incentivem a

curiosidade, a exploração, o

encantamento, o questionamento, a

indagação em relação ao mundo físico e

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Equipe gestora, 
professores e
monitores

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Equipe gestora, 
professores e
monitores

 

 

 

 

 

 

 

- Anual

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Anual
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crenças, etnias, gêneros,

origens e contextos

socioculturais e espaciais,

que se entrelaçam na vida

social;

 

 

 

 

 

- Interações que permitam a

autonomia da criança no

pensar e fazer com o outro,

no cuidado pessoal, na auto-

organização, na saúde,

nutrição e bem-estar;

 

 

 

 

– Relações com o mundo

físico e social, considerando

o conhecimento da

biodiversi- dade e a

necessidade de sua

preservação para a vida, no

cuidado consigo, com o

outro e com a natureza;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

social, ao tempo e a natureza;

- Plantio, cultivo e preservação  de

hortas e árvores Equipe técnica do CATI;

-Propor atividades que as crianças

ampliem seus conhecimentos sobre a

biodiversidade  e compreenda a riqueza

da vida no planeta;

 

- Garantir a participação das crianças

em diferentes situações de pesquisa,

tais como: a diversidade de suas raizes

culturais.

- Propor às crianças o reconhecimento

da multiculturalidade social e cultural,

bem como com

brincadeiras,brinquedos,comidas,danças

das diversas regiões brasileiras;

 

- Garantir formações e capacitações dos

docentes abordando temas que

envolvam questões tecnológicas;

-Assegurar nos Planos de Ensino,

atividades de interação das crianças

com os diversos recursos tecnológicos

(uso de máquina fotográfica,

computadores, microfone, retroojetor e

gravadores);

 

 

 

 

 

- Equipe gestora, 
professores e
monitores

 

 

 

 

 

 

 

 

- Equipe gestora, 
professores e
monitores

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Equipe gestora, 
professores e
monitores

 

 

 

 

 

 

 

- Anual

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Anual

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Anual

 

 

 

 

 

 

 

Prefeitura Municipal de Campinas
Secretaria Municipal de Educação

http://pponlinesme.campinas.sp.gov.br
16/07/2021 16:01:31   Página 57 de 156



 

 

 

 

 

 

 

– Interações com as

manifestações e tradições

culturais, especialmente as

brasileiras;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Uso de recursos

tecnológicos e midiáticos

articulados a práticas

sociais que ampliem as 

vivências das  crianças 

c o m  o conhecimento e a

cultura.

 

 

 

 

 

 

 

Equipe gestora, 
professores e
monitores

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Equipe gestora,
professores e
monitores

 

 

 

 

 

 

 

 

-  Equipe gestora,
professores e
monitores

 

 

 

 

 

 

- Anual

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  Anual
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- Equipe gestora,
professores e
monitores

 

 

 

 

 

 

 

- Equipe gestora,
professores e
monitores

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Equipe gestora,
professores

 

 

-  Anual

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  Anual

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  Anual
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- Equipe gestora e
professores

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Equipe gestora e 
professores

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Equipe gestora,
professores ,

 

 

 

 

 

-  Março

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Anual

 

 

 

 

 

-Anual

 

 

 

 

 

 

 

Prefeitura Municipal de Campinas
Secretaria Municipal de Educação

http://pponlinesme.campinas.sp.gov.br
16/07/2021 16:01:31   Página 60 de 156



monitores

 

 

 

 

 

 

- Equipe gestora,
professores ,
monitores

 

 

 

 

 

 

 

 

- Equipe gestora,

 

 

 

 

 

 

-Equipe gestora e
professores

 

 

 

-  Anual

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-  Anual

 

 

 

 

 

 

-Anual
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- Anual

 

 

 

 

- Anual

Implementação da Gestão
Democrática

 

Elaboração e atualização

coletivas do PP com a

participação dos diversos

segmentos. Atuação dos

colegiados na tomada de

decisões.

 

- Realizar reuniões de Trabalho

Docente Coletivo e Grupo de estudos

de monitores;

 

- Contribuir para o fortalecimento

das opiniões, ideias e ações

pedagógicas que objetivem sempre

a qualidade do atendimento às

crianças;

 

-Garantir a efetivação das reuniões

de CPA e CE, na tomada de decisões,

conforme Calendário escolar;

 

- Realizar  Reuniões Pedagógicas  e

reuniões de Avaliação Institucional

conforme Calendário escolar;

 

- Equipe gestora,
professores ,
monitores

 

 

 

 

 

 

- Equipe gestora

 

 

 

 

 

 

 

 

-  Equipe gestora

 

 

 

 

 

-  Anual

 

 

 

 

-  Anual

 

 

 

 

 

 

-  Anual

 

 

 

 

 

 

- Anual
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-Equipe gestora

Manutenção de 100% do

quadro de pessoal aprovado

no Plano de Trabalho

Quadro de pessoal completo

descrito no Relatório

Trimestral da UE encaminhado

ao NAED

- Manter o quadro de funcionários

sempre completo, a fim de garantir 

todas as necessidades das crianças.

-  Equipe gestora

 

-  Anual

 

Realização de 100% dos

encontros semanais das

duas horas consecutivas

para o desenvolvimento

do Plano de Formação.

 

Atas de todos os encontros

de Formação desenvolvidos

no período.

 

-Garantir a regularidade semanal das

reuniões de formação, com os

professores e monitores;

 

-Garantir que os registros das reuniões

aconteçam no Livro ATAs específicos;

 

 
-  Equipe gestora

 

 

 

 

 

 

 

-  Equipe gestora

 

 

-  Anual

 

 

 

 

 

-  Anual

 

 

 

Cumprimento das

disposições da SME sobre

Calendário Escolar

 

Cumprimento de 200 dias

letivos Atendimento às

orientações do supervisor

educacional

 

1-Elaborar o Calendário escolar, dentro

da Resolução da SME, a qual dispoe da

elaboração do mesmo, com a

participação da equipe educativa;

- Garantir o cumprimento dos 200 dias

letivos;

 

 

-  Equipe gestora e
professores

 

- Março

Atingir nível de

classificação igual ou

maior do que satisfatório

Índice de qualidade do

planejamento financeiro - IPF

Após a análise minuciosa do edital de
chamamento:

1 - Verificar a quantidade proposta de
crianças que serão atendidas x valor
destinado.

2 - Quantidade de profissionais e
materiais/serviços necessários para
execução do projeto.
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3 - Verificar informações junto ao
sindicato.

4 - Levantamento de custos dentro de
valores aplicados no mercado
determinando assim o valor utilizado
para cada categoria, sempre utilizando
do princípio da economicidade.

 

 

 

 

Coord. Administrativo

 

 

 

Na elaboração e
na implantação

do plano.

Atingir nível de

classificação igual ou

maior do que satisfatório

Índice de qualidade de

execução do ajuste e

gerenciamento do recurso -

IEG

1 - Contratar profissionais com
capacidade técnica e experiencia
comprovada de acordo com as
exigências do cargo, acompanhar
desenvolvimento desses profissionais
minuciosamente, durante o período de
experiencia evitando assim gastos com
demissões.

2 - Acompanhar e analisar todas as
solicitações de compras e contratação de
serviços seguindo o princípio de
economicidade.

3 - Executar treinamentos para evitar
desperdícios de materiais.

4 - Acompanhar periodicamente valor
gasto x executado para a adequação das
despesas no plano de aplicação.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coord. Administrativo

 

Equipe Gestora

Durante o

período de

execução da

parceria

 

Atingir nível de

classificação igual ou

maior do que satisfatório

Índice de qualidade da
prestação de contas

- IPC

1 - Contratação de profissional específico
para a execução da prestação de contas.

2 – Análise e organização de toda
documentação, de maneira a evitar
ocorrências de erros ou qualquer
irregularidade que possa gerar algum
tipo pendência.

3 – Qualidade nas imagens de toda
documentação inserida no sistema.

4 – Pontualidade, seguindo o prazo
determinado pelo convenio.

 

 

 

Coord. Administrativo

 

 

Assistente
Administrativo

 

 

Equipe Gestora

 

 

 

 

Primeira
quinzena de

todos os meses.

 

Trimestralmente
apresentação ao

conselho de
escola e NAED.

Atingir nível de

classificação igual ou

maior do que satisfatório

Índice de qualidade

administrativa/financeira total

1 - Reunião mensal com os colaboradores
do setor administrativo x gestão, para
troca de ideias e soluções de dúvidas.

2 - Efetuar treinamentos quando

Equipe Gestora

 

Coord. Administrativo

Mensalmente
análise contábil.
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necessários.

3 – Gestão de colaboradores, aplicando
avaliação organizacional.

4 - Avaliar os resultados dos processos
administrativo financeiro, acompanhando
assim sua eficiência.

5 - Verificação mensal dos balancetes.

6 - Submeter todas as operações
financeiras a auditoria externa e
independente.

 

Assistente
Administrativo

Mensalmente
reuniões

colaboradores.

 

Trimestralmente
avaliação do

conselho fiscal.

 

Semestralmente
análise da
auditoria e
avaliação

organizacional.

 

 

3.1.2 - Relato sobre a formação continuada dos profissionais do CEI, indicando os
resultados na prática educativa

Ressaltamos a priori que o CEI João Batista Nardi Neto, realizará o trabalho de formação dos monitores e

professores em atividade conjunta.

 

De acordo com o Termo de Referência Técnica, Resolução Nº 01/2020, publicado do Diário Oficial, no dia 06/01/2020,
salientamos a importância da formação dos professores e monitores em nossa unidade educacional, e que a mesma, terá como
objetivo, ser capaz de conscientizar os professores e monitores de que teoria e prática são “dois lados da mesma moeda”. Ele
estabelece que os professores e monitores tenham garantido o tempo pedagógico para o trabalho entre pares com 02 (duas) horas
semanais. Assim, destacamos que os tempos de formação pedagógicos, serão cumpridos em sua integra, conforme determina a
legislação vigente.

 

Frente à importância da realização dos tempos pedagógicos com os professores e monitores, entendemos que eles serão um
processo permanente de ação, reflexão, e consequentemente novas ações, a fim de alcançarem o desenvolvimento das práticas e
conhecimentos necessários às atividades realizadas com as crianças. Também, possuem a finalidade de promoverem o protagonismo
das crianças, potencializando assim, o rumo à visão dos “saberes”.   Os tempos pedagógicos serão utilizados com a proposta de
refletirmos (orientação pedagógica x professores e monitores), sobre temas pertinentes à primeira infância.

 

O CEI João Batista Nardi Neto, garantirá que, os tempos e espaços pedagógicos destinados a formação, virão imbuídos como
proposta de (re)discutir, (re)avaliar e (re)pensar a prática, visando a qualificação do trabalho coletivo.

 

Através da premissa sobre os processos formativos dos professores e monitores em nossa escola e, segundo o que citam as
Diretrizes Curriculares da Educação Básica para a Educação Infantil (RMEC), trabalharemos sob essa perspectiva, CAMPINAS, (2013, P.
25): “Esse movimento de ação e reflexão, possibilita a análise e a construção de conhecimento a partir dos saberes que emanam da
prática e a criação de novas maneiras de fazer no cotidiano da escola”.
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Nesse sentido, a proposta do CEI João Batista Nardi Neto para os momentos de formação entre pares, é a de incluir em nossos
temas de estudos aprofundados em diversas temáticas e áreas do conhecimento, os quais relacionamos na tabela a seguir:

 

 

TEMA A SER TRABALHADO

Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica,(DCNB – 2013);

Devolutiva do Plano de Ensino do ano vigente;

Temas e propostas vindas e trazidas pelos monitores e professores sobre

Planos de Ensino

Diretrizes Curriculares da Educação Básica para a Educação Infantil: Um

processo contínuo de reflexão e ação. SME/DEP – (2013);

Temas e propostas vindas e trazidas pelos monitores e professores;

Caderno Curricular Temático Educação Básica: Ações Educacionais em

movimentos: Espaços e  Tempos na Educação Infantil (2013);

Temas e propostas vindas e trazidas pelos monitores e professores;

Práticas cotidianas na Educação Infantil - bases para a reflexão sobre as orientações
curriculares. Maria Carmen S. Barbosa- 2009;

Temas e propostas vindas e trazidas pelos monitores e professores.

 

A marca da infância: quando o fazer é fingir Sandra Regina Simonis Richter;

 
Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação
Inclusiva. Brasília: MEC/SECADI, 2014;
 
Avaliação e Educação Infantil-  Jussara Hoffmann (2012)

 
Projetos pedagógicos na Educação Infantil – Barbosa e Horn –
(2008)
O dia a  dia das creches e pré-escolas  crônicas - Crônicas
Brasileiras- 2010
Oficina: Comunicação e uso de recursos tecnológicos no processo
de ensino aprendizagem

 

Todos esses temas propostos serão trabalhados através de leitura de textos e discussão sobre os mesmos, bem como as
palestras e vídeos. Paralelo, os professores e monitores terão a oportunidade de indicarem outros temas e estratégias de formação
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que considerem pertinentes ao trabalho realizado. Ressaltamos que todos estes momentos de formação, serão descritos mediante
registro em ATA.

 

 

 
Como descrito acima, segue a tabela com os Temas para a Formação dos monitores:

 

TEMA A SER TRABALHADO

Diretrizes Curriculares da Educação Básica para a Educação Infantil: Um

processo contínuo de reflexão e ação. SME/DEP – (2013); 

 

Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica para a Educação

Infantil,(DCNEB– 2013);

Devolutiva do Plano de Ensino do ano vigente

Caderno Curricular Temático Educação Básica: Ações Educacionais em

movimentos: Espaços e  Tempos na Educação Infantil (2013);

Práticas cotidianas na Educação Infantil - bases para a reflexão sobre as orientações
curriculares. Maria Carmen S. Barbosa- 2009;

Temas e propostas vindas e trazidas pelos monitores e professores.

 A marca da infância: quando o fazer é fingir Sandra Regina Simonis Richter;

 
Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação
Inclusiva. Brasília: MEC/SECADI, 2014;

 
Avaliação e Educação Infantil-  Jussara Hoffmann (2012)

Projetos pedagógicos na Educação Infantil – Barbosa e Horn –
(2008)
O dia a  dia das creches e pré-escolas  crônicas - Crônicas
Brasileiras- 2010
Oficina: Comunicação e uso de recursos tecnológicos no processo
de ensino aprendizagem

 

Todos esses temas propostos serão trabalhados através de leitura de textos e discussão sobre os mesmos, bem como as
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palestras e vídeos. Paralelo, os monitores terão a oportunidade de indicarem outros temas e estratégias de formação que considerem
pertinentes ao trabalho realizado. Ressaltamos que todos estes momentos de formação, serão descritos mediante registro em ATA.

De acordo com o Currículo em Construção, a escola deve ser o espaço privilegiado para a formação continuada, local em que os
profissionais se encontram, socializam suas dificuldades e suas realizações junto aos alunos. Grupos de estudos e cursos no interior
das escolas devem ser incentivados. Porém, outros espaços são também potenciais para realização da formação continuada dos
educadores. 

 Nessa perspectiva é importante ressaltar as possibilidades de formação continuada para o fortalecimento do trabalho pedagógico e
assim tornar a prática educacional um exercício que envolva todas as aprendizagens da criança e que contribua para seu
desenvolvimento integral. As transformações no mundo do trabalho, as novas relações sociais, os desafios dos ambientes urbanos e
as questões ambientais exigem e exigirão engenho e autoria.     Um educador empenhado em sua continua formação, que não se
mantém estagnado e nem alheio a evolução da escola que pede um educador inovador, criativo e transformador 

 Uma Formação que leve em consideração a qualificação do profissional e Educação Infantil para atender aos bebês e crianças
pequenas deve fazer parte do Projeto Pedagógico com a intenção de potencializar o fazer pedagógico e trocas de experiências no
ambiente escolar.

 Algumas temática devem ser contantes na formação dos professores com a finalidade de obter um conhecimento mais profundo e
cientifico para estabelecer uma conexão entre teoria e prática qualificando assim o trabalho com as crianças. Desta forma,
elencamos alguns temas apontados nas Diretrizes Curriculares para Educação Infantil de Campinas e outros mais que julgamos
necessários para a formação dos educadores:

O Trabalho Educativo com crianças pequenas; 
 Antropologia da Criança;
 Diretrizes Curriculares da Educação Infantil;
 Letramento;
 Educação Inclusiva;
 Pedagogia de Projetos;
 Registro e Documentação Pedagógica;
 Estudos Étnicos Raciais;
 Tempo e Espaços

Culturas das Infâncias ;
  Brincadeiras;
 Adaptação Curricular; 
 O Brincar heurístico 
 

O Trabalho com Ateliê na Educação Infantil.
 Para o ano em curso consideramos que as temáticas abordam questões pertinentes para realizar um fazer educativo pautado no
protagonismo infantil e assim favorecendo aos Educadores uma aprendizagem constante ligada na especificidade da Educação
Infantil  e certificando esse profissional para incentivá-los na qualificação de sua formação.
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3.1.3 - Atividades de integração realizadas entre equipe educativa e famílias

 O ano de 2020 tem apresentado-nos um cenário inusitado nas diversas instâncias ( Educação, Saúde, Cultura ...) A interação com as famílias tem
acontecido de forma remota com a finalidade de manter o vínculo afetivo e se fazer presente ; Não permitindo assim que a magia da vivência escolar
seja uma constante na rotina das crianças.
 As atividades mitigadoras realizadas pela escola tem acontecido via telefone, e através das mídias sociais , exposições, visitas  a  parques e zoológicos,
reuniões, contação de história, todas essas realizadas virtualmente.
 Acreditamos que esse atual cenário mudará em breve e assim poderemos retomar as atividades presenciais  tomando os cuidados 
 necessários para realizar as interações necessárias com as famílias para tornar o fazer educativo uma ação de trocas e diálogos  entre a comunidade
escolar tais como: 
 Reunião de Pais 
 Avaliação presencial dos Indicadores de Qualidade
 Composição do Conselho Escolar
 Exposição das produções dos alunos
 Confraternização entre famílias e educadores
 
 Atividades Mitigadoras realizadas no período de abril a junho de 2020
 
 Assumimos a Administração do CEI João Batista Nardi Neto no dia 02 de Abril deste ano, foi um começo inusitado, pois nesse mesmo período já havia
saído o decreto de suspensão das aulas e começado o Isolamento Social. Começamos então um trabalho de apresentação à comunidade através da
produção de um vídeo postado em grupo de whatsapp construído para estabelecermos uma comunicação com as famílias da nossa instituição.

O quadro de professores e monitores ainda não está formado, por enquanto quem habita no chão da nossa escola é a diretora, orientadora pedagógica,

auxiliar administrativo, e o pessoal de apoio da limpeza e ajudante geral. Neste contexto.

Levantamos vários questionamentos sobre como manter viva a relação escola e família sem nem mesmo ter conhecido nossas crianças. Foi então que

depois de criado grupo de comunicação via whatsapp que começamos a conhecer nossas crianças, e suas famílias e estabelecer um vínculo afetivo

mesmos distantes. Foi um processo demorado pois contatar todas as famílias e pedir autorização para adicionar seus contatos no grupo não foi uma

tarefa simples, pois nem todos os números estão atualizados e não atendem. Depois de criado o grupo e ter feito as devidas apresentações começamos

a alimentar esse grupo e promover várias possibilidades de ações pedagógicas para serem realizadas com as crianças em casa nesse período de

isolamento;

Pensamos em propostas simples nas quais as famílias não sentiriam dificuldade em desenvolver e com materiais acessíveis a todos.

Enviamos Brincadeiras, Histórias, Passeios Virtuais, Atividades de Registro, Visitação virtual a Museus, Exposição Virtual dos desenhos das crianças.

Para nós, a infância é uma parte preciosa da vida de todo ser humano e nos empenhamos diariamente a ajudar nossos pequenos a construírem suas

melhores memórias desse período, por meio de uma pedagogia sensível, que dá vez e voz às crianças e aos adultos que partilham desse processo.

 

Visita ao vivo no Zoológico de São Paulo

 Essa visita foi muito especial, as crianças conheceram um lugar encantador e cheio de curiosidades, pois os animais despertam um interesse inusitado

aos pequenos. O retorno desse passeio virtual enviado pelas famílias vieram carregados de gratidão e felicidade, pois como foi um passeio muito

acessível  a todos, possibilitou um momento prazeroso com a família.
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 Experiência Especial com a Dança das Cores.

Foi uma atividade muito gostosa de realizar com as famílias em casa. Nessa proposta as crianças usaram leite e tinta guache de cores variadas para

descobrir a mágica da dança das cores. Promover experiências que possibilitam construir novos saberes, e uma infância cheia e de encantamentos e

descobertas inusitadas.

 

 
 

 
  Aplicativos de Interação

 Para ajudar em casa e não deixar as crianças ociosas as famílias têm baixado aplicativos educativos para auxiliar na aprendizagem e brincar com a

escrita do nome é sempre divertido para as crianças. Recebemos várias fotos com os resultados das produções das crianças.

    
 
 
 

 Atividades de Registros das Categorias

Um registro infantil que traz autonomia e proporciona prazer às crianças é sempre bem aceito pelos pequenos e nos traz mais alegria pra oferecer a eles

propostas neste sentido.
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A classificação faz parte do dia a dia de todos nós, em todo momento separamos e organizamos as coisas de acordo com suas semelhanças e utilidades.

O registro de categorias enviado para as famílias propôs um momento prazeroso com recorte e colagem para um divertimento em casa.

 

 

 

 
  Traços Mágicos

 O ato de desenhar é uma linguagem importante a ser constituída na Infância. Com o desenho, as crianças podem expressar outras formas de olhar,

imaginar, pensar e sentir o mundo à sua volta. Enquanto desenham, relembram, dialogam, narram, fantasiam, planejam.

O papel da escola e do professor é ofertar uma diversidade de experiências de forma que a capacidade de criação venha a ser exercida pelas crianças,

propostas de qualidade e que considerem a exploração a ser proporcionada, de forma que as crianças tenham a possibilidade de desfrutar de atividades

atrativas, envolventes, apaixonantes, que permitam vivências ímpares e a evolução e a evolução do seu desenho.

Nessa perspectiva solicitamos aos pais que pedissem aos filhos que produzissem um desenho livre para posteriormente realizar uma exposição online.

Chegaram muito desenhos lindos e receber esses desenhos nos trouxe um dos momentos mais alegres nesse tempo de educação remota.

                    

 
 

 Atividade de Registro

 Outras duas atividades de registro apreciada pelos pequenos tinham como objetivo orientá-los quanto ao uso da coleta seletiva e educação no trânsito.

O retorno dessas duas atividades foi bastante significativo, pois todos participaram prontamente.
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 Exposição Online

 

Valorizando a arte, ou seja, o desenho na escola, o professor dará oportunidade ao aluno a se interessar pelas produções que são realizadas por ele

mesmo e por seus colegas, bem como por diversas obras consideradas artísticas a nível regional, nacional e internacional.

Enquanto mediador do conhecimento, o professor é essencial para incentivar o aluno, seja ele pelo caminho da arte ou por outra área do conhecimento,

oferecendo os melhores suportes, de forma que venha a somar no crescimento e formação do mesmo.

Arte e infância… um encontro de potências que levam à criação. Foi com essa premissa que idealizamos uma exposição dos desenhos enviados
anteriormente pelas crianças, pois valorizar as suas criações é transformá-los em um ser pertencente ao local que eles habitam.

 
 
 
 
 

 

3.1.4 - As aprendizagens e conhecimentos construídos por meio das ações
educacionais vivenciadas entre as crianças e adultos nos tempos e espaços
educativos

Pensar a organização do espaço e do tempo na educação infantil não é tarefasimples. Representa pensar em detalhes que
refletirão o projeto pedagógico da instituição. Cores das paredes, altura dos murais, tamanho dos móveis e a disposição são apenas
alguns dos aspectos fundamentais que envolvem tal tarefa. Com relação a esse assunto Barbosa e Horn (2001, p.67) afirmam:

 
  “Organizar o cotidiano das crianças na Escola Infantil pressupõe pensar que o estabelecimento de uma sequência
básica de atividades diárias é antes de qualquer coisa o resultado da leitura que
  fazemos do nosso grupo de crianças, a partir, principalmente, de suas
necessidades. É importante que o educador observe que as crianças brincam; como estas brincadeiras se desenvolvem;
o que mais gostam de fazer; em que espaços preferem ficar; o que lhes chama mais atenção; em que momentos do dia
estão mais tranquilos ou mais agitados. Este conhecimento é fundamental para que a estruturação espaço-tempo
tenha significado”.

É importante ressaltar que o CEI João Batista Nardi Neto, apresentará uma proposta de trabalho, a qual valorizará o cotidiano da
escola, a fim de não parecer monótono e desinteressante às crianças. Na verdade, esse cotidiano deve se transformar
em um aspecto necessário para elas. As crianças devem sentir falta de estarem na escola e se sentirem-se dispostas a criar e
inventar, participando das atividades propostas por elas e os educadores.
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  Buscamos uma perspectiva de sucesso para o desenvolvimento e aprendizagem das crianças no contexto da educação
infantil,a partir das Diretrizes Curriculares do Município de Campinas e em Reggio Emilia (2012), onde, cita que , o espaço físico torna-
se um elemento indispensável a ser observado.

 A organização deste espaço deve ser pensada, tendo como princípio, oferecer um lugar acolhedor e prazeroso para a criança, isto é,
um lugar onde as crianças possam brincar, criar e recriar suas brincadeiras, sentindo-se assim estimuladas e independentes.

   Diferentes ambientes se constituem dentro de um espaço. É no espaço físico que a criança consegue estabelecer relações entre o
mundo e as pessoas, transformando-o em um pano de fundo no qual se inserem emoções. Nessa dimensão o espaço é entendido
como algo conjugado ao ambiente e vice-versa. 

 

Todavia é importante esclarecer que essa relação não se constitui de forma linear.

 

Assim sendo, em um mesmo espaço podemos ter ambientes diferentes, pois a semalhança entre eles não significa que sejam
iguais. Eles se definem com a relação que as pessoas controem entre elas e o espaço organizado.      

           Segundo as Diretrizes Curriculares da Educação Básica para a Educação Infantil: Um processo contínuo de reflexão e ação
(2013, p.18), os espaços e tempos a serem oferecidos às crianças devem ser e estarem imbuídos numa proposta educacional que
priorize: a valorização da experiência corporal na relação com o letramento, sendo eles narrativos, políticos ou científicos, o acesso e
ampliação ao mundo da cultura, a proposta de momentos prazerosos de leitura e escrita através do lúdico, a proposta de tempos e
espaços.
 
           A unidade educacional, como lugar privilegiado de encontro das crianças e dos adultos educadores, necessita ter seus espaços
e tempos constantemente transformados, por meio do movimento, das (des) construções e (re) criações, coletivas e singulares.
Nessa perspectiva, podemos conceber que os espaços e tempos educativos são efêmeros, mutáveis, não hierarquizáveis e
indissociáveis, uma vez que cada um deles existe na movimentação e na ressignificação da existência do outro.

         Tal compreensão de espaço e tempo implica que tenhamos um olhar sensível para o universo infantil, onde se respeite as
crianças em sua singularidade, entendendo que elas são receptivas ao desconhecido, surpreendem-se com suas descobertas e,
assim, mudam, transgridem, inventam e reinventam, criando e recriando saberes possibilitado pelas experiências abertas ao
cotidiano em seus mergulhos simbólicos.

  Ao mantermos uma rotina no cotidiano escolar estamos transmitindo segurança às crianças que necessitam formular esquemas para
se habituarem fora de casa. São necessários momentos diferenciados, organizados de acordo com as necessidades biológicas,
psicológicas, sociais e históricas das crianças: hora de realizar as atividades pedagógicas, hora de comer, de ir ao banheiro, de
brincar, de ler, de assistir vídeos, de ouvir histórias, de dançar, hora para recreação. Enfim, a rotina deve ser variada,
diversificada, para não se tornar cansativa. Porém, deve seguir um padrão que atenda às necessidades das crianças.

 

 Os espaços segundo as Diretrizes Curriculares do Município de Campinas (p. 9) devem ser:
 “limpos, confortáveis, onde se proporcione as crianças o contato com adultos os quais lhe auxiliam na aprendizagem;
ensinar como viver em harmonia com outras crianças e adultos; usar e experimentar uma variedade de materiais de
acordo com seus interesses; expressar seus sentimentos e ideias através de palavras e ações; de comer alimentos que
auxiliem no seu crescimento e desenvolvimento; adquirir hábitos pessoais de higiene os quais promoverão a saúde e
prevenção das doenças; além de, aprenderem sobre o mundo que as cercam”.  
 

 No Município de Campinas temos como orientação, a fim de organizarmos nossos espaços e tempos o “Caderno Curricular
Temático – Educação Básica: Ações Educacionais em Movimento” (Espaços e Tempos na Educação das Crianças).
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Cujo mesmo foi elaborado a partir de um movimento de reflexão sobre as concepções de criança, educação e infância
presentes nas unidades educacionais.

 

A partir dessas concepções trazidas pelo Caderno, tornou-se possível pensarmos no início de nossas atividades letivas, onde as
paredes do CEI João Batista Nardi Neto, ainda limpas, ganharão com o passar dos dias significados; pois as mesmas serão tomadas
por cartazes; fotografias com registros e falas das crianças; produções artísticas, de experimentos científicos, de vivências culinárias,
dentre outras realizadas no coletivo e individualmente por todas as crianças, educadores e familiares.

 

  Ressaltamos ainda, que os brinquedos sairão das prateleiras e armários das salas,
passando a fazer parte diariamente dos diferentes espaços da escola. Móveis e materiais serão ressignificados, compondo dessa
forma novos espaços.

 

Além, de darmos significados aos espaços dos corredores, banheiros, refeitório e as salas de referência. Cabe ressaltar que,
cada espaço será pensado de forma a possibilitar que todas as crianças circulem por tudo e sempre com uma porposta inovadora e
cada vez mais desafiadora.

 
         No que se refere aos recursos necessários na Educação Infantil, cabe ressaltar que o CEI João Batista Nardi Neto fará uso de
espelhos, jogos diversos, brinquedos pedagógicos, relógio, cones, bambolês, túneis de tecido, enfim, tudo que possa despertar o
interesse da criança, levando-a a desafios e descobertas constantes, de si mesma, do espaço ao seu redor e do outro. Cabe salientar
que o uso das tecnologias da informação será uma ferramenta importante do CEI para as crianças.

     Estimular é necessário, a fim de que possam vislumbrar um futuro promissor, além
de que a utilização de ferramentas digitais deve começar ainda na Educação Infantil, pois mesmo antes de as crianças saberem ler e
escrever, elas já estão conectados ao mundo digital. No entanto, não incentivar o seu bom uso das escolas é negar sua presença na
vida das crianças, o que acaba sendo um grande erro.

 Orientar as mesmas sobre a questão tecnológica é fundamental para sensibilizá- las sobre o uso e o papel na Educação, na vida
e no coletivo das crianças, levando em consideração que as crianças possuem muitas curiosidades e aceitam com facilidade a
realização de atividades propostas diferentes e desafios que ajudam a fomentar a aprendizagem das mesmas.

 

A Educação Infantil é um momento mágico na vida das crianças, um momento de experimentar e vivenciar aprendizagem.
Neste sentido é fundamental que os professores busquem novos papéis no ambiente escolar, como facilitadores da aprendizagem por
meio de novas abordagens pedagógicas e seu uso deve ser intencional e planejado, com foco sempre na melhoria do aprendizado.

          De acordo com o Edital de CHAMAMENTO PÚBLICO, nº1/2020, do Diário Oficial do Município de Campinas, o qual traz como
proposta de atendimento para o Agrupamento III, pautaremos nossa proposta pedagógica em salas ambientes.
 
          Cabe ressaltar que uma vez organizados os espaços da sala de aula, o mesmo se torna um ambiente rico e desafiador, além de
proporcionar experiências ricas e prazerosas, tornando o processo de aprendizagem mais significativo. Neste sentido, o CEI João
Batista Nardi Neto, propõe que todas as atividades realizadas com as crianças nos diversos espaços, estarão voltadas para o lúdico,
pois o brincar é essencial na vida das crianças, deve ser prioridade diária e consequentemente, conduz a criança ao letramento.
Pois, paralelo às concepções das Diretrizes Curriculares da Rede Municipal de Campinas (RMEC), as quais narram:
 

  “Na Educação Infantil valoriza-se a experiência corporal na relação
com o letramento, sendo os textos narrativos, poéticos ou científicos, tão importantes quanto a fala, a pintura, o som, o
desenho, o movimento, enfim, tudo o que incorpora a imaginação. Distanciam-se desta concepção, exercícios motores
de escrita, lições de casa, cópias de modelos, desenhos e enfeites estereotipados, alfabeto e numerais destituídos de
contexto”. (CAMPINAS, p.18).
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    Desta forma, o CEI João Batista Nardi Neto trabalhará com as crianças através de salas ambientes, tendo como proposta,
promover a participação das mesmas nesses espaços, bem como, na escolha das atividades a serem realizadas em cada uma das
salas.

 

 Cabe ressaltar que os espaços construídos para e com a criança, serão explorados pela mesma, em uma relação de interação
total, de aprendizagem, de troca de saberes entre os pares, de prazer, de individualidades, de partilhas e enfim se divertir
aprendendo.

 

Partindo desse princípio, salientamos que realizaremos uma abordagem prévia em momentos de rodas de conversas, bem
como, o reconhecimento dos saberes que as crianças trazem consigo, suas vivências, suas narrativas, seus gostos e desejos.

 

Nesses momentos, as crianças participarão ativamente na elaboração dos semanários de atividades, tendo sempre o professor
como escriba e mediador.

           Compreendendo a lógica de aprendizagem da criança por meio da escuta, objetivamos este, como o ponto central do nosso
trabalho pedagógico no CEI João Batista Nardi Neto, sendo assim, nos pautaremos sempre no exercício diário de pensar e fazer com e
pelas crianças. 

 

Ainda, dentro da questão da escuta e fazer com as crianças, como já citado e, em momento avaliativo, nossa proposta após o
uso de cada sala ambiente é a de realizarmos com as mesmas uma assembleia, com a finalidade de dialogarem, refletirem e
decidirem sobre o vivenciado nas salas ambientes, acima de novas ações e reflexões a serem tomadas. 

          As crianças, a cada início da semana elegerão entre seus pares, numa representação o diretor e/ou diretora da escola por um
dia, a fim de, em conjunto com as demais analisarem e tratarem sobre questões relacionadas a problemas e soluções da escola.
Pretendemos com essas estratégias, criarmos um mecanismo de participação efetiva das crianças no cotidiano escolar, reforçando
assim, a construção do exercício de cidadania.

 

Os espaços serão divididos em salas ambientes, as quais seguem: 

 

Sala de Música e Artes: espaço proposto para o desenvolvimento da capacidade de ouvir, perceber e discriminar diferentes
gêneros, estilos e ritmos musicais, tendo sempre
o cuidado para que as músicas não se limitem ao repertório infantil. Pois, a criança brinca,
percebe e expressa sensações, sentimentos e pensamentos em relação ao que a música comunica. Propiciando às crianças à
oportunidade de utilizarem instrumentos e materiais diversos para explorarem suas características, propriedades e as possibilidades
de manuseio que eles oferecem; a criação de músicas com instrumentos com diversos objetos recicláveis, comprados ou
confeccionados, rádios (multimídias) criação de desenhos, pinturas, colagens e modelagens, a releitura de artistas, compositores e
pintores; explorarem espaços bidimensionais e tridimensionais em suas produções;

 Sala de Linguagens: oportunizando a ampliação e a capacidade de comunicação, neste
espaço será realizado o trabalho com as múltiplas linguagens, cujas mesmas, ocorrem de
forma integrada e complementar, potencializando-se dessa forma, os diferentes aspectos que cada uma dessas linguagens exige das
crianças, novas vivências, novas experiências, que ampliem seus conhecimentos. Trabalhando com diversos gêneros
textuais: através da luz e da sombra com projetor de slides, lanternas, retroprojetor, filmes feitos pelas crianças e teatros de lençóis,
brincadeira de cabeleireiro com espelho, maquiagens, rolos, escovas, grampos, secador de cabelos, bancada, cadeira, bacia para
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lavar cabeça, embalagem de xampu, cremes, contos e recontos infantis, “Faz-de-conta”,
cantigas de roda, parlendas, quadrinhas, poesias e músicas, também, propondo o trabalho com recursos audiovisuais, brincadeiras
com “Shows de calouros” e microfones.

 Salas de Matemática: o lúdico nas atividades referentes à matemática, além de dinâmico, faz com que as crianças, sintam maior
prazer em aprender, pois serão atividades significativas e prazerosas. Este espaço desenvolverá atividades que levará a criança a
compreender o mundo em que vive e perceber a utilidade da matemática em seu cotidiano. Para isso, é necessário que as crianças
desenvolvam os conhecimentos e aprimorem o raciocínio lógico, através de contagem dos números, cores primárias e secundárias,
sequência, seriação, espaço e tempo, jogos com algarismos, letras e palavras, trabalhos com embalagens vazias de diferentes
produtos, brincadeiras com folhetos de ofertas de supermercados, caixa registradora, dinheiro de papel e moedas e cartazes com
nomes de produtos.

 
Refeitório: este se configura num ambiente acolhedor e desafiador, de propostas de aprendizagens, interação, priorizando a
alimentação saudável e demais aspectos. Desenvolvendo a autonomia da escolha de alimentos de acomodarem-se livremente no
espaço, estabelecendo ponderação em relação à quantidade de alimentos que ingere e a sua vontade; propondo a experimentação a
novos alimentos; selecionar e partilhar o que mais lhe agrada ou não; bem como, trabalhar o autoservimento, noção de quantidade
desejada.

 P a r q u e : este espaço, contribuirá significativamente para a socialização das crianças, uma
vez que nele as mesmas aprendem a importância de se dividir o espaço e os brinquedos, a respeitar a vez do colega e esperar o seu
tempo para brincar. Com isso as crianças desenvolvem a noção do que é o direito de cada uma e aprendem a respeitar os limites e o
espaço do outro. Cabe ressaltar que o parque é um dos espaços-tempos da instituição que acolhe a interação entre criança-
crianças e criança-adulto, o qual se constitui também como um espaço-tempo de criação e (re)criação; de experiências inéditas e
constituição de novos saberes.

 
        Finalmente, torna-se imprescindível destacar aqui a proposta do CEI João Batista Nardi Neto de transformar dia após dia, algo
prazeroso e cheio de descobertas para as crianças. Uma prática que respeite os direitos das crianças e que busque conhecê-las.

 

Onde, o lúdico esteja sempre presente e cada dia represente uma nova aventura, cheia de desafios e aprendizagens às
mesmas. Pois é assim, que será o nosso cotidiano, uma escola que objetiva, a inspiração, o afeto e a alegria, refletindo uma dimensão
humana em que a criança seja valorizada como sujeito que merece respeito às suas necessidades específicas, nos convidando a
refletir sobre nossas ações, para entendermos o “vai-e- vem” imprevisível da vontade das crianças.
 
 

 
 

3.2 - Estratégias para avaliação do Projeto Pedagógico do ano em curso

Segundo a Resolução SME Nº 14/114, entendemos que a AIP (Avaliação Institucional Participativa), constitui-se como uma
Política Pública, onde   a mesma formaliza a implementação da Avaliação Institucional da Educação Infantil nas unidades escolares e,
também normaliza a Comissão Própria de Avaliação (CPA). E aqui, num breve comentário, abordaremos com relevância este valioso
instrumento, através deste mecanismo da CPA.  A nossa avaliação, será subsidiada pelos Indicadores de Qualidade da Educação
Infantil (MEC, 2009).

         Partindo de tal premissa, a AIP (Avaliação Institucional Participativa), constitui-se de uma ferramenta pela qual a escola esteja
ciente de sua realidade, com a finalidade de planejar as ações destinadas ao aprimoramento institucional e à superação das
dificuldades identificadas nas dimensões política, pedagógica e administrativa e como um trabalho de toda a comunidade escolar.

           Para compreendermos melhor sobre a AIP (Avaliação Institucional Participativa), cabe considerar que, de acordo com Sordi e
Souza (2012, p. 24) : (...) é um processo de reflexão coletivo e não apenas a verificação de um resultado pontual: esta é a maneira
mais adequada de se pensar  avaliação em quaisquer níveis, como processo destinado a promover o permanente crescimento. Há
que se medir, mas esta não é a parte mais importante; há que se avaliar, e esta sim, é fundamental”. Entendemos que, a mesma
deve ser vista como um objeto de reflexão sobre a prática e, por isso, deve ser considerada como um meio no processo educacional e
não apenas um fim.
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Consideramos que a Avaliação Institucional Participativa, preza a valorização da qualidade a partir da escola, das pessoas que
“vivem” na escola, a visão plural através das falas dos funcionários, famílias, professores, dos educadores e principalmente a das
crianças.

Também, que a mesma como política pública vem evidenciar que as pessoas envolvidas, devem ter foco no futuro, sem
desprezar o que já foi vivenciado na escola, para avaliar se está no caminho correto.

Aliada à nossa AIP (Avaliação Institucional Participativa), o CEI João Batista Nardi Neto, utilizará como meio para avaliar a escola
e seu todo o processo educativo, a CPA (Comissão Própria de Avaliação). A mesma, será realizada dentro da instituição de educação
infantil pelos profissionais que atuam cotidianamente com a criança, pela própria criança e pelos familiares.

Diante ao que foi citado, nos itens acima, referendando a Avaliação Institucional Participativa, torna-se imprescindível destacar
a sua importância e relevância, enquanto ferramenta para reflexão, dentro de uma abertura dialógica e potencial transformador, com
o envolvimento de todos os membros da comunidade escolar.

O CEI João Batista Nardi Neto, utilizará como instrumento para avaliação do desenvolvimento do Plano Pedagógico, Estrutura e
funcionamento organizacional e a Avaliação institucional Participativa, os Indicadores de Qualidade da Educação Infantil (MEC, 2009),
por meio de um processo participativo, especialmente pela busca de uma análise reflexiva e coletiva.

 Consideremos nas perspectivas o quadro a seguir:

Indicador para Avaliação do Desenvolvimento do Plano Pedagógico

Indicador Ações Responsável Cronograma

PLANEJAMENTO
INSTITUCIONAL 
 Proposta
pedagógica
consolidada

- Homologação do
Projeto Pedagógico

-Divulgação do Projeto
Pedagógico para a
comunidade escolar

Equipe
gestora,
corpo
docente e
monitoras

Março a
Dezembro

Planejamento,
acompanhamento
 e avaliação

-Dar suporte
pedagógico para a
realização dos Planos
de ensino,

-Avaliar o
desenvo lv imento do
Projeto Pedagógico

Equipe
Gestora e
Corpo
docente.

Anual

- Registro da
prática educativa

- Registrar e
acompanhar os
momentos da turma e
documentação
organizada sobre as
crianças;

- Utilizar registros,
através de portifólios,
filmagem, gravações,
Mostras Culturais,

Corpo
Docente

Anual

MULTIPLICIDADE
D E EXPERIÊNCIAS
E LINGUAGENS

- Organizar o espaço
escolar, de forma a
favorecer e valorizar a

Equipe
gestora,
corpo

Março a
Dezembro
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-Crianças
construindo sua
autonomia

independência e a
liberdade das crianças;

-Organizar ambientes e
materiais de forma que
as crianças possam
acessá-los;

- Oferecer liberdade de
escolhas para as
crianças nas
brincadeiras e
brinquedos de acordo
com suas preferências;

- Desenvolver com as
crianças uma rotina de
realização de cuidados
pessoais diários,
a p o i a d a s pelos
educadores;

- Estimular o
autoservimento;

docente e
monitoras

-Crianças
expressando-se
p o r meio de
diferentes
linguagens
plásticas,
simbólicas,
musicais e
corporais

- desenvolver
brincadeiras com sons,
ritmos e melodias
diversificadas;

- Organizar espaços,
materiais e atividades
para brincadeiras de
faz-de-conta;

- promover a
p a r t i c i p a ç ã o das
crianças com
necessidades especiais
em todas as atividades
do cotidiano;

-Confecção com as
c r i a n ç a s de
instrumentos musicais
e brinquedos com
materiais recicláveis;

Equipe
Gestora,
monitoras e
corpo
docente.

Março a
Dezembro

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

- Criar oportunidades
para a inserção da
criança no mundo
letrado;

- Incentivar a produção
d e texto mesmo sem
saber ler e escrever;

- Incentivar as crianças
a narrar, contar e

Orientadora
pedagógica,
Monitoras e
corpo
docente

Março a
Dezembro
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recontar histórias, fatos
e acontecimentos;

INTERAÇÕES

- Respeito à
dignidade das
crianças

- Valorizar a questão da
diversidade, o respeito
à individualidade, a
relação das crianças
com o mundo e no
combate em todas as
formas de
discriminação, racismo
e preconceitos;

Orientadora
pedagógica,
Monitoras e
corpo
docente.

Março a
Dezembro

Respeito ao ritmo
das crianças

- Organizar as rotinas
das atividades de modo
que as crianças
desenvolvam-se,
respeitando a
individualidade de cada
uma,tendo nítido o ato
de cuidar e educar;

-

Orientadora
pedagógica,
Monitoras e
corpo
docente.

Março a
Dezembro

ESPAÇOS,
MATERIAIS E
MOBILIÁRIOS

- Espaços e
mobiliários que
favorecem as
experiências das
crianças

- Garantir que os
e s p a ç o s interno e
externos, mobiliários e
materiais estejam
adequados ao uso:
l i m p o s , arejados,
seguros e
aconchegantes;

- Adequar mobiliários e
espaços;

-Garantir equipamentos
adequados e acessíveis
para acolher as
crianças com
necessidades especiais;

Equipe
gestora,
corpo
docente e
equipe da
limpeza.

Março a
Dezembro

- Materiais
variados e
acessíveis às
crianças

- Oportunizar ao
alcance das crianças:
livros, brinquedos,
instrumentos musicais,
jogos de encaixe;

- Disponibilizar
materiais diversificados
em qualidade e
quantidade suficiente
para desenhar, pintar,
modelar, escrever e
experimentar

Equipe
gestora,
corpo
docente e
monitoras

Março a
Dezembro
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COOPERAÇÃO E
TROCA COM AS
FAMÍLIAS E A
PARTICIPAÇÃO NA
REDE DE
PROTEÇÃO SOCIAL

- Respeito e
acolhimento,
garantia do direito
das famílias de
acompanha as
vivências e
produções das
crianças

- Convidar as famílias
p a r a espaços de
participação em trocas
dialógicas;

-Disponibilizar caderno
de recado, relatórios de
desenvolvimento das
crianças, mural de
recados, exposição das
atividades e produções
das crianças nos murais
e diversos ambientes
da escola;

- Propor mostras
culturais e eventos com
a participação das
famílias;

Equipe
gestora,
corpo
docente ,
monitoras e
famílias.

Março a
Dezembro

 

 

Este instrumento de avaliação, nos proporcionará subsídios em quais caminhos deveremos seguir, a fim de sempre atingirmos a
melhoria da qualidade do trabalho de nossa escola.

 
 

4 - Planos de Trabalho

4.1 - Plano de ação pedagógica do CEI

Os planos de ensino serão construídos a partir da concepção de infância e criança construída nas
formações, levando em consideração as especificidades observadas em relação as crianças.

Meta(s) definida(s)
Elaboração de um projeto pedagógico que organize as ações educacionais resultantes da reflexão
e interação de um coletivo de educadores, crianças e famílias, no movimento de pensar e fazer
com o outro, com o conhecimento e com a cultura.
Promoção de uma educação integradora e inclusiva, de qualidade social, voltada para a vida na
sociedade e na cultura, tendo em vista o papel da escola na dis- seminação e produção de
conhecimentos
Implementação da Gestão Democrática
Manutenção de 100% do quadro de pessoal aprovado no Plano de Trabalho
Realização de 100% dos encontros semanais das duas horas consecutivas para o desenvolvimento
do Plano de Formação.
Cumprimento das disposições da SME sobre Calendário Escolar
Atingir nível de classificação igual ou maior do que satisfatório
Atingir nível de classificação igual ou maior do que satisfatório
Atingir nível de classificação igual ou maior do que satisfatório
Atingir nível de classificação igual ou maior do que satisfatório

Ação(ões)s para o cumprimento da(s) meta(s)
1. Aplicar ficha de anamnese e questionário sócio econômico; 2. Aplicação de um questionário aos
pais a fim de darem opinião, sugestão e avaliação do projeto Pedagógico; 3. Envolvimento das
famílias e comunidades nas ações intersetoriais e no cotidiano da escola; 4. Participação das
crianças no planejamento e nas atividades;roda de avalização pelas crianças e professoras das
atividades desenvolvidas no dia;Compartilhar dias e ações; 5. Reuniões entre os membros da
comunidade escolar, e os diversos colegiados da escola: CE e CPA; 6. Estudos em tempos de
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formação, sobre os demais documentos: Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil;
Diretrizes Curriculares da Educação Infantil de Campinas;Caderno Temático Curricular Municipal;
Política de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva; 7. Tabulação do questionário
sócio econômico; 8. Apresentação, debate e reflexão sobre os Indicadores de Qualidade na
Educação Infantil para os colegiados ( CE e CPA); 9. Traçar Planos de ensino coletivo do
Agrupamento III, com a equipe docente e equipe de monitoras; 10. Elaborar Planos de Ensino
individual (corpo docente); 11. Realizar atividades vinculadas às vivências das crianças; 12.
Provocar nas crianças a indagação e reflexão, levando-os a (cri)ação e (re)criação; 13. Eventos
Mostras de trabalhos, Festa da Família , Participação da família da escola;
1. Organizar com os professores e monitores ações educacionais que explorem as diversas formas
de expressão; 2. Brincadeiras que envolvam a relação dos nomes com os objetos e situações do
cotidiano das crianças, bem como os diversos gêneros textuais; 3. Integração das interações,
brincadeiras e vivências das comunidade e famílias. 4. Brincadeiras de imitação 5. Atividades
lúdicas que incluam: contação de histórias, contos, fábulas, poesias, danças, músicas, produções
próprias, cantigas de rodas, parlendas e advinhas, teatro e brincadeiras com fantoches; 6. Garantir
que as crianças possam desenvolver ações lúdicas, por meio de textos orais e escritos, associados
à cultura local e regional; 7. Realizar atividades significativas que explorem o domínio matemático,
cujas mesmas envolvam as relações quantitativas, de medidas, formas, orientação espaço-
temporal, ordem, seriação e classificação, situações problemas; 8. Estabelecer proximidade de
algumas noções matemáticas presentes em seu cotidiano, como calendário escolar,contagem,
relações espaciais, desenvolver atividades que explorem a noção de grandeza , através da
comparação entre pequeno e grande, alto e baixo, atividades culinárias (receitas); 9. Inserir na
proposta de trabalho atividades de integração como: passeios, festa a fantasia, festa da família,
piquenique, cinema e oficinas pedagógicas 10. Possibilitar a realização de atividades, onde as
crianças possam expressar suas emoções, história e cultura, através de alguns valores estéticos
como a beleza, a harmonia e o equilíbrio; 11. Apresentação teatral pela Sanasa, Vigilância
Sanitária e PROIM (GM), Projeto da U.E.: “Sexta Feira em Cena” e apresentação dos cães da
Guarda Municipal (GM); 12. Garantir que as crianças participem e utilizem todos os espaços da
escola, internos e externos, participem de momentos de integração diversos, envolvendo todos as
turmas de AG. III; 13. Propor interações coletivas e individuais, através dos jogos de cooperação,
Festas das Famílias com dinâmicas com os pais e Mostras de trabalhos culturais; Oficinas lúdicas
com as famílias e crianças; 14. Assegurar que os Planos coletivos dos Agrupamentos individuais,
sejam desenvolvidos, bem como a elaboração do Plano de ensino da Educação Inclusiva, o qual
alcance todas as crianças da escola; 15. Garantir o acolhimento, o respeito, bem como a sua
valorização; garantir a construção do conhecimento de acordo com suas especificidades; 16.
Garantir as brincadeiras às crianças com suas limitações possibilitando a todas conviverem com as
diferenças de maneira mais harmoniosa; 17. Desenvolver projetos de autonomia com as crianças
Alimentação saudável, Auto-servimento e Higiene; 18. Estimular o cuidado e organização dos seus
pertences, todos, através de um princípio de confiança; 19. Entender a importância do Meio
ambiente, observar a natureza e mudar o olhar para o mundo. 20. Garantir experiências que
incentivem a curiosidade, a exploração, o encantamento, o questionamento, a indagação em
relação ao mundo físico e social, ao tempo e a natureza; 21. Plantio, cultivo e preservação de
hortas e árvores Equipe técnica do CATI; 22. Propor atividades que as crianças ampliem seus
conhecimentos sobre a biodiversidade e compreenda a riqueza da vida no planeta; 23. Garantir a
participação das crianças em diferentes situações de pesquisa, tais como: a diversidade de suas
raízes culturais. 24. Propor às crianças o reconhecimento da multiculturalidade social e cultural,
bem como com brincadeiras, brinquedos, comidas, danças das diversas regiões brasileiras; 25.
Garantir formações e capacitações dos docentes abordando temas que envolvam questões
tecnológicas; 26. Assegurar nos Planos de Ensino, atividades de interação das crianças com os
diversos recursos tecnológicos (uso de máquina fotográfica, computadores, microfone,
retroprojetor e gravadores);
- Realizar reuniões de Trabalho Docente Coletivo e Grupo de estudos de monitores; 1. Contribuir
para o fortalecimento das opiniões, ideias e ações pedagógicas que objetivem sempre a qualidade
do atendimento às crianças; 2. Garantir a efetivação das reuniões de CPA e CE, na tomada de
decisões, conforme Calendário escolar; 3. Realizar Reuniões Pedagógicas e reuniões de Avaliação
Institucional conforme Calendário escolar;
Manter o quadro de funcionários sempre completo, a fim de garantir todas as necessidades das
crianças.
1. Garantir a regularidade semanal das reuniões de formação, com os professores e monitores; 2.
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Garantir que os registros das reuniões aconteçam no Livro Atas específicos;
1. Elaborar o Calendário escolar, dentro da Resolução da SME, a qual dispõe da elaboração do
mesmo, com a participação da equipe educativa; 2. Garantir o cumprimento dos 200 dias letivos;
Após a análise minuciosa do edital de chamamento: 1. Verificar a quantidade proposta de crianças
que serão atendidas x valor destinado. 2. Quantidade de profissionais e materiais/serviços
necessários para execução do projeto. 3. Verificar informações junto ao sindicato. 4. Levantamento
de custos dentro de valores aplicados no mercado determinando assim o valor utilizado para cada
categoria, sempre utilizando do princípio da economicidade.
1. Contratar profissionais com capacidade técnica e experiencia comprovada de acordo com as
exigências do cargo, acompanhar desenvolvimento desses profissionais minuciosamente, durante
o período de experiencia evitando assim gastos com demissões. 2. Acompanhar e analisar todas as
solicitações de compras e contratação de serviços seguindo o princípio de economicidade. 3.
Executar treinamentos para evitar desperdícios de materiais. 4. Acompanhar periodicamente valor
gasto x executado para a adequação das despesas no plano de aplicação.
1. Contratação de profissional específico para a execução da prestação de contas. 2. Análise e
organização de toda documentação, de maneira a evitar ocorrências de erros ou qualquer
irregularidade que possa gerar algum tipo pendência. 3. Qualidade nas imagens de toda
documentação inserida no sistema. 4. Pontualidade, seguindo o prazo determinado pelo convenio.
1. Reunião mensal com os colaboradores do setor administrativo x gestão, para troca de ideias e
soluções de dúvidas. 2. Efetuar treinamentos quando necessários. 3. Gestão de colaboradores,
aplicando avaliação organizacional. 4. Avaliar os resultados dos processos administrativo
financeiro, acompanhando assim sua eficiência. 5. Verificação mensal dos balancetes. 6. Submeter
todas as operações financeiras a auditoria externa e independente.

Principal(is) responsável(is) pela(s) ação(ões)
1. Equipe Gestora, professores e famílias 2. Professores 3. Equipe Gestora, famílias e equipe
educativa 4. Orientadora pedagógica, Professores 5. Equipe gestora 6. Equipe gestora 7.
Orientadora pedagógica, Professores e monitores 8. Professores 9. Professores e monitores 10.
Professores e monitores 11. Equipe Gestora, professores e monitores
1. Orientadora pedagógica, Professores e monitores 2. Orientadora pedagógica, Professores e
monitores 3. Professores e monitores 4. Professores e monitores 5. Professores e monitores 6.
Orientadora pedagógica, Professores e monitores 7. Orientadora pedagógica, Professores e
monitores 8. Orientadora Pedagógica, Professores e monitores 9. Equipe gestora, professores e
monitores 10. Equipe gestora, professores e monitores 11. Equipe gestora, professores e monitores
12. Equipe gestora, professores e monitores 13. Equipe gestora, professores e monitores 14.
Equipe gestora, professores e monitores 15. Equipe gestora, professores e monitores 16. Equipe
gestora, professores e monitores 17. Equipe gestora, professores e monitores 18. Equipe gestora,
professores e monitores 19. Equipe gestora, professores 20. Equipe gestora e professores 21.
Equipe gestora e professores 22. Equipe gestora, professores , monitores 23. Equipe gestora,
professores , monitores 24. Equipe gestora, 25. Equipe gestora e professores
1. Equipe gestora, professores , monitores 2. Equipe gestora 3. Equipe gestora 4. Equipe gestora
Equipe gestora
1. Equipe gestora 2. Equipe gestora
Equipe gestora e professores
1. Coordenador Administrativo 2. Equipe Gestora
1. Coordenador Administrativo 2. Assistente Administrativo 3. Equipe Gestora
1. Equipe Gestora 2. Coordenador Administrativo 3. Assistente Administrativo

Indicador(es) para monitoramento da(s) ação(ões)
1. Escuta e acolhimento da diversidade de opiniões e sugestões dos diversos coletivos na
construção de uma proposta educativa que tenha como foco a criança; 2. Construção de Propósitos
educativos que contemplem as características e/ou necessidades da comunidade atendida; 3.
Elaboração de Planos de Ensino específicos de cada turma em consonância com os propósitos
educativos, as características do grupo de crianças e que revele intencionalidades pedagógicas
definidas pelos educadores, na relação com o pensar e fazer com as crianças e suas famílias;
1. Propor Ações educacionais que garantam: Relações sociais e culturais da criança com a vida e
com o mundo, que incluem diferentes gêneros textuais e formas de expressão: corporal, gestual,
verbal, plástica, dramática e musical; 2. Vivências narrativas de apreciação e interação, individual
e coletivamente, com a linguagem oral e escrita, em meio a diferentes suportes e gêneros textuais
orais e escritos, no contexto das práticas sociais; 3. Relações quantitativas, medidas, formas e
orientações espaço temporais a partir de contextos significativos que recriam as práticas sociais da
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vida da criança, da família, dos educadores e da comunidade; 4. Relações com variadas formas de
expressões artísticas: música, artes plásticas e gráficas, cinema, fotografia, teatro, literatura e
dança; 5. Vivências éticas e estéticas com outras crianças e grupos, dialogando com a diversidade
humana, social e cultural; 6. Promoção de vivências com o conhecimento e a cultura, que
explorem e estimulem a socialização entre sujeitos e grupos, por meio de uma educação
integradora e inclusiva que responda às necessidades educacionais de todas as crianças de
diferentes condições físicas, sensoriais, intelectuais e emocionais, classes sociais, crenças, etnias,
gêneros, origens e contextos socioculturais e espaciais, que se entrelaçam na vida social; 7.
Interações que permitam a autonomia da criança no pensar e fazer com o outro, no cuidado
pessoal, na auto-organização, na saúde, nutrição e bem-estar; 8. Relações com o mundo físico e
social, considerando o conhecimento da biodiversidade e a necessidade de sua preservação para a
vida, no cuidado consigo, com o outro e com a natureza; 9. Interações com as manifestações e
tradições culturais, especialmente as brasileiras; 10. Uso de recursos tecnológicos e midiáticos
articulados a práticas sociais que ampliem as vivências das crianças com o conhecimento e a
cultura;
Quadro de pessoal completo descrito no Relatório Trimestral da UE encaminhado ao NAED.
Atas de todos os encontros de Formação desenvolvidos no período.
Cumprimento de 200 dias letivos Atendimento às orientações do supervisor educacional;
Índice de qualidade do planejamento financeiro - IPF
Índice de qualidade de execução do ajuste e gerenciamento do recurso - IEG
Índice de qualidade da prestação de contas - IPC
Índice de qualidade administrativa/financeira total;

Cronograma da(s) ação(ões) planejada(s)
1. Março 2. Anual 3. Anual 4. Anual 5. Anual 6. Março 7. Março 8. Anual 9. Anual 10. Anual 11. Anual
1. Anual 2. Anual 3. Anual 4. Anual 5. Anual 6. Anual 7. Anual 8. Anual 9. Anual 10. Anual 11. Anual
12. Anual 13. Anual 14. Anual 15. Anual 16. Anual 17. Anual 18. Março 19. Anual 20. Anual 21.
Anual 22. Anual 23. Anual 24. Anual 25. Anual
1. Anual 2. Anual 3. Anual 4. Anual
Anual
1. Anual 2. Anual
Março
Na elaboração e na implantação do plano.
Durante o período de execução da parceria
1. Primeira quinzena de todos os meses. 2. Trimestralmente apresentação ao Conselho de Escola e
NAAED.
1. Mensalmente análise contábil. 2. Mensalmente reuniões colaboradores. 3. Trimestralmente
avaliação do conselho fiscal. 4. Semestralmente análise da auditoria e avaliação organizacional.

 

4.2 - Plano de acompanhamento dos indicadores internos e externos da
aprendizagem

O Plano de acompanhamento dos Indicadores internos e externos da aprendizagem caminharão em consonância aos termos
legais das políticas públicas, sejam elas nacionais e/ou municipais. Nesta direção e comprometendo-nos a um atendimento de
qualidade, cabe aqui, virmos a considerar o documento, (MEC/SECADI, 2008, p.10):

 

A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva tem como objetivo o acesso, a participação e a
aprendizagem dos estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação nas escolas
regulares, orientando os sistemas de ensino para promover respostas às necessidades educacionais, garantindo:

·      Transversalidade da educação especial desde a educação infantil até a educação superior;
·      Atendimento educacional especializado;
·      Continuidade da escolarização nos níveis mais elevados do ensino;
·      Formação de professores para o atendimento educacional especializado e demais profissionais da educação para a

inclusão escolar;
·      Participação da família e da comunidade;
·      Acessibilidade urbanística, arquitetônica, nos mobiliários e equipamentos, nos transportes, na comunicação e
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informação; e
·      Articulação intersetorial na implementação das políticas públicas.

 

Diante o trabalho com as crianças público alvo da Educação Especial no CEI João Batista Nardi Neto e alinhados aos Termos de
Referência Técnica, Resolução Nº 01/2020, publicado do Diário Oficial, no dia 06/01/2020, nos comprometemos a assegurar que as
mesmas terão a garantia de:

•    Assegurada a matrícula de forma igualitária;
•    Disponibilidade e acompanhamento de 1 (um) professor (a) responsável com formação especializada na área de

Educação Especial em conjunto com o professor (a) regente da sala;
•    Acessibilidade aos aspectos arquitetônicos da escola;
•    Acompanhamento da criança, junto ao professor (a) na sala de aula e os demais espaços da escola;
•    Encaminhamento da criança para as salas de recursos multifuncionais;
•    Direito ao uso de materiais específicos adaptados, caso haja a necessidade ao processo educativo;

 

No entanto, ainda para acentuarmos a importância da Educação Especial às nossas propostas com as crianças, compete-nos
aqui citá-la na perspectiva de uma Educação Inclusiva. Nesse sentido, Sassaki e Mantoan, dialogam com aspectos incomuns, onde o
verdadeiro objetivo de uma escola inclusiva deve ser a de oportunizar a capacidades das crianças com necessidades especiais e suas
diversidades, de se desenvolverem.

 

Os autores explicam que, cada criança possui um diferencial e potencial diverso. Assim, a escola inclusiva passa a “olhar” e
trabalhar com as crianças, através de suas individualidades, respeitando seus limites, seus pontos de partida, mediando assim, numa
educação que proponha o desenvolvimento, segundo suas capacidades específicas.

 

Competirá à professora de educação especial, juntamente com os demais monitores docentes e comunidade escolar, trabalhar
com as crianças público alvo da educação especial, acompanhando-as nas salas de aula do Agrupamento a que pertence, dentro do
planejamento feito para o grupo.

 

Diante da especificidade, comportamento e desenvolvimento das crianças, serão sugeridas adaptações no planejamento da
professora regente da sala. As atividades serão as mesmas desenvolvidas pelos demais, porém os objetivos a serem alcançados
pelas crianças poderão ser diferentes.

 

Também, o professor deverá envolver-se em todas as discussões coletivas inerentes ao cotidiano escolar, apontar e sugerir
recursos e adaptar materiais específicos quando necessários ao processo educacional da escola.

 

Para que haja intercâmbio de informações e trocas, a professora de educação especial realizará o acompanhamento das
crianças, nas entidades de atendimento especializado, a fim de que haja trocas de experiências, informações necessárias quanto ao
atendimento e acompanhamento das aprendizagens e desenvolvimento de cada criança.

 

Mediante aos assuntos abordados é que o trabalho do CEI João Batista Nardi Neto, estará pautado no desenvolvimento de um
trabalho integrado com a participação da equipe pedagógica da unidade educacional, as famílias e a comunidade, visando à inclusão
e o desenvolvimento da aprendizagem global do aluno com necessidades especiais. Resultando assim, no “ponto de partida” da
Educação especial, e assinalando o “ponto de chegada” à Educação inclusiva.
 

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 do CEI
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Atualmente, a gestão escolar democrática é reconhecida como um dos elementos determinantes do desempenho de

uma escola. Ela traz como elemento indispensável a participação ativa da comunidade escolar no processo de

tomada de decisões, baseado na dinâmica do trabalho coletivo, partilha de responsabilidade para exercício da

autonomia escolar e suas implicações na organização da gestão administrativa e pedagógica da unidade

educacional.

 

                 Assim, podemos perceber que, de acordo com Diretrizes Curriculares da Rede Municipal de Campinas

(RMEC), considera o conceito de Gestão Democrática na  seguinte definição: “ [...] gestão democrática que tenha

princípios a ética e a partilha de decisões, visando cada vez mais a implementação de ações para a melhoria no

atendimento prestado à comunidade, às famílias e às crianças, refletindo direta ou indiretamente no currículo

vivenciado nas Unidades de Educação Infantil da Rede.” (CAMPINAS, 2013, p.25).

 

                 Portanto, ao fazermos um passeio na história da Educação Brasileira, encontramos subsídios na própria ,

LDB (Lei de Bases da Educação Nacional), a qual em sua redação no artigo 3, inciso VIII, “Art. 14 :

 

“Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino público na educação

básica, de acordo com as suas peculiaridades  e conforme os seguintes princípios: Participação dos

profissionais da educação na elaboração do Projeto pedagógico da escola; II. participação das

comunidades escolares e do local em Conselhos Escolares e equivalentes [...]” (LDBEN 9394/96).

 

 

O Plano da Gestão Educacional, traçará linhas de ação, numa proposta com a intenção de não possuirmos o

perfil de “sede de poder” e sim “sede de realizações. Nesse contexto, a presença da Equipe gestora, deverá ser

constante em todas as situações que envolvam o “fazer” pedagógico, pois compreende que é na atuação direta com

os educadores, crianças e famílias que se promove a reflexão.

 

Acreditamos que o ato de refletir, nos conduzirá ao aperfeiçoamento do que já está sendo realizado, bem como

permitir e constatar o que ainda necessita ser feito, numa perspectiva de ação-reflexão e ação.

Seguem nossos objetivos:

1)    Negociar com os atores da escola, a pluralidade de ideias;

2)    Zelar pelo desejo de comprometimento de todos os envolvidos no processo educacional;

3)    Promover a continuidade de ações e projetos bem-sucedidos;

4)    Defender e buscar a transparência dentro da unidade escolar;

5)    Contribuir para o fortalecimento das opiniões, ideias e ações pedagógicas que objetivem sempre a qualidade do

atendimento às crianças;

6)    Incentivar e realizar de maneira eficaz, a formação continuada dos professores, monitores e demais funcionários;
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7)    Valorizar e oportunizar o crescimento profissional;

8)    Instigar e buscar novas fundamentações teóricas e práticas;

9)    Promover a construção de conhecimento através da socialização de experiências;

10)  Acompanhar e assegurar o planejamento das reuniões de formação continuada dos professores, monitoras e

demais funcionários;

11)  Assegurar constante contato com as famílias, a fim de garantir a efetiva frequência das crianças atendidas;

12)  Promover o efetivo estreitamento com as famílias, no que tange às informações e esclarecimentos sobre

Resoluções e Diretrizes da SME;

13)   Implementar uma ação educacional direcionada à diversidade e as necessidades específicas do público alvo da

educação especial;    

 

A qualidade do trabalho da Gestão escolar,  estará intrinsicamente  relacionada a ouvir, a escutar e considerar

de forma bastante respeitosa e harmoniosa,  aqueles que implementam a política e quem são os beneficiários desta

política pública e os diversos segmentos da escola: a criança,  a comunidade escolar, a comunidade externa, a família

e/ou responsáveis pelas crianças e à própria gestão escolar.  Em suma, a prioridade deve ser a garantia da “voz” ,

para aqueles que tem  menos acesso: os que não são ouvidos.

 

Cabe ressaltar que um dos pilares da nossa proposta será a participação das famílias e crianças, além daquelas

situações já tão comuns, como as reuniões de pais e colegiados.

 

Como já citado, na organização e utilização dos espaços, as crianças eleitas como diretores, terão assegurados,

o momento de reuniões com a equipe gestora, em que socializarão suas “falas e olhares”, bem como os

apontamentos de melhorias nos tempos e espaços da escola, onde, a visão e a escolha das crianças, muitas vezes se

diferem dos adultos e devem ser protagonizadas.

 

Em relação às famílias, as mesmas participarão de atividades de rotina junto com suas (seus) filhas (os).

Objetivando dessa forma, fomentar ainda mais a participação das mesmas na escola. Outra proposta é a de convidar

as famílias, a fim de socializarem suas vivências, suas culturas, bem como seus conhecimentos. Pois, acreditamos que

dessa forma, estaremos estimulando o protagonismo familiar.
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A qualidade do trabalho da Gestão escolar, estará intrinsicamente relacionada a ouvir, a escutar e considerar de

forma bastante respeitosa e harmoniosa, aqueles que implementam a política e quem são os beneficiários desta

política pública e os diversos segmentos da escola: a criança, a comunidade escolar, a comunidade externa, a família

e/ou responsáveis pelas crianças e à própria gestão escolar. Em suma, a prioridade deve ser a garantia da “voz”, para

aqueles que tem menos acesso: os que não são ouvidos.

 
 

4.4 - Planos de trabalho da organização dos espaços educativos e dos tempos
pedagógicos

Pensar a organização do espaço e do tempo na educação infantil não é tarefa

simples. Representa pensar em detalhes que refletirão o projeto pedagógico da instituição. Cores das paredes, altura dos murais,
tamanho dos móveis e a disposição são apenas alguns dos aspectos fundamentais que envolvem tal tarefa. Com relação a esse
assunto Barbosa e Horn (2001, p.67) afirmam:

 
“Organizar o cotidiano das crianças na Escola Infantil pressupõe pensar que o estabelecimento de uma sequência
básica de atividades diárias é antes de qualquer coisa o resultado da leitura que
fazemos do nosso grupo de crianças, a partir, principalmente, de suas
necessidades. É importante que o educador observe que as crianças brincam; como estas brincadeiras se desenvolvem;
o que mais gostam de fazer; em que espaços preferem ficar; o que lhes chama mais atenção; em que momentos do dia
estão mais tranquilos ou mais agitados. Este conhecimento é fundamental para que a estruturação espaço-tempo
tenha significado”.

 

É importante ressaltar que o CEI João Batista Nardi Neto, apresentará uma proposta de trabalho, a qual valorizará o cotidiano da
escola, a fim de não  parecer monótono e desinteressante às crianças. 

 

Na verdade, esse cotidiano deve se transformar
em um aspecto necessário para elas. As crianças devem sentir falta de estarem na escola e se sentirem-se dispostas a criar e
inventar, participando das atividades propostas por elas e os educadores.

 

Buscamos uma perspectiva de sucesso para o desenvolvimento e aprendizagem das crianças no contexto da educação
infantil,a partir das Diretrizes Curriculares  do Município de Campinas e  em Reggio Emilia (2012), onde, cita que , o espaço físico
torna-se um elemento indispensável a ser observado.

 

A organização deste espaço deve ser pensada, tendo como princípio, oferecer um lugar acolhedor e prazeroso para a criança,
isto é, um lugar onde as crianças possam brincar, criar e recriar suas brincadeiras, sentindo-se assim estimuladas e independentes.

 

Diferentes ambientes se constituem dentro de um espaço. É no espaço físico que a criança consegue estabelecer relações entre
o mundo e as pessoas, transformando-o em um pano de fundo no qual se inserem emoções.
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Nessa dimensão o espaço é entendido como algo conjugado ao ambiente e vice-versa. Todavia é importante esclarecer que
essa relação não se constitui de forma linear. 

 

Assim sendo, em um mesmo espaço podemos ter ambientes diferentes, pois a semelhança entre eles não significa que sejam
iguais. Eles se definem com a relação que as pessoas constroem entre elas e o espaço organizado.

 

Segundo as Diretrizes Curriculares da Educação Básica para a Educação Infantil: Um processo contínuo de reflexão e ação
(2013, p.18), os espaços e tempos a serem oferecidos às crianças devem ser e estarem imbuídos numa proposta educacional que
priorize: a valorização da experiência corporal na relação com o letramento, sendo eles narrativos, políticos ou científicos, o acesso e
ampliação ao mundo da cultura, a proposta de momentos prazerosos de leitura e escrita através do lúdico, a proposta de tempos e
espaços.

 

A unidade educacional, como lugar privilegiado de encontro das crianças e dos

adultos educadores, necessita ter seus espaços e tempos constantemente transformados, por meio do movimento, das (des)
construções e (re) criações, coletivas e singulares. Nessa perspectiva, podemos conceber que os espaços e tempos educativos são
efêmeros, mutáveis, não hierarquizáveis e indissociáveis, uma vez que cada um deles existe na movimentação e na ressignificação
da existência do outro.

 

Tal compreensão de espaço e tempo implica que tenhamos um olhar sensível para o universo infantil, onde se respeite as
crianças em sua singularidade, entendendo que elas são receptivas ao desconhecido, surpreendem-se com suas descobertas e,
assim, mudam, transgridem, inventam e reinventam, criando e recriando saberes possibilitado pelas experiências abertas ao
cotidiano em seus mergulhos simbólicos.

 

Ao mantermos uma rotina no cotidiano escolar estamos transmitindo segurança às crianças que necessitam formular esquemas
para se habituarem fora de casa. São necessários momentos diferenciados, organizados de acordo com as necessidades biológicas,
psicológicas, sociais e históricas das crianças: hora de realizar as atividades pedagógicas, hora de comer, de ir ao banheiro, de
brincar, de ler, de assistir vídeos, de ouvir histórias, de dançar, hora para recreação. Enfim, a rotina deve ser variada,
diversificada, para não se tornar cansativa. Porém, deve seguir um padrão que atenda às necessidades das crianças.

 

Os espaços segundo as Diretrizes Curriculares do Município de Campinas (p. 9) devem ser:

 
“limpos, confortáveis, onde se proporcione as crianças o contato com adultos os quais lhe auxiliam na aprendizagem;
ensinar como viver em harmonia com outras crianças e adultos; usar e experimentar uma variedade de materiais de
acordo com seus interesses; expressar seus sentimentos e ideias através de palavras e ações; de comer alimentos que
auxiliem no seu crescimento e desenvolvimento; adquirir hábitos pessoais de higiene os quais promoverão a saúde e
prevenção das doenças; além de, aprenderem sobre o mundo que as cercam”.

 

No Município de Campinas temos como orientação, a fim de organizarmos nossos espaços e tempos o “Caderno
Curricular Temático – Educação Básica: Ações Educacionais em Movimento” (Espaços e Tempos na Educação das Crianças). Cujo
mesmo foi elaborado a partir de um movimento de reflexão sobre as concepções de criança, educação e infância presentes nas
unidades educacionais. A partir dessas concepções trazidas pelo Caderno, tornou-se possível pensarmos no início de nossas
atividades letivas, onde as paredes do CEI João Batista Nardi Neto, ainda limpas, ganharão com o passar dos dias significados; pois as
mesmas serão tomadas por cartazes; fotografias com registros e falas das crianças; produções artísticas, de experimentos científicos,
de vivências culinárias, dentre outras realizadas no coletivo e individualmente por todas as crianças, educadores e familiares.
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Ressaltamos ainda, que os brinquedos sairão das prateleiras e armários das salas,
passando a fazer parte diariamente dos diferentes espaços da escola. Móveis e materiais serão ressignificados, compondo dessa
forma novos espaços. Além, de darmos significados aos espaços dos corredores, banheiros, refeitório e as salas de referência. Cabe
ressaltar que, cada espaço será pensado de forma a possibilitar que todas as
crianças circulem por todos os mesmos, sempre com uma proposta inovadora e cada     vez mais desafiadora.

 

No que se refere aos recursos necessários na Educação Infantil, cabe ressaltar que o CEI João Batista Nardi Neto fará uso de
espelhos, jogos diversos, brinquedos

pedagógicos, relógio, cones, bambolês, túneis de tecido, enfim, tudo que possa despertar o interesse da criança, levando-a a desafios
e descobertas constantes, de si mesma, do espaço ao seu redor e do outro. Cabe salientar que o uso das tecnologias da informação
será uma ferramenta importante do CEI para as crianças.

 

Estimular é necessário, a fim de que possam vislumbrar um futuro promissor, alm
de que a utilização de ferramentas digitais deve começar ainda na Educação Infantil, pois mesmo antes de as crianças saberem ler e
escrever, elas já estão conectados ao mundo digital. No entanto, não incentivar o seu bom uso das escolas é negar sua presença na
vida das crianças, o que acaba sendo um grande erro.

 

Orientar as mesmas sobre a questão tecnológica é fundamental para sensibilizá- las sobre o uso e o papel na Educação, na vida
e no coletivo das crianças, levando em consideração que as crianças possuem muitas curiosidades e aceitam com facilidade a
realização de atividades propostas diferentes e desafios que ajudam a fomentar a aprendizagem das mesmas.

 

A Educação Infantil é um momento mágico na vida das crianças, um momento de experimentar e vivenciar aprendizagem.
Neste sentido é fundamental que os professores
busquem novos papéis no ambiente escolar, como facilitadores da aprendizagem por meio de novas abordagens pedagógicas e seu
uso deve ser intencional e planejado, com foco sempre na melhoria do aprendizado.

 

De acordo com o Edital de CHAMAMENTO PÚBLICO, nº1/2020, do Diário Oficial do Município de Campinas, o qual traz como
proposta de atendimento para o Agrupamento III, pautaremos nossa proposta pedagógica em salas ambientes.

 

Cabe ressaltar que uma vez organizados os espaços da sala de aula, o mesmo se torna um ambiente rico e desafiador, além de
proporcionar experiências ricas e prazerosas, tornando o processo de aprendizagem mais significativo. Neste sentido, o CEI João
Batista Nardi Neto, propõe que todas as atividades realizadas com as crianças nos diversos espaços, estarão voltadas para o lúdico,
pois o brincar é essencial na vida dascrianças, deve ser prioridade diária e consequentemente, conduz a criança ao letramento.

 

Pois, paralelo às concepções das Diretrizes Curriculares da Rede Municipal de Campinas (RMEC), as quais narram:

 
“Na Educação Infantil valoriza-se a experiência corporal na relação
com o letramento, sendo os textos narrativos, poéticos ou científicos, tão importantes quanto a fala, a pintura, o som, o
desenho, o movimento, enfim, tudo o que incorpora a imaginação. Distanciam-se desta concepção, exercícios motores
de escrita, lições de casa, cópias de modelos, desenhos e enfeites estereotipados, alfabeto e numerais destituídos de
contexto”. (CAMPINAS, p.18).

 

Desta forma, o CEI João Batista Nardi Neto trabalhará com as crianças através de salas ambientes, tendo como proposta,
promover a participação das mesmas nesses espaços, bem como, na escolha das atividades a serem realizadas em cada uma das
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salas. Cabe ressaltar que os espaços construídos para e com a criança, serão explorados pela mesma, em uma relação de interação
total, de aprendizagem, de troca de saberes entre os pares, de prazer, de individualidades, de partilhas e enfim se divertir
aprendendo. Partindo desse princípio, salientamos que realizaremos uma abordagem prévia em momentos de rodas de conversas,
bem como, o reconhecimento dos saberes que as crianças trazem consigo, suas vivências, suas narrativas, seus gostos e desejos.
Nesses momentos, as crianças participarão ativamente na elaboração dos semanários de atividades, tendo sempre o professor como
escriba e mediador.

 

Compreendendo a lógica de aprendizagem da criança por meio da escuta, objetivamos este, como   o ponto central do nosso
trabalho pedagógico no CEI João Batista Nardi Neto, sendo assim, nos pautaremos sempre no exercício diário de pensar e fazer com e
pelas crianças.

 

Ainda, dentro da questão da escuta e fazer com as crianças, como já citado e, em momento avaliativo, nossa proposta após o
uso de cada sala ambiente é a de realizarmos com as mesmas uma assembleia, com a finalidade de dialogarem, refletirem e
decidirem sobre o vivenciado nas salas ambientes, acima de novas ações e reflexões a serem tomadas.

 

As crianças, a cada início da semana elegerão entre seus pares, numa representação o diretor e/ou diretora da escola por um
dia, a fim de, em conjunto com as demais analisarem e tratarem sobre questões relacionadas a problemas e soluções da escola.
Pretendemos com essas estratégias, criarmos um mecanismo de participação efetiva das crianças no cotidiano escolar, reforçando
assim, a construção do exercício de cidadania.

 

Os espaços serão divididos em salas ambientes, as quais seguem:

 

Sala de Música e Artes: espaço proposto para o desenvolvimento da capacidade de ouvir, perceber e discriminar diferentes
gêneros, estilos e ritmos musicais, tendo sempre
o cuidado para que as músicas não se limitem ao repertório infantil. Pois, a criança brinca,
percebe e expressa sensações, sentimentos e pensamentos em relação ao que a música comunica. Propiciando às crianças à
oportunidade de utilizarem instrumentos e materiais diversos para explorarem suas características, propriedades e as possibilidades
de manuseio que eles oferecem; a criação de músicas com instrumentos com diversos objetos recicláveis, comprados ou
confeccionados, rádios (multimídias) criação de desenhos, pinturas, colagens e modelagens, a releitura de artistas, compositores e
pintores; explorarem espaços bidimensionais e tridimensionais em suas produções;

 

Sala de Linguagens: oportunizando a ampliação e a capacidade de comunicação, neste
espaço será realizado o trabalho com as múltiplas linguagens, cujas mesmas, ocorrem de
forma integrada e complementar, potencializando-se dessa forma, os diferentes aspectos que cada uma dessas linguagens exige das
crianças, novas vivências, novas experiências, que ampliem seus conhecimentos. Trabalhando com diversos gêneros
textuais: através da luz e da sombra com projetor de slides, lanternas, retroprojetor, filmes feitos pelas crianças e teatros de lençóis,
brincadeira de cabeleireiro com espelho, maquiagens, rolos, escovas, grampos, secador de cabelos, bancada, cadeira, bacia para
lavar cabeça, embalagem de xampu, cremes, contos e recontos infantis, “Faz-de-conta”,
cantigas de roda, parlendas, quadrinhas, poesias e músicas, também, propondo o trabalho com recursos audiovisuais, brincadeiras
com “Shows de calouros” e microfones.

 

Salas de Matemática: o lúdico nas atividades referentes à matemática, além de dinâmico, faz com que as crianças, sintam maior
prazer em aprender, pois serão atividades significativas e prazerosas. Este espaço desenvolverá atividades que levará a criança a
compreender o mundo em que vive e perceber a utilidade da matemática em seu cotidiano. Para isso, é necessário que as crianças
desenvolvam os conhecimentos e aprimorem o raciocínio lógico, através de contagem dos números, cores primárias e secundárias,
sequência, seriação, espaço e tempo, jogos com algarismos, letras e palavras, trabalhos com embalagens vazias de diferentes
produtos, brincadeiras com folhetos de ofertas de supermercados, caixa registradora, dinheiro de papel e moedas e cartazes com
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nomes de produtos.

 

Refeitório: este se configura num ambiente acolhedor e desafiador, de propostas de aprendizagens, interação, priorizando a
alimentação saudável e demais aspectos. Desenvolvendo a autonomia da escolha de alimentos de acomodarem-se livremente no
espaço, estabelecendo ponderação em relação à quantidade de alimentos que ingere e a sua vontade; propondo a experimentação a
novos alimentos; selecionar e partilhar o que mais lhe agrada ou não; bem como, trabalhar o autoservimento, noção de quantidade
desejada.

 

P a r q u e : este espaço, contribuirá significativamente para a socialização das crianças, uma
vez que nele as mesmas aprendem a importância de se dividir o espaço e os brinquedos, a respeitar a vez do colega e esperar o seu
tempo para brincar. Com isso as crianças desenvolvem a noção do que é o direito de cada uma e aprendem a respeitar os limites e o
espaço do outro. Cabe ressaltar que o parque é um dos espaços-tempos da instituição que acolhe a interação entre criança-
crianças e criança adulto, o qual se constitui também como um espaço-tempo de criação e (re)criação; de experiências inéditas e
constituição de novos saberes.

 

 

Finalmente, torna-se imprescindível destacar aqui a proposta do CEI João Batista Nardi Neto de transformar dia após dia, algo
prazeroso e cheio de descobertas para as crianças. Uma prática que respeite os direitos das crianças e que busque conhecê-las.
Onde, o lúdico esteja sempre presente e cada dia represente uma nova aventura, cheia de desafios e aprendizagens às mesmas. Pois
é assim, que será o nosso cotidiano, uma escola que objetiva, a inspiração, o afeto e a alegria, refletindo uma dimensão humana em
que a criança seja valorizada como sujeito que merece respeito às suas necessidades específicas, nos convidando a refletir sobre
nossas ações, para entendermos o “vai-e- vem” imprevisível da vontade das crianças.

·      Parque: este espaço, contribuirá significativamente para a socialização das crianças, uma vez que nele
as mesmas aprendem a importância de se dividir o espaço e os brinquedos, a respeitar a vez do colega e
esperar o seu tempo para brincar. Com isso as crianças desenvolvem a noção do que é o direito de cada
uma e aprendem a respeitar os limites e o espaço do outro. Cabe ressaltar que o parque é um dos
espaços-tempos da instituição que acolhe a interação entre criança-crianças e criança-adulto, o qual se
constitui também como um espaço-tempo de criação e (re)criação; de experiências inéditas e constituição
de novos saberes.

 

Finalmente, torna-se imprescindível destacar aqui a proposta do CEI João Batista Nardi Neto de
transformar dia após dia, algo prazeroso e cheio de descobertas para as crianças. Uma prática que
respeite os direitos das crianças e que busque conhecê-las. Onde, o lúdico esteja sempre presente e cada
dia represente uma nova aventura, cheia de desafios e aprendizagens às mesmas. Pois é assim, que será
o nosso cotidiano, uma escola que objetiva, a inspiração, o afeto e a alegria, refletindo uma dimensão
humana em que a criança seja valorizada como sujeito que merece respeito às suas necessidades
específicas, nos convidando a refletir sobre nossas ações, para entendermos o “vai-e- vem” imprevisível
da vontade das crianças.

 

4.5 - Planos de trabalho entre pares

Ressaltamos a priori que o CEI João Batista Nardi Neto, realizará o trabalho de formação dos monitores e professores em atividade conjunta.De acordo com

o Termo de Referência Técnica, Resolução Nº 01/2020, publicado do Diário Oficial, no dia 06/01/2020, salientamos a importância da formação dos

professores e monitores em nossa unidade educacional, e que a mesma, terá como objetivo, ser capaz de conscientizar os professores e monitores de que
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teoria e prática são “dois lados da mesma moeda”. Ele estabelece que os professores e monitores tenham garantido o tempo pedagógico para o trabalho

entre pares com 02 (duas) horas semanais. Assim, destacamos que os tempos de formação pedagógicos, serão cumpridos em sua integra, conforme

determina a legislação vigente.

 Frente à importância da realização dos tempos pedagógicos com os professores e monitores, entendemos que eles serão um processo permanente de

ação, reflexão, e consequentemente novas ações, a fim de alcançarem o desenvolvimento das práticas e conhecimentos necessários às atividades

realizadas com as crianças. Também, possuem a finalidade de promoverem o protagonismo das crianças, potencializando assim, o rumo à visão dos

“saberes”. Os tempos pedagógicos serão utilizados com a proposta de refletirmos (orientação pedagógica x professores e monitores), sobre temas

pertinentes à primeira infância.

 O CEI João Batista Nardi Neto, garantirá que, os tempos e espaços pedagógicos destinados a formação, virão imbuídos como proposta de (re)discutir,

(re)avaliar e (re)pensar a prática, visando a qualificação do trabalho coletivo.

Através da premissa sobre os processos formativos dos professores e monitores em nossa escola e, segundo o que citam as 

 Diretrizes Curriculares da Educação Básica para a Educação Infantil (RMEC), trabalharemos sob essa perspectiva, CAMPINAS, (2013, P. 25): “Esse

movimento de ação e reflexão, possibilita a análise e a construção de conhecimento a partir dos saberes que emanam da prática e a criação de novas

maneiras de fazer no cotidiano da escola”.

 
 Nesse sentido, a proposta do CEI João Batista Nardi Neto para os momentos de formação entre pares, é a de incluir em nossos temas de estudos

aprofundados em diversas temáticas e áreas do conhecimento, os quais relacionamos na tabela a seguir:

TEMA A SER TRABALHADO

Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica,(DCNB – 2013);

Devolutiva do Plano de Ensino do ano vigente;

Temas e propostas vindas e trazidas pelos monitores e professores sobre Planos de

Ensino
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Diretrizes Curriculares da Educação Básica para a Educação Infantil: Um processo

contínuo de reflexão e ação. SME/DEP – (2013);

Temas e propostas vindas e trazidas pelos monitores e professores;

Caderno Curricular Temático Educação Básica: Ações Educacionais em movimentos:

Espaços e Tempos na Educação Infantil (2013);

Temas e propostas vindas e trazidas pelos monitores e professores;

Práticas cotidianas na Educação Infantil - bases para a reflexão sobre as orientações
curriculares. Maria Carmen S. Barbosa- 2009;

Temas e propostas vindas e trazidas pelos monitores e professores.

A marca da infância: quando o fazer é fingir Sandra Regina Simonis Richter;

Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. Brasília:
MEC/SECADI, 2014;

Avaliação e Educação Infantil- Jussara Hoffmann (2012)

Projetos pedagógicos na Educação Infantil – Barbosa e Horn – (2008)

O dia a dia das creches e pré-escolas crônicas - Crônicas Brasileiras- 2010

Oficina: Comunicação e uso de recursos tecnológicos no processo de ensino aprendizagem

Plano de Formação em serviço dos Monitores/Agente de Educação Infantil nos tempos pedagógicos entre os pares;

Como descrito acima, segue a tabela para a Formação dos monitores:
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TEMA A SER TRABALHADO

Diretrizes Curriculares da Educação Básica para a Educação Infantil: Um processo

contínuo de reflexão e ação. SME/DEP – (2013);

Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica para a Educação Infantil,

(DCNEB– 2013);

Devolutiva do Plano de Ensino do ano vigente

Caderno Curricular Temático Educação Básica: Ações Educacionais em movimentos:

Espaços e Tempos na Educação Infantil (2013);

Práticas cotidianas na Educação Infantil - bases para a reflexão sobre as orientações
curriculares. Maria Carmen S. Barbosa- 2009;

Temas e propostas vindas e trazidas pelos monitores e professores.

A marca da infância: quando o fazer é fingir Sandra Regina Simonis Richter;

Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. Brasília:
MEC/SECADI, 2014;

Avaliação e Educação Infantil- Jussara Hoffmann (2012)

Projetos pedagógicos na Educação Infantil – Barbosa e Horn – (2008)

Oficina: Comunicação e uso de recursos tecnológicos no processo de ensino aprendizagem
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O dia a dia das creches e pré-escolas crônicas - Crônicas Brasileiras- 2010

 

Todos esses temas propostos serão trabalhados através de leitura de textos e discussão sobre os mesmos, bem como as palestras e vídeos. Paralelo, os

monitores terão a oportunidade de indicarem outros temas e estratégias de formação que considerem pertinentes ao trabalho realizado. Ressaltamos que

todos estes momentos de formação, serão descritos mediante registro em ATA.

 

 

 

4.6 - Plano de demandas de formação continuada dos profissionais do CEI

A velocidade das transformações tecnológicas e o perfil dos alunos das novas gerações exigem dos profissionais da educação
uma preocupação constante com a atualização de seus recursos, materiais didáticos e, especialmente, práticas pedagógicas
empregadas em sala de aula.

 

o estudioso Philippe Perrenoud listou algumas competências para a formação continuada dos docentes, que são essenciais para
a sua adaptação às mudanças cada vez mais aceleradas da sociedade. Entre elas, podemos destacar o incentivo ao protagonismo do
aluno e o uso das novas tecnologias como forma de expandir as possibilidades de ensino e conectar-se de forma mais próxima à
realidade dos estudantes.

 

Nesse contexto, a formação continuada pode contribuir de diversas maneiras para o desempenho do educador ao longo da
rotina escolar e para a sua trajetória profissional.

 

De acordo com uma pesquisa publicada pela Revista Educação, o nosso maior desafio é encontrar profissionais qualificados
para garantir a excelência do processo de ensino e aprendizagem. Em contrapartida, para os profissionais também é um desafio
encontrar oportunidades de se atualizar e de complementar a sua formação entre as demandas da rotina escolar.

 
"Para criar e organizar uma nova cultura, torna-se imprescindível que os profissionais da educação descubram novos
horizontes e reinventem novas formas de apropriação do saber"                                                                                         
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                                                                                                                  Alvin Toffer

 

Esta afirmação de Toffer dá a certeza de que a única maneira de vencer as diferenças e preparar os cidadãos do amanhã (o
que, entre as questões que se impõem nesta virada de século, é particularmente importante) é a educação. Esta foi a razão pela qual,
desde 1993, a UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura) constituiu uma comissão
internacional independente para conduzir uma reflexão inovadora sobre as formas pelas quais a educação pode fazer face às
exigências do século XXI. O texto elaborado por esse grupo faz referência ao resultado do trabalho de uma outra comissão que se
reunira 20 anos antes quando o grupo de especialistas concluiu que uma das formas de viabilizar a educação seria planejar sistemas
através dos quais o homem, sujeito de sua aprendizagem e de seu próprio destino, deveria aprender a ser.

 

Baseados nisso o CEI João Batista Nardi Neto vem com a ideia e o desejo de zelar pelo  comprometimento de todos os
envolvidos no processo educacional, promover a continuidade de ações e projetos bem-sucedidos , defendendo e buscando a
transparência dentro da unidade escolar e contribuindo para o fortalecimento das opiniões, ideias e ações pedagógicas que objetivem
sempre a qualidade do atendimento às crianças.

 

O incentivo para realizar de maneira eficaz, a formação continuada dos professores, monitores e demais funcionários será
incessante para que alcancemos a excelência no atendimento. Também a valorização do crescimento profissional, instigando-os a
buscar novas fundamentações teóricas e práticas que promovam a construção do conhecimento através da socialização de
experiências, bem como acompanhar e assegurar o planejamento das reuniões de formação continuada dos professores, monitoras e
demais funcionários.

 

O constante contato com as famílias, será efetivo a fim de garantir a efetiva frequência das crianças atendidas bem como a
promoção do efetivo estreitamento com as famílias, no que tange às informações e esclarecimentos sobre Resoluções e Diretrizes da
SME, e implementar uma ação educacional direcionada à diversidade e as necessidades específicas do público alvo da educação
especial.
 

4.7 - Plano de demanda de manutenção de infraestrutura do CEI

Considerando os dispositivos conforme o Edital de Chamamento Público 01/2020 – Processo administrativo
PMC 2019.00052135-88e o Termos de Referencia publicados em 06 de janeiro de 2020 no Diário Oficial de
Campinas, apresentamos o plano financeiro para a celebração do Termo de Colaboração que tem por
objeto a execução de atividade de atendimento educacional:

·         Agrupamento III Parcial crianças nascidas entre 01/04/2014 a 31/10/2016;
·         Agrupamento III Integral: crianças nascidas entre 01/04/2014 a 31/10/2016.

O agrupamento III poderá se constituir de crianças que estão na faixa etária de matrícula obrigatória na
Educação Infantil, nascidas entre 01/04/2014 a 31/03/2016 e de crianças de matrícula facultativa, nascidas
entre 01/04/2016 a 31/10/2016, em complementação à Rede Municipal de Ensino do Município de
Campinas, na Unidade Educacional Centro de Educação Infantil - CEI – BEM QUERER – JD. STELLA – JOÃO
BASTITA NARDI NETO
Os números aqui apresentados foram calculados seguindo o prazo da parceria indicado no item 4.1 do
edital de chamamento, iniciando em 02/03/2020 e se estendendo até 01/03/2021 contabilizando 12
meses.
O Valor total calculado para a parceria é de R$ 921.600,00, sendo divididos na seguinte forma:

·         73,52% reservado para pagamento de despesas com recursos humanos. (01)
·         12,19% reservado para pagamento de despesas com recursos humanos encargos. (02) 
·         03,94% reservado para pagamento de despesas com consumo. (03)
·         04,38% reservado para pagamento de despesas com serviços e outros. (04)
·         01,19% reservado para pagamento de despesas com bens duráveis. (05)
·         04,77% reservado para pagamento de despesas com manutenção. (06)

 
Todos os colaboradores serão contratados em regime de CLT.
O valor total reservado para pagamento de despesas com recursos humanos (1) é de R$ 468.000,00.
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Com objetivo de manter, em 100% do atendimento, o índice Adulto x Crianças, a entidade contratará 4
monitoras de apoio.
R$ 36.600,00 para o pagamento de 1/3 constitucional de férias, durante vigência do Termo.
R$ 39.590,00 para o pagamento das verbas rescisórias, durante a vigência do Termo.
R$ 131.010,00 para pagamento de benéficos que incluem: Vale Refeição, Vale Transporte, Seguro de
Vida, Vale alimentação/Cesta básica e outros, seguindo o acordo coletivo de cada categoria.
R$ 2.400,00 para pagamento de Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (Contemplando os
exames médicos admissional, admissional e periódico) e do programa de Prevenção de Riscos Ambientais
(PPRA) já considerando todos os relatórios e obrigações relacionados aos programas.
O valor total reservado para pagamento de despesas com encargos trabalhistas e previdenciários (2) é de
R$ 112.300,00, sendo contemplados o INSS, FGTS e PIS e outros calculados sobre a folha de pagamento.
 
O valor total reservado para pagamento de despesas com consumo (3) é de R$ 36.300,00, sendo
divididos:
R$ 2.200,00 para aquisição de livros pedagógicos que irão compor a biblioteca da unidade onde nossas
crianças terão acesso a diversos títulos, e também a sala de apoio docente contribuindo para a formação
contínua de nossos professores e monitores, seguindo projeto proposto.
R$ 3.300,00 para aquisição de brinquedos pedagógicos que são ferramentas na construção dos estímulos
ao raciocínio logico, aperfeiçoamento da coordenação motora, conhecimento e integração com as
diversidade, estimulo da criatividade, conhecimento de sons/cores/formas, auxilio nas atividade teatrais e
na contação de histórias e outros que estiverem em consonância com o projeto pedagógico proposto em
com as necessidades indicadas pela equipe docente da unidade.
R$ 8.800,00 para aquisição de materiais pedagógicos utilizados para execução das atividades com as
crianças levando em conta a necessidade indicada pela equipe pedagógica.
R$ 3.300,00 para aquisição de materiais esportivos utilizados para a execução das atividades da unidade
contemplando também o equipamento de área específica para o trabalho com a educação especial e
outras atividades de acordo com indicativo de profissional especializado.
R$ 3.300,00 para aquisição de material de informática utilizados para a execução das atividades
conforme o projeto de trabalho proposto e as necessidades da unidade.
R$ 8.800,00 para aquisição de material de higiene e limpeza utilizados na manutenção diária da unidade
com objetivo de manter a integridade das crianças, funcionários, pais e demais usuários, e atendendo as
exigências das entidades sanitárias.
R$ 3.300,00 para aquisição de material de cama, mesa, banho e cortinas, utilizados para a execução das
atividades conforme o projeto de trabalho proposto e as necessidades da unidade.
R$ 3.300,00 para aquisição de utensílios de cozinha de acordo com as necessidades da equipe de cozinha
da unidade e os apontamentos e sugestões da Coordenadoria de Nutrição (CONUTRI). Também estão
calculados nesse item os equipamentos de Proteção Individual (EPI) indispensáveis na proteção dos
funcionários da cozinha e limpeza.
 
O valor total reservado para pagamento de despesas com serviços (4) é de R$ 38.200,00, contemplando
os serviços contábeis, auditoria independente, telefonia, internet, informática e atividades conexas.
R$ 2.200,00 reservado para pagamento de despesas com atividades educativas de conhecimento do
meio ambiente, cultura, arte entre outros indicados pela equipe pedagógica em consonância com nosso
projeto e com as orientações da supervisão pedagógica do NAED.
 
O valor total reservado para pagamento de despesas com bens duráveis (5) é de R$ 11.000,00,
imprescindíveis e essenciais para execução do projeto. A aquisição será precedida de autorização da
Coordenadoria Setorial de Administração e Gerenciamento de Convênios, da Secretaria Municipal de
Educação, que confirmará sua essencialidade.
 
Considerando as condições da unidade foi reservado o valor de R$ 44.000,00 para manutenção
preventiva do prédio e dos bens moveis e imóveis que compõe o patrimônio da unidade. A realização de
quaisquer outras manutenções necessárias, quando urgentes imprescindíveis, serão precedidas de
autorização da Coordenadoria de Arquitetura Escolar (CAE) e da Coordenadoria Setorial de Administração e
Gerenciamento de Convênios, da Secretaria Municipal de Educação.
 
Ressaltamos que todos os cálculos foram realizados levando em conta a realidade do local onde a unidade
está localizada, além da legislação Brasileiras e convenções e acordos dos sindicatos das categorias
profissionais. Além disso destacamos também que todas as despesas, sobretudo a aquisição de matérias e
contratação de serviço, seguiram o Termo de Referência do contrato e quaisquer outra normativa,
memorando ou resoluções dos órgãos competentes da Secretaria Municipal de Educação de Campinas e
do Tribunal de Contas do Estado. 
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4.8 - Plano de recursos humanos do CEI

O Plano de recursos humanos do CEI João Batista Nardi Neto para o ano de 2020 apresenta: 01 Diretora Educacional, 01 Orientadora Educacional, 01
Auxiliar Administrativo, 02 Serventes de limpeza, 01 Porteiro, 06 Professoras (a contratar), 01 Cozinheira (a contratar), 02 Auxiliares de Cozinha (a
contratar). 

A etapa de recrutamento visa atrair candidatos qualificados, externos e internos, para ocuparem as vagas em aberto.

A divulgação das vagas é realizada através do site do emprega campinas, cartazes fixados em postos de saúde e comércios da região em que se localiza

o CEI, com vistas a garantir a publicidade, transparência e isonomia do processo, possibilitando a toda comunidade o acesso às vagas.

O anúncio informará o número de vagas oferecidas por cargo, o local da prestação de serviços, especificações de formação, área de atuação, requisitos

exigidos; bem como deixar claro que maiores detalhes serão informados no dia da seleção de pessoal incluindo as etapas do processo seletivo,

informação dos salários e benefícios.

Todos os funcionários poderão indicar candidatos para as vagas existentes, porém os mesmos terão seus currículos analisados com a mesma

rigorosidade dos demais candidatos e serão submetidos ao mesmo processo seletivo, ficando, portanto, proibida toda e qualquer influência na

contratação de pessoas.

Considerando-se as dificuldades de recrutamento para a seleção de PCD, (Pessoas com Deficiências) pela pouca disponibilidade de candidatos, bem

como a necessidade e dificuldade da instituição em cumprir com a cota de PCD, em seu quadro de pessoal, determinada por lei, fica estabelecido:

· A definição do perfil é registrada na "movimentação de pessoal", podendo ser flexibilizada a exigência de escolaridade mínima, conforme o Perfil da

vaga existente.

· A flexibilização dessa exigência, para um nível de escolaridade inferior, será pré-avaliada pelo Psicólogo e o gestor da área/unidade responsável pelo

processo em que o candidato irá atuar.

· É dispensada a realização da prova de redação.

Através do anúncio exige-se dos candidatos que informem, no currículo, escolaridade, experiência e endereço residencial, assim como, no e-mail ou

correspondência utilizada para o envio do currículo, o cargo, área desejada e pretensão salarial. O prazo para envio de currículos é de, no mínimo, três

dias a partir da publicação.

Outras formas de recrutamento que podem ser acrescentadas são: anúncios no site da Unidade da Instituição Associação Nazarena Assistencial

Beneficente - ANA, rádios, redes sociais, entidades públicas, instituições de ensino superior, entre outros.

Os Currículos poderão ser enviados por e-mail, cartas e entregues na própria unidade educacional.

Haverá uma pré-seleção de currículos de candidatos que possuam os pré-requisitos básicos divulgados no anúncio do perfil da vaga existente. Através

dos currículos e correspondências/e-mail enviados, em que não constarem tais informações, poderão ser desconsiderados do processo seletivo. 

 

Exigências para os preenchimentos das vagas:

Esta etapa consiste em submeter os candidatos triados ou pré-selecionados às entrevistas, dinâmicas de grupo, provas situacionais, entrevista

psicológica, testes de conhecimentos teóricos ou práticos. Essas técnicas deverão ser fidedignas na identificação do candidato mais apto para o

preenchimento da vaga existente, buscando também, além dos requisitos profissionais, características pessoais favoráveis que atenderão as

expectativas e filosofia da unidade educacional.

Para termos de gestão: com a Secretaria Municipal de Educação.
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A Unidade Educacional deve se constituir por uma equipe administrativa e de apoio composta pelos seguintes profissionais:

●       Diretor Educacional: um profissional com Licenciatura Plena em Pedagogia ou Mestrado ou Doutorado na área de educação, com experiência

mínima de 05(cinco) anos no exercício da docência na Educação Básica ou 05 (cinco) anos de exercício da função;

●       Coordenador/Orientador Pedagógico: um profissional com Licenciatura Plena em Pedagogia ou Mestrado ou Doutorado na área de educação, com

experiência mínima de 03(três) anos no exercício da docência na Educação Básica ou 03 (cinco) anos de exercício da função;

●       Professores: docentes com formação mínima em Curso de Magistério, ou Normal Superior, ou Licenciatura Plena em Pedagogia, habilitados em

Educação Infantil, e, para esta última, estão resguardados os direitos garantidos pela Resolução CNE/CP Nº01, de 15/05/2006, que em seu artigo 10

dispõe: “As habilitações em curso de Pedagogia atualmente existentes entrarão em regime de extinção a partir do período letivo seguinte à

publicação desta Resolução”;

●       Professor de Educação Especial Pedagogo com habilitação em Educação Especial ou Licenciatura Plena em Pedagogia, esta última sob a égide da

Resolução CNE/CP nº 01 de 15/05/2006, com experiência de, no mínimo, 02 (dois) anos na área de Educação Especial

●       Monitores/ Agentes Educacionais: profissionais com formação mínima em Ensino Médio completo e experiência na área educacional formal ou

informal

●       Demais profissionais de apoio: servente (s), auxiliar ou serviços gerais, cozinheira (s) ou merendeira (s); ajudante de cozinha ou auxiliar de

cozinha; porteiro, vigia, guarda, zelador com escolaridade mínima de ensino fundamental incompleto; assistente administrativo ou auxiliar

administrativo com escolaridade mínima em ensino médio completo.

 

Etapas do Processo de Seleção:

O processo seletivo dos candidatos apresenta fases distintas, conforme descrição dos passos inerentes a esse procedimento:

➢     Análise de Currículo Vitae

➢     Testes de habilidade

➢     Questionários sobre personalidade

➢     Dinâmicas de Grupos, Exercícios de simulação, Redação, conforme o perfil da vaga existente.

➢     Entrevistas individuais

➢     Entrevista psicológica

 

Testes por segmento de profissional:

Os testes psicométricos serão utilizados como instrumentos para a seleção de candidatos. Eles são considerados medidas objetivas e padronizadas de

amostras de comportamentos e focalizam especificamente as aptidões dos candidatos.

Estes instrumentos somente poderão ser aplicados e interpretados por psicólogos, e têm como objetivo revelar características da personalidade dos

candidatos.

Devido a quantidade de testes disponíveis no mercado para cada segmento profissional, a cada processo seletivo elencamos os testes mais adequados e

que serão utilizados no processo de seleção.

 

Dinâmicas por segmento profissional:

Será empregado no processo de seleção as dinâmicas de grupo e técnicas de simulação, que serão realizadas de forma grupal, objetivando suprir as

especificidades de cada vaga.

Nesse procedimento, os candidatos devem dramatizar uma situação qualquer, que levante questões pertinentes às habilidades exigidas para o

desempenho do cargo disputado. O objetivo é averiguar os comportamentos característicos dos candidatos em interação com outras pessoas, partindo-

se do princípio de que, durante a dramatização, a pessoa irá estabelecer vínculos e desempenhar os papéis habituais.
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As dinâmicas serão aplicadas de forma grupal, sendo que as técnicas de simulação poderão ser grupais ou individuais.

 

Documentos exigidos para contratação

Uma foto 3x4 recente, Carteira Profissional, cópia RG, CPF, Título de Eleitor, Comprovante da última eleição, Pis, Certificado de reservista, Certidão de

casamento, Certidão de nascimento dos filhos, CPF dos filhos, Carteira de vacinação dos filhos menores de 14 anos, Comprovante escolar dos filhos,

Comprovante de residência recente e exame admissional.
 

4.9 - Plano financeiro com previsão de investimentos para formação dos
profissionais, aquisições e manutenção
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4.10 - Plano de ações intersetoriais

O desenvolvimento integral das crianças do CEI João Batista Nardi Neto, não pode ser enfrentado sem um trabalho articulado de
atores sociais e institucionais, ou seja, entre as pessoas, instituições e políticas que constituem a vida da comunidade. Através do
diálogo entre esses diversos setores que permite construir um conjunto de ações integradas, capazes de responder com maior
eficiência aos desafios propostos da escola.

A fim de que a escola responda a esse desafio é necessário que se forme uma rede intersetorial (com habilidades e expertises
diversas) capaz de olhar para as diversas dimensões de um indivíduo: física, intelectual, social, afetiva e simbólica.

As ações intersetoriais e a interlocução com a Rede de Proteção dos Direitos da Criança serão promovidas junto aos órgãos
específicos, como: Conselho Tutelar, CRAS, DAS, Posto de Saúde Carvalho de Moura, Guarda Municipal e Cati Campinas.

 

GUARDA MUNICIPAL

Através do CEI João Batista Nardi Neto, visando à aproximação da Guarda Municipal de Campinas com a comunidade do entorno da
escola, será desenvolvido o Projeto de Integração –PROIN, o qual tem como objetivo, aproximar e integrar GM e comunidade para
prevenir a violência e promover a cidadania e a cultura de paz.

Os Guardas Municipais que participam como instrutores do Projeto Integração (PROIN), são aqueles que possuem perfil e recebem
treinamento diferenciado para esse trabalho especial.

Neste sentido, contaremos com o apoio, demonstração de diversas ações educativas, junto às crianças e aos familiares da Equipe do
PROIN em nossa escola, através da realização de realiza palestras para os professores e familiares. Há também interação com
fantoches para as crianças, além de oficinas de pipa (sem cerol) e caratê e demonstrações de cães adestrados, juntos às crianças e
suas famílias. Também, o diálogo com as crianças e seus familiares sobre o perigo do cerol e prevenção de acidentes.
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CENTRO DE SAÚDE CARVALHO DE MOURA

O Centro de Saúde encontra-se localizado no Parque Residencial Carvalho de Moura.

O Centro de Saúde em questão, é a porta de entrada para início de tratamento através do SUS.  Destinado a Atenção Básica,
desenvolver ações de prevenção, promoção e recuperação da saúde, respeitando os princípios de integralidade, equidade e
universalidade, ampliando a participação e o controle social, através dos Conselhos Locais de Saúde e sua área de abrangência, dar-
se-á pelos bairros:

Através da Equipe de Profissionais do Centro de Saúde Carvalho de Moura, será realizada uma parceria, com os profissionais, tais
como: enfermeiros, médicos, dentista e técnicos dentários, a fim de promoverem palestras, discussões e exposições de temas
relevantes da saúde, tais como: Doenças da criança na primeira infância, doenças ativas, como as transmissíveis pelo mosquito Aedes
aegypti: dengue, febre Chikungunya e Vírus Zyca, doenças sexualmente transmissíveis (DST), Higiene com as crianças pequenas,
Doenças infecto contagiosas e Palestra sobre higiene bucal. Já com as crianças, serão realizados: Teatro de Fantoches, Vídeos,
palestras sobre Higiene bucal, maneira correta de escovação e entrega de escovas e creme dentais.

 

CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL e DAS - DISTRITO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SUL

O CEI João Batista Nadi Neto, trabalhará em parceria com o CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), localizado no
Jardim das Bandeiras, e o DAS (DISTRITO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SUL) , este último com a coordenação da Sra. Maria Margarida da
Silva, localizado no Parque Itália, como  citado no item 2,   e frequentará as reuniões sempre que necessário, junto aos especialistas
da região (assistentes sociais, psicólogos e representantes do Conselho Tutelar), através de diálogos de maneira a integrar as ações
que promovam o atendimento das crianças da escola, as quais apresentarem  situação de vulnerabilidade, afastando-as de quaisquer
tipo de violência e consequentemente, articulando propostas de atendimento entre os pares visando encaminhamentos pertinentes
para uma possível solução.

 

CONSELHO TUTELAR:

O Conselho tutelar é um órgão público, que atua na esfera municipal, encarregado de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança,
segundo o ECA. O mesmo não presta o atendimento direto, mas atua de forma a viabilizá-lo em casos concretos, através de
orientações às famílias em benefício das crianças. Ações protetivas e preventivas às crianças, atendimento e aconselhamento de pais
e/ou responsáveis, embasados no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Através dessa parceria, a unidade escolar, convidará os Conselheiros, para realizarem palestras sobre assuntos pertinentes do
Estatuto da Criança e do Adolescente, participar de reuniões e conhecer o projeto político pedagógico da escola.

Caso haja necessidade, o CEI João Batista Nardi Neto, como uma rede de proteção social, acionará o Conselho Tutelar, quando houver
negligências, maus tratos por parte das famílias e faltas frequentes e injustificadas. Parceria prevista na Lei do artigo 56, do Estatuto
da Criança e do Adolescente (ECA).

 

SANASA - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A:

O CEI João Batista Nardi Neto, através de contatos com o Sr. José Luis dos Santos, que coordena os eventos Teatrais da SANASA, trará
para a escola o Programa: “Minha escola na SANASA”, sob o Tema: “Educação Ambiental”.

Este projeto da SANASA, tem por objetivo conscientizar as crianças sobre a responsabilidade com o meio ambiente, as consequências
do descarte incorreto de lixo, principalmente com relação aos rios e mares, e como podemos colaborar para mantermos uma cidade
sem lixo.

Nessa apresentação, os personagens interagirão de forma lúdica com as crianças, alertando-as sobre a decomposição para cada tipo
de lixo e sobre as pequenas ações que fazem a diferença para preservação do meio ambiente.

 

CATI CAMPINAS -CDRS (COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL)
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Em parceria com a coordenadoria de Desenvolvimento Rural Sustentável, o CEI João Batista Nardi Neto, através de contatos com os
Engenheiros Agrônomos, trará profissionais da área de agronomia para realizar capacitações à nossa Equipe Educativa, bem como o
plantio, cultivo e manejo de hortas e árvores nativas e exóticas, bem como o seu desenvolvimento e observações.

 

ESCOLA ESTADUAL JARDIM ICARAÍ, EMEF OZIEL ALVES PEREIRA e ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL Prof. CELESTINO DE
CAMPOS

Como citamos no Item acima: 1.3.Concepção de Infância e Educação Infantil, a equipe gestora do CEI João Batista Nardi Neto, deverá
trabalhar também a parceria entre a Escola Estadual Jardim Icaraí, através de um Projeto de Integração, que vise a aproximação das
crianças em compartilhar, vivenciar e conhecer a Escola Estadual Jardim Icaraí, EMEF Oziel Alves Pereira e Escola Estadual de Ensino 
Fundamental Profº Celestino de Campos independente da crianças frequentarem ou não no ano subsequente.
 

4.11 - Planos coletivos de ensino/trabalho elaborados por todos os Professores de
cada Agrupamento

Série: Agrupamento III

PLANO DE ENSINO 2020 – AG III A

Caracterização da Turma

A turma do AGIII A é composta atualmente por 29 crianças, com faixa etária de 03 a 05 anos e 11 meses de idade. Entre elas, 16
crianças “viajantes” são moradoras da região do Campo Belo, utilizando-se do transporte escolar, 13 crianças vieram de bairros
vizinhos como a Gleba B e o Parque Oziel, e 06 crianças vieram transferidas de outras escolas da cidade. Nesta turma, 17 (dezessete)
crianças já frequentavam a escola no ano anterior, 07 (sete) crianças ainda não tinham frequentado outra creche/escola
anteriormente, apresentando dificuldades iniciais em sua adaptação. O choro e o estranhamento aconteceram no início para os
novatos, diante do novo e da separação do ambiente familiar e conhecido. Considerando a importância do acolhimento das crianças,
sobretudo daquelas que frequentam a escola pela primeira vez, o professor deve ser o facilitador neste processo, criando estratégias
lúdicas, atrativas, seguras e prazerosas dando início ao processo de aprendizagem e desenvolvimento de todas.

Nessa turma temos algumas crianças deficientes e por isso contaremos com uma professora de Educação Especial em nosso grupo
de docentes, para coordenar os trabalhos com as crianças deficientes, como o Emanuel, que usa bolsa de colostomia e fraldas
necessitando sempre de auxílio de um adulto para fazer sua higiene pessoal e a troca da bolsa quando necessário e o Arthur que
brinca com as outras crianças, mas não se comunica, apresentando dificuldades em se expressar verbalmente, se comunicando com
a professora somente através de gestos.

Foi possível observar nesse período que a maioria das crianças é observadora, curiosa e participativa, trazendo suas percepções e
sentimentos, contribuindo com a organização e planejamento das atividades no cotidiano, favorecendo o processo de comunicação e
socialização entre todos. A turma demonstra estar confiante, adaptada e pronta (crianças e educadores) a desbravar um mundo de
possibilidades e experimentações!

Segundo Dewey, “a educação é mais que uma preparação para a vida, a educação é a própria vida”, onde se aprende participando,
vivenciando sentimentos, tomando atitudes diante de fatos, escolhendo procedimentos para atingir determinados objetivos; e o
conhecimento se produz não somente pelas respostas, mas principalmente pelas perguntas formuladas, pela curiosidade, pelas
experiências vivenciadas, pelo “mão na massa”.

Intenção de trabalho para 2020

Considerando “a criança produtora de cultura”, nosso trabalho será pautado na metodologia de projetos, que serão desenvolvidos de
acordo com o interesse, curiosidade e necessidades das crianças e suas turmas, de acordo com o contexto cultural, social e
econômico em que elas se encontram inseridas. Trabalhando a identidade e autonomia, focando nas vivências e interesses das
crianças, respeitando as especificidades e particularidades da turma.

“(...) para se trabalhar com projetos, é essencial que desapareça o educador infantil proprietário único do saber e da cultura, que olhe
seu aluno como lousa não preenchida ou mente vazia dos ensinamentos que transfere.” (ANTUNES, 2012, p.17)

Nossa intenção para 2020 é realizar um trabalho que incentive o convívio respeitoso, empático, cooperativo e solidário entre as
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crianças, compartilhando sentimentos e buscando maneiras de pensar e agir coletivamente, usando estratégias pautadas no respeito
mútuo para lidar com conflitos nas interações entre as crianças e também com os adultos, ampliando suas relações interpessoais e
contribuindo para sua socialização. Vamos construir coletivamente um ambiente agradável e desafiador para que as crianças sintam
o prazer de estar na escola, inseridos no processo ensino aprendizagem, trabalhando projetos e temas como a diversidade, o fazer
artístico, o meio ambiente. Nessa perspectiva, a professora não pode e nem deve ser ou se sentir um ser pronto e acabado nas suas
atribuições profissionais junto às crianças, deverá sempre estar buscando novos conhecimentos, novas formas de fazer, de planejar,
de envolver as crianças, de criar novas possibilidades para o aprendizado e desenvolvimento de todas.
 
 
 O brincar

A criança age sobre o mundo pelo movimento, pela imitação, através do brincar, pela experimentação, explorando diversas
linguagens e de formas variadas de atuação sobre o mundo social, transformando e ampliando os conhecimentos previamente
adquiridos.

O brincar desenvolve a criança integralmente em seus aspectos físicos, emocionais, afetivos e sociais. Ao brincar as crianças criam
recursos para enfrentar e resolver seus próprios desafios. As brincadeiras devem ser diversificadas, interativas, de modo que, através
delas, as crianças desenvolvam aspectos como a criatividade e a imaginação. As crianças gostam de brincar na areia, correr na
grama, subir em árvores, colher frutas do pé, correr para todo canto e dar cambalhotas, abrindo possibilidades de conhecer e
experienciar o mundo que as rodeia e a si mesmas, compartilhando descobertas com seus pares e construindo sua autonomia,
gerenciando os “riscos” e aprendendo sobre/com eles.

Todas as ações “brincantes” desenvolvidas levarão em consideração a importância do brincar para o desenvolvimento da criança. É
brincando que a criança reflete, organiza, desconstrói e constrói novos significados, além de entender a si mesma e o ambiente
cultural onde está inserida.

 
 
Diversidade

O trabalho com a diversidade deverá promover experiências e atividades lúdicas sobre a diversidade étnico cultural, trabalhando
valores como respeito ao próximo, à identidade cultural, a construção da cidadania, e sobretudo, conhecendo as famílias das crianças
em sua pluralidade e o contexto social em que vivem. Sendo assim, faz-se necessário o compartilhamento de questões envolvendo a
inclusão, a família, as questões étnicas, raciais e de identidade da turma por meio de ações lúdicas e utilizando múltiplas linguagens,
tais como: rodas de conversa, contação de histórias, dramatizações, caixa mágica, caixa das emoções e caixa de música, atividades
de registro e pesquisa, vídeos, fantoches e dedoches, entre outras. Vamos pesquisar fatos importantes sobre o nascimento de cada
criança, a história dos seus familiares e da sua comunidade, envolvendo pais /famílias nas atividades; pesquisar diferentes culturas e
modos de vida e registrar nossas observações e descobertas em portfólios e arte coletivos.

 
 Meio Ambiente

“Se aprendi a conhecer e a respeitar meu mundo, seja este o campo, a montanha, a cidade, o bosque ou o mar, e não a negá-lo ou
destruí-lo, e aprendi a refletir na aceitação por mim mesmo, posso aprender quaisquer fazeres”. (MATURAMA. 2002)

As vivências com o meio ambiente serão importantes para a conscientização das crianças sobre a preservação da natureza,
desenvolvendo o bom senso e respeito ao meio ambiente, valorizando os animais, promovendo o senso crítico e construindo ações e
atitudes positivas com o meio ambiente. Vamos coletivamente identificar e selecionar fontes de informações e diversificados suportes
para responder a questões sobre a natureza e seus fenômenos; vamos trabalhar ações de sustentabilidade; compartilhar questões
sobre o uso, consumo, manuseio e conservação da água em nosso planeta, falando das práticas que evitem desperdício e poluição.

O trabalho com os seres vivos, as plantas e as questões ambientais que se fazem tão atuais, fazem parte da realidade das crianças,
fazendo com que o tema ofereça oportunidades de aprendizagem para que as crianças se tornem adultos conscientes de seu papel
na preservação do mundo em que vivemos. A natureza tem a força necessária para despertar um campo simbólico criador na
criança: galho que vira espada, areia que vira castelo e folha que vira um barquinho. Os materiais da natureza também podem se
transformar no mais diferentes brinquedos e objetos confeccionados pelas crianças. Assim, vamos trilhar nossos caminhos na
descoberta do mundo...

 
 
Tempos e espaços

Nossa proposta de espaços e tempos organizados será viva e fluída, proporcionando para as crianças a construção de saberes
múltiplos e constante movimento cotidianamente. Ao explorarem os espaços disponíveis na escola, intenciona-se a socialização com
seus pares, a brincadeira criativa trazida por elas, a intencional trazida por nós, educadoras, e entre tantas outras formas lúdicas e
imaginativas que o mundo infantil pode caber. Rompendo ainda a ordem cronológica que se dá nestes espaços, a construção de
tempo pode ainda ser feita modificando tempos e espaços que compõem o dia. Isso partirá do olhar sensível, da escuta e busca por
entender o que as crianças necessitam e trazem para o dia, seja através da fala, gestos e expressividade. Vamos
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promover atividades e brincadeiras livres e dirigidas nas áreas externas e internas da escola: temos nossa sala referência (a Unidade
Educacional possui três salas referência), o pátio, o gramado, o parque, o corredor de acesso as salas, o refeitório e os banheiros
infantis- masculino e feminino, todos considerados espaços importantes de aprendizado nos quais realizaremos atividades que
envolvam brincadeiras espontâneas e/ou coordenadas, individuais e/ou coletivas, como: jogos, brincadeiras de faz de conta, teatro,
contação e dramatização de histórias, rodas de conversa, exploração dos elementos da natureza como folhas secas, sementes que
caem das árvores, descanso, higiene e alimentação.

Hora do Conto

A Hora do Conto é um projeto que envolve todas as turmas, no qual dramatizamos histórias e realizamos apresentações musicais. Um
cronograma de apresentações é planejado pelas professoras e cada turma se apresenta para as outras turmas como forma de
interação e socialização (quarta-feira às 09h00). A Hora do Conto propicia que os projetos trabalhados com as turmas se extravasem
para os espaços compartilhados entre as crianças, destacando seus interesses.

Projeto Horta

O encanto com as sementes que brotam como mágica, a prática diária do cuidado – regar, transplantar, tirar matinhos, espantar
formigas é um exercício de paciência e perseverança até que a natureza nos brinde com a transformação de pequenas sementes em
verduras e legumes viçosos e coloridos.

Este projeto procura buscar vivencias que despertem o interesse das crianças no cuidado com o ambiente e alimentação saudável.
Busca ainda, uma reflexão e o contato diário com a terra, no preparo dos canteiros e na descoberta de inúmeras formas de vida que
ali existem. O planejamento será desenvolvido junto com as crianças.

 

Avaliação e observação

A avaliação das crianças acontecerá de forma contínua através das observações diárias das crianças durante o trabalho desenvolvido
na Unidade Educacional. Os registros dessas observações (fotos, filmes, gravações de áudio, portfólios, diário de classe) serão
realizados pela professora, criando uma documentação, de maneira que pais/famílias possam acompanhar a aprendizagem e
desenvolvimento de seus filhos (as). Um relatório de desenvolvimento da criança será elaborado trimestralmente e apresentado aos
pais/famílias e inserido no sistema eletrônico municipal INTEGRE.
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 CEI JOÃO BATISTA NARDI NETO

PLANO DE ENSINO 2020

AGIII B – MANHÃ

Caracterização da Turma
 
Na turma do AGIII B estão matriculadas 29 crianças, nascidas entre 22/04/2014 e 11/01/2016, tornando assim as experiências em
sala bastante diversas, pois nos deparamos com vivências e saberes únicos. Essa interação de crianças com idades diferentes é
fundamental na construção de aprendizagens significativas, por meio da interação. Na troca de conhecimento são desafiadas nas
suas ações cotidianas, constroem valores de cooperação, solidariedade e respeito ao outro.

A comunidade recebida neste ano de 2020, é bastante heterogênea, resultando em experiências diversas que contribuem para a
realização de um trabalho único a partir das suas singularidades. Recebemos 13 crianças que moram em bairros próximos como o
Oziel, Gleba B e Jardim do Lago I e II; e 16 crianças que residem na região do Jardim Campo Belo, distantes da Unidade Educacional e
que precisam ser transportados em ônibus escolar disponibilizados pela Prefeitura Municipal de Campinas.

O acolhimento inicial das crianças ocorreu de forma tranquila, podendo ser observado logo no início que se trata de uma turma bem
calma, com crianças já adaptadas a rotina escolar. São participativas e adoram fazer perguntas, a curiosidade é uma característica
bem marcante nessa turminha. As crianças em sua maioria conversam bastante, relatam fatos, demonstram interesse pelas histórias,
especialmente os clássicos, gostam de música. Toda a turma demonstra confiança e alegria no convívio com a professora e demais
funcionários, interagem de maneira espontânea e franca, tornando assim este início de ano letivo rico nas relações pessoais e sociais.

As estratégias de aprendizagem planejadas para o Agrupamento III B, levam em consideração a promoção e ampliação da autonomia,
das relações interpessoais, do desenvolvimento de atitudes de participação e cooperação, estimulando o imaginário, as diversas
linguagens e formas de expressão.

Intenção de trabalho para 2020

Considerando a criança como protagonista e produtora de cultura e compartilhando atividades que vão ao encontro aos seus desejos,
curiosidades e preferências, nossa proposta pedagógica será pautada pelo desenvolvimento de projetos com as turmas. O trabalho
com projetos considera a criança como um ser capaz, competente com um imenso potencial e desejo de construir conhecimentos,
procurando soluções para compreender o mundo a sua volta e dele participar ativamente. O trabalho com projetos oportuniza o
protagonismo da criança para que possa criar/viver aprendizagens significativas, produzindo assim novos conhecimentos ao levantar
hipóteses e consultar fontes na busca de respostas as suas curiosidades e indagações.

O trabalho intenciona explorar a escuta, a fala, o pensamento e o imaginário através de atividades que contemplem a manifestações
das ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências, por meio da linguagem oral e escrita (escrita espontânea), de fotos, desenhos
e outras formas de expressão; brincadeiras cantadas, poemas e canções, criando rimas, aliterações e ritmos; recontar histórias
ouvidas e planejar coletivamente roteiros de encenações, produzir suas próprias histórias orais, escritas ou através de desenhos
gravuras; explorar diferentes gêneros textuais como: parlendas, contos, fábulas, histórias e lendas nas quais as crianças possam
desenvolver imaginação e estimulando a oralidade e ampliação do vocabulário; promovendo um ambiente letrado, cheio de livros e
outros portadores de textos, estimulando atividades que deixem as crianças livres para folhear e manusear livros, revistas e jornais;
oportunizar brincadeiras para que a criança perceba o mundo letrado a sua volta com escritas e invenções de palavras, números,
adivinhações e trava-línguas. Vamos promover brincadeiras coletivas com a caixa surpresa, onde todos contam um pouquinho da
história; trabalhar com ilustrações das histórias, conte, reconte e interprete, estimulando as vivências narrativas de apreciações e
interações individuais e coletivas; incentivar as realizações de expressão dramática, musical e plástica utilizando diferentes
abordagens para promover a compreensão das crianças; estimular brincadeiras com o corpo, com formas diversificadas através da
dança, teatro, jogos, brincadeiras, mímicas, músicas entre outras atividades artísticas. Alguns projetos coletivos também vão ser
desenvolvidos durante o ano letivo como a “Hora do Conto”, que envolve todas as turmas em reconto, dramatização de histórias e
apresentações musicais (um cronograma de apresentações é organizado pelas professoras e cada turma se apresenta para as outras
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turmas, sempre às quarta-feiras, 09h00; e o “Projeto Horta”, que possibilita o contato das crianças com a natureza através de
atividades de plantio de mudas e sementes de verduras e legumes, cuidados com a terra, colheita e degustação dos alimentos.

 O brincar

As DCNEIs/ Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (Brasil, 2013) destacam a brincadeira como atividade
privilegiada na promoção do desenvolvimento na educação infantil, favorecendo as interações promotoras do desenvolvimento
integral da criança. O brincar proporciona à criança a oportunidade de construir, vivenciar e experimentar papeis como protagonista
ou coadjuvante do seu mundo imaginário e é nesse momento que ela se desenvolve, explora característica de personalidade,
fantasias, medos, desejos, criatividade e elabora o mundo exterior a partir de seus sentimentos e percepções. A criança precisa
experimentar, ousar, tentar, conviver com as mais diversas situações, brincar com outras crianças, com adultos, com objetos,
relacionando-se com o meio. A brincadeira pode ser livre ou dirigida, e é através dela que se desenvolvem as habilidades de
memória, atenção, imitação, imaginação e habilidades motoras como o equilíbrio e a coordenação. A brincadeira também permite a
descoberta e apropriação dos jogos de regras, sequências de ação, classificação, montagem, entre outros.

 
 
 O trabalho com a Diversidade no primeiro semestre

As crianças são diferentes, cada uma delas tem sua identidade própria, vivem em famílias distintas, provém de comunidades e
ambiente culturais diversos. Para a construção da identidade exploraremos atividades/vivências que valorizem as
singularidades. Conhecer melhor a si mesmo favorece o desenvolvimento de relações afetivas saudáveis, pautadas no cuidado,
respeito; carinho e atenção, necessidades de todo e qualquer ser humano. Incluir a interação das famílias é fundamental, realizando
pesquisas e atividades que relatem a origem e as vivências de cada criança. Explorar histórias e livros que tragam mensagens sobre
a diversidade étnico cultural, sociais e a inclusão. Estimular e ampliar os conceitos de valorização as diferentes culturas. A partir das
descobertas das crianças, incentivar um novo olhar sobre nossas diferenças, favorecendo o desenvolvimento a tolerância,
autoestima, identidade de cada um e o entendimento a regras/relações de convívio social.

 
 O trabalho com o Meio Ambiente no segundo semestre
Através do contato das crianças com a diversidade de materiais que a natureza oferece, vamos promover vivências através de
brincadeiras e atividades com elementos da natureza: água, terra, galhos, sementes, pedras, plantas, areia, entre outros, fazendo
observações, manipulando materiais, investigando e explorando os espaços internos e externos da Unidade Educacional e seu
entorno, como a praça ao lado. Descobrindo sons, formas, texturas, cores e cheiros, pois a natureza é farta de elementos que
enriquecem o brincar infantil possibilitando muitas experiências sensoriais.

Favorecer a relação das crianças com a natureza também significa incentivar o contato e o cuidado com ela, conscientizando-as sobre
a importância da preservação do meio ambiente para nossa sobrevivência e de todos os seres vivos. Questões ecológicas sobre a
fauna e a flora também serão pesquisadas e exploradas com objetivo de ampliar conhecimentos e despertar a consciência de que
somos sujeitos e autores, responsáveis pelas ações sustentáveis e benéficas de proteção da vida.

 
 
 Avaliação e registros.

A avaliação das crianças acontecerá de forma contínua através das observações diárias das crianças durante o trabalho desenvolvido
na Unidade Educacional. Os registros dessas observações (fotos, filmes, gravações de áudio, portfólios, diário de classe) serão
realizados pela professora, criando uma documentação, de maneira que pais/famílias possam acompanhar a aprendizagem e
desenvolvimento de seus filhos (as). Um relatório de desenvolvimento da criança será elaborado trimestralmente e apresentado aos
pais/famílias e inserido no sistema eletrônico municipal INTEGRE.
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 PLANO DE ENSINO 2020

AG.III C – manhã

Caracterização da turma

Iniciamos o agrupamento III C (vespertino), com 30 (trinta) crianças nascidas entre 01/04/2014 a 31/03/2017, sendo 13 meninas e 17
meninos de 3 á 5 anos e 11 meses de idade. Já participaram do convívio escolar 26 (vinte e seis) crianças no ano de 2019. E 12 (doze)
vieram transferidas de outra unidade escolar. Nossos atendidos residem nos bairros Gleba, Oziel, Jardim do Lago e bairros da região
do Campo Belo, que ficam afastados das imediações de nossa unidade escolar.

O acolhimento inicial das crianças e famílias foi tranquilo, apesar de algumas crianças terem chorado demonstrando insegurança,
acredito por ser sua primeira experiência escolar e por nunca terem ficado longe dos pais ou responsáveis por um longo período,
porém logo foram se entrosando e com isto os choros foram cessando e os laços de amizade passaram a ser construídos.

De modo geral, a sala é muito tranquila e com muitas particularidades. As crianças têm um bom relacionamento uns com os outros:
gostam de participar das atividades/vivencias, auxiliar os amigos, realizar as atividades em grupos, além de apreciarem brinquedos
de montagem e construção de objetos. É visível o interesse da turma, que demonstra criatividade e desejo em explorar o novo.

Observa-se também a definição de grupos nas brincadeiras em sala e no parquinho, determinados por características comuns dentre
eles. Pelas observações feitas da turma, neste pequeno período, buscaremos estratégias que levem em consideração: promover e
ampliar a autonomia, interação, o lógico, o imaginário, linguagens e formas de expressão, suas experiências e seu conhecimento de
mundo.

 Intenções de trabalho para 2020

Considerando a proposta educativa da AME, que é baseada nos estudos e propostas da sociologia da infância, e que tem como eixo
norteador “a criança produtora de cultura”, a nossa proposta se baseia na pedagogia de projetos.
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Visto que o principio da aprendizagem dá-se através do interesse da criança, e para tornar a criança sujeito de seu próprio
conhecimento, cabe ao professor ser o mediador e ficar atento a cada palavra ou frase dita pelas crianças, pois a escuta e a
observação são itens essenciais para conhecer os alunos, seus pensamentos e desejos. Somos mediadores no processo de ensino
aprendizagem e temos que oportunizar momentos únicos no sentido de ampliar o universo de experiências, conhecimentos e
habilidades das crianças, diversificando e consolidando novas aprendizagens. O trabalho com projetos ao longo do ano letivo será
feito através das necessidades, curiosidades da turma e caberá ao professor dar os contornos de acordo com o interesse do grupo de
alunos.

Os projetos envolveram diversas linguagens, onde as atividades serão articuladas com o intuito de possibilitar a organização e a
ressignificação de espaços e tempos na qual a criança está inserida, além de observar as dicas dadas pelas crianças, e ainda colocar
á disposição diversidades de materiais, enriquecendo suas vivencias e interações nas atividades permitindo que elas possam criar.
Promovendo assim um ambiente cheio de estímulos oportunizando assim momentos únicos de interações individuais e coletivas.

 
 
 O Brincar e as interações

Através da brincadeira a criança compartilha, cria significados, troca experiências, compreende regras e explora. Brincando a criança
passa a descobrir e reproduzir o mundo a sua volta. É na brincadeira que a criança exterioriza sentimentos e tem mais possibilidades
de expressar suas opiniões. O brincar tem um papel fundamental e decisivo nas relações entre crianças e seu meio.

Sempre que se fala em crianças pensa-se em brinquedos, brincadeiras e jogos. A brincadeira é algo que pertence á criança, a
infância, pois é através do brincar que a criança experimenta, organiza-se, regula, constrói normas para si e para o outro, não sendo
necessário nenhum objeto, instrumento para que aconteça o brincar. A criança cria e recria a cada nova brincadeira, o mundo que a
cerca, o brincar é uma forma de linguagem que a criança usa para compreender e interagir consigo, com o outro e com o mundo.

Caberá a nós, educadoras deste agrupamento proporcionar situações onde as crianças possam explorar e observar o ambiente com
atitude de curiosidade e integrante do meio em que ela esteja inserida, desenvolver habilidades corporais, cognitivas, além de
propiciar a experimentação de sentimentos, tais como prazer, alegria, medo, frustrações, entre outros que se afloram no ato lúdico.

 Diversidades

A proposta dentro da diversidade é flexível já que o tema é amplo e nos permite conhecer a criança no seu todo, sendo ela
transmissora de cultura e construtora de um conhecimento que não está pronto e acabado, mas que é dinâmico e está em
permanente evolução e enriquecimento pelas ações e interações cotidianas.

Organizar um currículo para a creche exige comprometer-se com a criança como um “sujeito histórico e de direitos que, nas
interações, relações e práticas cotidianas que vivência, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja,
aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura” (BRASIL.
DCNEI, 2009).

Cada crianças tem a sua identidade, vivem em famílias distintas, provem de comunidades étnicas e ambiente culturais diversos. Para
a construção e entendimento da identidade, exploraremos atividades que valorizem as singularidades de cada indivíduo.

Dessa forma trabalharemos com as crianças, mostrando a importância da aceitação ao diferente, o pensar e respeitar o outro e a si
próprio. Objetiva-se ainda trabalhar com as crianças, diferentes culturas, principalmente a valorização de sua própria, trabalhar as
etnias, as semelhanças e diferenças, identidade cultural, família, autoestima, convivência no cotidiano com e em sociedade.
Trabalhar regras de convivência, construir valores morais e sociais, solidariedade, gentileza, honestidade, respeitando as
diferenças, o outro e a si mesmo no mundo que nos rodeia, de forma que possam levar o conhecimento adquirido para seus
familiares, e para suas vidas.

 
 Projeto “Hora do Conto”

As histórias ampliam os horizontes da leitura e escrita, tornando a criança/leitor consciente da infinidade temas, gêneros e estilos,
capazes de satisfazer suas necessidades individuais e seus gostos, além de permitir a seleção de obras que mais se ajustem ao seu
grau de maturidade.

Durante a “Hora do Conto”, as crianças são estimuladas a tornarem-se contadores, narradores e inventores de histórias.

A hora do conto será feita pela equipe de sala junto/com as crianças da escola como forma de interação, socialização entre criança-
criança/adulto. Com conteúdos trabalhados dentro de sala que se extravasam para os espaços e se comunicam com os interesses
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trazidos pelas crianças.

A “Hora do Conto” acontece toda quarta-feira, com apresentações preparadas pelas turmas (de acordo com o cronograma) que
envolvem músicas, dança e/ou dramatizações de histórias.

 As relações com a natureza

Através do contato das crianças com a diversidade de materiais que a natureza oferece promoveremos vivencias através de
brincadeiras e atividades com água, terra e com elementos encontrados como galhos, sementes, pedras, plantas, areia entre
outros. Promovendo experiências nas quais as crianças possam fazer observações, manipular diferentes texturas e materiais,
investigar e explorar seu entorno. Descobrir sons, formas, texturas, cores e cheiro, pois a natureza é farta de elementos que
enriquecem o brincar infantil, as crianças poderão experienciar tintas com plantas, explorar as artes plásticas, possibilitando as
experiências sensoriais.

Favorecer a relação com a natureza também significa incentivar o contato e o cuidado com ela, através da preservação do meio
ambiente, conscientização do consumo da água, práticas de reuso e reciclagens.

Estimulando ações que despertem o interesse para que as crianças percebam que fazem parte do ambiente em que vivem e que
suas atitudes influenciam diretamente neste meio. Levá-los a questionar atitudes, tornando-se mais conscientes da relação entre
natureza e ser humano. Desenvolver com/junto as crianças ações e posturas responsáveis diante de problemas atuais sensibilizando-
os sobre a importância da preservação do meio ambiente, identificando as situações que causam danos ao ecossistema como:
poluição, acumulo de lixo, desmatamento, queimadas, extinção de animais estimulando assim a consciência ambiental.

 Avaliação e registro

A Avaliação acontecerá de forma contínua através das observações diárias das crianças e os registros serão através de fotos,
construção de portfólios, vídeos, relatórios individuais trimestrais, anotações diárias, entre outros. Em um movimento constante de
observação das ações pedagógicas a fim de proporcionar as crianças vivências significativas no decorrer do ano.
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CEI NAVE MÃE JOÃO BATISTA NARDI NETO

PLANO DE ENSINO 2020

AG III – D

Caracterização da Turma

Este ano o agrupamento III D iniciou com 29 crianças de 03 e 05 anos e 11 meses de idade. Entre elas temos 22 (vinte e duas) crianças que já
eram matriculados desta escola no ano passado. Temos 19 (dezenove) crianças que moram nos bairros da região do Campo Belo e usam o
transporte escolar que, tem com uma monitora para auxilia-los durante a viagem. Três crianças moram no entorno da escola e outras 07
(sete) crianças que vieram remanejadas de outras duas escolas moram nos bairros Oziel, Jardim do Lago, Monte Cristo, Santa Cruz e Gleba, e
também usam o transporte escolar.

As crianças que já frequentavam a escola, reencontraram os amigos e professoras. Chegaram muito felizes por estarem retornando, já as
crianças que estavam chegando à escola pela primeira vez, sentiram-se um pouco inseguras, mas não houve choro, e aos poucos foram
fazendo amizades e relacionando com os novos coleguinhas e com professora.

Percebi que a Turma é composta por crianças questionadoras, exploradoras, que se expressam bem, participam e propõe atividades, gostam
de ser desafiadas. Sãos crianças que gostam de cantar, dançar, gostam de brincadeiras individuais e em grupo. Nos momentos de “contação”
de histórias, fazem interpretações diversas, identificam personagens e questionam fatos. Além disso, as crianças demonstram grande
autonomia, sendo poucas que precisam de auxílio durante a higienização ou para calçar o sapato.

 
 
 Intenção de trabalho para 2020

A Educação Infantil tem como função ampliar o universo cultural da criança por meio de ações que lhes permitam descobrir o mundo,
conhecer-se, aprender a conviver, estabelecendo relações sociais, cognitivas de modo a conquistar sua autonomia. Criar, imaginar,
transformar e experimentar, são atividades importantes para o desenvolvimento das crianças.

O trabalho pedagógico acontecerá através da metodologia de projetos, e serão desenvolvidos de acordo com o interesse, a curiosidade e
necessidades da turma possibilitando assim as crianças construírem seu conhecimento de forma lúdica. O processo que permite a construção
de aprendizagem significativas pelas crianças requer uma intensa atividade por parte delas, estabelecendo relações entre novos conteúdos e
os conhecimentos prévios, usando para isso os recursos de que dispõem e buscando novos meios de saberes. Esse processo possibilitará as
crianças a expressarem seus conhecimentos prévios, matizá-los, ampliá-los ou diferenciá-los em função de novas informações, capacitando-as
interiorizar e significar novas aprendizagens.

A intenção desse trabalho, é inserir as crianças no mundo do aprendizado, onde terão a oportunidade do desenvolvimento pessoal, e
intelectual, podendo conviver com o mundo de descobertas, e assim criando sua própria autonomia, tendo a oportunidade de escolha, através
do interesse das crianças, serão desenvolvidos projetos e atividades para seu desenvolvimento e aprendizado.

Principalmente porque “para se trabalhar com projetos, é essencial que desapareça o educador infantil proprietário único do saber e da
cultura, que olhe seu aluno como ‘lousa não preenchida ou mente vazia’ dos ensinamentos que transfere” (ANTUNES, 2012, p.17).
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 O Brincar

Entendendo o brincar como umas das atividades mais importantes da infância, onde através da brincadeira a criança compartilha significados,
troca experiências, cria, compreende regras e desenvolve a linguagem, faz-se necessário promover momentos prazerosos onde as atividades
de movimento significam muito mais do que mexer as partes do corpo ou se locomover no espaço. É necessário possibilitar as crianças a
expressar-se livremente, interagir e socializar com outras crianças e ampliar as possibilidades do uso de gestos e posturas corporais,
reconhecendo suas características físicas, aspecto fundamental para a construção da própria identidade.

Incentivar as crianças para que explore os espaços ao ar livre, como o parque, praça, grama, pátio, onde a natureza é protagonista, no qual o
corpo é vivido nas delicadezas dos sons, dos cheiros, dos olhares, dos gostos, ampliando os limites de descoberta pelas crianças. Realizar com
as crianças de forma lúdica, momento de brincar das antigas como brincadeiras de rua.

A brincadeira é livre e espontânea, onde a criança expressa sua vontade e prazer, assimilando o mundo e a sua maneira, sem compromisso
com a realidade. Ao imitar a brincadeira, nos contatos interativos, as crianças descobrem e criam regras, sequencia de acoes que compõem a
modalidade de brincar e não somente repete, mas também toma iniciativa, alterando suas sequências e podem recriar situações explorando
toda sua criatividade. O brincar e todo seu aspecto lúdico voltado para as crianças facilitam a aprendizagem e o desenvolvimento integral nos
aspectos físico, social, cultural, afetivo e cognitivo.

Hora do Conto – Mensal

A contação de história é um dos métodos mais utilizados dentro da educação infantil, e também um dos mais necessários, já que é através das histórias lidas e contadas que a
criança é capaz de impulsionar a imaginação, se permitir, refletir e comunicar seus pensamentos aos outros.

As histórias narradas pelas crianças nos levam a diferentes enredos no qual podemos ler sobre todas as nuances do ser criança.  Para a
criança, as histórias se tornam uma redenção ou solução para desassossegos e problemas. Assim, as histórias se tornam uma ferramenta que
torna a vida em nosso tempo mais fácil de se experimentar e experienciar.

A “Hora do Conto” será feita pela equipe e as crianças da sala, a apresentação será de escolha ao interesse que as crianças trouxerem,
podendo ser uma contação de história, teatro, musical, recital de poesia etc.

A apresentação acontecerá no pátio, para as crianças de toda a escola, como forma de interação, acontecendo sempre na segunda semana de
todo mês, as quartas-feiras, no período da manha às 09h00min e a tarde às 14h00min.

 Diversidades

Um dos principais aspectos a serem desenvolvidos ao longo dos trabalhos é o da cidadania que pressupõe respeito às diferenças, sem intenção de acentuar as desigualdades, mas
sim de respeitar as diversidades entre os indivíduos.

Sendo assim, faz-se necessário abordar questões envolvendo inclusão, família, questões étnicas e raciais e de identidade da turma por meio de ações lúdicas e de
pesquisas. Relatar fatos importantes sobre seu nascimento e desenvolvimento, a história dos seus familiares e da sua comunidade. Manifestar interesse e respeito por diferentes
culturas e modos de vida. Promover vivencias e brincadeiras pedagógicas que visam o desenvolvimento de princípios éticos, valorização da
autonomia, da responsabilidade, solidariedade, respeito ao próximo e as diferentes culturas, identidades e singularidades. Sendo assim,
promover atividades lúdicas sobre a diversidade étnico cultural, além de valores, respeito ao próximo e as diferenças, identidade cultural,
autoestima e a família em sua pluralidade.

Desta forma, as praticas pedagógicas aproximam e contribuem na formação e conscientização para uma comunidade solidaria.

 
 
 Meio Ambiente

Não basta falar sobre as plantas, pintar árvores, escutar histórias e ver nos livros o que é necessário para preservar o meio ambiente. É
preciso aprender com as mãos e o corpo inteiro, em contato com a água, o sol e a chuva, as folhas, bichos e a terra, colocando nosso corpo
completo para sentir, perceber e apreender os sentidos da Natureza. Contemplar é uma ação que precisa ser valorizada, e as crianças
precisam desse contato com a natureza, com o ar livre.

Com a emergência da questão ambiental vivida atualmente, é essencial dar ênfase ao “Meio Ambiente”, partindo destes problemas
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enfrentados, preservação da natureza, os cuidados com o meio ambiente, partindo do meio onde as crianças vivem, da sua casa, da escola, do
bairro onde moram, na perspectiva de atingir de forma geral os problemas enfrentados em todo país. O trabalho acontecerá de forma lúdica,
as crianças, comunidade escolar serão conscientizadas da importância da preservação e o uso sustentável para a preservação do meio
ambiente. Adotar hábitos de autocuidado relacionados a higiene, alimentação, conforto e aparência. Preservação do meio onde vivem,
cuidados e conscientização do desperdício de água e racionamento, preservação da natureza, da fauna e flora.

Tempos e espaços

Os tempos e espaços são pensados de acordo com a necessidade que se dá de organização dentro do ambiente educacional para a realização
das atividades pedagógicas propostas. Porem a proposta de espaços organizados será viva e fluida, proporcionando as crianças saberes
múltiplos e constante movimento. Ao explorarem os espaços disponíveis na escola, intenciona-se a socialização com seus pares, a brincadeira
criativa trazida por elas, a intencional trazida por nós educadoras e entre tantas outras formas lúdicas e imaginativas que o mundo infantil
pode caber. Rompendo ainda a ordem cronológica que se dá nestes espaços, a ampliação/modificação do tempo pode ainda ser feita com as
“transformação” que compõem o dia. Isso partirá do olhar sensível, da escuta e busca por entender o que as crianças necessitam e trazem a
nós, seja através da fala, gestos e expressividade.

 
Avaliação e observação

O processo de avaliação acontecerá de forma contínua, com observações diárias das crianças, sendo registradas em cadernos, relatórios
individuais do desenvolvimento das crianças, folhas de atividades, fotografias, portfólio (que é mostrado para as famílias) para acompanhar o
desenvolvimento do processo de aprendizagem de cada criança.
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 CEI JOÃO BATISTA NARDI NETO

PLANO DE ENSINO 2020

AGIII E – TARDE

Caracterização da turma

Na turma do AGIII E, iniciamos o ano com 31 crianças, nascidas entre 01/04/2014 e 31/03/2016. No acolhimento inicial desta turma
houve alguns choros, pois algumas crianças nunca tinham frequentado o ambiente escolar. Com estratégias de acolhimento e afeto,
com o passar dos dias o choro ficou para trás e logo as crianças se mostraram independentes e confiantes.

As crianças do agrupamento III E, tem uma dose de energia e entusiasmo extra, são muito ativas e curiosas, adoram brincar, cantar e
dançar e se sentem bem por estarem num ambiente acolhedor. O vínculo é para a criança uma fonte continua de significações, por
isso estabelecer um clima de segurança, afetividade, incentivos, elogios e limites de forma sincera e clara, aumenta a interação entre
professor e o aluno. O grupo recebido neste ano de 2020, é bastante heterogêneo, com experiências diversas, que contribuem para a
realização de um trabalho enriquecedor através de saberes e realidades diferentes.

Recebemos 8 crianças que moram em bairros próximos como: Parque Oziel, Gleba e Jardim do lago I e II, e 23 crianças que residem
na região do Jardim Campo Belo, Jardim Marisa, Jardim Fernanda, Cidade Singer e outros. A maioria das crianças deste agrupamento
utiliza o transporte escolar fornecido pela SME de Campinas.

As estratégias utilizadas para o agrupamento neste ano, levam em consideração promover e ampliar a autonomia, as relações
interpessoais, desenvolvendo atitudes de participação e cooperação, estimulando o lógico, o imaginário, as linguagens e formas de
expressão, desejos e sentimentos sobre suas vivências e experiências por meio da linguagem oral e escrita (escrita espontânea),
através de desenhos e outras formas de expressões. Associamos essas combinações com o brincar que é o maior instrumento de
ensino e aprendizagem.

 
Intenção de trabalho para 2020.

Considerando a proposta pedagógica da AME, baseada na Sociologia da Infância, o trabalho pautado na pedagogia de projeto visa dar
sentido as aprendizagens, considerando a criança como protagonista e proporcionando atividades pertinentes que vão ao encontro,
desejos, curiosidades e preferências das crianças. A pedagogia de projetos vê a criança como um ser capaz, competente com um
imenso potencial e desejo de crescer. Alguém que se interessa pensa, duvida, procura soluções, tenta outra vez, que compreende o
mundo e sua volta dele participa, alguém aberto ao novo diferente. O trabalho com projetos permite dar o protagonismo a criança,
onde elas possam criar aprendizagens significativas, produzindo assim novos conhecimentos ao levantar hipóteses e consultar fontes
para buscar respostas as suas curiosidades e indagações.

O trabalho que pretendo desenvolver com/junto a turma envolve exploração da escuta, fala, pensamento e o imaginário através de
atividades/vivencias que contemplem a manifestações de ideias, desejos e sentimentos, por meio da linguagem oral e escrita (escrita
espontânea), de fotos, desenhos e outras formas de expressão: brincadeiras coletivas e individuais, brincadeiras cantadas, poemas e
canções, criando rimas, aliterações e ritmos; Recontar histórias ouvidas e planejar coletivamente roteiros de encenações, Produzir
suas próprias histórias orais e escritas ou através de desenhos e gravuras. Explorar diferentes gêneros textuais como: parlendas,
contos, fábulas, histórias e lendas nas quais as crianças possam desenvolver imaginação. Oportunizar brincadeiras de escrever
palavras como; bingos de letras e números, adivinhações e trava -língua. Deixar as crianças inventarem palavras usando letras e
números. É assim que ela começa a observar o mundo letrado ao seu redor. Promover brincadeiras coletivas com caixa surpresa,
onde todos contam um pouquinho da história, trabalhar com Ilustrações das histórias conte, reconte e interprete estimulando as
vivências narrativas de apreciações e interações individuais e coletivas. Incentivar as realizações de expressão dramática, musical e
plástica utilizando diferentes abordagens para promover a compreensão das crianças. Estimular brincadeiras com o corpo, com
formas diversificadas através da dança, teatro, jogos, brincadeiras, mímicas, músicas entre outras atividades artísticas.

 
Incentivar o brincar

O brincar é uma atividade humana criadora, na qual imaginação, fantasia e realidade interagem na produção de novas possibilidades
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de interpretação, de expressão e de ação pelas crianças, assim como de novas formas de construir relações sociais com outros
sujeitos, crianças e adultos. O brincar proporciona vários aspectos de aprendizagem onde as crianças elaboram situações, fazem
planejamentos, se organizam, negociam de papéis, montam regras, ações, apresentam ou/e mudam significados e resolvem
conflitos.

Nas brincadeiras de faz de conta, é interessante observar a maneira como as crianças imitam os jeitos das personagens, no andar, no
falar, na entonação, nos gestos. Por meio das brincadeiras, o brincar livre e espontâneo, promove o processo de aprendizagem das
crianças, a fim de facilitar a construção da autonomia e criatividade. E dessa forma desenvolver-se integralmente, abrangendo os
âmbitos sociais, afetivos, culturais, cognitivo, emocionais e físico. Através do brincar a criança se comunica com o mundo e consigo
mesma, por isso uma das melhores formas de acompanhar e incentivar o processo de aprendizagem é proporcionar um ambiente
exploratório e cheio de novidades, promovendo brincadeiras que envolvam o corpo, gestos e movimentos.

 
 “Hora do Conto” – Projeto Mensal

Como estratégia de ensino, a ideia é transformar o aprendizado em ludicidade e movimento. A hora do conto será feita pela equipe
de sala junto/com as crianças da escola como forma de interação, socialização entre criança-criança/adulto. Com conteúdos
trabalhados dentro de sala que se extravasam para os espaços e se comunicam com os interesses trazidos pelas crianças.

A “Hora do Conto” acontece toda quarta-feira, com apresentações preparadas pelas turmas (de acordo com o cronograma) que
envolvem músicas, dança e/ou dramatizações de histórias.

 
 O Respeito as Diversidades

Para promover e incentivar o respeito as diversidades e diferenças, realizaremos ações que contemple a construção da identidade, o
(re)conhecimento de si e do outro, respeito a cultura de cada criança, a comunicação de suas ideias e sentimentos. Incentivando que
as crianças percebam e identifiquem suas diferenças e semelhanças, valorizando a autoestima e contribuindo para o convívio social
respeitoso.

Para que a criança desenvolva a construção de sua identidade pessoal de maneira positiva, que conheça e respeite diferentes modos
de vida e que possa se expressar e desenvolver sua oralidade, é importante fornecer recursos lúdicos, construindo junto/com as
crianças vivencias prazerosas, enriquecedoras, desafiadoras a fim de que as crianças fortaleça sua autoestima, e identifique seus
sentimentos e emoções, perceber-se a si, o outro e respeitar as particularidades de cada indivíduo.

Natureza e Meio Ambiente

Através do contato com a diversidade de materiais que a natureza oferece, surgem as brincadeiras e atividades com água, terra e
elementos encontrados como galhos, sementes, pedras, plantas, areia entre outros. Explorar atividades que promovam a estimulação
sensorial (cheiros, texturas, cores, iluminação). Utilizar pincel com folhas secas, quadro sensorial, colagem de folhas e desenho com
pedras. Através das histórias e livros relacionados ao tema, despertar nas crianças valores e ideias de preservação da natureza e
senso de responsabilidade para com as gerações futuras. Sensibilizar de forma lúdica sobre o uso sustentável dos recursos naturais
através de suas próprias ações e incentivar a utilização de materiais reciclados, estimulando a construção de jogos e brinquedos.
Explorar atividades relacionada ao meio ambiente; como a importância da água e seu uso correto, conhecer as causas da poluição da
água, reconhecer a importância da água na nossa vida e suas diversas utilidades, reconhecer a ação do homem na transformação do
meio ambiente, principalmente no que diz respeito à poluição e ao desperdício de água.

Avaliação e registros.

Avaliação acontecerá de forma contínua através das observações diárias das crianças e os registros serão através de fotos,
construção de portfólios, vídeos, relatórios individuais trimestrais, anotações diárias, planejamento mensal, semanário e diário de
classe.
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 PLANO DE ENSINO 2020

AG.III F – Tarde

Caracterização da turma

O agrupamento III F (tarde), é uma turma que se iniciou com 30 (trinta) crianças (chegaremos a 32), nascidas de 06/04/2014 a 31/01/2016,
sendo 18 meninas e 12 meninos de 3 á 5 anos e 11 meses de idade, onde 11 crianças já participaram do convívio escolar no ano de 2019,
quatorze transferidas de outra unidade escolar e sete novos cadastros no ano de 2020. Nossos atendidos residem na Gleba, Oziel, Jardim do
Lago e bairros da região do Campo Belo, que ficam afastados das imediações de nossa unidade escolar, por isto elas utilizam de transporte
escolar fornecido pela SME.

A turma neste ano de 2020, é bastante heterogênea, tornando assim  as experiências diversas, e assim contribuindo para a realização de um
trabalho diferenciado dentro da realidade de cada um.

O período de adaptação ocorreu de forma tranquila, podendo ser observado que se trata de uma turma tranquila  e com muitas peculiaridades.
Durante este período tivemos alguns momentos de choro, alguns por ser sua primeira experiência escolar e por nunca terem ficado longe dos
pais ou responsáveis por um longo período, porém logo foram se entrosando e com isto os choros foram cessando e os laços de amizade
passaram a ser construídos.
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Pelas informações já adquiridas previamente da turma, buscaremos estratégias que levarão em consideração: promover e ampliar a
autonomia, interação, o lógico, o imaginário, linguagens e formas de expressão, suas experiências e seu conhecimento de mundo.

 
Intenções de trabalho para 2020

Considerando a proposta educativa da AME, que é baseada nos estudos e propostas da Sociologia da Infância, e que tem como eixo norteador
“a criança produtora de cultura”, a nossa proposta se baseia na pedagogia de projetos.

Assim, compartilhando gostos e saberes, construiremos a identidade do nosso grupo. Atitudes como ceder, ouvir, esperar, compartilhar e
cuidar estarão presentes em nossa rotina. Poder exercitar e conciliar os desejos pessoais com as propostas coletivas como forma de promover
um encontro significativo entre todos é um dos nossos principais objetivos para o decorrer deste ano.

As diretrizes curriculares Nacionais para a educação infantil (BRASIL, 2009) preveem que as propostas pedagógicas para a Educação infantil
sejam organizadas respeitando os princípios éticos, políticos e estéticos.

Os projetos envolverão  diversas linguagens, onde as atividades serão articuladas com o intuito de possibilitar a organização e a ressignificação
de espaços e tempos na qual a criança está inserida, além de observar as dicas dadas pelas crianças, e ainda colocar á disposição
diversidades de materiais, enriquecendo suas vivencias e interações nas atividades permitindo que elas possam criar. Promovendo assim um
ambiente cheio de estímulos oportunizando assim momentos únicos de interações individuais e coletivas.

Brincar e suas interações

Ao brincar as crianças exploram sua identidade e personalidade, pois é brincado que eles adquirem conhecimento sobre suas próprias forças e
habilidades, mas também sobre suas limitações, habilidades sociais e linguagem, além de adquirir a cooperação com os outros, ouvir e
negociar regras.

Oferecer o brincar de diversas formas, em diferentes espaços e tempos, com diferentes parceiros (crianças e adultos), de forma a ampliar e
diversificar suas possibilidades de acesso a produções culturais. A participação e as transformações introduzidas pelas crianças nas
brincadeiras devem ser valorizadas, tendo em vista o estímulo ao desenvolvimento de seus conhecimentos, sua imaginação, criatividade,
experiências emocionais, corporais, sensoriais, expressivas, cognitivas, sociais e relacionais.

Por isto vemos o brincar como forma principal com que as crianças se relacionam com o mundo, onde a experiência da brincadeira permitirá
que o educando assuma papeis, atribua significados, levante hipóteses e resolva conflitos através da reflexão sobre o meio no qual ela faz
parte, pois será usando de sua imaginação, fantasia e criatividade, que possibilitará com que a criança usufrua de cada tipo de brincadeira
criando estratégias que sejam capazes de enriquecer suas experiências lúdicas.

 
Diversidades

A proposta dentro da diversidade é flexível já que o tema é amplo e nos permite conhecer a criança no seu todo, sendo ela transmissora de
cultura e construtora de um conhecimento que não está pronto e acabado, mas que é dinâmico e está em permanente evolução e
enriquecimento pelas ações e interações cotidianas.

Organizar um currículo para a creche exige comprometer-se com a criança como um “sujeito histórico e de direitos que, nas interações,
relações e práticas cotidianas que vivência, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa,
experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura” (BRASIL. DCNEI, 2009).

Cada crianças tem a sua identidade, vivem em famílias distintas, provem de comunidades étnicas e ambiente culturais diversos. Para a
construção e entendimento da identidade, exploraremos atividades que valorizem as singularidades de cada indivíduo.

Dessa forma trabalharemos com as crianças, mostrando a importância da aceitação ao diferente, o pensar e respeitar o outro e a si
próprio. Objetiva-se ainda trabalhar com as crianças, diferentes culturas, principalmente a valorização de sua própria, trabalhar as etnias, as
semelhanças e diferenças, identidade cultural, família, autoestima, convivência no cotidiano com e em sociedade. Trabalhar regras de
convivência, construir valores morais e sociais, solidariedade, gentileza, honestidade, respeitando as diferenças, o outro e a si mesmo no
mundo que nos rodeia, de forma que possam levar o conhecimento adquirido para seus familiares, e para suas vidas.
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 Hora do conto

A contação de história é um dos métodos mais básicos dentro da educação infantil, porém é um dos mais necessários, já que é através das
histórias lidas e contadas na sala de referência da criança que é capaz de impulsionar a imaginação e permitir que as crianças reflitam e
comuniquem seus pensamentos aos outros.

Assim utilizaremos como estratégia de ensino, transformar o aprendizado em ludicidade e movimento. A hora do conto será feita pela equipe
de sala para as crianças da escola como forma de interação, socialização entre crianças/crianças/adultos. Com conteúdos trabalhados dentro
de sala que se extravasam para os espaços e se comunicam com os interesses trazidos pelas crianças. Este projeto acontecerá toda quarta-
feira do mês, apresentado por um agrupamento.

 
As relações com a natureza

O contato com a natureza é essencial para as crianças, pois uma boa nutrição é seu espaço de exploração, portanto, é importante reverter a
tendência para uma infância cada vez mais verde, já que as crianças têm o direito de experimentar a natureza com todos os seus sentidos,
realizando movimentos ao ar livre e brincando com materiais naturais coletados por eles..

Na sala de referência as crianças iniciarão explorando áreas quase naturais, explorando flora e fauna, conhecendo os quatro elementos,
experimentando conscientemente as estações do ano e analisando nossos meios de subsistência.

As crianças devem experimentar a natureza com todos os seus sentidos, porque a maioria das coisas é nova e, portanto, interessante para
elas.

Como eles estão mais perto do chão, eles também vêem mais coisas pequenas (por exemplo, besouros, aranhas, vermes e caracóis, ervas e
fungos. Experiências elementares da natureza são, portanto, possíveis, mesmo em uma pequena área com a da nossa escola, onde a natureza
diferente do solo é percebida quando rastejando ou sentindo; em um pequeno pedaço de prado, muitas plantas e insetos diferentes são
descobertos; as flores as mais pequenas (por exemplo de musgos) são consideradas; Pedras são comparadas umas com as outras; a força do
vento é sentida no rosto; Tipos de nuvens e estruturas são distintas deitado na parte de trás; Animais de fazenda são observados no pasto e
pássaros no campo e a posição do sol.

As crianças precisam de muito tempo para vivenciar as experiências com natureza, além disso, concentrados ou sozinhos em um pequeno
grupo podem ser observados e pesquisados, por isso, é será necessário que as crianças possam se espalhar por uma área natural
gerenciável. 

Para expandir as percepções sensoriais das crianças, será levando binóculos e lupas, criando um caminho descalço em alguns ambientes da
escola, deixando as crianças ficarem em silêncio por alguns minutos com os olhos fechados, e então relatar o que ouviram, além de
proporcionar momentos, onde os pássaros possam ser observados.

 
 
Avaliação e registro

A avaliação será constante, com o intuito de detectar os avanços de cada criança, respeitando sua individualidade e ritmo, analisando os
resultados e procurando novas formas de ensinar levando a criança á superar os desafios do dia a dia.

Por isso, é essencial que o professor atue como observador do cotidiano, para planejar intervenções que levem em conta as orientações
nacionais e as necessidades de cada criança. 

Essa observação do dia a dia também envolve a organização do espaço e o fornecimento de materiais que possibilitem novas aprendizagens. 

Outro instrumento importante para avaliar a evolução das crianças são as próprias produções que elas realizam e os registros realizados pelo
educador, sejam eles escritos, fotográficos ou audiovisuais no decorrer do ano.

A avaliação acontecerá mediante acompanhamento e registro feito tanto pelas crianças como pelo professor, sem o objetivo de promoção ou
comparação.
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KISHIMOTO, T. M. (Org). O Brincar e suas Teorias. São Paulo: Pioneira, 1998.

OLIVEIRA, Vera Barros de (org.). O brincar e a criança do nascimento aos seis anos. Petrópolis, RJ: Vozes, 2000.

MEDEIROS, Elita. A Educação Infantil na nova versão da Base Nacional Curricular Comum. Plataforma Cultural, 2017. Disponível em:
<http://plataformacultural.com.br/educacao-infantil-nova-versao-bncc/>. Acesso em: 28 fer. 2020

Série: Educação Especial

Diante do atual cenário que se encontra o nosso país, e considerando que a nova administração da escola assumiu a gestão somente
no dia 02 de abril de 2020, reconhecemos aqui a impossibilidade de realizar o trabalho presencial com os profissionais. 
Aguardaremos uma posição de instâncias superiores para uma retomada segura das atividades escolares e só então será possível
realizar a composição do novo quadro de profissionais completo com professores, monitores e educação especial da Instituição
Escolar.

 

4.12 - Planos individuais de ensino/trabalho de cada Professor elaborados para
cada turma do CEI, em consonância com os planos coletivos

A

Planejamento Específico

Disciplina: Educação Infantil

Professor: 911001408 - JOELMA DE JESUS GALVÃO

CEI NAVE MÃE JOÃO BATISTA NARDI NETO

PLANO DE ENSINO 2020 – AG III A

PROFESSORA: Joelma de Jesus Galvão
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Caracterização da Turma

A turma do AGIII A é composta atualmente por 29 crianças (vamos chegar a 32 crianças), com faixa etária de 03 a 05 anos e 11
meses de idade. Entre elas, 16 crianças “viajantes” são moradoras da região do Campo Belo, utilizando-se do transporte escolar, 13
crianças vieram de bairros vizinhos como a Gleba B e o Parque Oziel, e 06 crianças vieram transferidas de outras escolas da cidade.
Nesta turma, 17 (dezessete) crianças já frequentavam a escola no ano anterior, 07 (sete) crianças ainda não tinham frequentado
outra creche/escola anteriormente, apresentando dificuldades iniciais em sua adaptação. O choro e o estranhamento aconteceram no
início para os novatos, diante do novo e da separação do ambiente familiar e conhecido. Considerando a importância do acolhimento
das crianças, sobretudo daquelas que frequentam a escola pela primeira vez, o professor deve ser o facilitador neste processo,
criando estratégias lúdicas, atrativas, seguras e prazerosas dando início ao processo de aprendizagem e desenvolvimento de todas.

Nessa turma temos algumas crianças deficientes e por isso contaremos com uma professora de Educação Especial em nosso
grupo de docentes, para coordenar os trabalhos com as crianças deficientes, como o Emanuel, que usa bolsa de colostomia e fraldas
necessitando sempre de auxílio de um adulto para fazer sua higiene pessoal e a troca da bolsa quando necessário e o Arthur que
brinca com as outras crianças, mas não se comunica, apresentando dificuldades em se expressar verbalmente, se comunicando com
a professora somente através de gestos.

Foi possível observar nesse período que a maioria das crianças é observadora, curiosa e participativa, trazendo suas
percepções e sentimentos, contribuindo com a organização e planejamento das atividades no cotidiano, favorecendo o processo de
comunicação e socialização entre todos. A turma demonstra estar confiante, adaptada e pronta (crianças e educadores) a desbravar
um mundo de possibilidades e experimentações!

Segundo Dewey, “a educação é mais que uma preparação para a vida, a educação é a própria vida”, onde se aprende participando,

vivenciando sentimentos, tomando atitudes diante de fatos, escolhendo procedimentos para atingir determinados objetivos; e o conhecimento

se produz não somente pelas respostas, mas principalmente pelas perguntas formuladas, pela curiosidade, pelas experiências vivenciadas,

pelo “mão na massa”.

Intenção de trabalho para 2020

Considerando “a criança produtora de cultura”, nosso trabalho será pautado na metodologia de projetos, que serão desenvolvidos de acordo

com o interesse, curiosidade e necessidades das crianças e suas turmas, de acordo com o contexto cultural, social e econômico em que elas

se encontram inseridas. Trabalhando a identidade e autonomia, focando nas vivências e interesses das crianças, respeitando as

especificidades e particularidades da turma.

“(...) para se trabalhar com projetos, é essencial que desapareça o educador infantil proprietário único do saber e da cultura, que olhe seu aluno como
lousa não preenchida ou mente vazia dos ensinamentos que transfere.” (ANTUNES, 2012, p.17)

Nossa intenção para 2020 é realizar um trabalho que incentive o convívio respeitoso, empático, cooperativo e solidário entre as
crianças, compartilhando sentimentos e buscando maneiras de pensar e agir coletivamente, usando estratégias pautadas no respeito
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mútuo para lidar com conflitos nas interações entre as crianças e também com os adultos, ampliando suas relações interpessoais e
contribuindo para sua socialização. Vamos construir coletivamente um ambiente agradável e desafiador para que as crianças sintam
o prazer de estar na escola, inseridos no processo ensino aprendizagem, trabalhando projetos e temas como a diversidade, o fazer
artístico, o meio ambiente. Nessa perspectiva, a professora não pode e nem deve ser ou se sentir um ser pronto e acabado nas suas
atribuições profissionais junto às crianças, deverá sempre estar buscando novos conhecimentos, novas formas de fazer, de planejar,
de envolver as crianças, de criar novas possibilidades para o aprendizado e desenvolvimento de todas.

O brincar

A criança age sobre o mundo pelo movimento, pela imitação, através do brincar, pela experimentação, explorando diversas
linguagens e de formas variadas de atuação sobre o mundo social, transformando e ampliando os conhecimentos previamente
adquiridos.

O brincar desenvolve a criança integralmente em seus aspectos físicos, emocionais, afetivos e sociais. Ao brincar as crianças criam
recursos para enfrentar e resolver seus próprios desafios. As brincadeiras devem ser diversificadas, interativas, de modo que, através
delas, as crianças desenvolvam aspectos como a criatividade e a imaginação. As crianças gostam de brincar na areia, correr na
grama, subir em árvores, colher frutas do pé, correr para todo canto e dar cambalhotas, abrindo possibilidades de conhecer e
experienciar o mundo que as rodeia e a si mesmas, compartilhando descobertas com seus pares e construindo sua autonomia,
gerenciando os “riscos” e aprendendo sobre/com eles.

Todas as ações “brincantes” desenvolvidas levarão em consideração a importância do brincar para o desenvolvimento da criança. É
brincando que a criança reflete, organiza, desconstrói e constrói novos significados, além de entender a si mesma e o ambiente
cultural onde está inserida.

Diversidade

O trabalho com a diversidade deverá promover experiências e atividades lúdicas sobre a diversidade étnico cultural, trabalhando
valores como respeito ao próximo, à identidade cultural, a construção da cidadania, e sobretudo, conhecendo as famílias das crianças
em sua pluralidade e o contexto social em que vivem. Sendo assim, faz-se necessário o compartilhamento de questões envolvendo a
inclusão, a família, as questões étnicas, raciais e de identidade da turma por meio de ações lúdicas e utilizando múltiplas linguagens,
tais como: rodas de conversa, contação de histórias, dramatizações, caixa mágica, caixa das emoções e caixa de música, atividades
de registro e pesquisa, vídeos, fantoches e dedoches, entre outras. Vamos pesquisar fatos importantes sobre o nascimento de cada
criança, a história dos seus familiares e da sua comunidade, envolvendo pais /famílias nas atividades; pesquisar diferentes culturas e
modos de vida e registrar nossas observações e descobertas em portfólios e arte coletivos.

Meio Ambiente

“Se aprendi a conhecer e a respeitar meu mundo, seja este o campo, a montanha, a cidade, o bosque ou o mar, e não a negá-lo ou destruí-lo, e aprendi a
refletir na aceitação por mim mesmo, posso aprender quaisquer fazeres”. (MATURAMA. 2002)

As vivências com o meio ambiente serão importantes para a conscientização das crianças sobre a preservação da natureza,
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desenvolvendo o bom senso e respeito ao meio ambiente, valorizando os animais, promovendo o senso crítico e construindo ações e
atitudes positivas com o meio ambiente. Vamos coletivamente identificar e selecionar fontes de informações e diversificados
suportes para responder a questões sobre a natureza e seus fenômenos; vamos trabalhar ações de sustentabilidade; compartilhar
questões sobre o uso, consumo, manuseio e conservação da água em nosso planeta, falando das práticas que evitem desperdício e
poluição.

O trabalho com os seres vivos, as plantas e as questões ambientais que se fazem tão atuais, fazem parte da realidade das crianças,
fazendo com que o tema ofereça oportunidades de aprendizagem para que as crianças se tornem adultos conscientes de seu papel
na preservação do mundo em que vivemos. A natureza tem a força necessária para despertar um campo simbólico criador na
criança: galho que vira espada, areia que vira castelo e folha que vira um barquinho. Os materiais da natureza também podem se
transformar no mais diferentes brinquedos e objetos confeccionados pelas crianças. Assim, vamos trilhar nossos caminhos na
descoberta do mundo...

Tempos e espaços

Nossa proposta de espaços e tempos organizados será viva e fluída, proporcionando para as crianças a construção de saberes
múltiplos e constante movimento cotidianamente. Ao explorarem os espaços disponíveis na escola, intenciona-se a socialização com
seus pares, a brincadeira criativa trazida por elas, a intencional trazida por nós, educadoras, e entre tantas outras formas lúdicas e
imaginativas que o mundo infantil pode caber. Rompendo ainda a ordem cronológica que se dá nestes espaços, a construção de
tempo pode ainda ser feita modificando tempos e espaços que compõem o dia. Isso partirá do olhar sensível, da escuta e busca por
entender o que as crianças necessitam e trazem para o dia, seja através da fala, gestos e expressividade. Vamos promover
atividades e brincadeiras livres e dirigidas nas áreas externas e internas da escola: temos nossa sala referência (a Unidade
Educacional possui três salas referência), o pátio, o gramado, o parque, o corredor de acesso as salas, o refeitório e os banheiros
infantis- masculino e feminino, todos considerados espaços importantes de aprendizado nos quais realizaremos atividades que
envolvam brincadeiras espontâneas e/ou coordenadas, individuais e/ou coletivas, como: jogos, brincadeiras de faz de conta, teatro,
contação e dramatização de histórias, rodas de conversa, exploração dos elementos da natureza como folhas secas, sementes que
caem das árvores, descanso, higiene e alimentação.

Hora do Conto

A Hora do Conto é um projeto que envolve todas as turmas, no qual dramatizamos histórias e realizamos apresentações musicais. Um
cronograma de apresentações é planejado pelas professoras e cada turma se apresenta para as outras turmas como forma de
interação e socialização (quarta-feira às 09h00). A Hora do Conto propicia que os projetos trabalhados com as turmas se extravasem
para os espaços compartilhados entre as crianças, destacando seus interesses.

Projeto Horta

O encanto com as sementes que brotam como mágica, a prática diária do cuidado – regar, transplantar, tirar matinhos, espantar
formigas é um exercício de paciência e perseverança até que a natureza nos brinde com a transformação de pequenas sementes em
verduras e legumes viçosos e coloridos.

Este projeto procura buscar vivencias que despertem o interesse das crianças no cuidado com o ambiente e alimentação saudável.
Busca ainda, uma reflexão e o contato diário com a terra, no preparo dos canteiros e na descoberta de inúmeras formas de vida que
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ali existem. O planejamento será desenvolvido junto com as crianças.

Avaliação e observação

A avaliação das crianças acontecerá de forma contínua através das observações diárias das crianças durante o trabalho desenvolvido
na Unidade Educacional. Os registros dessas observações (fotos, filmes, gravações de áudio, portfólios, diário de classe) serão
realizados pela professora, criando uma documentação, de maneira que pais/famílias possam acompanhar a aprendizagem e
desenvolvimento de seus filhos (as). Um relatório de desenvolvimento da criança será elaborado trimestralmente e apresentado aos
pais/famílias e inserido no sistema eletrônico municipal INTEGRE.
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A

Planejamento Específico

Disciplina: Educação Especial

Professor: SEM PROFESSOR ALOCADO

Reconhecendo que as escolas necessitam realizar uma abertura para a diversidade com as
crianças , nas propostas de acolher, respeitar, e acima de tudo, valorizá-la como elemento
fundamental na constituição de uma sociedade democrática e justa, pressupomos que tal escola
busque caminhos para se reorganizar de forma a atender todos as crianças, inclusive as que
possuem necessidades especiais.
 Nesta perspectiva, cabe ressaltar que o CEI João Batista Nardi Neto, em consonância com as
Diretrizes Curriculares da Rede Municipal de Campinas (RMEC), apresentará uma proposta de
trabalho, que caminhe junto aos documentos que referendam às Políticas Públicas, as quais
asseguram os direitos às diversidades. E,
através das Diretrizes do Município de Campinas (2013, p. 22), podemos verificar que as
mesmas: (...) trazem a perspectiva da diversidade, propondo que ações inclusivas sejam
privilegiadas e efetivadas nas práticas de escuta dos bebês, das crianças pequenas, e também
entre os adultos nas diferenças étnicas, de gênero, religião, crença, deficiência, língua, opinião
política, origem nacional, filiação, entre outros”.
 Entendemos que a Educação Inclusiva deve ser vista como um processo integral e social, onde
todas as crianças construam o conhecimento de acordo com suas
especificidades, sejam respeitadas e não sejam impedidas ao brincar pelas suas limitações,
possibilitando a todas conviverem com as diferenças de maneira mais harmoniosa. Uma escola
Inclusiva que valoriza todas as crianças, respeitando suas particularidades e garantindo que
seus direitos.

Assim, segundo a Política Nacional Da Educação Especial, na perspectiva da Educação
Inclusiva, onde cita que:
 

 “O movimento mundial pela inclusão é uma ação política, cultural, social e pedagógica, desencadeada em defesa do direito de todos os alunos de estarem juntos, aprendendo e

participando, sem nenhum tipo de discriminação. A educação inclusiva constitui um paradigma educacional fundamentado na concepção de direitos humanos, que conjuga igualdade e diferença
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como valores indissociáveis, e que avança em relação à ideia de equidade formal ao contextualizar as circunstâncias históricas da produção da exclusão dentro e fora da

escola” (BRASÍLIA, 2008).

 
À frente a essas concepções, o objetivo desta proposta é também apresentar um plano de trabalho a ser
realizado com as crianças público alvo da Educação Especial no CEI João Batista Nardi Neto, as quais
caminharão em consonância aos termos legais das políticas públicas, sejam elas nacionais e/ou municipais.
Nesta direção e comprometendo-nos a um atendimento de qualidade, cabe aqui, virmos a considerar o
documento, (MEC/SECADI, 2008, p.10): 

 A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva tem como objetivo o acesso, a participação e a aprendizagem dos estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento

e altas habilidades/superdotação nas escolas regulares, orientando os sistemas de ensino para promover respostas às necessidades educacionais, garantindo: 

                                                                                                                                                                                           Transversalidade da educação especial desde a educação infantil até a educação superior;

 Atendimento educacional especializado;

 Continuidade da escolarização nos níveis mais elevados do ensino;

 Formação de professores para o atendimento educacional especializado e demais profissionais da educação para a i n c l u s ã o  escolar;

 Participação da família e da comunidade;

 Acessibilidade urbanística, arquitetônica, nos mobiliários e equipamentos, nos transportes, na comunicação e informação; e

 Articulação intersetorial na implementação das políticas públicas. 
 
 Diante o trabalho com as crianças público alvo da Educação Especial no CEI João Batista Nardi Neto e
alinhados aos Termos de Referência Técnica, Resolução Nº
01/2020, publicado do Diário Oficial, no dia 06/01/2020, nos comprometemos a assegurar que as mesmas
terão a garantia de:

  Assegurada a matrícula de forma igualitária;
 Disponibilidade e acompanhamento de 1 (um) professor (a) responsável com formação especializada na área de Educação Especial
em conjunto com o professor (a) regente da sala;
  Acessibilidade aos aspectos arquitetônicos da escola;
  Acompanhamento da criança, junto ao professor (a) na sala de aula e os demais espaços da escola;
  Encaminhamento da criança para as salas de recursos multifuncionais;
  Direito ao uso de materiais específicos adaptados, caso haja a necessidade ao processo educativo;
 
  No entanto, ainda para acentuarmos a importância da Educação Especial às nossas propostas com as
crianças, compete-nos aqui citá-la na perspectiva de uma Educação Inclusiva. Nesse sentido, Sassaki e
Mantoan, dialogam com aspectos incomuns, onde o verdadeiro objetivo de uma escola inclusiva deve ser a
de oportunizar a capacidades das crianças com necessidades especiais e suas diversidades, de se
desenvolverem. Os autores explicam que, cada criança possui um diferencial e potencial diverso. Assim, a
escola inclusiva passa a “olhar” e trabalhar com as crianças, através de suas individualidades, respeitando
seus limites, seus pontos de partida, mediando assim, numa educação que proponha o desenvolvimento,
segundo suas capacidades específicas.
 Competirá à professora de educação especial, juntamente com os demais monitores docentes e
comunidade escolar, trabalhar com as crianças público alvo da educação especial, acompanhando-as nas
salas de aula do Agrupamento a que pertence, dentro do planejamento feito para o grupo. Diante da
especificidade, comportamento e desenvolvimento das crianças, serão sugeridas adaptações no
planejamento da professora regente da sala. As atividades serão as mesmas desenvolvidas pelos demais,
porém os objetivos a serem alcançados pelas crianças poderão ser diferentes. Também, o professor
deverá envolver-se em todas as discussões coletivas inerentes ao cotidiano escolar, apontar e sugerir
recursos e adaptar materiais específicos quando necessários ao processo educacional da escola. Para que
haja intercâmbio de informações e trocas, a professora de educação especial realizará o acompanhamento
das crianças, nas entidades de atendimento especializado, a fim de que haja trocas de experiências,
informações necessárias quanto ao atendimento e acompanhamento das aprendizagens e
desenvolvimento de cada criança.
 Mediante aos assuntos abordados é que o trabalho do CEI João Batista Nardi Neto, estará pautado no
desenvolvimento de um trabalho integrado com a participação da equipe pedagógica da unidade educacional, as famílias
e a comunidade, visando à inclusão e o desenvolvimento da aprendizagem global do aluno com necessidades especiais. Resultando assim, no
“ponto de partida” da Educação especial, e assinalando o “ponto de chegada” à Educação inclusiva.
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B

Planejamento Específico

Disciplina: Educação Infantil

Professor: 911001427 - DAYANA KAROLINA GASPAR

CEI NAVE MÃE JOÃO BATISTA NARDI NETO

PLANO DE ENSINO 2020

AGIII B – MANHÃ

PROFESSORA: DAYANA KAROLINA GASPAR MENDES.

Caracterização da Turma

Na turma do AGIII B estão matriculadas 29 crianças, nascidas entre 22/04/2014 e 11/01/2016, tornando assim as experiências em sala

bastante diversas, pois nos deparamos com vivências e saberes únicos. Essa interação de crianças com idades diferentes é fundamental na

construção de aprendizagens significativas, por meio da interação. Na troca de conhecimento são desafiadas nas suas ações cotidianas,

constroem valores de cooperação, solidariedade e respeito ao outro.

A comunidade recebida neste ano de 2020, é bastante heterogênea, resultando em experiências diversas que contribuem para a realização de

um trabalho único a partir das suas singularidades. Recebemos 13 crianças que moram em bairros próximos como o Oziel, Gleba B e Jardim do
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Lago I e II; e 16 crianças que residem na região do Jardim Campo Belo, distantes da Unidade Educacional e que precisam ser transportados em

ônibus escolar disponibilizados pela Prefeitura Municipal de Campinas.

O acolhimento inicial das crianças ocorreu de forma tranquila, podendo ser observado logo no início que se trata de uma turma bem

calma, com crianças já adaptadas a rotina escolar. São participativas e adoram fazer perguntas, a curiosidade é uma característica bem

marcante nessa turminha. As crianças em sua maioria conversam bastante, relatam fatos, demonstram interesse pelas histórias,

especialmente os clássicos, gostam de música. Toda a turma demonstra confiança e alegria no convívio com a professora e demais

funcionários, interagem de maneira espontânea e franca, tornando assim este início de ano letivo rico nas relações pessoais e sociais.

As estratégias de aprendizagem planejadas para o Agrupamento III B, levam em consideração a promoção e ampliação da autonomia, das

relações interpessoais, do desenvolvimento de atitudes de participação e cooperação, estimulando o imaginário, as diversas linguagens e

formas de expressão.

Intenção de trabalho para 2020

Considerando a criança como protagonista e produtora de cultura e compartilhando atividades que vão ao encontro aos seus desejos,

curiosidades e preferências, nossa proposta pedagógica será pautada pelo desenvolvimento de projetos com as turmas. O trabalho com

projetos considera a criança como um ser capaz, competente com um imenso potencial e desejo de construir conhecimentos, procurando

soluções para compreender o mundo a sua volta e dele participar ativamente. O trabalho com projetos oportuniza o protagonismo da criança

para que possa criar/viver aprendizagens significativas, produzindo assim novos conhecimentos ao levantar hipóteses e consultar fontes na

busca de respostas as suas curiosidades e indagações.

O trabalho intenciona explorar a escuta, a fala, o pensamento e o imaginário através de atividades que contemplem a manifestações das

ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências, por meio da linguagem oral e escrita (escrita espontânea), de fotos, desenhos e outras

formas de expressão; brincadeiras cantadas, poemas e canções, criando rimas, aliterações e ritmos; recontar histórias ouvidas e planejar

coletivamente roteiros de encenações, produzir suas próprias histórias orais, escritas ou através de desenhos gravuras; explorar diferentes

gêneros textuais como: parlendas, contos, fábulas, histórias e lendas nas quais as crianças possam desenvolver imaginação e estimulando a

oralidade e ampliação do vocabulário; promovendo um ambiente letrado, cheio de livros e outros portadores de textos, estimulando atividades

que deixem as crianças livres para folhear e manusear livros, revistas e jornais; oportunizar brincadeiras para que a criança perceba o mundo

letrado a sua volta com escritas e invenções de palavras, números, adivinhações e trava-línguas. Vamos promover brincadeiras coletivas com

a caixa surpresa, onde todos contam um pouquinho da história; trabalhar com ilustrações das histórias, conte, reconte e interprete,

estimulando as vivências narrativas de apreciações e interações individuais e coletivas; incentivar as realizações de expressão dramática,

musical e plástica utilizando diferentes abordagens para promover a compreensão das crianças; estimular brincadeiras com o corpo, com

formas diversificadas através da dança, teatro, jogos, brincadeiras, mímicas, músicas entre outras atividades artísticas. Alguns projetos

coletivos também vão ser desenvolvidos durante o ano letivo como a “Hora do Conto”, que envolve todas as turmas em reconto, dramatização

de histórias e apresentações musicais (um cronograma de apresentações é organizado pelas professoras e cada turma se apresenta para as

outras turmas, sempre às quarta-feiras, 09h00; e o “Projeto Horta”, que possibilita o contato das crianças com a natureza através de

atividades de plantio de mudas e sementes de verduras e legumes, cuidados com a terra, colheita e degustação dos alimentos.

O brincar

As DCNEIs/ Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (Brasil, 2013) destacam a brincadeira como atividade privilegiada na

promoção do desenvolvimento na educação infantil, favorecendo as interações promotoras do desenvolvimento integral da criança. O brincar

proporciona à criança a oportunidade de construir, vivenciar e experimentar papeis como protagonista ou coadjuvante do seu mundo
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imaginário e é nesse momento que ela se desenvolve, explora característica de personalidade, fantasias, medos, desejos, criatividade e

elabora o mundo exterior a partir de seus sentimentos e percepções. A criança precisa experimentar, ousar, tentar, conviver com as mais

diversas situações, brincar com outras crianças, com adultos, com objetos, relacionando-se com o meio. A brincadeira pode ser livre ou

dirigida, e é através dela que se desenvolvem as habilidades de memória, atenção, imitação, imaginação e habilidades motoras como o

equilíbrio e a coordenação. A brincadeira também permite a descoberta e apropriação dos jogos de regras, sequências de ação, classificação,

montagem, entre outros.

O trabalho com a Diversidade no primeiro semestre

As crianças são diferentes, cada uma delas tem sua identidade própria, vivem em famílias distintas, provém de comunidades e ambiente

culturais diversos. Para a construção da identidade exploraremos atividades/vivências que valorizem as singularidades. Conhecer melhor a si

mesmo favorece o desenvolvimento de relações afetivas saudáveis, pautadas no cuidado, respeito; carinho e atenção, necessidades de todo e

qualquer ser humano. Incluir a interação das famílias é fundamental, realizando pesquisas e atividades que relatem a origem e as vivências de

cada criança. Explorar histórias e livros que tragam mensagens sobre a diversidade étnico cultural, sociais e a inclusão. Estimular e ampliar os

conceitos de valorização as diferentes culturas. A partir das descobertas das crianças, incentivar um novo olhar sobre nossas diferenças,

favorecendo o desenvolvimento a tolerância, autoestima, identidade de cada um e o entendimento a regras/relações de convívio social.

O trabalho com o Meio Ambiente no segundo semestre

Através do contato das crianças com a diversidade de materiais que a natureza oferece, vamos promover vivências através de brincadeiras e

atividades com elementos da natureza: água, terra, galhos, sementes, pedras, plantas, areia, entre outros, fazendo observações, manipulando

materiais, investigando e explorando os espaços internos e externos da Unidade Educacional e seu entorno, como a praça ao lado.

Descobrindo sons, formas, texturas, cores e cheiros, pois a natureza é farta de elementos que enriquecem o brincar infantil possibilitando

muitas experiências sensoriais.

Favorecer a relação das crianças com a natureza também significa incentivar o contato e o cuidado com ela, conscientizando-as sobre a

importância da preservação do meio ambiente para nossa sobrevivência e de todos os seres vivos. Questões ecológicas sobre a fauna e a flora

também serão pesquisadas e exploradas com objetivo de ampliar conhecimentos e despertar a consciência de que somos sujeitos e autores,

responsáveis pelas ações sustentáveis e benéficas de proteção da vida.

Avaliação e registros.

A avaliação das crianças acontecerá de forma contínua através das observações diárias das crianças durante o trabalho desenvolvido na

Unidade Educacional. Os registros dessas observações (fotos, filmes, gravações de áudio, portfólios, diário de classe) serão realizados pela

professora, criando uma documentação, de maneira que pais/famílias possam acompanhar a aprendizagem e desenvolvimento de seus filhos

(as). Um relatório de desenvolvimento da criança será elaborado trimestralmente e apresentado aos pais/famílias e inserido no sistema

eletrônico municipal INTEGRE.
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B

Planejamento Específico

Disciplina: Educação Especial

Professor: SEM PROFESSOR ALOCADO

Reconhecendo que as escolas necessitam realizar uma abertura para a diversidade com as
crianças , nas propostas de acolher, respeitar, e acima de tudo, valorizá-la como elemento
fundamental na constituição de uma sociedade democrática e justa, pressupomos que tal escola
busque caminhos para se reorganizar de forma a atender todos as crianças, inclusive as que
possuem necessidades especiais.
 Nesta perspectiva, cabe ressaltar que o CEI João Batista Nardi Neto, em consonância com as
Diretrizes Curriculares da Rede Municipal de Campinas (RMEC), apresentará uma proposta de
trabalho, que caminhe junto aos documentos que referendam às Políticas Públicas, as quais
asseguram os direitos às diversidades. E,
através das Diretrizes do Município de Campinas (2013, p. 22), podemos verificar que as
mesmas: (...) trazem a perspectiva da diversidade, propondo que ações inclusivas sejam
privilegiadas e efetivadas nas práticas de escuta dos bebês, das crianças pequenas, e também
entre os adultos nas diferenças étnicas, de gênero, religião, crença, deficiência, língua, opinião
política, origem nacional, filiação, entre outros”.
 Entendemos que a Educação Inclusiva deve ser vista como um processo integral e social, onde
todas as crianças construam o conhecimento de acordo com suas
especificidades, sejam respeitadas e não sejam impedidas ao brincar pelas suas limitações,
possibilitando a todas conviverem com as diferenças de maneira mais harmoniosa. Uma escola
Inclusiva que valoriza todas as crianças, respeitando suas particularidades e garantindo que
seus direitos.

Assim, segundo a Política Nacional Da Educação Especial, na perspectiva da Educação
Inclusiva, onde cita que:
 

Prefeitura Municipal de Campinas
Secretaria Municipal de Educação

http://pponlinesme.campinas.sp.gov.br
16/07/2021 16:01:31   Página 130 de 156



 “O movimento mundial pela inclusão é uma ação política, cultural, social e pedagógica, desencadeada em defesa do direito de todos os alunos de estarem juntos, aprendendo e

participando, sem nenhum tipo de discriminação. A educação inclusiva constitui um paradigma educacional fundamentado na concepção de direitos humanos, que conjuga igualdade e diferença

como valores indissociáveis, e que avança em relação à ideia de equidade formal ao contextualizar as circunstâncias históricas da produção da exclusão dentro e fora da

escola” (BRASÍLIA, 2008).

 
À frente a essas concepções, o objetivo desta proposta é também apresentar um plano de trabalho a ser
realizado com as crianças público alvo da Educação Especial no CEI João Batista Nardi Neto, as quais
caminharão em consonância aos termos legais das políticas públicas, sejam elas nacionais e/ou municipais.
Nesta direção e comprometendo-nos a um atendimento de qualidade, cabe aqui, virmos a considerar o
documento, (MEC/SECADI, 2008, p.10): 

 A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva tem como objetivo o acesso, a participação e a aprendizagem dos estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento

e altas habilidades/superdotação nas escolas regulares, orientando os sistemas de ensino para promover respostas às necessidades educacionais, garantindo: 

                                                                                                                                                                                           Transversalidade da educação especial desde a educação infantil até a educação superior;

 Atendimento educacional especializado;

 Continuidade da escolarização nos níveis mais elevados do ensino;

 Formação de professores para o atendimento educacional especializado e demais profissionais da educação para a i n c l u s ã o  escolar;

 Participação da família e da comunidade;

 Acessibilidade urbanística, arquitetônica, nos mobiliários e equipamentos, nos transportes, na comunicação e informação; e

 Articulação intersetorial na implementação das políticas públicas. 
 
 Diante o trabalho com as crianças público alvo da Educação Especial no CEI João Batista Nardi Neto e
alinhados aos Termos de Referência Técnica, Resolução Nº
01/2020, publicado do Diário Oficial, no dia 06/01/2020, nos comprometemos a assegurar que as mesmas
terão a garantia de:

  Assegurada a matrícula de forma igualitária;
 Disponibilidade e acompanhamento de 1 (um) professor (a) responsável com formação especializada na área de Educação Especial
em conjunto com o professor (a) regente da sala;
  Acessibilidade aos aspectos arquitetônicos da escola;
  Acompanhamento da criança, junto ao professor (a) na sala de aula e os demais espaços da escola;
  Encaminhamento da criança para as salas de recursos multifuncionais;
  Direito ao uso de materiais específicos adaptados, caso haja a necessidade ao processo educativo;
 
  No entanto, ainda para acentuarmos a importância da Educação Especial às nossas propostas com as
crianças, compete-nos aqui citá-la na perspectiva de uma Educação Inclusiva. Nesse sentido, Sassaki e
Mantoan, dialogam com aspectos incomuns, onde o verdadeiro objetivo de uma escola inclusiva deve ser a
de oportunizar a capacidades das crianças com necessidades especiais e suas diversidades, de se
desenvolverem. Os autores explicam que, cada criança possui um diferencial e potencial diverso. Assim, a
escola inclusiva passa a “olhar” e trabalhar com as crianças, através de suas individualidades, respeitando
seus limites, seus pontos de partida, mediando assim, numa educação que proponha o desenvolvimento,
segundo suas capacidades específicas.
 Competirá à professora de educação especial, juntamente com os demais monitores docentes e
comunidade escolar, trabalhar com as crianças público alvo da educação especial, acompanhando-as nas
salas de aula do Agrupamento a que pertence, dentro do planejamento feito para o grupo. Diante da
especificidade, comportamento e desenvolvimento das crianças, serão sugeridas adaptações no
planejamento da professora regente da sala. As atividades serão as mesmas desenvolvidas pelos demais,
porém os objetivos a serem alcançados pelas crianças poderão ser diferentes. Também, o professor
deverá envolver-se em todas as discussões coletivas inerentes ao cotidiano escolar, apontar e sugerir
recursos e adaptar materiais específicos quando necessários ao processo educacional da escola. Para que
haja intercâmbio de informações e trocas, a professora de educação especial realizará o acompanhamento
das crianças, nas entidades de atendimento especializado, a fim de que haja trocas de experiências,
informações necessárias quanto ao atendimento e acompanhamento das aprendizagens e
desenvolvimento de cada criança.
 Mediante aos assuntos abordados é que o trabalho do CEI João Batista Nardi Neto, estará pautado no
desenvolvimento de um trabalho integrado com a participação da equipe pedagógica da unidade educacional, as famílias
e a comunidade, visando à inclusão e o desenvolvimento da aprendizagem global do aluno com necessidades especiais. Resultando assim, no
“ponto de partida” da Educação especial, e assinalando o “ponto de chegada” à Educação inclusiva.
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C

Planejamento Específico

Disciplina: Educação Infantil

Professor: 911001407 - DANIELE APARECIDA DA SILVA

PLANO DE ENSINO 2020

AG.III C – manhã

Professora Daniele Aparecida da Silva Santos

Auxiliares – Marines Barbosa; Nayara Aparecida Celuce da Cruz

Caracterização da turma

Iniciamos o agrupamento III C (vespertino), com 30 (trinta) crianças nascidas entre 01/04/2014 a 31/03/2017, sendo 13 meninas e 17 meninos

de 3 á 5 anos e 11 meses de idade. Já participaram do convívio escolar 26 (vinte e seis) crianças no ano de 2019. E 12 (doze) vieram

transferidas de outra unidade escolar. Nossos atendidos residem nos bairros Gleba, Oziel, Jardim do Lago e bairros da região do Campo Belo,

que ficam afastados das imediações de nossa unidade escolar.

O acolhimento inicial das crianças e famílias foi tranquilo, apesar de algumas crianças terem chorado demonstrando insegurança, acredito por

ser sua primeira experiência escolar e por nunca terem ficado longe dos pais ou responsáveis por um longo período, porém logo foram se

entrosando e com isto os choros foram cessando e os laços de amizade passaram a ser construídos.
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De modo geral, a sala é muito tranquila e com muitas particularidades. As crianças têm um bom relacionamento uns com os outros: gostam

de participar das atividades/vivencias, auxiliar os amigos, realizar as atividades em grupos, além de apreciarem brinquedos de montagem e

construção de objetos. É visível o interesse da turma, que demonstra criatividade e desejo em explorar o novo.

Observa-se também a definição de grupos nas brincadeiras em sala e no parquinho, determinados por características comuns dentre eles.

Pelas observações feitas da turma, neste pequeno período, buscaremos estratégias que levem em consideração: promover e ampliar a

autonomia, interação, o lógico, o imaginário, linguagens e formas de expressão, suas experiências e seu conhecimento de mundo.

Intenções de trabalho para 2020

Considerando a proposta educativa da AME, que é baseada nos estudos e propostas da sociologia da infância, e que tem como eixo norteador

“a criança produtora de cultura”, a nossa proposta se baseia na pedagogia de projetos.

Visto que o principio da aprendizagem dá-se através do interesse da criança, e para tornar a criança sujeito de seu próprio conhecimento,

cabe ao professor ser o mediador e ficar atento a cada palavra ou frase dita pelas crianças, pois a escuta e a observação são itens essenciais

para conhecer os alunos, seus pensamentos e desejos. Somos mediadores no processo de ensino aprendizagem e temos que oportunizar

momentos únicos no sentido de ampliar o universo de experiências, conhecimentos e habilidades das crianças, diversificando e consolidando

novas aprendizagens. O trabalho com projetos ao longo do ano letivo será feito através das necessidades, curiosidades da turma e caberá ao

professor dar os contornos de acordo com o interesse do grupo de alunos.

Os projetos envolveram diversas linguagens, onde as atividades serão articuladas com o intuito de possibilitar a organização e a

ressignificação de espaços e tempos na qual a criança está inserida, além de observar as dicas dadas pelas crianças, e ainda colocar á

disposição diversidades de materiais, enriquecendo suas vivencias e interações nas atividades permitindo que elas possam criar. Promovendo

assim um ambiente cheio de estímulos oportunizando assim momentos únicos de interações individuais e coletivas.

O Brincar e as interações

Através da brincadeira a criança compartilha, cria significados, troca experiências, compreende regras e explora. Brincando a criança passa a

descobrir e reproduzir o mundo a sua volta. É na brincadeira que a criança exterioriza sentimentos e tem mais possibilidades de expressar

suas opiniões. O brincar tem um papel fundamental e decisivo nas relações entre crianças e seu meio.

Sempre que se fala em crianças pensa-se em brinquedos, brincadeiras e jogos. A brincadeira é algo que pertence á criança, a infância, pois é

através do brincar que a criança experimenta, organiza-se, regula, constrói normas para si e para o outro, não sendo necessário nenhum

objeto, instrumento para que aconteça o brincar. A criança cria e recria a cada nova brincadeira, o mundo que a cerca, o brincar é uma forma

de linguagem que a criança usa para compreender e interagir consigo, com o outro e com o mundo.

Caberá a nós, educadoras deste agrupamento proporcionar situações onde as crianças possam explorar e observar o ambiente com atitude de

curiosidade e integrante do meio em que ela esteja inserida, desenvolver habilidades corporais, cognitivas, além de propiciar a

experimentação de sentimentos, tais como prazer, alegria, medo, frustrações, entre outros que se afloram no ato lúdico.

Diversidades

A proposta dentro da diversidade é flexível já que o tema é amplo e nos permite conhecer a criança no seu todo, sendo ela transmissora de

cultura e construtora de um conhecimento que não está pronto e acabado, mas que é dinâmico e está em permanente evolução e

enriquecimento pelas ações e interações cotidianas.
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Organizar um currículo para a creche exige comprometer-se com a criança como um “sujeito histórico e de direitos que, nas interações,

relações e práticas cotidianas que vivência, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa,

experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura” (BRASIL. DCNEI, 2009).

Cada crianças tem a sua identidade, vivem em famílias distintas, provem de comunidades étnicas e ambiente culturais diversos. Para a

construção e entendimento da identidade, exploraremos atividades que valorizem as singularidades de cada indivíduo.

Dessa forma trabalharemos com as crianças, mostrando a importância da aceitação ao diferente, o
pensar e respeitar o outro e a si próprio. Objetiva-se ainda trabalhar com as crianças, diferentes culturas,
principalmente a valorização de sua própria, trabalhar as etnias, as semelhanças e diferenças,
identidade cultural, família, autoestima, convivência no cotidiano com e em sociedade. Trabalhar regras
de convivência, construir valores morais e sociais, solidariedade, gentileza, honestidade, respeitando as
diferenças, o outro e a si mesmo no mundo que nos rodeia, de forma que possam levar o conhecimento
adquirido para seus familiares, e para suas vidas.

Projeto “Hora do Conto”

As histórias ampliam os horizontes da leitura e escrita, tornando a criança/leitor consciente da infinidade temas, gêneros e estilos, capazes de

satisfazer suas necessidades individuais e seus gostos, além de permitir a seleção de obras que mais se ajustem ao seu grau de maturidade.

Durante a “Hora do Conto”, as crianças são estimuladas a tornarem-se contadores, narradores e inventores de histórias.

A hora do conto será feita pela equipe de sala junto/com as crianças da escola como forma de interação, socialização entre criança-

criança/adulto. Com conteúdos trabalhados dentro de sala que se extravasam para os espaços e se comunicam com os interesses trazidos

pelas crianças.

A “Hora do Conto” acontece toda quarta-feira, com apresentações preparadas pelas turmas (de acordo com o cronograma) que envolvem

músicas, dança e/ou dramatizações de histórias.

As relações com a natureza

Através do contato das crianças com a diversidade de materiais que a natureza oferece promoveremos
vivencias através de brincadeiras e atividades com água, terra e com elementos encontrados como galhos,
sementes, pedras, plantas, areia entre outros. Promovendo experiências nas quais as crianças possam
fazer observações, manipular diferentes texturas e materiais, investigar e explorar seu entorno. Descobrir
sons, formas, texturas, cores e cheiro, pois a natureza é farta de elementos que enriquecem o brincar
infantil, as crianças poderão experienciar tintas com plantas, explorar as artes plásticas, possibilitando as
experiências sensoriais.

Favorecer a relação com a natureza também significa incentivar o contato e o cuidado com ela, através da
preservação do meio ambiente, conscientização do consumo da água, práticas de reuso e reciclagens.

Estimulando ações que despertem o interesse para que as crianças percebam que fazem parte do
ambiente em que vivem e que suas atitudes influenciam diretamente neste meio. Levá-los a questionar
atitudes, tornando-se mais conscientes da relação entre natureza e ser humano. Desenvolver com/junto as crianças
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ações e posturas responsáveis diante de problemas atuais sensibilizando-os sobre a importância da preservação do meio ambiente,

identificando as situações que causam danos ao ecossistema como: poluição, acumulo de lixo, desmatamento, queimadas, extinção de

animais estimulando assim a consciência ambiental.

Avaliação e registro

A Avaliação acontecerá de forma continua através das observações diárias das crianças e os registros serão através de fotos, construção de

portfólios, vídeos, relatórios individuais trimestrais, anotações diárias, entre outros. Em um movimento constante de observação das ações

pedagógicas a fim de proporcionar as crianças vivencias significativas no decorrer do ano.
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C

Planejamento Específico

Disciplina: Educação Especial

Professor: SEM PROFESSOR ALOCADO

Reconhecendo que as escolas necessitam realizar uma abertura para a diversidade com as
crianças , nas propostas de acolher, respeitar, e acima de tudo, valorizá-la como elemento
fundamental na constituição de uma sociedade democrática e justa, pressupomos que tal escola
busque caminhos para se reorganizar de forma a atender todos as crianças, inclusive as que
possuem necessidades especiais.
 Nesta perspectiva, cabe ressaltar que o CEI João Batista Nardi Neto, em consonância com as
Diretrizes Curriculares da Rede Municipal de Campinas (RMEC), apresentará uma proposta de
trabalho, que caminhe junto aos documentos que referendam às Políticas Públicas, as quais
asseguram os direitos às diversidades. E,
através das Diretrizes do Município de Campinas (2013, p. 22), podemos verificar que as
mesmas: (...) trazem a perspectiva da diversidade, propondo que ações inclusivas sejam
privilegiadas e efetivadas nas práticas de escuta dos bebês, das crianças pequenas, e também
entre os adultos nas diferenças étnicas, de gênero, religião, crença, deficiência, língua, opinião
política, origem nacional, filiação, entre outros”.
 Entendemos que a Educação Inclusiva deve ser vista como um processo integral e social, onde
todas as crianças construam o conhecimento de acordo com suas
especificidades, sejam respeitadas e não sejam impedidas ao brincar pelas suas limitações,
possibilitando a todas conviverem com as diferenças de maneira mais harmoniosa. Uma escola
Inclusiva que valoriza todas as crianças, respeitando suas particularidades e garantindo que
seus direitos.

Assim, segundo a Política Nacional Da Educação Especial, na perspectiva da Educação
Inclusiva, onde cita que:
 

 “O movimento mundial pela inclusão é uma ação política, cultural, social e pedagógica, desencadeada em defesa do direito de todos os alunos de estarem juntos, aprendendo e

participando, sem nenhum tipo de discriminação. A educação inclusiva constitui um paradigma educacional fundamentado na concepção de direitos humanos, que conjuga igualdade e diferença

como valores indissociáveis, e que avança em relação à ideia de equidade formal ao contextualizar as circunstâncias históricas da produção da exclusão dentro e fora da

escola” (BRASÍLIA, 2008).

 
À frente a essas concepções, o objetivo desta proposta é também apresentar um plano de trabalho a ser
realizado com as crianças público alvo da Educação Especial no CEI João Batista Nardi Neto, as quais
caminharão em consonância aos termos legais das políticas públicas, sejam elas nacionais e/ou municipais.
Nesta direção e comprometendo-nos a um atendimento de qualidade, cabe aqui, virmos a considerar o
documento, (MEC/SECADI, 2008, p.10): 

 A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva tem como objetivo o acesso, a participação e a aprendizagem dos estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento

e altas habilidades/superdotação nas escolas regulares, orientando os sistemas de ensino para promover respostas às necessidades educacionais, garantindo: 

                                                                                                                                                                                           Transversalidade da educação especial desde a educação infantil até a educação superior;

 Atendimento educacional especializado;

 Continuidade da escolarização nos níveis mais elevados do ensino;

 Formação de professores para o atendimento educacional especializado e demais profissionais da educação para a i n c l u s ã o  escolar;

 Participação da família e da comunidade;

 Acessibilidade urbanística, arquitetônica, nos mobiliários e equipamentos, nos transportes, na comunicação e informação; e
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 Articulação intersetorial na implementação das políticas públicas. 
 
 Diante o trabalho com as crianças público alvo da Educação Especial no CEI João Batista Nardi Neto e
alinhados aos Termos de Referência Técnica, Resolução Nº
01/2020, publicado do Diário Oficial, no dia 06/01/2020, nos comprometemos a assegurar que as mesmas
terão a garantia de:

  Assegurada a matrícula de forma igualitária;
 Disponibilidade e acompanhamento de 1 (um) professor (a) responsável com formação especializada na área de Educação Especial
em conjunto com o professor (a) regente da sala;
  Acessibilidade aos aspectos arquitetônicos da escola;
  Acompanhamento da criança, junto ao professor (a) na sala de aula e os demais espaços da escola;
  Encaminhamento da criança para as salas de recursos multifuncionais;
  Direito ao uso de materiais específicos adaptados, caso haja a necessidade ao processo educativo;
 
  No entanto, ainda para acentuarmos a importância da Educação Especial às nossas propostas com as
crianças, compete-nos aqui citá-la na perspectiva de uma Educação Inclusiva. Nesse sentido, Sassaki e
Mantoan, dialogam com aspectos incomuns, onde o verdadeiro objetivo de uma escola inclusiva deve ser a
de oportunizar a capacidades das crianças com necessidades especiais e suas diversidades, de se
desenvolverem. Os autores explicam que, cada criança possui um diferencial e potencial diverso. Assim, a
escola inclusiva passa a “olhar” e trabalhar com as crianças, através de suas individualidades, respeitando
seus limites, seus pontos de partida, mediando assim, numa educação que proponha o desenvolvimento,
segundo suas capacidades específicas.
 Competirá à professora de educação especial, juntamente com os demais monitores docentes e
comunidade escolar, trabalhar com as crianças público alvo da educação especial, acompanhando-as nas
salas de aula do Agrupamento a que pertence, dentro do planejamento feito para o grupo. Diante da
especificidade, comportamento e desenvolvimento das crianças, serão sugeridas adaptações no
planejamento da professora regente da sala. As atividades serão as mesmas desenvolvidas pelos demais,
porém os objetivos a serem alcançados pelas crianças poderão ser diferentes. Também, o professor
deverá envolver-se em todas as discussões coletivas inerentes ao cotidiano escolar, apontar e sugerir
recursos e adaptar materiais específicos quando necessários ao processo educacional da escola. Para que
haja intercâmbio de informações e trocas, a professora de educação especial realizará o acompanhamento
das crianças, nas entidades de atendimento especializado, a fim de que haja trocas de experiências,
informações necessárias quanto ao atendimento e acompanhamento das aprendizagens e
desenvolvimento de cada criança.
 Mediante aos assuntos abordados é que o trabalho do CEI João Batista Nardi Neto, estará pautado no
desenvolvimento de um trabalho integrado com a participação da equipe pedagógica da unidade educacional, as famílias
e a comunidade, visando à inclusão e o desenvolvimento da aprendizagem global do aluno com necessidades especiais. Resultando assim, no
“ponto de partida” da Educação especial, e assinalando o “ponto de chegada” à Educação inclusiva.
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Planejamento Específico

Disciplina: Educação Infantil

Professor: 911001408 - JOELMA DE JESUS GALVÃO

CEI NAVE MÃE JOÃO BATISTA NARDI NETO

PLANO DE ENSINO 2020

AG III – D

PROFESSORA: Joelma de Jesus Galvão

Caracterização da Turma

Este ano o agrupamento III D iniciou com 29 crianças de 03 e 05 anos e 11 meses de idade. Entre elas temos 22 (vinte e duas) crianças que já

eram matriculados desta escola no ano passado. Temos 19 (dezenove) crianças que moram nos bairros da região do Campo Belo e usam o

transporte escolar que, tem com uma monitora para auxilia-los durante a viagem. Três crianças moram no entorno da escola e outras 07

(sete) crianças que vieram remanejadas de outras duas escolas moram nos bairros Oziel, Jardim do Lago, Monte Cristo, Santa Cruz e Gleba, e

também usam o transporte escolar.

As crianças que já frequentavam a escola, reencontraram os amigos e professoras. Chegaram muito felizes por estarem retornando, já as

crianças que estavam chegando à escola pela primeira vez, sentiram-se um pouco inseguras, mas não houve choro, e aos poucos foram

fazendo amizades e relacionando com os novos coleguinhas e com professora.

Percebi que a Turma é composta por crianças questionadoras, exploradoras, que se expressam bem, participam e propõe atividades, gostam

de ser desafiadas. Sãos crianças que gostam de cantar, dançar, gostam de brincadeiras individuais e em grupo. Nos momentos de “contação”

de histórias, fazem interpretações diversas, identificam personagens e questionam fatos. Além disso, as crianças demonstram grande

autonomia, sendo poucas que precisam de auxílio durante a higienização ou para calçar o sapato.

Intenção de trabalho para 2020

A Educação Infantil tem como função ampliar o universo cultural da criança por meio de ações que lhes permitam descobrir o mundo,

conhecer-se, aprender a conviver, estabelecendo relações sociais, cognitivas de modo a conquistar sua autonomia. Criar, imaginar,

transformar e experimentar, são atividades importantes para o desenvolvimento das crianças.

O trabalho pedagógico acontecerá através da metodologia de projetos, e serão desenvolvidos de acordo com o interesse, a curiosidade e

necessidades da turma possibilitando assim as crianças construírem seu conhecimento de forma lúdica. O processo que permite a construção

de aprendizagem significativas pelas crianças requer uma intensa atividade por parte delas, estabelecendo relações entre novos conteúdos e
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os conhecimentos prévios, usando para isso os recursos de que dispõem e buscando novos meios de saberes. Esse processo possibilitará as

crianças a expressarem seus conhecimentos prévios, matizá-los, ampliá-los ou diferenciá-los em função de novas informações, capacitando-as

interiorizar e significar novas aprendizagens.

A intenção desse trabalho, é inserir as crianças no mundo do aprendizado, onde terão a oportunidade do desenvolvimento pessoal, e

intelectual, podendo conviver com o mundo de descobertas, e assim criando sua própria autonomia, tendo a oportunidade de escolha, através

do interesse das crianças, serão desenvolvidos projetos e atividades para seu desenvolvimento e aprendizado.

Principalmente porque “para se trabalhar com projetos, é essencial que desapareça o educador infantil proprietário único do saber e da

cultura, que olhe seu aluno como ‘lousa não preenchida ou mente vazia’ dos ensinamentos que transfere” (ANTUNES, 2012, p.17).

O Brincar

Entendendo o brincar como umas das atividades mais importantes da infância, onde através da brincadeira a criança compartilha significados,

troca experiências, cria, compreende regras e desenvolve a linguagem, faz-se necessário promover momentos prazerosos onde as atividades

de movimento significam muito mais do que mexer as partes do corpo ou se locomover no espaço. É necessário possibilitar as crianças a

expressar-se livremente, interagir e socializar com outras crianças e ampliar as possibilidades do uso de gestos e posturas corporais,

reconhecendo suas características físicas, aspecto fundamental para a construção da própria identidade.

Incentivar as crianças para que explore os espaços ao ar livre, como o parque, praça, grama, pátio, onde a natureza é protagonista, no qual o

corpo é vivido nas delicadezas dos sons, dos cheiros, dos olhares, dos gostos, ampliando os limites de descoberta pelas crianças. Realizar com

as crianças de forma lúdica, momento de brincar das antigas como brincadeiras de rua.

A brincadeira é livre e espontânea, onde a criança expressa sua vontade e prazer, assimilando o mundo e a sua maneira, sem compromisso

com a realidade. Ao imitar a brincadeira, nos contatos interativos, as crianças descobrem e criam regras, sequencia de acoes que compõem a

modalidade de brincar e não somente repete, mas também toma iniciativa, alterando suas sequências e podem recriar situações explorando

toda sua criatividade. O brincar e todo seu aspecto lúdico voltado para as crianças facilitam a aprendizagem e o desenvolvimento integral nos

aspectos físico, social, cultural, afetivo e cognitivo.

Hora do Conto – Mensal

A contação de história é um dos métodos mais utilizados dentro da educação infantil, e também um dos
mais necessários, já que é através das histórias lidas e contadas que a criança é capaz de impulsionar a
imaginação, se permitir, refletir e comunicar seus pensamentos aos outros.

As histórias narradas pelas crianças nos levam a diferentes enredos no qual podemos ler sobre todas as nuances do ser criança. Para a

criança, as histórias se tornam uma redenção ou solução para desassossegos e problemas. Assim, as histórias se tornam uma ferramenta que

torna a vida em nosso tempo mais fácil de se experimentar e experienciar.

A “Hora do Conto” será feita pela equipe e as crianças da sala, a apresentação será de escolha ao interesse que as crianças trouxerem,

podendo ser uma contação de história, teatro, musical, recital de poesia etc.

A apresentação acontecerá no pátio, para as crianças de toda a escola, como forma de interação, acontecendo sempre na segunda semana de

todo mês, as quartas-feiras, no período da manha às 09h00min e a tarde às 14h00min.
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Diversidades

Um dos principais aspectos a serem desenvolvidos ao longo dos trabalhos é o da cidadania que pressupõe
respeito às diferenças, sem intenção de acentuar as desigualdades, mas sim de respeitar as diversidades
entre os indivíduos.

Sendo assim, faz-se necessário abordar questões envolvendo inclusão, família, questões étnicas e
raciais e de identidade da turma por meio de ações lúdicas e de pesquisas. Relatar fatos importantes sobre
seu nascimento e desenvolvimento, a história dos seus familiares e da sua comunidade. Manifestar
interesse e respeito por diferentes culturas e modos de vida. Promover vivencias e brincadeiras pedagógicas que visam o

desenvolvimento de princípios éticos, valorização da autonomia, da responsabilidade, solidariedade, respeito ao próximo e as diferentes

culturas, identidades e singularidades. Sendo assim, promover atividades lúdicas sobre a diversidade étnico cultural, além de valores, respeito

ao próximo e as diferenças, identidade cultural, autoestima e a família em sua pluralidade.

Desta forma, as praticas pedagógicas aproximam e contribuem na formação e conscientização para uma comunidade solidaria.

Meio Ambiente

Não basta falar sobre as plantas, pintar árvores, escutar histórias e ver nos livros o que é necessário para preservar o meio ambiente. É

preciso aprender com as mãos e o corpo inteiro, em contato com a água, o sol e a chuva, as folhas, bichos e a terra, colocando nosso corpo

completo para sentir, perceber e apreender os sentidos da Natureza. Contemplar é uma ação que precisa ser valorizada, e as crianças

precisam desse contato com a natureza, com o ar livre.

Com a emergência da questão ambiental vivida atualmente, é essencial dar ênfase ao “Meio Ambiente”, partindo destes problemas

enfrentados, preservação da natureza, os cuidados com o meio ambiente, partindo do meio onde as crianças vivem, da sua casa, da escola, do

bairro onde moram, na perspectiva de atingir de forma geral os problemas enfrentados em todo país. O trabalho acontecerá de forma lúdica,

as crianças, comunidade escolar serão conscientizadas da importância da preservação e o uso sustentável para a preservação do meio

ambiente. Adotar hábitos de autocuidado relacionados a higiene, alimentação, conforto e aparência. Preservação do meio onde vivem,

cuidados e conscientização do desperdício de água e racionamento, preservação da natureza, da fauna e flora.

Tempos e espaços

Os tempos e espaços são pensados de acordo com a necessidade que se dá de organização dentro do ambiente educacional para a realização

das atividades pedagógicas propostas. Porem a proposta de espaços organizados será viva e fluida, proporcionando as crianças saberes

múltiplos e constante movimento. Ao explorarem os espaços disponíveis na escola, intenciona-se a socialização com seus pares, a brincadeira

criativa trazida por elas, a intencional trazida por nós educadoras e entre tantas outras formas lúdicas e imaginativas que o mundo infantil

pode caber. Rompendo ainda a ordem cronológica que se dá nestes espaços, a ampliação/modificação do tempo pode ainda ser feita com as

“transformação” que compõem o dia. Isso partirá do olhar sensível, da escuta e busca por entender o que as crianças necessitam e trazem a

nós, seja através da fala, gestos e expressividade.

Avaliação e observação
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O processo de avaliação acontecerá de forma contínua, com observações diárias das crianças, sendo registradas em cadernos, relatórios

individuais do desenvolvimento das crianças, folhas de atividades, fotografias, portfólio (que é mostrado para as famílias) para acompanhar o

desenvolvimento do processo de aprendizagem de cada criança.
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Professor: SEM PROFESSOR ALOCADO

Reconhecendo que as escolas necessitam realizar uma abertura para a diversidade com as
crianças , nas propostas de acolher, respeitar, e acima de tudo, valorizá-la como elemento
fundamental na constituição de uma sociedade democrática e justa, pressupomos que tal escola
busque caminhos para se reorganizar de forma a atender todos as crianças, inclusive as que
possuem necessidades especiais.
 Nesta perspectiva, cabe ressaltar que o CEI João Batista Nardi Neto, em consonância com as
Diretrizes Curriculares da Rede Municipal de Campinas (RMEC), apresentará uma proposta de
trabalho, que caminhe junto aos documentos que referendam às Políticas Públicas, as quais
asseguram os direitos às diversidades. E,
através das Diretrizes do Município de Campinas (2013, p. 22), podemos verificar que as
mesmas: (...) trazem a perspectiva da diversidade, propondo que ações inclusivas sejam
privilegiadas e efetivadas nas práticas de escuta dos bebês, das crianças pequenas, e também
entre os adultos nas diferenças étnicas, de gênero, religião, crença, deficiência, língua, opinião
política, origem nacional, filiação, entre outros”.
 Entendemos que a Educação Inclusiva deve ser vista como um processo integral e social, onde
todas as crianças construam o conhecimento de acordo com suas
especificidades, sejam respeitadas e não sejam impedidas ao brincar pelas suas limitações,
possibilitando a todas conviverem com as diferenças de maneira mais harmoniosa. Uma escola
Inclusiva que valoriza todas as crianças, respeitando suas particularidades e garantindo que
seus direitos.

Assim, segundo a Política Nacional Da Educação Especial, na perspectiva da Educação
Inclusiva, onde cita que:
 

 “O movimento mundial pela inclusão é uma ação política, cultural, social e pedagógica, desencadeada em defesa do direito de todos os alunos de estarem juntos, aprendendo e

participando, sem nenhum tipo de discriminação. A educação inclusiva constitui um paradigma educacional fundamentado na concepção de direitos humanos, que conjuga igualdade e diferença

como valores indissociáveis, e que avança em relação à ideia de equidade formal ao contextualizar as circunstâncias históricas da produção da exclusão dentro e fora da

escola” (BRASÍLIA, 2008).

 
À frente a essas concepções, o objetivo desta proposta é também apresentar um plano de trabalho a ser
realizado com as crianças público alvo da Educação Especial no CEI João Batista Nardi Neto, as quais
caminharão em consonância aos termos legais das políticas públicas, sejam elas nacionais e/ou municipais.
Nesta direção e comprometendo-nos a um atendimento de qualidade, cabe aqui, virmos a considerar o
documento, (MEC/SECADI, 2008, p.10): 

 A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva tem como objetivo o acesso, a participação e a aprendizagem dos estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento

e altas habilidades/superdotação nas escolas regulares, orientando os sistemas de ensino para promover respostas às necessidades educacionais, garantindo: 

                                                                                                                                                                                           Transversalidade da educação especial desde a educação infantil até a educação superior;

 Atendimento educacional especializado;

 Continuidade da escolarização nos níveis mais elevados do ensino;

 Formação de professores para o atendimento educacional especializado e demais profissionais da educação para a i n c l u s ã o  escolar;

 Participação da família e da comunidade;

 Acessibilidade urbanística, arquitetônica, nos mobiliários e equipamentos, nos transportes, na comunicação e informação; e

 Articulação intersetorial na implementação das políticas públicas. 
 
 Diante o trabalho com as crianças público alvo da Educação Especial no CEI João Batista Nardi Neto e
alinhados aos Termos de Referência Técnica, Resolução Nº
01/2020, publicado do Diário Oficial, no dia 06/01/2020, nos comprometemos a assegurar que as mesmas
terão a garantia de:

  Assegurada a matrícula de forma igualitária;
 Disponibilidade e acompanhamento de 1 (um) professor (a) responsável com formação especializada na área de Educação Especial
em conjunto com o professor (a) regente da sala;
  Acessibilidade aos aspectos arquitetônicos da escola;
  Acompanhamento da criança, junto ao professor (a) na sala de aula e os demais espaços da escola;
  Encaminhamento da criança para as salas de recursos multifuncionais;
  Direito ao uso de materiais específicos adaptados, caso haja a necessidade ao processo educativo;
 
  No entanto, ainda para acentuarmos a importância da Educação Especial às nossas propostas com as
crianças, compete-nos aqui citá-la na perspectiva de uma Educação Inclusiva. Nesse sentido, Sassaki e
Mantoan, dialogam com aspectos incomuns, onde o verdadeiro objetivo de uma escola inclusiva deve ser a
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de oportunizar a capacidades das crianças com necessidades especiais e suas diversidades, de se
desenvolverem. Os autores explicam que, cada criança possui um diferencial e potencial diverso. Assim, a
escola inclusiva passa a “olhar” e trabalhar com as crianças, através de suas individualidades, respeitando
seus limites, seus pontos de partida, mediando assim, numa educação que proponha o desenvolvimento,
segundo suas capacidades específicas.
 Competirá à professora de educação especial, juntamente com os demais monitores docentes e
comunidade escolar, trabalhar com as crianças público alvo da educação especial, acompanhando-as nas
salas de aula do Agrupamento a que pertence, dentro do planejamento feito para o grupo. Diante da
especificidade, comportamento e desenvolvimento das crianças, serão sugeridas adaptações no
planejamento da professora regente da sala. As atividades serão as mesmas desenvolvidas pelos demais,
porém os objetivos a serem alcançados pelas crianças poderão ser diferentes. Também, o professor
deverá envolver-se em todas as discussões coletivas inerentes ao cotidiano escolar, apontar e sugerir
recursos e adaptar materiais específicos quando necessários ao processo educacional da escola. Para que
haja intercâmbio de informações e trocas, a professora de educação especial realizará o acompanhamento
das crianças, nas entidades de atendimento especializado, a fim de que haja trocas de experiências,
informações necessárias quanto ao atendimento e acompanhamento das aprendizagens e
desenvolvimento de cada criança.
 Mediante aos assuntos abordados é que o trabalho do CEI João Batista Nardi Neto, estará pautado no
desenvolvimento de um trabalho integrado com a participação da equipe pedagógica da unidade educacional, as famílias
e a comunidade, visando à inclusão e o desenvolvimento da aprendizagem global do aluno com necessidades especiais. Resultando assim, no
“ponto de partida” da Educação especial, e assinalando o “ponto de chegada” à Educação inclusiva.
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CEI NAVE MÃE JOÃO BATISTA NARDI NETO

PLANO DE ENSINO 2020

AGIII E – TARDE

PROFESSORA: DAYANA KAROLINA GASPAR MENDES.

Caracterização da turma

Na turma do AGIII E, iniciamos o ano com 31 crianças, nascidas entre 01/04/2014 e 31/03/2016. No
acolhimento inicial desta turma houve alguns choros, pois algumas crianças nunca tinham frequentado o
ambiente escolar. Com estratégias de acolhimento e afeto, com o passar dos dias o choro ficou para trás e
logo as crianças se mostraram independentes e confiantes.

As crianças do agrupamento III E, tem uma dose de energia e entusiasmo extra, são muito ativas e
curiosas, adoram brincar, cantar e dançar e se sentem bem por estarem num ambiente acolhedor. O
vínculo é para a criança uma fonte continua de significações, por isso estabelecer um clima de segurança,
afetividade, incentivos, elogios e limites de forma sincera e clara, aumenta a interação entre professor e o
aluno. O grupo recebido neste ano de 2020, é bastante heterogêneo, com experiências diversas, que
contribuem para a realização de um trabalho enriquecedor através de saberes e realidades diferentes.

Recebemos 8 crianças que moram em bairros próximos como: Parque Oziel, Gleba e Jardim do lago I e II, e
23 crianças que residem na região do Jardim Campo Belo, Jardim Marisa, Jardim Fernanda, Cidade Singer e
outros. A maioria das crianças deste agrupamento utiliza o transporte escolar fornecido pela SME de
Campinas.

As estratégias utilizadas para o agrupamento neste ano, levam em consideração promover e ampliar a
autonomia, as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de participação e cooperação, estimulando
o lógico, o imaginário, as linguagens e formas de expressão, desejos e sentimentos sobre suas vivências e
experiências por meio da linguagem oral e escrita (escrita espontânea), através de desenhos e outras
formas de expressões. Associamos essas combinações com o brincar que é o maior instrumento de ensino
e aprendizagem.

Intenção de trabalho para 2020.

Considerando a proposta pedagógica da AME, baseada na Sociologia da Infância, o trabalho pautado na
pedagogia de projeto visa dar sentido as aprendizagens, considerando a criança como protagonista e
proporcionando atividades pertinentes que vão ao encontro, desejos, curiosidades e preferências das
crianças. A pedagogia de projetos vê a criança como um ser capaz, competente com um imenso potencial
e desejo de crescer. Alguém que se interessa pensa, duvida, procura soluções, tenta outra vez, que
compreende o mundo e sua volta dele participa, alguém aberto ao novo diferente. O trabalho com projetos
permite dar o protagonismo a criança, onde elas possam criar aprendizagens significativas, produzindo
assim novos conhecimentos ao levantar hipóteses e consultar fontes para buscar respostas as suas
curiosidades e indagações.
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O trabalho que pretendo desenvolver com/junto a turma envolve exploração da escuta, fala, pensamento e
o imaginário através de atividades/vivencias que contemplem a manifestações de ideias, desejos e
sentimentos, por meio da linguagem oral e escrita (escrita espontânea), de fotos, desenhos e outras
formas de expressão: brincadeiras coletivas e individuais, brincadeiras cantadas, poemas e canções,
criando rimas, aliterações e ritmos; Recontar histórias ouvidas e planejar coletivamente roteiros de
encenações, Produzir suas próprias histórias orais e escritas ou através de desenhos e gravuras. Explorar
diferentes gêneros textuais como: parlendas, contos, fábulas, histórias e lendas nas quais as crianças
possam desenvolver imaginação. Oportunizar brincadeiras de escrever palavras como; bingos de letras e
números, adivinhações e trava -língua. Deixar as crianças inventarem palavras usando letras e números. É
assim que ela começa a observar o mundo letrado ao seu redor. Promover brincadeiras coletivas com
caixa surpresa, onde todos contam um pouquinho da história, trabalhar com Ilustrações das histórias
conte, reconte e interprete estimulando as vivências narrativas de apreciações e interações individuais e
coletivas. Incentivar as realizações de expressão dramática, musical e plástica utilizando diferentes
abordagens para promover a compreensão das crianças. Estimular brincadeiras com o corpo, com formas
diversificadas através da dança, teatro, jogos, brincadeiras, mímicas, músicas entre outras atividades
artísticas.

Incentivar o brincar

O brincar é uma atividade humana criadora, na qual imaginação, fantasia e realidade interagem na
produção de novas possibilidades de interpretação, de expressão e de ação pelas crianças, assim como de
novas formas de construir relações sociais com outros sujeitos, crianças e adultos. O brincar proporciona
vários aspectos de aprendizagem onde as crianças elaboram situações, fazem planejamentos, se
organizam, negociam de papéis, montam regras, ações, apresentam ou/e mudam significados e resolvem
conflitos.

Nas brincadeiras de faz de conta, é interessante observar a maneira como as crianças imitam os jeitos das
personagens, no andar, no falar, na entonação, nos gestos. Por meio das brincadeiras, o brincar livre e
espontâneo, promove o processo de aprendizagem das crianças, a fim de facilitar a construção da
autonomia e criatividade. E dessa forma desenvolver-se integralmente, abrangendo os âmbitos sociais,
afetivos, culturais, cognitivo, emocionais e físico. Através do brincar a criança se comunica com o mundo e
consigo mesma, por isso uma das melhores formas de acompanhar e incentivar o processo de
aprendizagem é proporcionar um ambiente exploratório e cheio de novidades, promovendo brincadeiras
que envolvam o corpo, gestos e movimentos.

“Hora do Conto” – Projeto Mensal

Como estratégia de ensino, a ideia é transformar o aprendizado em ludicidade e movimento. A hora do conto será feita pela equipe de sala

junto/com as crianças da escola como forma de interação, socialização entre criança-criança/adulto. Com conteúdos trabalhados dentro de

sala que se extravasam para os espaços e se comunicam com os interesses trazidos pelas crianças.

A “Hora do Conto” acontece toda quarta-feira, com apresentações preparadas pelas turmas (de acordo com o cronograma) que envolvem

músicas, dança e/ou dramatizações de histórias.
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O Respeito as Diversidades

Para promover e incentivar o respeito as diversidades e diferenças, realizaremos ações que contemple a
construção da identidade, o (re)conhecimento de si e do outro, respeito a cultura de cada criança, a
comunicação de suas ideias e sentimentos. Incentivando que as crianças percebam e identifiquem suas
diferenças e semelhanças, valorizando a autoestima e contribuindo para o convívio social respeitoso.

Para que a criança desenvolva a construção de sua identidade pessoal de maneira positiva, que conheça e
respeite diferentes modos de vida e que possa se expressar e desenvolver sua oralidade, é importante
fornecer recursos lúdicos, construindo junto/com as crianças vivencias prazerosas, enriquecedoras,
desafiadoras a fim de que as crianças fortaleça sua autoestima, e identifique seus sentimentos e emoções,
perceber-se a si, o outro e respeitar as particularidades de cada indivíduo.

Natureza e Meio Ambiente

Através do contato com a diversidade de materiais que a natureza oferece, surgem as brincadeiras e
atividades com água, terra e elementos encontrados como galhos, sementes, pedras, plantas, areia entre
outros. Explorar atividades que promovam a estimulação sensorial (cheiros, texturas, cores, iluminação).
Utilizar pincel com folhas secas, quadro sensorial, colagem de folhas e desenho com pedras. Através das
histórias e livros relacionados ao tema, despertar nas crianças valores e ideias de preservação da natureza
e senso de responsabilidade para com as gerações futuras. Sensibilizar de forma lúdica sobre o uso
sustentável dos recursos naturais através de suas próprias ações e incentivar a utilização de materiais
reciclados, estimulando a construção de jogos e brinquedos. Explorar atividades relacionada ao meio
ambiente; como a importância da água e seu uso correto, conhecer as causas da poluição da água,
reconhecer a importância da água na nossa vida e suas diversas utilidades, reconhecer a ação do homem
na transformação do meio ambiente, principalmente no que diz respeito à poluição e ao desperdício de
água.

Avaliação e registros.

Avaliação acontecerá de forma contínua através das observações diárias das crianças e os registros serão
através de fotos, construção de portfólios, vídeos, relatórios individuais trimestrais, anotações diárias,
planejamento mensal, semanário e diário de classe.
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E

Planejamento Específico

Disciplina: Educação Especial

Professor: SEM PROFESSOR ALOCADO

Reconhecendo que as escolas necessitam realizar uma abertura para a diversidade com as
crianças , nas propostas de acolher, respeitar, e acima de tudo, valorizá-la como elemento
fundamental na constituição de uma sociedade democrática e justa, pressupomos que tal escola
busque caminhos para se reorganizar de forma a atender todos as crianças, inclusive as que
possuem necessidades especiais.
 Nesta perspectiva, cabe ressaltar que o CEI João Batista Nardi Neto, em consonância com as
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Diretrizes Curriculares da Rede Municipal de Campinas (RMEC), apresentará uma proposta de
trabalho, que caminhe junto aos documentos que referendam às Políticas Públicas, as quais
asseguram os direitos às diversidades. E,
através das Diretrizes do Município de Campinas (2013, p. 22), podemos verificar que as
mesmas: (...) trazem a perspectiva da diversidade, propondo que ações inclusivas sejam
privilegiadas e efetivadas nas práticas de escuta dos bebês, das crianças pequenas, e também
entre os adultos nas diferenças étnicas, de gênero, religião, crença, deficiência, língua, opinião
política, origem nacional, filiação, entre outros”.
 Entendemos que a Educação Inclusiva deve ser vista como um processo integral e social, onde
todas as crianças construam o conhecimento de acordo com suas
especificidades, sejam respeitadas e não sejam impedidas ao brincar pelas suas limitações,
possibilitando a todas conviverem com as diferenças de maneira mais harmoniosa. Uma escola
Inclusiva que valoriza todas as crianças, respeitando suas particularidades e garantindo que
seus direitos.

Assim, segundo a Política Nacional Da Educação Especial, na perspectiva da Educação
Inclusiva, onde cita que:
 

 “O movimento mundial pela inclusão é uma ação política, cultural, social e pedagógica, desencadeada em defesa do direito de todos os alunos de estarem juntos, aprendendo e

participando, sem nenhum tipo de discriminação. A educação inclusiva constitui um paradigma educacional fundamentado na concepção de direitos humanos, que conjuga igualdade e diferença

como valores indissociáveis, e que avança em relação à ideia de equidade formal ao contextualizar as circunstâncias históricas da produção da exclusão dentro e fora da

escola” (BRASÍLIA, 2008).

 
À frente a essas concepções, o objetivo desta proposta é também apresentar um plano de trabalho a ser
realizado com as crianças público alvo da Educação Especial no CEI João Batista Nardi Neto, as quais
caminharão em consonância aos termos legais das políticas públicas, sejam elas nacionais e/ou municipais.
Nesta direção e comprometendo-nos a um atendimento de qualidade, cabe aqui, virmos a considerar o
documento, (MEC/SECADI, 2008, p.10): 

 A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva tem como objetivo o acesso, a participação e a aprendizagem dos estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento

e altas habilidades/superdotação nas escolas regulares, orientando os sistemas de ensino para promover respostas às necessidades educacionais, garantindo: 

                                                                                                                                                                                           Transversalidade da educação especial desde a educação infantil até a educação superior;

 Atendimento educacional especializado;

 Continuidade da escolarização nos níveis mais elevados do ensino;

 Formação de professores para o atendimento educacional especializado e demais profissionais da educação para a i n c l u s ã o  escolar;

 Participação da família e da comunidade;

 Acessibilidade urbanística, arquitetônica, nos mobiliários e equipamentos, nos transportes, na comunicação e informação; e

 Articulação intersetorial na implementação das políticas públicas. 
 
 Diante o trabalho com as crianças público alvo da Educação Especial no CEI João Batista Nardi Neto e
alinhados aos Termos de Referência Técnica, Resolução Nº
01/2020, publicado do Diário Oficial, no dia 06/01/2020, nos comprometemos a assegurar que as mesmas
terão a garantia de:

  Assegurada a matrícula de forma igualitária;
 Disponibilidade e acompanhamento de 1 (um) professor (a) responsável com formação especializada na área de Educação Especial
em conjunto com o professor (a) regente da sala;
  Acessibilidade aos aspectos arquitetônicos da escola;
  Acompanhamento da criança, junto ao professor (a) na sala de aula e os demais espaços da escola;
  Encaminhamento da criança para as salas de recursos multifuncionais;
  Direito ao uso de materiais específicos adaptados, caso haja a necessidade ao processo educativo;
 
  No entanto, ainda para acentuarmos a importância da Educação Especial às nossas propostas com as
crianças, compete-nos aqui citá-la na perspectiva de uma Educação Inclusiva. Nesse sentido, Sassaki e
Mantoan, dialogam com aspectos incomuns, onde o verdadeiro objetivo de uma escola inclusiva deve ser a
de oportunizar a capacidades das crianças com necessidades especiais e suas diversidades, de se
desenvolverem. Os autores explicam que, cada criança possui um diferencial e potencial diverso. Assim, a
escola inclusiva passa a “olhar” e trabalhar com as crianças, através de suas individualidades, respeitando
seus limites, seus pontos de partida, mediando assim, numa educação que proponha o desenvolvimento,
segundo suas capacidades específicas.
 Competirá à professora de educação especial, juntamente com os demais monitores docentes e
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comunidade escolar, trabalhar com as crianças público alvo da educação especial, acompanhando-as nas
salas de aula do Agrupamento a que pertence, dentro do planejamento feito para o grupo. Diante da
especificidade, comportamento e desenvolvimento das crianças, serão sugeridas adaptações no
planejamento da professora regente da sala. As atividades serão as mesmas desenvolvidas pelos demais,
porém os objetivos a serem alcançados pelas crianças poderão ser diferentes. Também, o professor
deverá envolver-se em todas as discussões coletivas inerentes ao cotidiano escolar, apontar e sugerir
recursos e adaptar materiais específicos quando necessários ao processo educacional da escola. Para que
haja intercâmbio de informações e trocas, a professora de educação especial realizará o acompanhamento
das crianças, nas entidades de atendimento especializado, a fim de que haja trocas de experiências,
informações necessárias quanto ao atendimento e acompanhamento das aprendizagens e
desenvolvimento de cada criança.
 Mediante aos assuntos abordados é que o trabalho do CEI João Batista Nardi Neto, estará pautado no
desenvolvimento de um trabalho integrado com a participação da equipe pedagógica da unidade educacional, as famílias
e a comunidade, visando à inclusão e o desenvolvimento da aprendizagem global do aluno com necessidades especiais. Resultando assim, no
“ponto de partida” da Educação especial, e assinalando o “ponto de chegada” à Educação inclusiva.
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PLANO DE ENSINO 2020

AG.III F – Tarde

Professora Daniele Aparecida da Silva Santos

Auxiliar – Marines Barbosa

Auxiliar – Nayara Aparecida Celuce da Cruz

Caracterização da turma

O agrupamento III F (tarde), é uma turma que se iniciou com 30 (trinta) crianças (chegaremos a 32), nascidas de 06/04/2014 a 31/01/2016,

sendo 18 meninas e 12 meninos de 3 á 5 anos e 11 meses de idade, onde 11 crianças já participaram do convívio escolar no ano de 2019,

quatorze transferidas de outra unidade escolar e sete novos cadastros no ano de 2020. Nossos atendidos residem na Gleba, Oziel, Jardim do

Lago e bairros da região do Campo Belo, que ficam afastados das imediações de nossa unidade escolar, por isto elas utilizam de transporte

escolar fornecido pela SME.

A turma neste ano de 2020, é bastante heterogênea, tornando assim as experiências diversas, e assim contribuindo para a realização de um

trabalho diferenciado dentro da realidade de cada um.

O período de adaptação ocorreu de forma tranquila, podendo ser observado que se trata de uma turma tranquila e com muitas peculiaridades.

Durante este período tivemos alguns momentos de choro, alguns por ser sua primeira experiência escolar e por nunca terem ficado longe dos

pais ou responsáveis por um longo período, porém logo foram se entrosando e com isto os choros foram cessando e os laços de amizade

passaram a ser construídos.

Pelas informações já adquiridas previamente da turma, buscaremos estratégias que levarão em consideração: promover e ampliar a

autonomia, interação, o lógico, o imaginário, linguagens e formas de expressão, suas experiências e seu conhecimento de mundo.

Intenções de trabalho para 2020

Considerando a proposta educativa da AME, que é baseada nos estudos e propostas da Sociologia da Infância, e que tem como eixo norteador

“a criança produtora de cultura”, a nossa proposta se baseia na pedagogia de projetos.

Assim, compartilhando gostos e saberes, construiremos a identidade do nosso grupo. Atitudes como ceder, ouvir, esperar, compartilhar e

cuidar estarão presentes em nossa rotina. Poder exercitar e conciliar os desejos pessoais com as propostas coletivas como forma de promover

um encontro significativo entre todos é um dos nossos principais objetivos para o decorrer deste ano.

As diretrizes curriculares Nacionais para a educação infantil (BRASIL, 2009) preveem que as propostas pedagógicas para a Educação infantil

sejam organizadas respeitando os princípios éticos, políticos e estéticos.

Os projetos envolverão diversas linguagens, onde as atividades serão articuladas com o intuito de possibilitar a organização e a

ressignificação de espaços e tempos na qual a criança está inserida, além de observar as dicas dadas pelas crianças, e ainda colocar á

disposição diversidades de materiais, enriquecendo suas vivencias e interações nas atividades permitindo que elas possam criar. Promovendo

assim um ambiente cheio de estímulos oportunizando assim momentos únicos de interações individuais e coletivas.
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Brincar e suas interações

Ao brincar as crianças exploram sua identidade e personalidade, pois é brincado que eles adquirem conhecimento sobre suas próprias forças e

habilidades, mas também sobre suas limitações, habilidades sociais e linguagem, além de adquirir a cooperação com os outros, ouvir e

negociar regras.

Oferecer o brincar de diversas formas, em diferentes espaços e tempos, com diferentes parceiros (crianças e adultos), de forma a ampliar e

diversificar suas possibilidades de acesso a produções culturais. A participação e as transformações introduzidas pelas crianças nas

brincadeiras devem ser valorizadas, tendo em vista o estímulo ao desenvolvimento de seus conhecimentos, sua imaginação, criatividade,

experiências emocionais, corporais, sensoriais, expressivas, cognitivas, sociais e relacionais.

Por isto vemos o brincar como forma principal com que as crianças se relacionam com o mundo, onde a experiência da brincadeira permitirá

que o educando assuma papeis, atribua significados, levante hipóteses e resolva conflitos através da reflexão sobre o meio no qual ela faz

parte, pois será usando de sua imaginação, fantasia e criatividade, que possibilitará com que a criança usufrua de cada tipo de brincadeira

criando estratégias que sejam capazes de enriquecer suas experiências lúdicas.

Diversidades

A proposta dentro da diversidade é flexível já que o tema é amplo e nos permite conhecer a criança no seu todo, sendo ela transmissora de

cultura e construtora de um conhecimento que não está pronto e acabado, mas que é dinâmico e está em permanente evolução e

enriquecimento pelas ações e interações cotidianas.

Organizar um currículo para a creche exige comprometer-se com a criança como um “sujeito histórico e de direitos que, nas interações,

relações e práticas cotidianas que vivência, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa,

experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura” (BRASIL. DCNEI, 2009).

Cada crianças tem a sua identidade, vivem em famílias distintas, provem de comunidades étnicas e ambiente culturais diversos. Para a

construção e entendimento da identidade, exploraremos atividades que valorizem as singularidades de cada indivíduo.

Dessa forma trabalharemos com as crianças, mostrando a importância da aceitação ao diferente, o pensar e respeitar o outro e a si

próprio. Objetiva-se ainda trabalhar com as crianças, diferentes culturas, principalmente a valorização de sua própria, trabalhar as etnias, as

semelhanças e diferenças, identidade cultural, família, autoestima, convivência no cotidiano com e em sociedade. Trabalhar regras de

convivência, construir valores morais e sociais, solidariedade, gentileza, honestidade, respeitando as diferenças, o outro e a si mesmo no

mundo que nos rodeia, de forma que possam levar o conhecimento adquirido para seus familiares, e para suas vidas.

Hora do conto

A contação de história é um dos métodos mais básicos dentro da educação infantil, porém é um dos mais necessários, já que é através das

histórias lidas e contadas na sala de referência da criança que é capaz de impulsionar a imaginação e permitir que as crianças reflitam e

comuniquem seus pensamentos aos outros.

Assim utilizaremos como estratégia de ensino, transformar o aprendizado em ludicidade e movimento. A hora do conto será feita pela equipe

de sala para as crianças da escola como forma de interação, socialização entre crianças-crianças/adultos. Com conteúdos trabalhados dentro

de sala que se extravasam para os espaços e se comunicam com os interesses trazidos pelas crianças. Este projeto acontecerá toda quarta-
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feira do mês, apresentado por um agrupamento.

As relações com a natureza

O contato com a natureza é essencial para as crianças, pois uma boa nutrição é seu espaço de exploração, portanto, é importante reverter a

tendência para uma infância cada vez mais verde, já que as crianças têm o direito de experimentar a natureza com todos os seus sentidos,

realizando movimentos ao ar livre e brincando com materiais naturais auto-coletados por eles..

Na sala de referencia as crianças iniciarão explorando áreas quase naturais, explorando flora e fauna, conhecendo os quatro elementos,

experimentando conscientemente as estações do ano e analisando nossos meios de subsistência.

As crianças devem experimentar a natureza com todos os seus sentidos, porque a maioria das coisas é nova e, portanto, interessante para

elas.

Como eles estão mais perto do chão, eles também vêem mais coisas pequenas (por exemplo, besouros, aranhas, vermes e caracóis, ervas e

fungos. Experiências elementares da natureza são, portanto, possíveis, mesmo em uma pequena área com a da nossa escola, onde a natureza

diferente do solo é percebida quando rastejando ou sentindo; em um pequeno pedaço de prado, muitas plantas e insetos diferentes são

descobertos; as flores as mais pequenas (por exemplo de musgos) são consideradas; Pedras são comparadas umas com as outras; a força do

vento é sentida no rosto; Tipos de nuvens e estruturas são distintas deitado na parte de trás; Animais de fazenda são observados no pasto e

pássaros no campo e a posição do sol.

As crianças precisam de muito tempo para vivenciar as experiências com natureza, além disso, concentrados ou sozinhos em um pequeno

grupo podem ser observados e pesquisados, por isso, é será necessário que as crianças possam se espalhar por uma área natural

gerenciável. 

Para expandir as percepções sensoriais das crianças, será levando binóculos e lupas, criando um caminho descalço em alguns ambientes da

escola, deixando as crianças ficarem em silêncio por alguns minutos com os olhos fechados, e então relatar o que ouviram, além de

proporcionar momentos, onde os pássaros possam ser observados.

Avaliação e registro

A avaliação será constante, com o intuito de detectar os avanços de cada criança, respeitando sua individualidade e ritmo, analisando os

resultados e procurando novas formas de ensinar levando a criança á superar os desafios do dia a dia.

Por isso, é essencial que o professor atue como observador do cotidiano, para planejar intervenções que levem em conta as orientações

nacionais e as necessidades de cada criança. 

Essa observação do dia a dia também envolve a organização do espaço e o fornecimento de materiais que possibilitem novas aprendizagens. 

Outro instrumento importante para avaliar a evolução das crianças são as próprias produções que elas realizam e os registros realizados pelo

educador, sejam eles escritos, fotográficos ou audiovisuais no decorrer do ano.

A avaliação acontecerá mediante acompanhamento e registro feito tanto pelas crianças como pelo professor, sem o objetivo de promoção ou

comparação.
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Professor: SEM PROFESSOR ALOCADO

Reconhecendo que as escolas necessitam realizar uma abertura para a diversidade com as
crianças , nas propostas de acolher, respeitar, e acima de tudo, valorizá-la como elemento
fundamental na constituição de uma sociedade democrática e justa, pressupomos que tal escola
busque caminhos para se reorganizar de forma a atender todos as crianças, inclusive as que
possuem necessidades especiais.
 Nesta perspectiva, cabe ressaltar que o CEI João Batista Nardi Neto, em consonância com as
Diretrizes Curriculares da Rede Municipal de Campinas (RMEC), apresentará uma proposta de
trabalho, que caminhe junto aos documentos que referendam às Políticas Públicas, as quais
asseguram os direitos às diversidades. E,
através das Diretrizes do Município de Campinas (2013, p. 22), podemos verificar que as
mesmas: (...) trazem a perspectiva da diversidade, propondo que ações inclusivas sejam
privilegiadas e efetivadas nas práticas de escuta dos bebês, das crianças pequenas, e também
entre os adultos nas diferenças étnicas, de gênero, religião, crença, deficiência, língua, opinião
política, origem nacional, filiação, entre outros”.
 Entendemos que a Educação Inclusiva deve ser vista como um processo integral e social, onde
todas as crianças construam o conhecimento de acordo com suas
especificidades, sejam respeitadas e não sejam impedidas ao brincar pelas suas limitações,
possibilitando a todas conviverem com as diferenças de maneira mais harmoniosa. Uma escola
Inclusiva que valoriza todas as crianças, respeitando suas particularidades e garantindo que
seus direitos.

Assim, segundo a Política Nacional Da Educação Especial, na perspectiva da Educação
Inclusiva, onde cita que:
 

 “O movimento mundial pela inclusão é uma ação política, cultural, social e pedagógica, desencadeada em defesa do direito de todos os alunos de estarem juntos, aprendendo e

participando, sem nenhum tipo de discriminação. A educação inclusiva constitui um paradigma educacional fundamentado na concepção de direitos humanos, que conjuga igualdade e diferença

como valores indissociáveis, e que avança em relação à ideia de equidade formal ao contextualizar as circunstâncias históricas da produção da exclusão dentro e fora da

escola” (BRASÍLIA, 2008).

 
À frente a essas concepções, o objetivo desta proposta é também apresentar um plano de trabalho a ser
realizado com as crianças público alvo da Educação Especial no CEI João Batista Nardi Neto, as quais
caminharão em consonância aos termos legais das políticas públicas, sejam elas nacionais e/ou municipais.
Nesta direção e comprometendo-nos a um atendimento de qualidade, cabe aqui, virmos a considerar o
documento, (MEC/SECADI, 2008, p.10): 

 A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva tem como objetivo o acesso, a participação e a aprendizagem dos estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento

e altas habilidades/superdotação nas escolas regulares, orientando os sistemas de ensino para promover respostas às necessidades educacionais, garantindo: 

                                                                                                                                                                                           Transversalidade da educação especial desde a educação infantil até a educação superior;

 Atendimento educacional especializado;

 Continuidade da escolarização nos níveis mais elevados do ensino;

 Formação de professores para o atendimento educacional especializado e demais profissionais da educação para a i n c l u s ã o  escolar;

 Participação da família e da comunidade;

 Acessibilidade urbanística, arquitetônica, nos mobiliários e equipamentos, nos transportes, na comunicação e informação; e

 Articulação intersetorial na implementação das políticas públicas. 
 
 Diante o trabalho com as crianças público alvo da Educação Especial no CEI João Batista Nardi Neto e
alinhados aos Termos de Referência Técnica, Resolução Nº
01/2020, publicado do Diário Oficial, no dia 06/01/2020, nos comprometemos a assegurar que as mesmas
terão a garantia de:

  Assegurada a matrícula de forma igualitária;
 Disponibilidade e acompanhamento de 1 (um) professor (a) responsável com formação especializada na área de Educação Especial
em conjunto com o professor (a) regente da sala;
  Acessibilidade aos aspectos arquitetônicos da escola;
  Acompanhamento da criança, junto ao professor (a) na sala de aula e os demais espaços da escola;
  Encaminhamento da criança para as salas de recursos multifuncionais;
  Direito ao uso de materiais específicos adaptados, caso haja a necessidade ao processo educativo;
 
  No entanto, ainda para acentuarmos a importância da Educação Especial às nossas propostas com as
crianças, compete-nos aqui citá-la na perspectiva de uma Educação Inclusiva. Nesse sentido, Sassaki e
Mantoan, dialogam com aspectos incomuns, onde o verdadeiro objetivo de uma escola inclusiva deve ser a
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de oportunizar a capacidades das crianças com necessidades especiais e suas diversidades, de se
desenvolverem. Os autores explicam que, cada criança possui um diferencial e potencial diverso. Assim, a
escola inclusiva passa a “olhar” e trabalhar com as crianças, através de suas individualidades, respeitando
seus limites, seus pontos de partida, mediando assim, numa educação que proponha o desenvolvimento,
segundo suas capacidades específicas.
 Competirá à professora de educação especial, juntamente com os demais monitores docentes e
comunidade escolar, trabalhar com as crianças público alvo da educação especial, acompanhando-as nas
salas de aula do Agrupamento a que pertence, dentro do planejamento feito para o grupo. Diante da
especificidade, comportamento e desenvolvimento das crianças, serão sugeridas adaptações no
planejamento da professora regente da sala. As atividades serão as mesmas desenvolvidas pelos demais,
porém os objetivos a serem alcançados pelas crianças poderão ser diferentes. Também, o professor
deverá envolver-se em todas as discussões coletivas inerentes ao cotidiano escolar, apontar e sugerir
recursos e adaptar materiais específicos quando necessários ao processo educacional da escola. Para que
haja intercâmbio de informações e trocas, a professora de educação especial realizará o acompanhamento
das crianças, nas entidades de atendimento especializado, a fim de que haja trocas de experiências,
informações necessárias quanto ao atendimento e acompanhamento das aprendizagens e
desenvolvimento de cada criança.
 Mediante aos assuntos abordados é que o trabalho do CEI João Batista Nardi Neto, estará pautado no
desenvolvimento de um trabalho integrado com a participação da equipe pedagógica da unidade educacional, as famílias
e a comunidade, visando à inclusão e o desenvolvimento da aprendizagem global do aluno com necessidades especiais. Resultando assim, no
“ponto de partida” da Educação especial, e assinalando o “ponto de chegada” à Educação inclusiva.
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