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1 - Objeto da parceria

A Secretaria Municipal de Educação – SME, mantém parceria com Instituições sem fins lucrativos do Terceiro Setor, para a gestão de equipamentos educacionais,
construídos e financiados pelo poder público municipal, com o propósito de ampliar o atendimento da Educação Infantil as crianças de 0 (zero) a 05 (cinco) anos e 11
(onze) meses de idade, matriculadas na Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica em complementação à Rede Municipal de Ensino do Município de
Campinas.
A Lei 13.019/2014 firma as parcerias baseadas em Fundos Públicos. Essa Lei ficou conhecida como Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil (MROSC),
definiu novas regras para parcerias a serem formadas entre o Estado e as Organizações da Sociedade Civil Sem Fins Lucrativos. Essa parceria se dá na Unidade
Educacional CEI Célia Aparecida Jordão Velardi Gaspar situado à Rua Nadalino Colombini, 45 – Residencial Porto Seguro - Campinas SP e a Organização Social Civil Grupo
de Oração Esperança, conforme termo do Edital de Chamamento Público N° 02/2020 ( D.O.M de 02/09/2020) e Processo Administrativo PMC.2020.0002612341.
 Vale ressaltar que essa parceria só é possível quando ambas as partes estão em consonância. É o que nos traz o Termo de Referência Técnica, documento com o intento
de orientar a elaboração e a execução dessas Colaborações:
                                                                                                                                                               
                                                                                                         
 b) Etapas ou fases de execução do objeto

ETAPAS PERÍODO DE EXECUÇÃO

Contratação do quadro de profissionais 
e integração

Fevereiro/2021

Desenvolvimento do Projeto Pedagógico Durante o período letivo - Fevereiro/2021 a 
Janeiro/2023

Atividades Pedagógicas Durante o período letivo - Fevereiro/2021 a 
Janeiro/2023

Formação entre pares Durante o período letivo - Fevereiro/2021 a 
Janeiro/2023

Reunião de Famílias e Educadores De acordo com as datas previstas em Calendário 
Escolar homologado

Reunião de Planejamento/Avaliação 
Institucional

De acordo com as datas previstas em Calendário 
Escolar homologado

Estudo do Meio de acordo com Projeto 
Pedagógico

De acordo com as datas previstas em Calendário 
Escolar homologado

Cadastro Inicial Mediante as orientações em Resolução no Diário 
Oficial

Cadastro Contínuo No decorrer do ano letivo

ALUNOS ATENDIDOS PELA PARCERIA - ATENDIMENTO INICIAL

AGI - INTEGRAL 64

AGII - INTEGRAL 216

AGIII - PARCIAL 60

TOTAL 340

                             
 

2 - Caracterização e organização pedagógica
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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

DECRETO CRIAÇÃO 06/02/2015 18.645 DECRETO PUBLICADO NO DOM EM 09/02/2015
LEI DENOMINAÇÃO 25/05/2015 15.013 LEI PUBLICADA NO DOM EM 26/05/2015
PORTARIA AUTORIZAÇÃO 10/03/2020 SME Nº

018
AUTORIZAÇÃO - PORTARIA SME Nº 018/2018 - DOM
11/03/2020.

PORTARIA OUTROS 11/03/2020
NAED
SUDOESTE
4

REGIMENTO PORTARIA NAED SUDOESTE 04/2020
DOM 12-03-2020

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 DISPÕE SOBRE A DENOMINAÇÃO DE
CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEIS.

 

2.2 - Horário de funcionamento

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

Horário de Atendimento dos Turnos:

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

 

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

Identificação da Unidade Educacional

     
 Nome: CEI Célia Aparecida Jordão Velardi Gaspar

 Endereço: Rua Nadalino Colombini, 45  – Residencial Porto Seguro 

 CEP: 13057-130 

 Telefone: (19) 3224-8018 / 98453-1084

 Endereço Eletrônico: diretoriaportoseguro@anabrasil.org

 
 
 Histórico do CEI  e as características sócio econômicas e culturais da Comunidade escolar

No dia 15 de julho de 2015, foi inaugurado o Centro de Educação Infantil Célia Aparecida Jordão
Velardi Gaspar. A Unidade Educacional recebeu o nome em homenagem a Srª Célia Aparecida Jordão
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Velardi Gaspar que nasceu na cidade de Campinas em 22 de junho de 1954.

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

Entre 1987 a 1989 organizou diversos eventos e campanhas do Fundo de Solidariedade do
Município de Campinas. De 1990 a 2004 trabalhou na Coordenadoria de Educação Infantil e
Fundamental da Secretaria Municipal de Educação, estabelecendo práticas transformadoras
engajadas no compromisso da inclusão social através de ações de caráter político-pedagógico-
organizacional. Nesse período promoveu divulgação do Estatuto da Criança do Adolescente através de
um projeto de Prevenção a Violência, Formação sobre os direitos e deveres numa ação conjunta entre
famílias, especialistas e comunidade local.

Implementou interdisciplinaridade entre profissionais de diferentes setores para melhor
aproveitamento dos equipamentos sociais, educacionais, de saúde, de cultura, de esporte, lazer do
município. Prestou assessoria às Unidades de Educação Infantil na realização do Cadastro Único para
Matrícula nas EMEls, CEMEls, caracterizando população atendida de acordo com perfil das escolas do
Município. Foi defensora contumaz da inclusão do período integral para Educação Infantil, sempre
argumentando sobre as sérias consequências advindas da ociosidade da falta de cobertura escolar
nessa faixa etária. Mesmo após aposentar-se do serviço público em 2006, manteve seu ofício
trabalhando junto às entidades Dias da Cruz e à Instituição Seareiros.

Faleceu aos 60 anos em 22 de dezembro de 2014. Deixou boas lembranças a todos que tiveram
o privilégio de sua companhia. Célia, com sua perseverança, garra, inconformismo escreveu em cada
escola, bairro pelos quais passou uma doce lembrança e esperança de um futuro melhor para a
Educação Infantil.

O Residencial Porto Seguro é um bairro planejado, localizado na região Sudoeste de Campinas,
aproximadamente 20 quilômetros do centro de Campinas. Tendo no seu entorno os bairros Vida Nova
I e II, Residencial Campina Verde, Mauro Marcondes, Vila Vitória, Jardim Marajó e Residencial São José.
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Esse bairro foi planejado visando beneficiar mais de 140 famílias removidas de áreas de risco em
Campinas com renda mensal de zero a três salários-mínimos, de um total contratado para o município
junto ao programa “Minha Casa Minha Vida”. Todas as casas possuem a mesma planta e metragem.
O empreendimento foi construído em um terreno particular, antes considerada uma fazenda e foi
comprada pela construtora HM Empreendedora. O Bairro é constituído por cerca de 710 casas e um
condomínio de prédios da CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional Urbano). 

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

 

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

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

A unidade de educação CEI Célia Gaspar foi entregue pelo prefeito da cidade de Campinas e a
Secretaria Municipal de Educação, contou também com o esposo da Srª Célia.
 

 

A creche foi construída em uma área ampla, conta com um refeitório, uma cozinha, dois
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lactários, banheiros para os bebês, pátio, nove salas de aula entre outros espaços.

  Segue a demanda atendida na Unidade CEI Célia Gaspar durante os seguintes anos:

ANO NÚMERO DE CRIANÇAS ATENDIDAS

2015 281

2016 308

2017 305

2018 317

2019 307

2020 320

Características socioeconômicas e culturais do entorno

O CEI Célia Aparecida Jordão Velardi Gaspar está localizado no bairro Residencial Porto Seguro,
pertencente a Macrorregião Sudoeste da cidade de Campinas, cuja região possui classes econômicas
distintas e concentra vários tipos de ocupação urbana: bairros classe média, classe média baixa e
classe baixa. 

A região Sudoeste tem em seus limites ao Norte o bairro Campo Grande, ao Centro e Leste
vários bairros de Campinas, ao Sul com a cidade de Indaiatuba e ao Oeste, a cidade Monte Mor.
Atualmente no entorno do bairro já se encontra bem estruturado em termos de comércio e serviços,
como o Centro de Integração a Cidadania (CIC), posto de saúde União dos Bairros, terminal rodoviário
Vida Nova. Também a oferta de escolas públicas que são: CEI Mauro Marcondes, CEI Nave Mãe Prof.
Darcy Ribeiro,E.M. Nisia Floresta,Creche Madre Anastácia , EE Núcleo Habitacional Vida Nova, CEI
Dulcinéia Regina Bittencourt Alves, E.E. Prof. Rosentina Faria Syllos, E.E. Professora Maria Helena
Antonio Cardoso, E.E. Conjunto Vida Nova III e Escola da FUMEC, Escolas particulares: Pequenos Anjos
e Mundo Mágico, Centro de Integração a Cidadania (CIC), posto de saúde União dos Bairros, terminal
rodoviário Vida Nova. Os estabelecimentos comerciais estão concentrados ao longo de algumas
avenidas principais com a predominância fortemente de mercados, academias, bares e lanchonetes,
lojas, oficinas mecânicas, restaurantes e casas de materiais de construção.

Considerada uma área em constante crescimento, conforme disponível em site da Secretaria
Municipal de Serviços Públicos (2020), a macrorregião sudoeste possui Distrito Industrial, localizado
em uma extensa área de 98,92 Km2, concentra mais de 30 empresas de grande porte e
multinacionais, gera 8.268 empregados e uma renda total de 2,6 bilhões anuais. É próxima ao
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Aeroporto de Viracopos, que com sua ampliação trará modernidade e melhora na infraestrutura local.

Complementam a região outras estruturas físicas como: feiras, escolas, centros de saúde e
hospitais públicos (Complexo Hospitalar Ouro Verde). O bairro, todo asfaltado, está localizado próximo
às Rodovias Santos Dumont e Bandeirantes. Atualmente, é realizada a implantação do sistema BRT
(Bus Rapid Transit) na região.

A comunidade na qual o CEI está inserido é advinda de famílias de um reflexo da migração das
regiões Norte e Nordeste do Brasil, que vieram para Campinas em busca de uma vida melhor, fixando
moradias nessa região. São trabalhadores, em sua maioria, exercendo atividades como vendedor,
manicure, cabelereiro (a), diarista, cobradores e motoristas de transporte público, pedreiros, ajudante
geral, cozinheiras, costureiras, vigilantes, balconistas, empregadas domésticas, poucos com carteira
assinada. Destaca-se que a constituição familiar tem um número elevado de mulheres como arrimo,
assim, a prevalência é do maior número de moradores do sexo feminino na comunidade. Observa-se
que há uma variação na renda familiar, com o recebimento de benefícios e participação em
programas sociais, bem como a inserção no Programa Bolsa Família.

No tocante ao lazer e espaços culturais, há uma queixa constante dos moradores a falta de área
de lazer no bairro, assim verifica-se como atividades, a visita aos familiares, lanchonete e sorveteria.

A proposta do CEI Célia Aparecida Jordão Velardi Gaspar é propiciar atividades e passeios lúdicos
no entorno, como: passeio no parque Dom Bosco, com o objetivo de explorar, conhecer a área e
brincadeira para as crianças. Visita ao cinema do Shopping Spazio Ouro Verde. Na sequência de
propostas, também objetiva-se adotar o espaço vizinho à unidade para propiciar que a comunidade
do bairro e escolar, busquem entender a importância do cuidar e preservar o meio ambiente,
considerando que atualmente esse espaço é utilizado para descarte de móveis usados e lixo. Nesse
espaço podemos desenvolver inúmeras atividades, como plantio de hortaliças e distribuição de
mudas, brinquedos com itens recicláveis, oficinas de pinturas – leitura - jogos. Também visitas ao
Terminal Ouro Verde e ao Aeroporto de Viracopos, para explorar os meios de transporte.

O bairro e suas redondezas apresenta grande número de crianças na faixa etária de 0 a 6 anos,
sendo esse atendimento básico na Educação Infantil, garantido pela Lei das Diretrizes e Bases da
Educação (LDB) e Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) – em seus capítulos do direito à
educação, à cultura, ao esporte e ao lazer, igualdade de condições para o acesso e permanência na
escola, acesso à escola pública e gratuita próximo de sua residência e atendimento em creche e pré-
escola às crianças de 0 a 6 anos.

Destaca-se que o CEI Célia Gaspar está inserido em uma comunidade participativa, que almejam
uma escola de qualidade para os filhos, em que se encaixam como parceiros em todas as atividades e
eventos realizados pela Unidade, com respeito a todos em seus direitos e deveres.

 

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
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Sala Prédio Período Ano Turma Metragem Capacidade Matriculados
1 1 INTEGRAL AGRUPAMENTO I A 44.51 28 26
2 1 INTEGRAL AGRUPAMENTO I B 44.80 28 25
3 1 INTEGRAL AGRUPAMENTO II A 44.94 30 29
4 1 INTEGRAL AGRUPAMENTO II B 44.86 30 27
5 1 INTEGRAL AGRUPAMENTO II C 45.42 30 26
6 1 INTEGRAL AGRUPAMENTO II D 45.85 30 27
7 1 INTEGRAL AGRUPAMENTO II E 44.50 30 26
8 1 INTEGRAL AGRUPAMENTO II F 44.80 30 25

9 1 MANHA AGRUPAMENTO III A 32.57 30 30
TARDE AGRUPAMENTO III B 32.57 30 30

 

Toda a escola é espaço de educação, uma mesma proposta em diferentes locais provocam
diversos resultados, deve-se lembrar que a fala do ambiente é mais eficaz do que a fala dos adultos,
pois a organização dos materiais indicam possibilidades de pesquisa e brincadeiras e o espaço deve
ser modificado de acordo com as propostas e ao pensar nesses locais precisa-se elaborar locais
flexíveis, que acolhe a criança, que seja lúdico não deixando de lado o brincar,  o interagir e as
descobertas ali conquistadas.  
 
 A estrutura educacional tem a seguinte proposta de organização coletiva:
 

Hall de entrada

É o primeiro espaço que a criança observa ao chegar à instituição. O objetivo deste espaço é
transmitir uma mensagem de acolhimento, com elementos que lembrem seu cotidiano, podendo
ser utilizado fotos, painéis e murais, um local com cadeiras confortáveis, permitindo o convívio
com os adultos que trazem as crianças e com aqueles que as recebem.

O impacto visual desse espaço merece atenção, já que se constitui em uma declaração pública,
por parte da creche, de seus valores e prioridades. Em outras palavras, o espaço oferece um
retrato vivo das concepções de Educação Infantil de seus educadores. O importante é mantê-lo
visualmente atraente, limpo, convidativo e revelador das características de quem o habita.

Solário

É um espaço externo, está acoplado a sala de aula, nele há diversas possibilidades. São eles:
Atividades com água e tinta, banho de gelatina, cabana da leitura, podem ser privilegiadas
nesse local, bem como atividades de amplos movimentos. É interessante disponibilizar materiais
para subir, escorregar e entrar em túneis.

Parque

É um espaço rico para o desenvolvimento da criança, ele também pode ser transformado junto
com as crianças ou sem elas, neste espaço também acontece as interações sociais e a
exploração do espaço, são trabalhados a resolução de possíveis conflitos, cooperação.  O parque
deve ser muito mais do que subir, descer, balançar, e sim, um momento em que as crianças e
educadores podem criar e recriar brincadeiras de faz de conta, cantigas de roda, brincadeiras
livres, reconhecer a natureza, despertar interesses e curiosidades sobre o que se observa. Nesse
sentido, há a necessidade de valorizar as diferentes brincadeiras e formas de brincar que
contribuirão para inúmeras aprendizagens e para ampliação de significados, promovendo a
socialização e fortalecendo os laços de convívio harmonioso entre as crianças.

Prefeitura Municipal de Campinas
Secretaria Municipal de Educação

http://pponlinesme.campinas.sp.gov.br
15/07/2021 14:54:42   Página 10 de 163



Pátio

É um espaço amplo que favorece o brincar e a liberdade das crianças.  No pátio elas brincam,
ouvem histórias, dançam no palco e recriam novos espaços, é também destinado a eventos com
a comunidade. 

Banheiros

Neste local a criança aprende a realizar sua higiene pessoal, acionar a descarga, escovar os
dentes, podendo utilizar esse ambiente para trabalhar questões relacionadas à autonomia,
cuidados e reconhecimento das partes do corpo, uso consciente da água e conservação da
limpeza do ambiente.   

Salas de aula

São espaços de integração e socialização, onde é realizado o acolhimento de forma lúdica,
alegre, com brincadeiras, músicas, uso de fantasias, roda de conversa. Neste espaço é
organizado os cantinhos de aprendizagens, com ambientes de artes, faz-de-conta, canto da
leitura, desenho, entre outros que podem ser desenvolvidos com as crianças de acordo com a
imaginação.  

Refeitório

É um momento de encontro, de vivências, afetos e partilhas, onde não respeita apenas o
objetivo de se alimentar, mas a troca de experiências, onde a criança compartilha um prazer e
um modo de ser e viver. O se alimentar tem a igual importância em relação ao desenvolvimento
das crianças como qualquer outra atividade organizada. Pensar e planejar um espaço prazeroso
e convidativo, que educa enquanto cuida será um dos objetivos do CEI, possibilitando a
integração entre as turmas, uma vez que essa vivência envolve o cotidiano da instituição
educativa.

Sala da Equipe Gestora

As duas salas são utilizadas de acordo com a demanda, atribuições cotidianas administrativas e
pedagógicas. Nesse espaço é realizado atendimento aos profissionais em Formações
Continuada, reuniões para orientar a equipe e encontros com a família, educadores e equipe
gestora.

A Equipe Gestora precisa estar envolvida com o trabalho educativo, realizando ações
compartilhadas com as famílias, proporcionando a todos experiências sem divisão e
hierarquização, assentada numa Gestão Democrática.

Vale ressaltar que todos os ambientes não citados como: corredores, tanque de areia, espaço
externo, por exemplo, são utilizados por todos, com igual importância, pois é através desses
espaços que a criança tem a oportunidade de se desenvolver integralmente.

 

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

Nesta Unidade Educacional, a  Equipe Gestora é constituída pelo(a) Diretor(a) Educacional e Orientador(a) Pedagógico(a) atuando de forma integrada, respeitando as

especificidades de cada cargo, tendo a presença de pelo menos um membro da Equipe gestora durante todo o horário de funcionamento da Unidade. 
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NOME FUNÇÃO HORÁRIO
DE

TRABALHO

HORÁRIO
DE

FORMAÇÃO

INTERVALO
 ALMOÇO

REUNIÃO
EM

CONJUNTO

DEISE CARLA

BUGATI PREZA

DIRETORA

EDUCACIONAL

7:00 as 17:00
9h as 11h

 (4ª FEIRA)

 NAED

SUDOESTE

13:00h -

14:12h  
6ª feira das 14h

as 15 h

PRISCILA BETARIZ

DE MORAES

TEODORO

ORIENTADORA

PEDAGÓGICA

08:00 as

18:00

8:30h as 12h

 (2ª feira)

 CEFORTEPE

11:30h -

12:42h  
6ª feira das

14h as 15h

 

2.5.2 - De professores

Quadro equipe docente.  
 
 

Nº NOME FUNÇÃO HORÁRIO DE
TRABALHO

INTERVALO
ALMOÇO

FORMAÇÃO 
ENTRE
PARES

FORMAÇÃO
ACADÊMICA

1 AGATHA FERREIRA
NALIN

PROFESSORA DE
EDUCAÇÃO
INFANTIL

07:00h- 11:15h
(SEG, TER,
QUA, SEX)

07:00h - 13:15h
(QUI)

8:15h –
8:30h

11:00h-
13:00h 
(QUI)

SUPERIOR
COMPLETO

2 ALINE CRISTINA
OLIVEIRA DA SILVA

PROFESSORA DE
EDUCAÇÃO
INFANTIL

07:00h - 11:15h
(SEG, TER,
QUA, SEX)

07:00h - 13:15h
(QUI)

8:00h –
8:15h

11:00h-
13:00h 
(QUI)

SUPERIOR
COMPLETO

3 CAMILA BORDIN LUZ
PROFESSORA DE

EDUCAÇÃO
ESPECIAL

07:00h - 17:15h
(SEG, QUAR,

SEX)
11:00h -17:15h

(QUI)
13:00h - 17:15h

(TER)

7:45h –
8:00h
(SEG,

QUAR, QUI,
SEX)

14:00h -
14:15h
(TER)

11:00h-
13:00h 
(QUI)

SUPERIOR
COMPLETO

4 ELIANA IVA DE
SOUZA FLAUSINO

PROFESSORA DE
EDUCAÇÃO
INFANTIL 

(VOLANTE)

07:00h - 17:00h
(SEG, TER,

QUA, QUI, SEX)
11:30h -
12:42h

11:00h-
13:00h 
(QUI)

SUPERIOR
COMPLETO

5
ELISANGELA
CRISTIANE DE
CAMPOS TOLEDO

PROFESSORA DE
EDUCAÇÃO
INFANTIL

13:00h -17:15
(SEG, TER,
QUA, SEX)

11:00 - 17:15
(QUI)

15:00h -
15:15h

11:00h-
13:00h 
(QUI)

SUPERIOR
COMPLETO
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6
GEYSIANA CRISTINA
GONCALVES DE
CARVALHO

PROFESSORA DE
EDUCAÇÃO
INFANTIL

07:00h - 11:15h
(SEG, TER,
QUA, SEX)

07:00h - 13:15h
(QUI)

9:15h –
9:30h

11:00h-
13:00h 
(QUI)

SUPERIOR
COMPLETO

7 HELIANA AMARAL
VILARVAS

PROFESSORA DE
EDUCAÇÃO
INFANTIL

07:00h - 11:15h
(SEG, TER,
QUA, SEX)

07:00h - 13:15h
(QUI)

9:30h –
9:45h

11:00h-
13:00h 
(QUI)

SUPERIOR
COMPLETO

8
MARIA ANTONIA
RAMALHEIRA DE
FIGUEIREDO

PROFESSORA DE
EDUCAÇÃO
INFANTIL

07:00h - 11:15h
(SEG, TER,
QUA, SEX)

07:00h -13:15h
(QUI)

10:15h-
10:30h

11:00h-
13:00h 
(QUI)

SUPERIOR
COMPLETO

9 NIURA VOLNA LIMA
DOS SANTOS

PROFESSORA DE
EDUCAÇÃO
INFANTIL

07:00h - 11:15h
(SEG, TER,
QUA, SEX)

07:00h - 13:15h
(QUI)

8:45h –
9:00h

11:00h-
13:00h 
(QUI)

SUPERIOR
COMPLETO

10 ROBERTA GOMES
DOS SANTOS NETO

PROFESSORA DE
EDUCAÇÃO
INFANTIL

07:00h - 11:15h
(SEG, TER,
QUA, SEX)

07:00h - 13:15h
(QUI)

9:00h –
9:15h

11:00h-
13:00h 
(QUI)

SUPERIOR
COMPLETO

11
SUELLEN
EVANGELISTA
LOURENCO

PROFESSORA DE
EDUCAÇÃO
INFANTIL

07:00 as 11:00
(SEG, TER,
QUA, SEX)

07:00 as 13:00
(QUI)

9:45h –
10:00h

11:00h-
13:00h 
(QUI)

SUPERIOR
COMPLETO

12 VERIDIANA
BERNARDINO ALVES

PROFESSORA DE
EDUCAÇÃO
INFANTIL

07:00 as 11:00
(SEG, TER,
QUA, SEX)

07:00 as 13:00
(QUI)

8:30h –
8:45h

11:00h-
13:00h 
(QUI)

SUPERIOR
COMPLETO

 

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

Quadro Agentes de Educação Infantil.
 
 

NOME FUNÇÃO HORÁRIO DE
TRABALHO

INTERVALO/
ALMOÇO

FORMAÇÃO
ENTRE 
PARES

FORMAÇÃO
ACADÊMICA

ANDREIA MOURA
PROENÇA

AGENTE
EDUCAÇÃO
INFANTIL

07:00h -13:15h

11:45h –
12:00h 
13:00h –
14:00h 
(TERÇA-
FEIRA)

14:00h –
16:00h
(TERÇA-
FEIRA)

Ensino Médio

11:45h –
12:00h 14:00h –
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ANGELA PATRICIA DA
SILVA

AGENTE
EDUCAÇÃO
INFANTIL

07:00h -13:15h 13:00h –
14:00h 
(TERÇA-
FEIRA)

16:00h
(TERÇA-
FEIRA)

Superior
Completo

CAROLINA GOMES DA
COSTA GARCIA

AGENTE
EDUCAÇÃO
INFANTIL

07:00h -13:15h

11:45h –
12:00h 
13:00h –
14:00h 
(TERÇA-
FEIRA)

14:00h –
16:00h
(TERÇA-
FEIRA)

Ensino Médio

CLEONICE SOUZA DE
ANDRADE

AGENTE
EDUCAÇÃO
INFANTIL

07:00h -13:15h

11:45h –
12:00h 
13:00h –
14:00h 
(TERÇA-
FEIRA)

14:00h –
16:00h
(TERÇA-
FEIRA)

Ensino Médio

DANIELA MARÇAL DE
SOUZA

AGENTE
EDUCAÇÃO
INFANTIL

07:00h -13:15h

11:45h –
12:00h 
13:00h –
14:00h 
(TERÇA-
FEIRA)

14:00h –
16:00h
(TERÇA-
FEIRA)

Ensino Médio

DANIELI DOS SANTOS
PANNUTO SELVAGGIO

AGENTE
EDUCAÇÃO
INFANTIL

07:00h -13:15h

11:45h –
12:00h 
13:00h –
14:00h 
(TERÇA-
FEIRA)

14:00h –
16:00h
(TERÇA-
FEIRA)

Ensino Médio

DANIELLE EMANUELLE
RAMOS DE LIMA

AGENTE
EDUCAÇÃO
INFANTIL

07:00h -13:15h

11:45h –
12:00h 
13:00h –
14:00h 
(TERÇA-
FEIRA)

14:00h –
16:00h
(TERÇA-
FEIRA)

Ensino Médio

DANIELLE VENGRES
SANTOS HONORIO

AGENTE
EDUCAÇÃO
INFANTIL

07:00h -13:15h

11:45h –
12:00h 
13:00h –
14:00h 
(TERÇA-
FEIRA)

14:00h –
16:00h
(TERÇA-
FEIRA)

Ensino Médio

DANILA VOLTAN DE
SOUZA SILVA

AGENTE
EDUCAÇÃO
INFANTIL

07:00h -13:15h

11:45h –
12:00h

13:00h –
14:00h
(TERÇA-
FEIRA)

14:00h –
16:00h
(TERÇA-
FEIRA)

Ensino Médio

ELIZANGELA GUIMARAES
DA SILVA RODRIGUES

AGENTE
EDUCAÇÃO
INFANTIL

07:00h -13:15h

11:45h –
12:00h 
13:00h –
14:00h 
(TERÇA-
FEIRA)

14:00h –
16:00h
(TERÇA-
FEIRA)

Ensino Médio

11:45h –
12:00h 
13:00h –

14:00h –
16:00h Ensino Médio
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JAQUELINE HERNANDES
RIBEIRO

AGENTE
EDUCAÇÃO
INFANTIL

07:00h -13:15h 14:00h 
(TERÇA-
FEIRA)

(TERÇA-
FEIRA)

JAQUELINE OLIVEIRA DA
SILVA

AGENTE
EDUCAÇÃO
INFANTIL

07:00h -13:15h

11:45h –
12:00h 
13:00h –
14:00h 
(TERÇA-
FEIRA)

14:00h –
16:00h
(TERÇA-
FEIRA)

Ensino Médio

LUANA MARIA PARECIDA
DE BELO

AGENTE
EDUCAÇÃO
INFANTIL

07:00h -13:15h

11:45h –
12:00h

13:00h –
14:00h
(TERÇA-
FEIRA)

14:00h –
16:00h
(TERÇA-
FEIRA)

Ensino Médio

MARIA ADRIANA ALVES
DA COSTA

AGENTE
EDUCAÇÃO
INFANTIL

07:00h -13:15h

11:45h –
12:00h 
13:00h –
14:00h 
(TERÇA-
FEIRA)

14:00h –
16:00h
(TERÇA-
FEIRA)

Ensino Médio

ROSANGELA MARQUES
FLORES

AGENTE
EDUCAÇÃO
INFANTIL

07:00h -13:15h

11:45h –
12:00h 
13:00h –
14:00h 
(TERÇA-
FEIRA)

14:00h –
16:00h
(TERÇA-
FEIRA)

Ensino Médio

ROSANGELA ROZA
RODRIGUES

AGENTE
EDUCAÇÃO
INFANTIL

07:00h -13:15h

11:45h –
12:00h 
13:00h –
14:00h 
(TERÇA-
FEIRA)

14:00h –
16:00h
(TERÇA-
FEIRA)

Ensino Médio

PATRICIA REGINA
ANDRADE DE CAMPOS

AGENTE
EDUCAÇÃO
INFANTIL

07:00h -13:15h

11:45h –
12:00h 
13:00h –
14:00h 
(TERÇA-
FEIRA)

14:00h –
16:00h
(TERÇA-
FEIRA)

Ensino Médio

PATRICIA SOUZA SILVA

AGENTE
EDUCAÇÃO
INFANTIL

07:00h -13:15h

11:45h –
12:00h

13:00h –
14:00h
(TERÇA-
FEIRA)

14:00h –
16:00h
(TERÇA-
FEIRA)

Ensino Médio

SANDRA ARAUJO DOS
SANTOS

AGENTE
EDUCAÇÃO
INFANTIL

07:00h -13:15h

11:45h –
12:00h 
13:00h –
14:00h 
(TERÇA-
FEIRA)

14:00h –
16:00h
(TERÇA-
FEIRA)

Ensino Médio

11:45h –

13:00h –
13:15h

11:00h –
9:00h –
11:00h
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ANA CLARA LIMA
MARQUES

AGENTE
EDUCAÇÃO
INFANTIL

18:00h 12:00h
( QUINTA-

FEIRA)

(QUINTA-
FEIRA)

Ensino Médio

ANDRESSA FERNANDA
DA SILVA

AGENTE
EDUCAÇÃO
INFANTIL

11:45h –
18:00h

13:00h –
13:15h

11:00h –
12:00h 

( QUINTA-
FEIRA)

9:00h –
11:00h

(QUINTA-
FEIRA)

Ensino Médio

CLAUDIA CRISTINA DO
NASCIMENTO

AGENTE
EDUCAÇÃO
INFANTIL

11:45h –
18:00h

13:00h –
13:15h

11:00h –
12:00h 

( QUINTA-
FEIRA)

9:00h –
11:00h

(QUINTA-
FEIRA)

Ensino Médio

CLAUDIA DE OLIVEIRA
SOUZA

AGENTE
EDUCAÇÃO
INFANTIL

11:45h –
18:00h

13:00h –
13:15h

11:00h –
12:00h 

( QUINTA-
FEIRA)

9:00h –
11:00h

(QUINTA-
FEIRA)

Ensino Médio

ELIANE ROSSETE

AGENTE
EDUCAÇÃO
INFANTIL

11:45h –
18:00h

13:00h –
13:15h

11:00h –
12:00h 

( QUINTA-
FEIRA)

9:00h –
11:00h

(QUINTA-
FEIRA)

Ensino Médio

IVONE FRANCISCO

AGENTE
EDUCAÇÃO
INFANTIL

11:45h –
18:00h

13:00h –
13:15h

11:00h –
12:00h 

( QUINTA-
FEIRA)

9:00h –
11:00h

(QUINTA-
FEIRA)

Ensino Médio

JULIANA VIEIRA RAMOS
MACHADO

AGENTE
EDUCAÇÃO
INFANTIL

11:45h –
18:00h

13:00h –
13:15h

11:00h –
12:00h 

( QUINTA-
FEIRA)

9:00h –
11:00h

(QUINTA-
FEIRA)

Ensino Médio

KARINA SANTANA
CORREA CEZAR

AGENTE
EDUCAÇÃO
INFANTIL

11:45h –
18:00h

13:00h –
13:15h

11:00h –
12:00h 

( QUINTA-
FEIRA)

9:00h –
11:00h

(QUINTA-
FEIRA)

Ensino Médio

LILIAN MIRIAN DE
OLIVEIRA DIAS

AGENTE
EDUCAÇÃO
INFANTIL

11:45h –
18:00h

13:00h –
13:15h

11:00h –
12:00h 

( QUINTA-
FEIRA)

9:00h –
11:00h

(QUINTA-
FEIRA)

Ensino Médio

AGENTE
11:45h –
18:00h

13:00h –
13:15h

11:00h –
12:00h 

9:00h –
11:00h

(QUINTA- Ensino Médio
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LUCILENE MARCAL DE
SOUSA

EDUCAÇÃO
INFANTIL

( QUINTA-
FEIRA)

FEIRA)

MICHELE MISSIAS VIEIRA

AGENTE
EDUCAÇÃO
INFANTIL

11:45h –
18:00h

13:00h –
13:15h

11:00h –
12:00h 

( QUINTA-
FEIRA)

9:00h –
11:00h

(QUINTA-
FEIRA)

Superior
Completo

RAQUEL CRISTINA SILVA
DA FONTE

AGENTE
EDUCAÇÃO
INFANTIL

11:45h –
18:00h

13:00h –
13:15h

11:00h –
12:00h 

( QUINTA-
FEIRA)

9:00h –
11:00h

(QUINTA-
FEIRA)

Ensino Médio

ROSIMEIRE NUNES DA
SILVA

AGENTE
EDUCAÇÃO
INFANTIL

11:45h –
18:00h

13:00h –
13:15h

11:00h –
12:00h 

( QUINTA-
FEIRA)

9:00h –
11:00h

(QUINTA-
FEIRA)

Superior
Completo

SANDRA CRISTINA
NEVES

AGENTE
EDUCAÇÃO
INFANTIL

11:45h –
18:00h

13:00h –
13:15h

11:00h –
12:00h 

( QUINTA-
FEIRA)

9:00h –
11:00h

(QUINTA-
FEIRA)

Ensino Médio

SELMA BARBOSA DE
ARAUJO

AGENTE
EDUCAÇÃO
INFANTIL

11:45h –
18:00h

13:00h –
13:15h

11:00h –
12:00h 

( QUINTA-
FEIRA)

9:00h –
11:00h

(QUINTA-
FEIRA)

Ensino Médio

THAIS MARTINS DE LIMA

AGENTE
EDUCAÇÃO
INFANTIL

11:45h –
18:00h

13:00h –
13:15h

11:00h –
12:00h 

( QUINTA-
FEIRA)

9:00h –
11:00h

(QUINTA-
FEIRA)

Ensino Médio

THIALA TEIXEIRA DA
SILVA

AGENTE
EDUCAÇÃO
INFANTIL

11:45h –
18:00h

13:00h –
13:15h

11:00h –
12:00h 

( QUINTA-
FEIRA)

9:00h –
11:00h

(QUINTA-
FEIRA)

Ensino Médio

SANDRA CRISTINA
NEVES

AGENTE
EDUCAÇÃO
INFANTIL

08:00h -
18:00h

12:15 –
13:27

09:00h –
11:00h

(QUINTA-
FEIRA)

Ensino Médio

LUCILENE MARCAL DE
SOUSA

AGENTE
EDUCAÇÃO
INFANTIL

07:00h -
17:00h

11:00 –
12:12

14:00h –
16:00h
(TERÇA-
FEIRA)

Ensino Médio
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2.5.4 - De funcionários

QUADRO ADMINISTRATIVO.
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NOME FUNÇÃO
HORÁRIO DE
TRABALHO

INTERVALO/

ALMOÇO FORMAÇÃO

ELLYS MRURYELL
S. SANTOS

ASSISTENTE
ADMINISTRATIVO

07h as 16h
13:00h – 14:00h ENSINO MÉDIO

COMPLETO

PRISCILA DA SILVA
LIMA MERIS

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

07:30h as
17:30h

11:30h – 12:42h ENSINO MÉDIO
COMPLETO

VICTORIA
CASTILHO BELINI

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

08:00h as 17h
12:00h – 13:00h ENSINO MÉDIO

 
 QUADRO EQUIPE DE APOIO.
 
 

Prefeitura Municipal de Campinas
Secretaria Municipal de Educação

http://pponlinesme.campinas.sp.gov.br
15/07/2021 14:54:42   Página 19 de 163



NOME FUNÇÃO
HORÁRIO DE
TRABALHO

 INTERVALO/

ALMOÇO
FORMAÇÃO
ACADÊMICA

ELIS REGINA
GONCALVES
GUIMARAES

COZINHEIRA 07h - 17h 12:50h – 14:02h
ENSINO MÉDIO

COMPLETO

GLAUCIENE
MAXIMO ALVES

COZINHEIRA 07h -17h 11:30h – 12:42h ENSINO MÉDIO
COMPLETO

ANDREIA
RODRIGUES DE

OLIVEIRA
AUXILIAR
COZINHA

07h - 17h 12:50h – 14:02h
ENSINO MÉDIO

COMPLETO

CLEUSA MARIA DE
PASCOA ALTAFIN

AUXILIAR

COZINHA
7h -17h 11:30h – 12:42h

ENSINO MÉDIO
COMPLETO

CLAUDIO DE
MIGUEL ZELADOR 7:12h - 18h 11:00h – 13:00h

ENSINO
FUNDAMENTAL
INCOMPLETO

MATEUS COSTA ZELADOR
7:00h -
17:00h

12:00- 13:12h
ENSINO MÉDIO

COMPLETO
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DOS SANTOS

ANA PEREIRA DA
SILVA

SERVENTE DE
LIMPEZA

08h -18h
12:30h – 13:42h ENSINO

FUNDAMENTAL
COMPLETO

CLEMILDA
TIMOTEO LIMA DA

SILVA
SERVENTE DE

LIMPEZA
7:30 -17:30

12:00h -13:12h ENSINO
FUNDAMENTAL

COMPLETO

MARIA SONHA DA
SILVA

SERVENTE DE
LIMPEZA

08h -18h

12:50h – 14:02h

ENSINO
FUNDAMENTAL
INCOMPLETO

MARIVONE SOUSA
SANTOS

SERVENTE DE
LIMPEZA 07h - 17h

11:30h – 12:42h ENSINO MÉDIO
COMPLETO

 
 

2.6 - Objetivos da Educação Infantil e da Educação Especial

A Educação Infantil tem como intento possibilitar inúmeras experiências e aprendizagens a todas as
crianças, incluindo as que contemplem as diferentes idades no mesmo ambiente e as crianças com
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades e superdotação.
 

O ambiente escolar precisa contemplar a ludicidade e as interações sociais em todos os momentos,
por esse motivo a Unidade Educacional oferece condições para uma vivência coletiva, para que
aconteça as descobertas nas situações cotidianas, produzindo conhecimento e cultura. Considerando
a criança como sujeito de direitos, contribuindo para que tenha uma imagem positiva de si,
valorizando toda forma de expressão, tais como imagens, canções e música, teatro, dança e
movimento, assim como a língua escrita e falada, sem esquecer da língua de sinais, que pode ser
aprendida por todas as crianças e não apenas pelas crianças surdas. Estimular as capacidades de
ordem física, cognitiva e afetiva, fazendo com que ela desenvolva a socialização em ambiente
acolhedor, com a finalidade de ampliar o espaço de atuação da criança e sua percepção do mundo. 

 Aprender e reaprender com as crianças é a nossa linha de trabalho.
  Avançamos de tal modo que as crianças não são moldadas pela

 experiência, mas dão forma à experiência.  (MALAGUZZI, 1999, p. 98)
 

Prefeitura Municipal de Campinas
Secretaria Municipal de Educação

http://pponlinesme.campinas.sp.gov.br
15/07/2021 14:54:42   Página 21 de 163



O papel da escola é proporcionar as múltiplas relações no cotidiano das crianças, através da
ludicidade, além disso devemos oferecer situações de cuidado, afeto, brincadeiras que contribuam
para seu desenvolvimento. A Primeira Infância é considerada como a principal fase da vida humana, é
na Educação Infantil que ocorre os primeiros contatos sociais, é uma fase de descobertas e
aprendizagens que a criança adquire no cotidiano educacional.

(...) a Educação Infantil é constituída de relações educativas entre 
 crianças-crianças-adultos pela expressão, o afeto, a sexualidade, os 

 jogos, as brincadeiras, as linguagens, o movimento corporal, a 
 fantasia, a nutrição, os cuidados, os projetos de estudos, em um 

 espaço de convívio, onde há respeito pelas relações culturais, sociais 
 e familiares (BARBOSA, 2006, p. 25).

 
De acordo com as Diretrizes Nacionais, as instituições de Educação Infantil devem garantir o
cumprimento pleno de suas funções sociopolítica e pedagógica, além de:
- Oferecer condições e recursos para que as crianças usufruam seus direitos civis, humanos e sociais;
 - Proporcionar a convivência entre crianças e adultos, no que tange a ampliação dos saberes de
diferentes naturezas;
 - Propiciar a igualdade de oportunidades educacionais entre as crianças de diferentes classes sociais
no que se refere ao acesso a bens culturais e às possibilidades de vivência da infância;
 - Construir 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.
 Entre as orientações acima, os objetivos da Educação Infantil no CEI podem ser descritos com
atividades como: desenvolvimento de uma imagem própria com descobrimento do próprio corpo e
cuidados com a saúde e alimentação (projeto identidade – alimentação saudável – higiene corporal –
escovação bucal), estabelecer e ampliar as relações sociais (direitos e deveres, disciplina, afetividade,
relações interpessoais).

Conforme as Diretrizes Municipais de Campinas, a implementação dos agrupamentos multietários foi
formalizada através da Resolução SME nº. 23/2002, publicada em Diário Oficial 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 5 anos e 11 meses.
Os agrupamentos multietários reúnem crianças de diferentes faixas etárias em uma mesma turma,
sobre essa organização, a unidade escolar busca criar possibilidades de atuação junto às crianças de
acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais e Municipais, valorizando o protagonismo infantil,
ressignificando suas falas com uma escuta efetiva no contexto escolar.
A organização das turmas/agrupamentos para 2021:

a) Agrupamento I Integral: crianças nascidas entre 01/07/2019 a 31/12/2021;
b) Agrupamento II Integral: crianças nascidas entre 01/11/2017 a 30/06/2019;
c) Agrupamento III Parcial: crianças nascidas entre 01/04/2015 a 31/10/2017.

 
 O agrupamento III poderá se constituir de crianças que estão na faixa etária de matrícula obrigatória
na Educação Infantil, nascidas entre 01/04/2015 a 31/03/2017 e de crianças de matrícula facultativa,
nascidas entre 01/04/2017 a 31/10/2017.
Essa Unidade Educacional, dentre as ações dos agrupamentos multietários, visa praticar atividades
com integração nas relações entre as crianças, oportunizando experiências diversas entre elas, em
suas diferentes linguagens (orais, escritas, plásticas, corporais, musicais, simbólicas). Ressalta-se
também o trabalho muito importante da construção da própria autonomia de cada integrante do
agrupamento, e sempre elucidando o respeito ao desejo e interesse de cada um, propiciando o
entendimento sobre o grupo.
A interação social entre crianças menores e maiores no mesmo ambiente, a exemplo de PRADO
(2005), indica capacidade de riqueza nessas relações, as interações entre diferentes idades permitem
a aprendizagem principalmente quando acontecem as brincadeiras, quando estão brincando se
envolvem no jogo simbólico, de modo que não lhes importam as diferenças entre seus tamanhos e
idades, pois interagem assumindo papéis e protagonizam suas criações e descobertas.
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2.7 - Matriz curricular

 

2.8 - Proposta Curricular

Educadores e crianças são protagonistas do trabalho realizado no CEI Célia Aparecida Jordão Velardi Gaspar. Entendemos que ambos estão no centro do planejamento
curricular, são sujeitos de direitos que se desenvolvem nas interações sociais e nas práticas cotidianas. Ressalta-se que tanto os educadores quanto as crianças, têm
oportunidade de criar vínculos com os adultos e com as próprias crianças, pois eles conversam, questionam e assim vão construindo sentidos para entender o mundo que
os cercam, ampliando suas interações, curiosidades e as relações interpessoais.
 
A Unidade Educacional reconhece que cada criança possui seu ritmo, sua forma própria de colocar-se nos relacionamentos e interações, de manifestar suas curiosidades,
emoções e aprendizagens. Segundo (Malaguzzi,1999) “a criança é potente, rica, detentora de Cem linguagens”. As crianças precisam ser reconhecidas e respeitadas
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DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO
 MATRIZ CURRICULAR INFANTIL

E0861 - CEI BEM QUERER CÉLIA APARECIDA
JORDÃO VELARDI GASPAR  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 consigo, com
o outro e com a natureza;
IX - interações com as manifestações e tradições culturais, especialmente as brasileiras;
X - usos de recursos tecnológicos e midiáticos articulados a práticas sociais que ampliem
as vivências das crianças com o conhecimento e a cultura . 

Carga Horária Total: 800 horas
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como parceiras dos educadores na construção do trabalho a ser realizado em sala de aula, a fim de que possam protagonizar a construção de suas aprendizagens a partir
dos próprios interesses.
  
 A concepção de Infância atualmente é bem diferente de alguns séculos atrás. O reconhecimento da infância como fase específica da vida da criança, com suas
características e necessidades, possibilitou identificar o brincar como fonte de desenvolvimento infantil, antes a criança era vista como passiva, incompleta “sem
linguagem”, hoje já observamos em sua pluralidade, singular, sujeito de direitos, construtora de culturas infantis nas interações com seus pares, com os adultos e suas
múltiplas linguagens.
  
 Podemos dizer que a criança constrói seus conhecimentos e se expressa por meio do brincar, sendo assim, ela precisa ser respeitada, orientada, escutada em seus
anseios, curiosidades e dúvidas e a prática lúdica deve ser considerada. O CEI Célia Gaspar reconhece que o brincar e as interações sociais fazem parte do processo de
educação das crianças, sendo um facilitador do processo de educação, pois, brincar não é apenas uma atividade natural da criança, ela está relacionada ao aprendizado
social.
 
 Na Educação Infantil a criança desenvolve aquisições como: a marcha, a fala, o controle esfincteriano, a formação da imaginação, entre outros. Vale ressaltar que uma
criança é diferente da outra e possui ritmos peculiares para o aprendizado, assim ela busca compreender o mundo com suas infinitas linguagens e manifestações. É na
Infância que tudo começa e os vínculos acontecem nos espaços de convivência a cada olhar, gestos, falas, alimentação, culturas, músicas, aconchego, higiene,
brincadeiras, valores, esses fatores interferem significamente na Primeira Infância.
  

             “ A grande flexibilidade do pensamento da criança e seu constante   
 desejo de exploração requerem a organização de contextos

  propícios de aprendizagem. A criatividade emerge das múltiplas
  experiências infantis, visto que ela não é um dom, mas se 

 desenvolve naturalmente se a criança tiver liberdade para explorar 
 situações com parceiros diversos. (OLIVEIRA,2002)'.

 
 O trabalho no CEI Célia Ap. Jordão Velardi Gaspar é realizado com a premissa que as crianças são atores sociais, autores de suas próprias vidas, merecem ser ouvidas, é o
personagem principal de sua história, podendo expressar seus sentimentos, vivências, opiniões, reivindicações e preferências. A criança é observada em suas diversas
formas de expressão através das palavras, das brincadeiras, da arte, da música, da dança, do esporte, do movimento e de tantas outras formas de expressões, onde há
criança precisa haver o protagonismo dela. 
 
 Os educadores precisam ter uma visão investigativa, que considera as crianças protagonistas, inventoras, que tem no brincar a construção do seu conhecimento e
inúmeras experiências e processos lúdicos. Ele representa uma grande importância, por isso, faz-se necessário que ele propicie espaço para a escuta, o diálogo e a
participação democrática das crianças. As várias maneiras de participação não se constituem apenas de direitos, mas de caminhos para um desenvolvimento pleno, vidas
mais significativas, exercício da criança como cidadã, exercício de descoberta de diversas vozes, expressões e potencialidades. Os adultos precisam observar sem julgar,
respeitar os tempos, os temperamentos e considerar que a criança não é um papel em branco, ela possui conhecimentos prévios, sabedorias próprias e os repertórios
precisam ser considerados para criação permanente. Portanto, o compromisso do CEI Célia Ap. Jordão Velardi Gaspar é valorizar a criança como portadora do inédito,
acolher e encorajar a seguir sua jornada de vida.
 
 O CEI Célia Gaspar compreende a heterogeneidade, as diferenças individuais e coletivas, as especificidades humanas e entende as situações vivenciadas nos contextos
sociais, tem um compromisso com a Educação e com as crianças que de forma singular desenvolvem seus potenciais. 
 
 O trabalho com a Educação inclusiva tem como objetivo promover o acesso, a participação e a aprendizagem dos alunos com deficiência, transtornos globais,
desenvolvimento de altas habilidades e superdotação, visando assegurar o melhor aproveitamento pedagógico do aluno com necessidade educacional. 

 O princípio fundamental das escolas inclusivas consiste em todos os alunos 
 aprenderem juntos, sempre que possível, independentemente das dificuldades e das 

 diferenças que apresentem. Estas escolas devem reconhecer e satisfazer as
  necessidades diversas dos seus alunos, adaptando-se aos vários estilos e ritmos de 

 aprendizagem, de modo a garantir um bom nível de educação para todos, através de
  currículos adequados, de uma boa organização escolar, de estratégias pedagógicas, de

  utilização de recursos e de uma cooperação com as respectivas comunidades. É 
 preciso, portanto, um conjunto de apoios e de serviços para satisfazer o conjunto de 

necessidades especiais dentro da escola (SALAMANCA, p. 19, 1994)
 

 

2.9 - Calendário Escolar

Prefeitura Municipal de Campinas
Secretaria Municipal de Educação

http://pponlinesme.campinas.sp.gov.br
15/07/2021 14:54:42   Página 25 de 163



Janeiro
2021

DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB

FN

# 1
RE

# 2
RE

# 3
RE

# 4
RE

# 5
RE

# 6
RE

# 7
RE

# 8
RE

# 9
RE

# 10
RE

# 11
RE

# 12
RE

# 13
RE

# 14
RE

# 15
RE

# 16
RE

# 17
RE

# 18
RE

# 19
RE

# 20
RE

# 21
RE

# 22
RE

# 23
RE

# 24
RE

# 25
RE

# 26
RE

# 27
RE

# 28
RE

# 29
RE

# 30
RE

# 31

Fevereiro
2021

DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB

1 2 3 4 5 6

7 8
RPAI

# 9 10 11
ECE

# 12 13

14 15 16 17 18
CE

# 19 20

21
RFE

# 22 23 24 25
RPAI

# 26 27

28

Março
2021

DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11
RPAI

# 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

Abril
2021

DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB

1
FM

# 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20
FN

# 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

Maio
2021

DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB

FN

# 1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13
CE

# 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24
RFE

# 25 26 27 28 29

30 31

Junho
2021

DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB

1 2
FM

# 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

Julho
2021

DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB

F

# 1
F

# 2
F

# 3

F

# 4
F

# 5
F

# 6
F

# 7
F

# 8

FE

F

# 9

F

# 10

F

# 11
F

# 12
F

# 13
F

# 14
F

# 15
F

# 16
F

# 17
F

# 18
F

# 19
F

# 20
F

# 21
F

# 22
F

# 23
F

# 24
F

# 25
F

# 26
F

# 27
F

# 28
F

# 29
F

# 30 31

Agosto
2021

DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

Setembro
2021

Outubro
2021
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DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB

1 2 3 4

5 6
FN

# 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16
CE

# 17 18

19 20
RFE

# 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10
RE

# 11
FN

# 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

Novembro
2021

DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB

RE

# 1
FN

# 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14
FN

# 15 16 17 18 19
FM

# 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

Dezembro
2021

DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB

1 2
CE

# 3 4

5 6 7
FM

# 8 9
RFE

# 10 11

12 13
RPAI

# 14 15 16 17 18

19 20 21 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

A proposta do CEI Célia Aparecida Jordão Velardi Gaspar é propor uma pedagogia de projetos que visam proporcionar um
trabalho integrado, no desenvolvimento dos aspectos sociais, cognitivo, emocional e cultural, valorizando a criança como
protagonistas neste contexto, levando em consideração as diferentes realidades socioculturais de cada criança, seus gestos,
suas falas e suas diversas maneiras de expressão, propondo uma educação que auxiliará o desenvolvimento das capacidades e
conhecimento das potencialidades corporais, afetivas, emocionais, estéticas e éticas, com o objetivo de contribuir para a
formação de crianças na sua integralidade. 
 
 
 PROJETO: RESPEITANDO AS DIFERENÇAS: O EU E O OUTRO!
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JUSTIFICATIVA:

 

A criança é um sujeito histórico, com direitos, participativo, construtor de sua identidade e protagonista do seu conhecimento.
Através das experiências e suas vivências, constroem conceitos, valores éticos e torna-se um cidadão ativo na sociedade.

O Projeto Respeitando as Diferenças: o EU e o OUTRO, tem como perspectiva trabalhar a identidade, autonomia e o respeito
nas interações praticadas no dia a dia da criança. A identidade faz parte da ideia de distinção, uma marca de diferença entre as
pessoas, começa pelo nome, características físicas, modo de agir e pensar e sua história pessoal. A construção da identidade é
de forma gradativa onde ao ingressar na instituição de ensino a criança amplia seu universo social. Ao se tornar parte de um
grupo e a forma que foi recebida pelo mesmo, tem um grande impacto na formação de sua personalidade e autoestima,
quando o grupo aceita suas diferenças automaticamente está aceitando suas semelhanças.

A autonomia é defendida com a capacidade de conduzir e tomar decisões por si próprio levando em conta as regras, valores,
visão pessoal e perspectiva do outro. A educação em direção autonomia significa considerar as crianças como seres de
vontades próprias capazes e competentes para construir conhecimentos, interferir no meio em que vive dentro de suas
possibilidades.

Escolas são fundamentadas em uma concepção de identidade e diferenças, em que a relação entre ambas não se ordenam em
torno de oposições binárias (normal/especial, branco/negro, masculino/feminino, pobre/rico).

Os alunos não são categorizáveis, não podem ser fixados em grupos, conjuntos que se definem por certas características
arbitrariamente escolhidas. Tratando de uma educação que garante o direito a diferença, buscando a participação e o
envolvimento de todos.
 

OBJETIVO GERAL:

 

Estudos científicos têm nos relevado que a criança é um ser singular, devidamente provindos de direitos, deveres,
sucessivamente inserido em um meio social. Favorecer ferramentas cuja as quais poderão contribuir com o
conhecimento de um ser social e cultural, atuantes em uma sociedade multicultural é um fator preponderante da
instituição escolar, cabendo-a proporcionar meios para que essas relações sociais tornem-se construtivas de modo que as
interferências externas contribuam com a visão de uma educação e formação igualitária.
 

OBJETIVO ESPECIFICO:

 

Perceber que suas ações têm efeito nos outros, demonstrar empatia percebendo que as pessoas têm diferentes
sentimentos, necessidades e maneiras de pensar e agir.

Perceber as possibilidades e limites de seu corpo, agir de maneira independente, reconhecendo suas capacidades,
conquistas e limitações.

Compartilhar objetos e espaços, ampliando as relações interpessoais com atitudes de participação e cooperação.
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Comunicar necessidades, desejos e emoções com adultos e colegas.

Perceber que as pessoas têm características físicas diferentes, respeitando essas diferenças.

Respeitar regras básicas de convívio sociais, resolvendo conflitos nas interações e brincadeiras.

Manifestar interesse e respeito por diferentes culturas e modo de vida

Respeita as diferenças culturais, sociais, étnicas, religiosas, gênero e as deficiências;

Fomentar o desenvolvimento da convivência familiar e social;

Proporcionar a troca de experiências culturais;

Praticar a Inclusão;

Contribuir para conhecimento e conscientização de direitos e deveres; 

Desenvolver um convívio social com apreço a tolerância, respeito, empatia e solidariedade.

Respeitar e expressar sentimentos e emoções.

Atuar em grupos e demonstrar interesse em construir novas relações, respeitando a diversidade e a solidarizando-se com
os outros.

Conhecer e respeitar regras de convívio social, manifestando respeito pelo outro.

Conhecer-se e construir sua identidade pessoal, social e cultural, constituindo uma imagem positiva de si e de seus
grupos de pertencimento, nas diversas experiências de cuidados, interações, brincadeiras e linguagens vivenciadas na
instituição escolar e em seu contexto familiar e comunitário.

Expressar, como sujeito dialógico, criativo e sensível, suas necessidades, emoções, sentimentos, dúvidas, hipóteses,
descobertas, opiniões, questionamentos, por meio de diferentes linguagens.

Conviver com outras crianças e adultos, em pequenos e grandes grupos, utilizando diferentes linguagens, ampliando o
conhecimento de si e do outro, o respeito em relação à cultura e às diferenças entre as pessoas.
 

METODOLOGIA:

 

O projeto tem base nos estudos sócio interacionista de Vygotsky, onde as crianças se constituem e se desenvolvem nas
condições concretas de vida, por meio das relações e interações que lhes são possibilitadas e nas práticas culturais a quais são
inseridas e vivenciadas.

Em conjunto com a abordagem sócio construtivista da pedagogia de Reggio Emília, a educação baseia-se no relacionamento e
na participação, na qual a criança é protagonista do seu conhecimento de forma que, a reflexão, o repensar e o reconstruir
sejam constantes em suas ações.

Através de atividades interativas e lúdicas as crianças serão incentivadas a se respeitarem e a respeitarem o outro com suas
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diferenças e particularidades, desenvolvendo a solidariedade, a afetividade e a empatia.

Para abordar a temática serão desenvolvidas as seguintes ações:

Discutir o que é a identidade, quem somos nós, o que temos em comum uns com os outros e o que temos de diferente;

Inserção de atividades diversificadas como: roda de leituras, músicas, filmes, brincadeiras dirigidas;

Trazer informações envolvendo a família com questionamentos sobre: Quais são suas origens? Onde você mora? O quer gosta
de fazer? Comida preferida? Brincadeira preferida? Brinquedo preferido? Entre outros;

Confecção de uma árvore genealógica;

Mural de fotos das crianças.

Mural coletivo que exponha as diferentes culturas e etnias identificadas na sondagem inicial, diferenças religiosas,
ascendências, hábitos, festas, comidas, vestimentas, etc.

Trabalhar a construção de regras em sala de aula.

Escuta atenta e direito de participação de todos.
 

DESENVOLVIMENTO:

 

O Projeto, Respeitando as Diferenças: o EU e o OUTRO, destina-se a crianças de 0 a 5 anos e 11 meses, com atividades
desenvolvidas durante o ano todo, de acordo com a faixa etária de cada agrupamento. As atividades e ferramentas serão
desenvolvidas na linguagem das crianças, onde o processo de aprendizagem torna-se efetivo, o projeto tem a intencionalidade
de trabalhar a aceitação do eu e do outro respeitando as diferenças de gênero, cor, etnia, classe, religião ou deficiência, em
ações que defenda os direitos humanos e desenvolva a autonomia nas tomadas de decisões.
 

AVALIAÇÃO:

 

A avaliação do projeto será contínua e progressiva, partindo da observação e registros dos professores referentes ao respeito e
práticas coletivas do grupo.

Referências bibliográficas

mec.gov.br BNCC para educação Infantil visualizado em 07/05/2021.
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Rinaldi, Carla Dialogos com Reggio Emilia Escutar, investigar e aprender editora Paz & terra 2020.

Formosinnho, Julia/ Kishimoto, Tizuko e Pinazza, Mônica Pedagogia da Infância editora Artmed 2007.

 

PROJETO: O IMAGINÁRIO INFANTIL

 
 
 JUSTIFICATIVA

O projeto Imaginário Infantil visa proporcionar momentos lúdicos, estimulando as crianças a brincarem de forma autônoma e
criativa, promovendo experiências nas quais as elas possam manipular objetos, investigar, explorar, conhecer histórias, contos,
fábulas, e poemas, assim, contribuindo para o desenvolvimento do gosto pela leitura, do estímulo da imaginação e da
ampliação do conhecimento de mundo.

Através da brincadeira a criança desenvolve a imaginação onde ela pode representar vários papéis, torna-se professor, médico,
mãe, pai, enfim, ela cria diversas situações reproduzindo o real, ressignificando suas relações sociais expressando suas
fantasias e seus conflitos.

De acordo com a Base Nacional Curricular comum (BNCC) o brincar é direito da criança:

Brincar cotidianamente de diversas formas, em diferentes espaços e tempos, com diferentes parceiros
(crianças e adultos), ampliando e diversificando seu acesso a produções culturais, seus conhecimentos, sua
imaginação, sua criatividade, suas experiências emocionais, corporais, sensoriais, expressivas, cognitivas,
sociais e relacionais.(p.36)

Portanto promoveremos diversas atividades lúdicas despertando o imaginário infantil que está presente em todas as ações das
crianças.

OBJETIVO GERAL:

Envolver a criança no mundo imaginário e de fantasia, possibilitando o desenvolvimento da comunicação, pensamento e
autonomia, incentivar o habito de leitura através de contação de história, estimulando a criatividade, socialização de forma
lúdica, trabalhando habilidades já existentes através da musicalização, dança, brincadeiras diversas, pinturas, jogos.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Proporcionar a descoberta no universo da literatura infantil.

Estimular a criatividade.

Promover a fantasia e a imaginação.

Desenvolver o gosto pela leitura.

Aproximar as crianças ao mundo do faz de conta, através do lúdico.

Leitura de contos de fadas tradicionais e modernizados, bem como de seus personagens.

Cuidar e valorizar os livros.

Desenvolver a oralidade, expressão e a dramatização de histórias.

METODOLOGIA:

Contação de história o qual propicie momentos que estimule o imaginário infantil através da leitura de contos de fada
tradicionais e modernizados.

Brincadeiras diversas com outras crianças e educadores para desenvolver a criatividade.

Festa a fantasia com músicas e dança para estimular o faz de conta.

Brincadeiras livres nos diversos ambientes da escola para que as crianças valorizem suas descobertas.

Construções individuais através da pintura que envolva experiência e aprendizagem, utilizando a arte e a cultura como
ferramenta.

Fazer uma culinária a partir da contação de história, explorando os sabores de forma lúdica.

Apresentação teatral realizada pelos educadores, para as crianças.

Rodas de músicas no quiosque, utilizando músicas já conhecidas e novas, músicas dos contos infantis.

Vivenciar novas experiências através de atividades e dinâmicas que explore as habilidades de deslocar, parar, saltar,
girar, rolar, esticar e correr.

Proporcionar o dia do brinquedo o qual a criança traga seu brinquedo de casa para a escola, e em uma roda de conversa
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tenha a oportunidade de apresentar seu brinquedo para a turma e falar como brinca com ele, desenvolvendo assim a
socialização.

AVALIAÇÃO:

A avaliação será uma prática constante através da observação considerando as crianças protagonistas de seu próprio
desenvolvimento, por meio das brincadeiras, diálogos, dança produções coletivas e individuais, socialização, através da escuta
e conversas trará a oportunidade do educador conhecer cada criança, seus gostos, hábitos alimentares, reações diante das
atividades propostas e participações nas diversas brincadeiras.

Referência Bibliográfica

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular: Educação é a base. Disponível em:
<http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_publicacao.pdf>.
 
 
 
 
 PROJETO EXPLORANDO O MUNDO A FORA

 

JUSTIFICATIVA:

 

O agrupamento I, trabalhará baseado no Projeto “Explorando o Mundo afora”, com essa temática as crianças aprenderão
que a sociedade impõem regras, porém somos livres, para aprendermos o que quisermos e podemos ter acesso as diferentes
vivências e experiências.

As crianças precisam ter acesso as diferentes explorações, nas quais possam fazer uso de todos os seus sentidos e de seu
corpo para descobrir sobre si mesmo e sobre os efeitos de suas ações nos objetos e nas pessoas.

Partindo das práticas educativas, demonstraremos que podemos aprender novos conhecimentos de uma maneira criativa. A
escola é um espaço de troca de conhecimentos e aprendizagem entre crianças, adulto e crianças e crianças e o meio,
permitindo a convivência e a integração social de todos.
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OBJETIVO GERAL:

Uma das principais relevâncias desse projeto é oportunizar experiências explorativas, favorecendo as descobertas,
experimentação, desenvolvimento psicomotor utilizando ferramentas cotidianas para contribuir com o desenvolvimento
integral das crianças.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

Trabalhar o acolhimento de forma efetiva e processual com as famílias e crianças.

Estabelecer confiança entre família e escola.

Explorar a criatividade e curiosidade.

Ampliar o vocabulário.

Oportunizar o desenvolvimento dos cinco sentidos.

Trabalhar coletivamente.
 

METODOLOGIA:

As atividades propostas poderão ser trabalhadas com aulas remotas ou uma retomada as aulas presenciais. Assim o
professor terá como prever, já no planejamento, as ações que contribuíram para alcançar seus objetivos e facilitar o
aprendizado das crianças. Ao observar a aquisição e a construção do conhecimento nas áreas de conhecimento, percebe-se
que a criança possui uma articulação mental, cognitiva e afetiva única, que serão alvo de observação e análise. É preciso saber
como ela assimila os novos conhecimentos, como responde aos estímulos e como acontece o processo emocional e social
dessa criança. Por meio de observação e registro é que o educador elaborará avaliações significativas, que poderão contribuir
qualitativamente para o processo de aprendizagem.

As professoras trarão algumas propostas pedagógicas, abordando diferentes temáticas como: “A Fazendinha Encantada”,
que trará para criança o propósito de aproximar e desmistificar a relação e entre crianças e animais. Com a proposta “O
segredo dos animais da Fazendinha”, conhecerão algumas espécies de animais que existem no mundo, mostrando para as
mesmas como eles vivem. Através da proposta “Brincadeiras da Fazendinhas”, descobrirão que no brincar a criança aprende a
conhecer, a fazer, a conviver e a ser, favorecendo o desenvolvimento da autoconfiança, curiosidade, autonomia, linguagem e
pensamento.

Encarregando-se de ensinar para as crianças, que na fazenda é preciso cultivar a natureza e suas belezas, trabalharemos
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sobre a “Preservação e as transformações da fazendinha”, mostrando os lados negativos e positivos da ação do homem
fazendo com que os bebês aprendam sobre como cuidar do meio ambiente com práticas simples. Com o objetivo de conhecer a
variedade de espécies existentes nos mais variados ambientes e quais as medidas de conservação da biodiversidade será
trabalhado com animais da fazenda, animais marinhos e “Bichinhos de jardim” proporcionando o contato com diferentes tipos
de animais de jardim e conscientização sobre a importância de preservar essas espécies.

Trabalharemos com “Construção de Materialidade” com o intuito de favorecer a crianças, experiências com materiais
diversificados, envolvendo as famílias nas brincadeiras e construções, ressaltando a importância do aprender brincando.

Para finalizar, os bebês terão acesso “As Diversidades culturais do Mundo afora”, com diferentes livros de histórias,
materiais, objetos de regiões diferentes, entre outros.

DESENVOLVIMENTO:

 

Todas as ações pedagógicas exercidas no agrupamento I levará em conta a faixa etária das crianças, sua singularidade,
respeitando o seu tempo de desenvolvimento. Sabemos que os bebês possuem um corpo onde o afeto, intelecto e motricidade
estão profundamente conectados e é a forma particular como esses elementos se articulam que vão definindo as
singularidades de cada indivíduo ao longo de sua história.

Cada bebê possui um ritmo pessoal, uma forma de ser e se comunicar. As experiências dos três primeiros anos de vida são
decisivas para a formação dos indivíduos. Neste período se formam as funções cerebrais que são a base para todo processo de
desenvolvimento humano. Quando o bebê vive em seu próprio tempo, com seu ritmo respeitando, sentem-se mais confiantes
em suas descobertas, e são instigados naturalmente a concentrar-se em suas atividades.

Sendo assim, nós temos um olhar cuidadoso aos bebês que não andam é de extrema importância incentivar a exploração do
ambiente, para que eles se sintam estimulados a desenvolverem-se em toda sua plenitude cognitiva e psicomotora, por termos
como principal objetivo proporcionar às crianças um ambiente agradável e acolhedor.

O cuidar estará presente a todo momento na proposta de ensino do Agrupamento I, pois acreditamos que a boa qualidade nos
cuidados fornece a garantia de que as necessidades essenciais da criança sejam satisfeitas e de que ela conheça o sentimento
de segurança e confiança ligados as experiências positivas nos diversos momentos de sua vida cotidiana e escolar.

AVALIAÇÃO:

 
A avaliação será processual e contínua, o objetivo será diagnosticar a aprendizagem e o desenvolvimento da criança, sendo
constante a observação através das atividades aplicadas e de suas dificuldades, trançando novos caminhos para o seu
desenvolvimento. 
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 Para completar o trabalho pedagógico serão realizadas as seguintes Semanas Educativas:

  

Dia Mundial de luta pela educação inclusiva e semana Monteiro Lobato.
 

Semana Municipal do brincar.
 

Semana do meio ambiente, prevenção de acidentes domésticos e horta escolar.
 

Dia e semana da educação infantil e semana da família.
 

Semana do teatro.
 

Semana do idoso, semana da alimentação, semana do livro e programa de incentivo à leitura.
 

Mês da consciência negra.

 Paralelamente trabalharemos assuntos sobre Dengue e assuntos pertinentes aos momentos cotidianos e sociais.
 

2.11 - Composição dos Colegiados

Visando a gestão de qualidade e o trabalho coletivo, o CEI Célia Gaspar objetiva a construção de um espaço democrático, de contribuição e

participação dos membros da comunidade, em seus colegiados, pois todas as ações planejadas pela equipe são pensadas de modo que os

envolvidos no processo educacional tenham consciência sobre a importância das suas opiniões e sugestões, conduzindo a resultados positivos na

atuação pedagógica e aprendizados.

E m cumprimento ao Termo de Referência Técnica 02/20 será garantido que o Conselho de Escola zele pela manutenção da escola,

contribuindo com as ações da equipe gestora para organização e funcionamento da escola, a implementação do Projeto Pedagógico e

relacionamento com a comunidade compatíveis com as orientações e diretrizes traçadas pela SME, a fim de assegurar a qualidade de ensino na

Unidade Educacional.

O Conselho de Escola, será organizado através de eleição, sendo a Direção Educacional como membro nato do Conselho, devendo realizar

a eleição anualmente nos primeiros 30 (trinta) dias do ano letivo. A Equipe Gestora, tão logo constitua o Conselho de Escola, deverá notificar sua

composição à Assessoria de Educação e Cidadania da SME e a Coordenadoria Setorial de Administração de Convênios da SME. Durante as

reuniões haverá a participação ativa, garantindo de forma positiva a presença do Conselho de Escola, o qual tem muito a contribuir para

aprimorar a gestão democrática como espaço de decisão e deliberação das questões pedagógicas, administrativas, financeiras e políticas. Nesses

encontros, cujo objetivo é avaliar permanentemente as atuações da escola, bem como debate e deliberação – controle das ações em seus

diversos campos (pedagógico, administrativo e financeiro, além de apresentar a programação da escola, para que os participantes opinem,
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enriqueçam com ideias e sugestões. A visão dos pais e educadores é de suma importância para que possamos delinear nossas ações em busca

da qualidade da escola pública.

Composição do Conselho de Escola:

 

Quantidade
Turmas

Descrição

Segmentos Referência

Titulares Suplentes

NOME AGRUPAMENTO NOME AGRUPAMENTO

10

Membro Nato 1 DEISE CARLA
B. PREZA

-

Docentes/Especialistas 2 ELISANGELA
C. C. TOLEDO

-
AGHATA F.

NALIN
-

Demais Funcionários 6

LILIAN
MIRIAM O.

DIAS
-

ANDREIA
MOURA

PROENÇA
-

JAQUELINE O.
DA SILVA

-
CLAUDIA DE

OLIVEIRA
SOUZA

-

ELISANGELA
RODRIGUES

-
CAROLINA G. C.

GARCIA
-

Pais de alunos 10

ANDRESSA
SANTOS

I B KARINA BRAILA I B

VIVIANE
SOARES

II B BRUNA C. S.
BERNARDO

II E

DOUGLAS
FREITAS

II E FABIANE REIS I A

DANIELA
ESTEVAM

II F
JULIANA
MENDES

I B

ANGELICA DE
LIMA

III A
DANIELA

ESTAFANE
III A

Total 19
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   A Comissão Própria de Avaliação -CPA- para a Educação Infantil, em cumprimento a Resolução SME nº 14/2014, terá um membro da

equipe gestora como articulador, que tem como principal função cumprir as suas atribuições exclusivamente voltadas para a garantia da

Avaliação Institucional Participativa no âmbito da unidade educacional, remetendo ao Conselho de Escola as questões que demandem

deliberação, conforme legislação vigente. No art. 9º da Resolução nº 14/2014, a Direção Educacional deverá responsabilizar-se pela otimização de

tempos e espaços, para o desenvolvimento do processo de Avaliação Interna da Unidade Educacional, sendo composta dentro de 90
dias á contar de 01/02/2021.

 

2.12 - Normas que regulam a convivência escolar

Para organizar e oferecer um atendimento com qualidade, o Cei Célia Gaspar com a participação da equipe educativa, elaborou as normas que regem nosso trabalho e
organização dentro da unidade educacional. Todos os procedimentos são explicados na primeira reunião de pais do ano letivo e entregue uma cópia para cada família no
ato da matrícula ou rematrícula para o ano seguinte.
 As normas são cumpridas impreterivelmente dentro da unidade educacional e sempre que necessário é (re)discutido com as famílias em casos de descumprimento ou
dúvida.
  
 Procedimentos Gerais:

Adaptação:  A  fase de acolhimento  inicial na Educação Infantil é diferente para cada faixa etária e requer atenção redobrada com os bebês e as crianças de até 3 anos.
Afinal, quase tudo é novidade para eles: a convivência com outras crianças e adultos, o ambiente escolar, as brincadeiras e a alimentação, por isso, damos muita
importância para este período. Sabendo que cada criança tem uma adaptação diferenciada, realizamos o acolhimento junto com as famílias, possibilitando que as
mesmas acompanhem seus filhos por um  período deste momento tão importante, pois acreditamos que com a mãe/pai ou responsável dentro da sala, o ambiente fica
mais aconchegante, proporcionando a essa criança um desligamento da família de forma leve, menos forçado, e natural.
                       
Para o Agrupamento III não há período de adaptação, sendo o horário de aula das 07h às 11h (Turmas da manhã) e das 13h às 17h (Turmas da tarde).
 ATENÇÃO!!!! É PROIBIDA A PERMANÊNCIA DE CRIANÇAS DO AGIII APÓS AS 11H E AS 17H NA UNIDADE ESCOLAR.

2. HIGIENE AO ENTREGAR A CRIANÇA NA ESCOLA: Informamos que a criança deverá ser entregue na sala de aula de manhã em condições de higiene adequada, ou seja,
de roupa trocada respeitando a estação do ano e a fralda limpa e trocada.

3.Entrada dos alunos DOS AGRUPAMENTOS I, II, III (período da manhã):  A criança deverá ser entregue na porta da sala de aula ao responsável pela turma. PEDIMOS PARA
QUE NESTE MOMENTO NÃO HAJA CONVERSAS ENTRE PAIS/RESPONSÁVEIS COM A MONITORA DA PORTA para que esta não perca a atenção que deve ser da criança.

4. SAÍDA dos alunos dos AGRUPAMENTOS I, II, III (período da manhã e tarde).
 Para as crianças do agrupamento III do período da manhã a saída será as 11h. Pedimos que as famílias não ultrapassem o horário de saída das crianças do AGIII, pois não
temos monitoras para ficar com as crianças do AGIII após a saída das professoras.
 
 No período da tarde será as 17h. Pedimos que não haja atrasos para que não atrapalhe o andamento das demais atividades da creche, pois não temos monitoras para
ficar com as crianças do AGIII após a saída das professoras.

Para as crianças dos agrupamentos I e II a saída será  à partir das 16:40 até as 18h. Informamos que  após 18h será solicitada a presença da Guarda Municipal na creche
para os procedimentos legais PARA AS CRIANÇAS QUE AINDA ESTIVEREM NO ESTABELECIMENTO.  

ATENÇÃO! NENHUMA CRIANÇA SERÁ RETIRADA DA CRECHE SEM IDENTIFICAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO QUE É FEITA PELA APRESENTAÇÃO DA CARTEIRINHA E DO RG
DIARIAMENTE OU NA SECRETARIA DA CRECHE. 
NÃO INSISTA!!! CASO A PESSOA NÃO TENHA O CRACHÁ E O RG DEVERÁ PRIMEIRO PASSAR NA SECRETARIA DA UNIDADE.

 Contamos com a compreensão, colaboração e educação de todos, pois tal procedimento é visando a total segurança e integridade de nossas crianças.
 
5. Falta da criança:
A criança só poderá ser retirada fora do horário normal de aula mediante comunicação prévia feita  pelo responsável e seguindo o mesmo procedimento de identificação
por meio da carteirinha e RG. Na falta da criança por problemas de saúde, solicitamos a entrega do atestado médico comprovando tal fato. A entrega do atestado poderá
ser feita via caderno de recados ou na secretaria no horário de atendimento. Lembramos que não é permitida a permanência de crianças doentes no ambiente escolar
por motivo de contágio. Pedimos que a família mantenha a criança em casa e só retorne com a mesma para a escola quando não oferecer mais riscos para ela e para os
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amigos e é dever da família levar a criança ao médico sempre que solicitado pela direção e apresentar atestado na entrada da criança na escola no dia anterior ou no seu
retorno.

6. Medicação: Não será administrado nenhum tipo de medicamento à criança no horário de permanência na creche por funcionários da mesma. Caso seja necessária a
administração de remédios este será feito pela família ou a criança permanecer em casa até o término do tratamento.
EM CASO DE EMERGÊNCIA A FAMÍLIA SERÁ CHAMADA PARA BUSCAR A CRIANÇA E, SE NECESSÁRIO, O SAMU SERÁ ACIONADO. CASO A ESCOLA NÃO CONSIGA CONTATO
TELEFÔNICO COM A FAMÍLIA A GUARDA MUNICIPAL E O CONSELHO TUTELAR SERÃO ACIONADOS IMEDIATAMENTE.
 
7. Mochila: Deverá permanecer diariamente na mochila do aluno somente os itens solicitados na lista de material e diariamente uma sacola plástica ou retornável para
transporte de roupas sujas. Não será permitida a entrada de guloseimas, salgadinhos, lanches, refrigerantes, sucos ou qualquer tipo de alimentação, pois a alimentação
será fornecida pela escola com supervisão de uma nutricionista. 

8. Caderno de recados: Diariamente a família deverá ler e assinar todas as comunicações feitas pela escola. Lembramos que todos os recados enviados são de extrema
importância para o bom andamento das atividades. Pedimos que a família cuide com carinho deste caderno, pois nele será feita toda a comunicação com a escola. No
caso de perda do caderno a família deverá providenciar outro com urgência.

9. Secretaria: Informamos  os horários de atendimento da secretaria e solicitamos que os mesmos sejam observados e respeitados para o bom andamento do
funcionamento.
        
2ª, 4ª e 6ª feira – 08:00h às 11:00h
        
3ª e 5ª feira  - 13:30h às 16h

Em outros horários a secretaria estará funcionando com atribuições internas da Unidade. A família poderá se comunicar com a escola através do telefone 3224-8018 ou
através do WhatsApp 98453-1084.

10. PROIBIDO CONVERSAR COM FUNCIONÁRIOS NA PORTA DA SALA DE AULA:
Pedimos que os pais ou responsáveis pela criança, ao deixá-la na escola ou na saída, não solicite das monitoras ou professoras conversas para saber do desenvolvimento
geral ou diário da criança. A atenção das funcionárias é total para as crianças e num breve instante que elas param para atender os familiares para tais informações
deixam de dar atenção às crianças e colocam em risco a segurança das mesmas. As professoras têm um horário semanal para atender a família tirar qualquer dúvida e
também todos os comunicados que a família desejar fazer ou informações que queira saber da criança poderá procurar a equipe gestora ou fazer pelo caderno de recados
a qualquer momento que sentir necessidade.
 

 Considerando o novo cenário da pandemia do Covid-19, foi necessário reformular algumas ações visando o retorno das atividades presenciais dentro das unidades
educacionais do município de Campinas, visto que desde 23/03/2020, segundo o Decreto SME nº 20.768, manteve-se a suspensão presencial das atividades escolares.
 Para garantir um retorno seguro das atividades presenciais dentro das unidades educacionais, foi elaborados pelo Departamento de Vigilância Sanitária de Campinas –
DEVISA os  cadernos de Protocolo Sanitário Municipal de Campinas. Seguindo as orientações contidas nos cadernos sanitários, o CEI Bem Querer Célia Gaspar formulou o
plano de retomada, sendo aprovado pela equipe educativa, Conselho de escola e supervisão da SME, sendo o mesmo:
 
 Plano de retomada 2021

 Pensando em retornarmos as atividades de forma gradual e responsável, organizamos nossos processos em busca de direcionarmos nossas ações, acompanhar e avaliar

nosso trabalho.

Distanciamento Social e acolhimento:

A princípio, vamos atender o agrupamento III, onde temos 2 turmas (manhã e tarde). Cada turma é composta por 30 crianças.

Nossa proposta de atendimento nesse primeiro momento é atender 50% por 3h na Unidade. Cada turno irá receber 15 crianças na semana destinada aquele grupo. O

cronograma será disponibilizado em cartaz e enviado no grupo de WhatsApp das salas.

O recebimento da turma será pelo portão principal. As crianças entram na Unidade sem o acompanhamento da família. Na calçada haverá marcação, com distância
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mínima entre pessoas de 1,5 metros. Ao recebe-las, vamos aferir a temperatura (espaço estará sinalizado)e preencher um questionário de saúde sucinto juntamente com

a família. Nessa divisão por semana, vamos dispor de 30 min inicial de cada turno para receber a turma. Cada aluno(a) possui o seu material didático.

O atendimento na secretaria será feito por telefone ou e-mail, evitando ao máximo fluxo de pessoas na Unidade.

As mesas do refeitório estão dispostas, seguindo o distanciamento recomendado e demarcados de forma lúdica. Os alimentos serão oferecidos individualmente, assim

como o oferecimento de água. Cada criança e educador deverá ter sua própria garrafa. Há escalas de horários no refeitório, listando quantas e quem são as crianças que

utilizarão o espaço. Não é permitido compartilhar talher, prato ou copo, essa orientação será feita em sala e exposta nos informes do refeitório.

As atividades externas, serão organizadas garantindo o distanciamento social e a correta utilização e higienização dos brinquedos antes e após o uso.

A saída será realizada pelo portão principal. Pelo interfone a família sinaliza que chegou, é feito a confirmação no portão, em seguida a liberação.

Não será permitido a entrada de funcionários, pais e visitantes sem o uso correto da máscara.

Todos os encontros de formação com a equipe, conselho de escola e reuniões com as famílias serão organizadas de forma virtual.

Disponibilizamos uma sala reservada para acolher a criança sintomática ,para esperar os pais para a retirada.

Limpeza e higienização dos ambientes, superfícies e objetos

Nossa equipe de limpeza vai seguir um cronograma de limpeza diário. Em cada setor, haverá uma lista com o processo da limpeza, como a diluição correta dos produtos,

quantas lavagens foram realizadas naquele local, horário e quem foi a responsável pela higienização.

A limpeza do refeitório será realizada antes e depois de todas as refeições.

Todos os espaços da Unidade, disponibilizamos dispenser de álcool em gel e lixos com pedais e de plásticos, facilitando assim a higienização frequente. As lixeiras estão

sinalizados com o material de descarte e separadas em um banheiro utilizado apenas para essa função. A separação do lixo dos equipamentos de proteção serão

descartados com frequência, de forma que não ofereça riscos de contaminação.

Os brinquedos e áreas comuns serão higienizados várias vezes ao dia.

As janelas e portas de todos os ambientes ficarão abertas, evitando o manuseio frequente nas maçanetas e fechaduras. Em nenhum local, há tapetes. Nossas cortinas

ficarão no alto, evitando assim o manuseio. Todos os funcionários possuem um kit de limpeza, para auxiliar na higienização dos objetos e superfícies de uso frequente.

Comunicação

Em nossas formações, será debatido alguns documentos como o Compromisso Prefeitura Municipal de Campinas, Protocolo Sanitário Municipal (caderno 6) e Diretrizes

para ações de vigilância frente a casos suspeitos de COVID-19 em alunos de instituições de ensino, com o intento de sermos multiplicadores de boas práticas. Essa

documentação também será compartilhada com as famílias. Toda semana, será enviado nos grupos de WhatsApp, uma prática correta realizada na creche, como forma

de disseminar posturas responsáveis com o meio.
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Todos os nossos informes, são expostos em acrílico, facilitando a limpeza e evitando o contato direto. Os dispenser estão todos identificados.

Nossa comunicação será por telefone, WhatsApp, Facebook e e-mail. Atendimento presencial será evitado.

Foram  disponibilizados cartazes em vários pontos da Unidade com orientações e lembretes sobre o contato físico, a importância da higiene respiratória, o uso correto dos

equipamentos de proteção individual, higienização das mãos, capacidade máxima do ambiente, armazenamento correto da máscara no momento da refeição, enfim,

todos os temas, farão parte das nossas discussões e orientações diárias a comunidade escolar.

Monitoramento das condições de saúde

Montamos um comitê de cuidados ao outro, formado por todos os funcionários, no intuito de observar e listar procedimentos bons, outros que precisam de

aperfeiçoamento e a aquisição de novos. Semanalmente, esse grupo expõe suas anotações e é feito uma discussão e explanação do assunto via cartaz e WhatsApp.

Banheiros e vestiários

Será controlado o acesso as dependências do banheiro, ressaltando o distanciamento, a higienização das mãos e uso do papel toalha deve ser rotineiro.

Administrativo

Foi instalado acrílico no balcão de atendimento da secretaria. As demais salas, o uso é restrito aos funcionários do setor.

 
 Ressaltamos que seguimos as orientações dos órgãos competentes ao controle da Pandemia e que todas as ações abordadas poderão sofrer alterações de acordo com o

recomendando pela DEVISA, SME e Plano São Paulo.

 
 

3 - Avaliação instituicional interna ou autoavaliação institucional

3.1 - Avaliação do Projeto Pedagógico do ano anterior

3.1.1 - Cumprimento de Metas

Meta Prevista no
Contrato de Gestão

Principais Ações
desenvolvidas para
alcance das metas

Análise do Processo e
Resultados

Socializar, esclarecer e Reuniões da Família e Educadores Meta atingida parcialmente.
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d i v u l g a r a proposta
pedagógica em
desenvolvimento ou
desenvolvida pela Unidade
Educacional.

Conselho de Escola

Projeto Escola Aberta

R P A I / TDC / Formação de
Monitores.

Grupos no WhatsApp e envio de
sugestões de atividades via
facebook.

Realizamos todas as ações
previstas, exceto, o projeto
Escola Aberta, devido às
atividades serem
desenvolvidas de forma
virtual, respeitando o Decreto
N°20.768 de suspensão das
atividades presenciais.

Propiciar a autonomia das
crianças através de
brincadeiras diversas.

Disponibilizar diversas atividades
que permitam que a criança
participe ativamente das
propostas, que sejam propostas
convidativas. Foi desenvolvido o
projeto de Curiosidade dando voz
e vez a escuta e os
conhecimentos prévios das
crianças.

Meta atingida parcialmente.
Devido às atividades serem
desenvolvidas de forma
virtual, respeitando o Decreto
N°20.768 de suspensão das
atividades presenciais.

Valorizar ações de
cooperação e solidariedade,
desenvolvendo atitudes de
ajuda e colaboração e
compartilhando suas
vivências;

Expressar e manifestar o
controle progressivo de suas
necessidades, desejos e
sentimentos em situações
cotidianas.

Identificar algumas

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

Propiciar atividades que
envolvam as diferenças, a ajuda
mútua e o cumprimento de
regras. As atividades serão
realizadas em diversos espaços
da Unidade.

Meta atingida parcialmente.
Devido às atividades serem
desenvolvidas de forma
virtual, respeitando o Decreto
N°20.768 de suspensão das
atividades presenciais.

Envolver as crianças e dar
ouvidos a sua voz na
construção do planejamento.

Propiciar propostas onde as
crianças possam expressar seus
desejos e interesses. Demonstrar
a importância da participação das
crianças no desenvolvimento das
atividades propostas.

Meta atingida parcialmente.

Devido às atividades serem
desenvolvidas de forma
virtual, respeitando o Decreto
N°20.768 de suspensão das
atividades presenciais.

Estabelecer uma relação

de afeto, confiança, respeito
mútuo e cooperação entre

Tivemos um café com palestra
em março direcionado para as
mães, avós e funcionárias com o
tema “autoestima”. No decorrer

Meta atingida parcialmente.
Devido às atividades serem
desenvolvidas de forma
virtual, respeitando o Decreto
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gerações distintas. do ano, acompanhamos as
famílias com orientações e
sugestões de atividades por
telefone, redes sociais e grupos
de WhatsApp.

N°20.768 de suspensão das
atividades presenciais.

Estimular a aceitação de uma

alimentação saudável e
variada.

Possibilitar que a criança
conheça sobre a alimentação,
identifique as frutas,
legumes, raízes e a
importância destes para a
saúde.

Reconhecer o produto

industrializado como
alimento menos nutritivo e
menos necessário ao seu
desenvolvimento.

No início do ano letivo, iniciamos
o trabalho com a nossa horta. Na
roda de conversa ressaltamos a
importância de uma alimentação
saudável e muito colorida.

Meta atingida parcialmente.

Devido às atividades serem
desenvolvidas de forma
virtual, respeitando o Decreto
N°20.768 de suspensão das
atividades presenciais.

Garantir condições básicas
de limpeza, salubridade e
conforto às crianças e equipe
da Unidade Educacional.

A higienização foi realizada
durante todo o ano letivo.
Seguindo os novos protocolos de
higienização dos espaços.

Meta atingida plenamente.

Propiciar um espaço de
acolhimento, partilha de
necessidades, desejos, das
crianças e suas famílias.

O acolhimento é feito desde o
primeiro contato com a família.
No início do ano, a rotina inicial
foi acompanhada pela família. O
intento dessa prática foi
estabelecer confiança e
segurança no espaço novo e na
equipe pedagógica. O olhar
empático e a escuta efetiva
fizeram parte de todo o ano
letivo.

Meta atingida plenamente.

 

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

O espaço educacional também é um local de reflexão, onde o coletivo aprende com a prática,
constrói conhecimentos que contribui para o planejamento e a atuação. A Formação Continuada não
se limita somente aos estudos dentro da Unidade Educacional, a equipe deve participar de palestras,
encontros, mostras, seminários, fóruns, congressos, cursos centralizados, considerando temáticas
gerais da Rede Municipal de Campinas.
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  “O aprender contínuo é essencial e se concentra em dois pilares:
  a própria pessoa, como agente, e a escola como lugar de

 crescimento profissional permanente” (NÓVOA, 2003 p.23) 
 

          Pensando nessa formação o CEI Célia Ap. Jordão Velardi Gaspar possui um planejamento anual
para Educação Continuada que considera as Diretrizes Municipais de Campinas como direcionador do
trabalho unificado com as práticas diárias e considerando seus saberes e experiências nessas trocas,
além do aprendizado que acontece junto as próprias crianças conforme afirma Malaguzzi: “Aprender a
reaprender com as crianças, é nossa linha de trabalho. Avançamos de tal modo que as crianças não
são moldadas pela experiência, mas dão forma à experiência” (1999, p. 97).

 
         A formação continuada entra no requisito básico para  o bom andamento do trabalho
pedagógico, dentro dessas perspectivas  existem alguns temas primordiais  que devem ser
trabalhados, são estudos que precisam ser aprofundados em diversas temáticas, conforme Diretrizes
Curriculares da Educação Básica para Educação Infantil de Campinas:  “O trabalho educativo com
bebês de 0 a 3 anos, Sociologia da Infância, Filosofia da Infância, Antropologia da criança, Diretrizes
Curriculares da Educação Infantil, Letramento, Educação Inclusiva, Pedagogia de Projetos,  Artes e
linguagens expressivas – dança, teatro, música, artes plásticas e visuais, expressões pictóricas,
literatura, Estudo do poético, Corporeidade, Estudos Étnico-raciais, Tempos e espaços,  Relações
interpessoais, Culturas das Infâncias, Gênero, Sexualidade, Tecnologias, Brincadeiras,  Registro e
Documentação Pedagógica, Múltiplas Culturas, Processos Avaliativos.” (2013, p.28). 
 
         De acordo com as Diretrizes Municipais de Campinas “As formações continuadas são
organizadas para proporcionar aos profissionais espaço-tempo para estudo, escrita, reflexão,
discussão e publicização dos conhecimentos produzidos, individual e coletivamente, construindo
sentidos subjetivos e coletivos que se traduzam num movimento contínuo vivenciado no cotidiano
pedagógico” (p.28.) 

O CEI Célia Ap. Jordão Velardi Gaspar presa pelo desenvolvimento dos profissionais da Educação
Infantil, com intento de torná-los profissionais pensantes, intelectuais, capazes de gerir sua ação
profissional. As formações acontecem semanalmente, com duas horas consecutivas sem prejuízo no
atendimento às crianças.

As formações contemplarão também a discussão sobre os cadernos sanitários elaborados pela
DEVISA ( Departamento de Vigilância e Saúde), em conformidade com o Plano São Paulo e com as
adequações das medidas preventivas no combate á pandemia do Covid-19. Devido a suspensão das
aulas presenciais, conforme decreto SME N° 20.768 do dia 16/03/20, as formações são realizadas de
forma online na plataforma do Google Meet, podendo ser estendida por todo período da pandemia.

Temas das formações:
 

Projeto Político Pedagógico (PPP)

Orientações das Diretrizes Curriculares Nacionais e Municipais na Educação Básica para Educação Infantil

Estudo sobre o texto: Recriando Espaços e Tempos. Do Caderno Curricular Temático Educação Básica: Ações Educacionais em
Movimento.
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Concepção de Infância e o trabalho educativo com bebês de 0 a 3 anos.

A Sociologia da Infância e o Direito da Criança a Educação Infantil.

Livro: “As Cem Linguagens da Criança”

Os Objetivos da Educação Infantil na Perspectiva da Educação Inclusiva.

Diversidades étnico-raciais na Educação Infantil

Letramento na Educação Infantil.

Concepção do brincar e aprender na visão de Piaget e Vygotsky.

A importância da contação de histórias na Educação Infantil.

A importância da música no contexto escolar.

História da Educação e a valorização da criança com o passar dos anos (Uma trajetória de conquistas para Educação e para a
criança)

Educação inclusiva

 

3.1.3 - Atividades de integração realizadas entre equipe educativa e famílias

    Em conformidade com o Decreto SME N° 20.768 de 16/03/20, todas as atividades escolares foram suspensas á partir do dia 20/03/2020
devido a pandemia do Covid-19.
 Diante deste novo cenário e sabendo da necessidade de manter o vinculo afetivo com as crianças e as famílias, foi necessário que a Educação
Infantil passasse por um (re)planejamento e mantivesse  o compromisso com as concepções da educação, assegurando os direitos básicos dos
bebês  e das crianças pequenas em seu pleno desenvolvimento cognitivo, social, e afetivo.
     As propostas pedagógicas ganharam cunho virtual, sendo transformadas em atividades remotas e de interação com as crianças e famílias de
maneira que apresentasse de alguma forma "dentro de casa" o âmbito escolar e suas vivências.    
  Durante todo o ano manteve-se uma comunicação mitigadora através de atividades interativas, usando como ferramenta principal as redes
sociais e canais de comunicação como whatsapp, e-mail e telefone. Semanalmente criados vídeos com músicas, contação de história,
experiências e dicas de atividades para serem realizadas em família e também instigando a autonomia das crianças. 
      Foram criadas materialidades com o objetivo de desenvolver autonomia e criatividade nos bebês e nas crianças pequenas levando em
consideração o distanciamento e a necessidade de proporcionar estímulos e o envolvimento das famílias nessas interações.
      As atividades tiveram um olhar acolhedor e sensível de acordo com o momento incerto e critico nunca visto ou enfrentado anteriormente pela
Educação, propostas mitigadoras tomaram formas sendo criadas e recriadas a todo tempo, adaptando-se ao novo contexto de uma educação de
qualidade feita a distância.
      Embora curricularmente a proposta que a  Educação Infantil não se faz a distância, esse período nos potencializou a criar, recriar, planejar,
replanejar ações que possibilitasse uma Educação mitigadora, sensível e comprometida, mesmo sem o contato físico e presencial, fortalecendo
vínculos com as famílias, crianças e comunidade.
      Assim as interações e as formas de (re) planejamento das atividades darão sequência conforme o contexto vivenciado, tanto presencial
quanto a distância.

 

3.1.4 - As aprendizagens e conhecimentos construídos por meio das ações
educacionais vivenciadas entre as crianças e adultos nos tempos e espaços
educativos
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Com base no Currículo a Educação Infantil é a primeira etapa da Educação Básica, contudo o trabalho pedagógico é desenvolvido de forma a possibilitar ás

crianças à ampliação de suas possibilidades de expressões e construções de seus saberes, oferecendo-lhes o tempo, o espaço e o olhar atento e minucioso necessários

para a aprendizagem prazerosa e significativa, através de múltiplas linguagens e da ludicidade. A Educação Infantil cumpre papel primordial na construção da identidade

que se dá por meio de atividades que visam á cooperação, solidariedade, autonomia, as regras de bom convívio e reflexão sobre o respeito às diferenças. 

 De acordo com as Diretrizes Curriculares a criança é apresentada como centro do planejamento curricular, é sujeito histórico e de direitos que se desenvolve nas

interações, relações e praticas cotidianas a ela disponibilizadas e por ela estabelecida com adultos e crianças de diferentes idades nos grupos e contextos culturais nos

quais se inserem, partindo desta definição é possibilitado à crianças diversas situações: como nova amizades, contato com elementos da natureza, brincadeiras de faz de

conta, particularidades em suas vivencias diárias que agucem o aprender, observar, conversar, experimentar, questionar, além de construir sentidos sobre o mundo e

suas identidades pessoal e coletiva, produzindo cultura.

Para a garantir os direitos básicos dos bebês e das crianças pequenas , o s projetos propostos durante o ano letivo de 2020 precisaram ser adaptados para a nova

realidade de um ensino á distância, devido o decreto de suspensão das atividades escolares presenciais do Munícipio de Campinas á partir de 20/03/2020..

     Os projetos norteadores que englobaram o Projeto Pedagógico da unidade educacional foram  previamente acordados em reunião pedagógica  nos quais se definem:

 

  Projeto Biodiversidade / Sustentabilidade: 

 Projeto Cara e cor do Brasil: Resgatando nossa identidade

 Projetos de Curiosidades

 Semanas Educativas:

  Semana da Mulher na rede Municipal de Ensino,

 Semana Municipal do Brincar,

 Semana da Família Afro Brasileira no Município de Campinas

 Programa de Incentivo a leitura – gostar de ler.

 Toda a escola é espaço de educação, uma mesma proposta em diferentes locais provocam diversos resultados, deve-se lembrar que a fala do ambiente é mais
eficaz do que a fala dos adultos, pois a organização dos materiais indicam possibilidades de pesquisa e brincadeiras e o espaço deve ser modificado de acordo com as
propostas e ao pensar nesses locais precisa-se elaborar locais flexíveis, que acolhe a criança, que seja lúdico não deixando de lado o brincar, o interagir e as descobertas
ali conquistadas.
 Além dos espaços convencionais é possível a construção de novos espaços de aprendizagens, os cantos com atividades diversificadas, criando e recriando conhecimentos
e saberes. A rotina na Educação Infantil é tomada por afetos, vínculos e nas aprendizagens das crianças, sendo assim, seu cotidiano precisa ser organizado de modo a
ampliar seus conhecimentos. O Caderno Curricular Temático Espaços e Tempos na Educação Infantil irá nortear a prática educativa no CEI a fim de reforçar as pedagogias
da Primeira Infância na relação com a sociedade e cultura.
 

  "Uma pedagogia da educação infantil que garanta o direito à infância e o direito a melhores condições de vida para todas as crianças (pobres e ricas,
brancas, negras e indígenas, meninos e meninas, estrangeiras e brasileiras, portadoras de necessidades especiais etc.) deve, necessariamente, partir  da

nossa diversidade cultural e, portanto, a organização  do espaço deve contemplar a gama de interesses  da sociedade, das famílias e    ente das crianças,
atendendo às especificidades  de cada demanda possibilitando identidade cultural e sentido de pertencimento.                                                                         

(FARIA, 2007, p. 69).                                                                       

  

                                                                                                

 
 

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

 

 O CEI Célia Gaspar acredita que a escola pode potencializar uma atuação coletiva de ajuda
mútua, e se embasará no princípio de que todos da equipe educacional são protagonistas no processo
de elaboração e avaliação do Projeto Pedagógico –PP-, pois esse instrumento é lei e condição de todo
trabalho educativo. Segundo a LDB nº 9.394/96, deve ser produzido coletivamente, o qual, é
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responsável pela elaboração e execução da proposta da unidade e por sua avaliação.

Podemos entender a dimensão do PP, como subsídio para a ação da escola nesse sentido,
sinalizando metas para direcionar o trabalho na Unidade Escolar. Para a proficuidade desse projeto
ressaltamos a importância da elaboração do mesmo de forma democrática e participativa entre os
envolvidos nesse processo. A equipe educativa, se fará presente na elaboração e execução do PP
através de formação entre pares, reuniões pedagógicas, definição das metas e ações a serem
realizadas no decorrer do ano letivo. 

A participação da família é um dos elementos cruciais nesse contexto, suas contribuições, ponto
de vista, olhares, reflexões enriquecem o PP, atrelado a participação ativa nas reuniões de famílias e
educadores, fazendo parte dos órgãos dos colegiados, como: Conselho de Escola, CPA, na tomada de
decisões e no acompanhamento das ações desenvolvidas pela Equipe Gestora, educadores e crianças
através de questionários analisando a Unidade em sua forma física, pedagógica e organizacional. O
CEI Célia Gaspar entende e acredita que as famílias necessitam serem incluídas como parte no
processo educacional, afinal, a escola é um espaço de diálogo e de constantes transformações.

As crianças têm participação ativa nesse processo, pois de acordo com as Diretrizes Curriculares
Municipais os bebês possuem uma linguagem oral, demonstram suas vontades, desejos através do
corpo, já as crianças pequenas possuem diferentes linguagens verbal e não verbal, logo, o educador
deve ter uma escuta aguçada para identificar instrumentos que venham contribuir para o processo
educativo.

Partindo dessa premissa, a proposta do CEI para a elaboração e avaliação do PP será de
conhecer a escola, seus colaboradores, as crianças e comunidade atendida através de encontros que
terão o intento de compartilhar ideias colaborativas, dúvidas, sugestões significativas e troca de
conhecimentos, fazer uma coleta de dados da Instituição e apontadas as ações prioritárias, traçar as
metas para a concretização delas. Cada escola tem a sua essência que é singular, é preciso identificá-
las para a definição do Projeto Pedagógico. De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais:

“A proposta pedagógica das instituições de Educação Infantil deve ter como objetivo garantir à criança acesso
aos processos de apropriação, renovação e articulação de conhecimentos e aprendizagens de diferentes
linguagens, assim como o direito à proteção, à saúde, à liberdade, à confiança, ao respeito, à dignidade, à
brincadeira, à convivência e à interação com as outras crianças. ” (p.17).

Ante tal realidade, diariamente, os educadores dão vez e voz às crianças possibilitando a
expressão livre de suas expectativas, potencialidades e inquietudes.  Proporcionar práticas
pedagógicas lúdicas e engajantes, atrelado a um universo que instiga e aguça a experimentação e a
descoberta. Subsidiar e avaliar o processo como um todo para que o ambiente escolar seja um local
significativo, plural. Em relação à comunidade, será utilizado o diálogo e questionários que trarão
dados para a elaboração e avaliação que serão compartilhados e publicizados, ressaltando a
Educação com qualidade que buscamos.
       
         A Avaliação Institucional Participativa (AIP), instrumento de diagnóstico e de planejamento que
visa o aperfeiçoamento da qualidade da educação ofertada, será processo contínuo e democrático
pelo qual a Unidade Educacional utilizará como avaliação do desenvolvimento do Plano Pedagógico e
funcionamento organizacional, baseados no princípio de gestão democrática.
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São objetivos específicos da Avaliação Institucional:
 

I - avaliar o processo ensino-aprendizagem desenvolvido;

II - explicitar as diferentes responsabilidades e corresponsabilidades no cumprimento da obrigação
social de ofertar uma educação de qualidade;

III - construir um campo transparente, integrador e ético de inter-relacionamento para a efetividade
do processo da educação de qualidade;

IV - articular o caráter formativo da avaliação, no decorrer do processo, visando ao aperfeiçoamento
dos profissionais que atuam no CEI e à qualificação dos atos administrativos, do processo de tomada
de decisões e da participação das crianças e das famílias.
 

        A Avaliação Institucional no CEI compreende duas dimensões:

I - a interna, que corresponde à autoavaliação da escola, a cargo da comunidade escolar;

II –a externa, que corresponde ao acompanhamento sob responsabilidade do NAED SUDOESTE.

O Plano de Avaliação Institucional se dará como suporte para a identificação e avaliação das
metas a serem alcançadas durante todo ano letivo, através dos Indicadores de Qualidade na
Educação Infantil, que segundo o Comunicado SME Nº 154/2011, publicado no D.O.M. 18/11/2011,
deve ser um processo reflexivo e coletivo das práticas e deve ocorrer no âmbito interno da instituição,
discutido e elaborado por todos, a partir do conhecimento da realidade da comunidade, com objetivos
que se quer atingir com as crianças e os principais meios para alcançá-los num processo de qualidade
negociada.  Através desse documento podemos perceber os pontos fortes e fracos a serem
destacados na Unidade no decorrer do atendimento às crianças, comunidade e equipe escolar.

Dentre do AIP algumas das ações projetadas para o CEI Célia Gaspar abrange o convite à família
para participar das reuniões pedagógicas, enfatizando a importância da presença e da participação
delas na tomada de decisões; demonstrar por meio de diálogos, a participação ativa da família e
equipe pedagógica no Conselho de escola e CPAs. Também promover ações em parcerias com órgãos
setoriais, sempre envolvendo a comunidade nesse contexto e, em consequência disso, sempre dirigir
o trabalho em busca da qualidade administrativa, financeira com índice igual ou maior ao satisfatório.

A participação da comunidade na Unidade deve estar presente desde a entrada e saída das
crianças, onde acontece uma conversa aleatória com as famílias, também durante as reuniões de
famílias e educadores já estabelecida em Calendário Escolar, até a atuação engajada e efetiva dos
colegiados como Conselho de Escola e CPA. A comunicação com a família e equipe educativa também
se dá via caderno de recados e contato telefônico. Outros instrumentos pertinentes são:
questionários, pesquisas realizadas com as famílias e equipe escolar fazendo com que a gestão
democrática se faça sempre presente no trabalho. A criança aqui se faz ouvida, sendo protagonista e
sujeito de direito em todo processo a que o CEI se propõe enquanto inserida na comunidade local. 
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4 - Planos de Trabalho

4.1 - Plano de ação pedagógica do CEI

Elaboração e efetivação de um Projeto Pedagógico que esteja em consonância com as práticas
educativas da Unidade Educacional em parceria com as famílias, equipe educativa, crianças e
comunidade.

Meta(s) definida(s)
Elaboração de um projeto pedagógico que organize as ações educacionais resultantes da
reflexão e interação de um coletivo de educadores, crianças e famílias, no movimento de
pensar e fazer com o outro, com o conhecimento e com a cultura.

Ação(ões)s para o cumprimento da(s) meta(s)
Propiciar formações da equipe educativa, ressaltando a concepção de criança, infância e
educação infantil, consubstanciados nas Diretrizes Nacionais e Municipais e Caderno
temático. O Plano de ensino individual e coletivo serão construídos à luz das reflexões e
estudo em formações sobre as concepções citadas e realizados respeitando a criança e sua
singularidade (projetos de identidade, alimentação saudável, relações interpessoais, higiene
pessoal e bucal);
Oferecer as famílias palestras ministradas pelas parcerias intersetoriais, como: Sanasa,
Ceasa, Guarda Municipal entre outros; -Constituir o Conselho de Escola, por meio de eleição,
buscando a participação das famílias e equipe educacional, realizando reuniões já
programadas em calendário Escolar;
Constituir o Conselho de Escola, por meio de eleição, buscando a participação das famílias e
equipe educacional, realizando reuniões já programadas em calendário Escolar;
Aplicar um questionário avaliativo (físico e via google) no fim do ano letivo a toda a equipe
educacional, famílias e aos colegiados (Conselho de escola e CPA);
Realizar reuniões de pais e educadores de acordo com as orientações da Secretaria Municipal
de Educação e sempre que surgir a necessidade de atender a família;
Elaborar e dispor uma ficha de caracterização para preenchimento da família, com o intento
de conhecer com mais propriedade a mesma e utilizar os dados na construção do Projeto
Pedagógico.

Principal(is) responsável(is) pela(s) ação(ões)
Equipe Educativa Comunidade Escolar Crianças Colegiados Equipe Gestora

Indicador(es) para monitoramento da(s) ação(ões)
Escuta e acolhimento da diversidade de opiniões e sugestões dos diversos coletivos na
construção de uma proposta educativa que tenha como foco a criança; -Construção de
Propósitos educativos que contemplem as características e/ou necessidades da comunidade
atendida; -Elaboração de Planos de Ensino específicos de cada turma em consonância com os
propósitos educativos, as características do grupo de crianças e que revele intencionalidades
pedagógicas definidas pelos educadores, na relação com o pensar e fazer com as crianças e
suas famílias.

Cronograma da(s) ação(ões) planejada(s)
Anual

Ofertar ações educativas que promovam o desenvolvimento integral das crianças, respeitando as
infâncias e sua singularidade.

Meta(s) definida(s)
Promoção de uma educação integradora e inclusiva, de qualidade social, voltada para a vida
na sociedade e na cultura, tendo em vista o papel da escola na disseminação e produção de
conhecimentos

Ação(ões)s para o cumprimento da(s) meta(s)
Planejar e desenvolver atividades convidativas a linguagem, ao movimento, ao toque através
das brincadeiras e o educador sempre pronto e generoso a acolher o inesperado;

Prefeitura Municipal de Campinas
Secretaria Municipal de Educação

http://pponlinesme.campinas.sp.gov.br
15/07/2021 14:54:42   Página 49 de 163



-Inserir nas dinâmicas conceitos como: relacionar nomes dos objetos e situações do seu
cotidiano, brincadeiras corporais, utilizando elementos da natureza, danças, músicas, conto e
reconto de histórias, poesias, cantigas de roda e de ninar e cantinho da leitura;
Proporcionar brincadeiras que envolva jogo simbólico, favorecendo a ressignificação e
interpretação do mundo real, como: mercadinho, dia de praia. Construção de jogos como
boliche, tapete e jardim sensorial, jogos de encaixe, quebra cabeça, dentre outros;
-Promover um trabalho com releituras de obras conceituadas de pintores brasileiros,
exposição de recorte e colagem, de fotos com temas variados em murais internos e externos
da Unidade. Trabalhar em conformidade com as Diretrizes de Campinas, no que se refere ao
letramento, com: parlendas, cordéis, músicas regionais brasileiras. Pinturas utilizando
diferentes materiais;
-Propiciar atividades que explorem os espaços internos e externos da Unidade com atividades
que contemplem o estudo do meio, interação com outras turmas e o entorno, oficinas,
gincanas com as famílias, brincadeiras no pátio, utilização de sucata na construção de
brinquedos, adaptando e incluindo na proposta as crianças público-alvo da Educação inclusiva
respeitando suas limitações e desejos. Atividades que trabalhe a psicomotricidade, como
correr, pular, escalar, etc. Escola aberta com exposições das atividades das crianças, com a
finalidade de integrar. Será organizado festas como festa da família, festa na roça, e claro,
sem promover consumismo e indústria de festas;
Dispor de ações que privilegie a autonomia das crianças como: guardar seus pertences na
mochila, organizar os brinquedos após a brincadeira. Além disso, será trabalhado a
higienização das mãos em vários momentos da rotina seguindo os protocolos de segurança e
a escovação após as refeições. Inserir recursos tecnológicos como vídeos, imagens em Data
show, filmes, desenhos, a fim de enriquecer e diversificar a prática pedagógica.
- Explorar a sustentabilidade e atrelar a Semana Educativa, a Sexta em cena, os conceitos
como o desperdício da água (teatro da SANASA), cultivar uma horta coletiva, utilizar a coleta
seletiva, dentre outros;

Principal(is) responsável(is) pela(s) ação(ões)
Equipe Pedagógica Equipe Gestora

Indicador(es) para monitoramento da(s) ação(ões)
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; 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.
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.
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; -Relações com variadas formas de
expressões artísticas: música, artes plásticas e gráficas, cinema, fotografia, teatro, literatura e
dança;
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;
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 diversidade
humana, social e cultural;
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;
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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 biodiversidade e a
necessidade de sua preservação para a vida, no cuidado consigo, com o outro e com a
natureza;
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 com o conhecimento e a cultura.

Cronograma da(s) ação(ões) planejada(s)
Anual

Envolver as famílias, crianças, comunidade, funcionários e corpo docente em todo processo
educativo, financeiro e administrativo, exercitando a democratização de modo que contribuam e
fortaleçam nas decisões de forma globalizada na oferta de uma Educação de Qualidade.

Meta(s) definida(s)
Implementação da Gestão Democrática

Ação(ões)s para o cumprimento da(s) meta(s)
Convidar às famílias a participarem das reuniões pedagógicas, enfatizando a importância da
presença e da participação da mesma na tomada de decisões;
Demonstrar por meio de diálogos, a importância da participação ativa da família e equipe
pedagógica no Conselho de escola e CPAs;
Promover ações em parcerias com órgãos setoriais, sempre envolvendo a comunidade nesse
contexto
Oportunizar que os diferentes segmentos do contexto escolar (criança, equipe, família,
comunidade) auxilie na construção, avaliação e implementação do Projeto Pedagógico, em
consonância com o quadro de metas, calendário escolar e projetos desenvolvidos através de
uma gestão democrática e participativa.

Principal(is) responsável(is) pela(s) ação(ões)
Equipe educativa Comunidade Colegiados Crianças Equipe Gestora

Indicador(es) para monitoramento da(s) ação(ões)
Elaboração e atualização coletivas do PP com a participação dos diversos segmentos;
Atuação dos colegiados na tomada de decisões;
Participação efetiva das crianças e famílias em todas as etapas do processo pedagógico;
Gestão dialógica das materialidades e minúcias do cotidiano.

Cronograma da(s) ação(ões) planejada(s)
Anual

Manutenção do Quadro de funcionários completo, atendendo de modo efetivo o Termo de Referência
Técnica.

Meta(s) definida(s)
Manutenção de 100% do quadro de pessoal aprovado no Plano de Trabalho.

Ação(ões)s para o cumprimento da(s) meta(s)
Garantir, via análise diária, o quadro completo de profissionais para atender as crianças com
qualidade, conforme orientações no Termo de Referência Técnica.

Principal(is) responsável(is) pela(s) ação(ões)
Organização Social e Equipe gestora

Indicador(es) para monitoramento da(s) ação(ões)
Quadro de pessoal completo descrito no Relatório Trimestral da UE encaminhado ao
NAED/SUDOESTE.

Cronograma da(s) ação(ões) planejada(s)
Anual

Capacitação e qualificação dos profissionais de Educação para efetiva oferta de qualidade do trabalho
educativo.
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Meta(s) definida(s)
Realização de 100% dos encontros semanais das duas horas consecutivas para o
desenvolvimento do Plano de Formação.

Ação(ões)s para o cumprimento da(s) meta(s)
A Orientadora Pedagógica elabora e executa as formações com as equipes de professoras e
monitoras sempre com um membro da equipe registrando em livro Ata. O intento desses
encontros é enriquecer as propostas pedagógicas.

Principal(is) responsável(is) pela(s) ação(ões)
Equipe gestora

Indicador(es) para monitoramento da(s) ação(ões)
Atas de todos os encontros de Formação desenvolvidos no período.

Cronograma da(s) ação(ões) planejada(s)
Anual

Cumprimento do Calendário Letivo

Meta(s) definida(s)
Cumprimento das disposições da SME sobre Calendário Escolar

Ação(ões)s para o cumprimento da(s) meta(s)
Cumprir o calendário escolar dentro das normativas previstas na Resolução da SME
(Secretaria Municipal de Educação), garantindo o cumprimento do calendário nos 200 dias
letivos; - Seguir as orientações e prazos estabelecidos pelo supervisor educacional.

Principal(is) responsável(is) pela(s) ação(ões)
Equipe gestora

Indicador(es) para monitoramento da(s) ação(ões)
-Cumprimento de 200 dias letivos -Atendimento às orientações do supervisor educacional

Cronograma da(s) ação(ões) planejada(s)
Anual

 

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

Educadores e crianças são protagonistas do trabalho realizado no CEI Célia Aparecida Jordão Velardi Gaspar. Entendemos que
ambos estão no centro do planejamento curricular, são sujeitos de direitos que se desenvolvem nas interações sociais e nas
práticas cotidianas. Ressalta-se que tanto os educadores quanto as crianças, têm oportunidade de criar vínculos com os adultos
e com as próprias crianças, pois eles conversam, questionam e assim vão construindo sentidos para entender o mundo que os
cercam, ampliando suas interações, curiosidades e as relações interpessoais.

A Unidade Educacional reconhece que cada criança possui seu ritmo, sua forma própria de colocar-se nos
relacionamentos e interações, de manifestar suas curiosidades, emoções e aprendizagens. Segundo (Malaguzzi,1999) “a
criança é potente, rica, detentora de Cem linguagens”. As crianças precisam ser reconhecidas e respeitadas como parceiras
dos educadores na construção do trabalho a ser realizado em sala de aula, a fim de que possam protagonizar a construção de
suas aprendizagens a partir dos próprios interesses.

A concepção de Infância atualmente é bem diferente de alguns séculos atrás. O reconhecimento da infância como fase
específica da vida da criança, com suas características e necessidades, possibilitou identificar o brincar como fonte de
desenvolvimento infantil, antes a criança era vista como passiva, incompleta “sem linguagem”, hoje já observamos em sua
pluralidade, singular, sujeito de direitos, construtora de culturas infantis nas interações com seus pares, com os adultos e suas
múltiplas linguagens. 
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Durante todo ano letivo a avaliação do desenvolvimento de cada criança será contínua, através de observação, fotos, registros,
atividades e participação em ações coletivas e singulares.

De acordo com a resolução CME nº01/2016, a avaliação na Educação Infantil:

I - é concebida na perspectiva de educação integral;
II - é prevista como um movimento de acompanhamento da trajetória individual da criança das ações educacionais, envolvendo
o seu pensar e fazer com o outro, com o conhecimento e cultura, sem objetivo de seleção, promoção ou classificação;
III - tem como finalidade documentar a trajetória da criança e compor material que subsidie a reflexão, o planejamento e o
replanejamento das ações educacionais para a permanente qualificação da Educação Infantil, e
IV – será realizada pelos educadores, por meio de crítica, reflexiva e criativa no acompanhamento das brincadeiras, da relação
da criança com o outro, com o conhecimento e a cultura.

Conforme a Resolução SME nº 10/2016,de 01 de setembro de 2016, devem ser garantidas 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.
 § 1º As ações educacionais devem ser planejadas de forma a assegurar a participação das crianças, famílias e educadores.
 § 2º O acompanhamento das ações educacionais, nos âmbitos individual e coletivo, deverá ser registrado continuamente em
variadas formas e em diferentes suportes, e subsidiará a elaboração de registros individuais da trajetória educacional das
crianças. 
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A Avaliação Institucional Participativa, de acordo com a Resolução SME 14/2014, é um processo contínuo e democrático
que, comprometido com a melhoria, visa à avaliação da instituição como um todo e em seu entorno podendo assim, ajudar a
comunidade em suas necessidades, levando em consideração as múltiplas óticas de seus agentes, seja na detecção de
sucessos e dificuldades, seja na proposta, no acompanhamento e na intervenção na busca da qualidade.

Uma das ações que faz parte do trabalho realizado no CEI, se dá através dos Indicadores de Qualidade na Educação
Infantil, documento elaborado pelo MEC. Através desse documento podemos perceber os pontos fortes e fracos a serem
destacados na Unidade no decorrer do atendimento às crianças, comunidade e equipe escolar. Outros instrumentos
pertinentes são: questionários, pesquisas realizadas com as famílias e equipe escolar fazendo com que a gestão democrática
se faça sempre presente no trabalho. A criança aqui se faz ouvida, sendo protagonista e sujeito de direito em todo processo a
que o CEI se propõe enquanto inserida na comunidade local.

 São objetivos específicos da Avaliação Institucional:

I - avaliar o processo ensino-aprendizagem desenvolvido;

II - explicitar as diferentes responsabilidades e corresponsabilidades no cumprimento da obrigação social de ofertar uma
educação de qualidade;

III - construir um campo transparente, integrador e ético de inter-relacionamento para a efetividade do processo de educação
de qualidade; e

IV - articular o caráter formativo da avaliação, no decorrer do processo, visando ao aperfeiçoamento dos profissionais que
atuam no CEI e
à qualificação dos atos administrativos, do processo de tomada de decisões e da participação das crianças e das famílias.

A Avaliação Institucional no CEI compreende duas dimensões:

I - a interna, que corresponde à auto avaliação da escola, a cargo da comunidade escolar; e
 II - a externa, que corresponde ao acompanhamento sob responsabilidade do NAED/SUDOESTE.

 
 
 

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

O CEI Célia Gaspar tem sua equipe gestora composta pela Diretora Educacional e Orientadora
Pedagógica que atuam em consonância ao que preconiza as especificidades do cargo, de acordo com
o Termo de Referência Técnica 2020/2021. Salienta-se que uma vez que a Unidade Educacional
atende cerca de 320 crianças, não é exigida a função de Vice-Diretor (vide Termo de Referência
Técnica 2020/2021). 

A organização da Equipe Gestora contempla o horário estabelecido de funcionamento da
Unidade, de Segundas às Sextas-feiras, das 7h às 18h, com a presença, ao menos, de um membro da
equipe gestora.

A Gestão Escolar realiza seu trabalho norteado pelo Projeto Pedagógico que envolve toda equipe
escolar, crianças e a comunidade inseridas na Unidade sendo responsável pela construção,
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implementação e cumprimento do referido PP, quanto aos saberes elaborados, as experiências
construídas e as práticas exercidas.

As ações realizadas pela Gestão Escolar primam-se pela escuta empática entre a equipe nas
relações com o teor pedagógico e administrativo abordando sempre os objetivos, concepções e
pretensões com cada ação realizada. Além de coletivizar os processos pedagógicos, fomentar
discussões e reflexões acerca de uma prática que respeita e acolhe as culturas infantis.

Como parte integrante do desenvolvimento das atividades, a Gestão, semanalmente, analisa o
cumprimento do plano de trabalho em reunião com a equipe para traçar as metas e a realização de
ações que enriqueçam a prática, que deve ser replanejada, reconstruída e repensada sempre,
conforme indica o Plano de trabalho da Gestão Escolar. A busca por índices qualiquantitativos para
uma prática mais sólida e ampla que abarca e dialoga, impulsiona a buscar alternativas significativas
na gestão participativa.

  Ainda em complemento às funções objetivas da Gestão, destaca-se sua participação com a equipe
escolar em: formações entre pares, reuniões pedagógicas, reuniões de planejamento e avaliação
institucional (RPAI). Além de realizar, semanalmente ou em momentos determinados pela SME,
encontros de trabalho com formações pertinentes para o bom andamento da Unidade, no sentido de
informar, capacitar o trabalho a ser realizado no CEI Célia Gaspar.   São estes:

Direção Educacional: Reuniões semanais coordenadas pelo Representante Regional do NAED
SUDOESTE, com a participação da supervisão educacional e demais diretores da região, com o intento
à orientação e apoio referente à Legislação Educacional e Diretrizes da Secretaria Municipal de
Educação, também a capacitação em serviço.

Orientação Pedagógica: Reuniões de trabalho semanais, dirigidas pelas Coordenadoras
Pedagógicas, realizadas no CEFORTEPE - Centro de Formação dos profissionais da educação,
vinculado à Coordenadoria Setorial de Formação da Secretaria Municipal da Educação.

Como preconiza as Diretrizes Curriculares, a Orientação Pedagógica ou um membro da equipe
gestora coordena o plano da formação na Unidade em serviço dos professores e monitores/agentes
de educação infantil nos tempos pedagógicos entre os pares, contemplando a organização dos
horários e temáticas, em consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais e Municipais. Essa
formação, com encontros semanais, com duas horas consecutivas de estudo, para discussão, reflexão
e trocas significativas com o intuito de ressignificar e enriquecer as práticas pedagógicas. Conforme
Regimento Escolar cabe à Orientação Pedagógica articular e organizar o pensamento pedagógico e as
ações educacionais.  

 
 PLANO DE TRABALHO DA EQUIPE GESTORA

METAS AÇÕES

Construção da Proposta Pedagógica
envolvendo todos os segmentos

-Elencar todas as propostas expostas pela Comunidade e seu
entorno, propiciando a integração, socialização das ideias,
ressaltando a importância da participação dos envolvidos no
contexto educacional e compartilhar com toda a equipe.
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-Disponibilizar um questionário às famílias atendidas na
Unidade a fim de conhecer a criança e tudo que a rodeia. Isso
irá direcionar o planejamento dos educadores, o olhar, a
escuta e acompanhamento e conversa com a família.

Construção e garantia do
cumprimento do Calendário Escolar
na Unidade Educacional

A elaboração será feita conforme orientações da SME,
consubstanciados com as propostas da equipe educacional e
dos colegiados.

Propiciar momentos de integração
entre família e escola

-Convidar as famílias a participar das reuniões pedagógicas,
enfatizando a importância da presença e da participação dela
na tomada de decisões;

- A partir da programação do calendário escolar, vamos
disponibilizar pesquisas on-line e pelo caderno de recados,
para que as famílias opinem e participem com ideias e a
presença.

Enfatizar a inclusão da família de maneira ativa e atuante,
demonstrando seus benefícios e significados na participação
dos colegiados, reuniões, propostas e eventos agendados pela
Unidade.

Instituir o Conselho de Escola - Realizar reunião para eleição dos integrantes do Conselho de
Escola – Biênio 2021/2022.

-Gerir as reuniões ordinárias e extraordinárias do Conselho de
escola, promovendo a participação da comunidade escolar nas
discussões e tomada de decisões da Unidade para enriquecer
e fomentar o Projeto Pedagógico.

Incentivo à produção criativa dos
profissionais

Oportunizar um espaço singular e dinâmico, aberto a escuta
empática por meio das formações entre pares e reuniões
pedagógicas. Esse trabalho será replanejado, reconstruído e
repensado por meio das avaliações constantes.

Ocasionar às crianças os espaços
plurais

Realizar a manutenção predial, a fim de atender as
necessidades e propostas pedagógicas planejadas.

Orientação à equipe pedagógica
quanto ao registro avaliativo e
documentos referentes ao histórico
escolar da criança.

Potencializar em formações a importância das
documentações, conforme as normativas das SME, como:
relatório individual enfatizando o desenvolvimento da criança,
diário de classe entre outros.

Respaldar à toda a equipe a
importância do papel de educador
na Unidade escolar

Oferecer palestras com convidados e entre o próprio grupo de
educadores, workshop e formações para a equipe de
profissionais, tornando a escola um espaço aberto às
experiências plurais em consideração aos interesses das
crianças.

Assegurar a participação da família Instigar a família com diálogos e outros meios de comunicação
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e equipe educacional nos processos
educativos

para um sentimento de pertencimento, para compor de forma
ativa e assídua o Conselho de Escola, Comissão Própria de
Avaliação –CPA- e reuniões de famílias e educadores.
Demonstrar em recados no caderno, mensagens nas redes
sociais e grupos de WhatsApp o quão rico e significativo é a
participação de todos no processo ensino-aprendizagem. A
intensão é estreitar laços e criar vínculos.

Garantia da qualidade do
funcionamento da Unidade escolar,
administrando os recursos
materiais, infraestrutura e de
alimentação.

-Pautar o trabalho em normas, leis e deveres pertinentes.

-Realizar manutenções nos equipamentos e estrutura da
Unidade:

Limpeza da caixa d'água e caixa de gordura

Troca periódica dos filtros de água

Dedetização e corte da grama na Unidade

Orientação à equipe dos serviços gerais quanto a
qualidade na limpeza dos ambientes

Orientação à equipe da cozinha em relação às
manipulações e higienização dos alimentos e ambiente

Participação nas formações realizadas pela
CONUTRI/CEASA destinadas a equipe e cumprir os
prazos no envio dos controles de refeições servidas,
inventário, entre outros. Seguir o cardápio escolar e
cumprir as normas e orientações realizadas pela
CONUTRI/CEASA

Seguir as orientações da Vigilância Sanitária.

 

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

As ações pedagógicas vinculadas com as organizações dos espaços propiciam às crianças um
ambiente receptivo voltado ao desenvolvimento integral da criança. Segundo o
Caderno Curricular Temático, volume I, da prefeitura de Campinas o espaço físico na Educação
precisa ser preparado de forma a atender as necessidades de aprendizagens, necessita que seja um
espaço acolhedor, aconchegante e seguro para que elas possam explorar, construir, imaginar e que o
espaço possa ser transformado,  confirma MALAGUZZI, (1999) no trecho de seu livro que declara: 
“Quanto mais ampla for a gama de possibilidades que oferecemos às crianças, mais intensas serão
suas motivações e mais ricas suas experiências”. 

Os espaços são fundamentais para que as crianças explorem suas potencialidades motoras, cognitivas, afetivas, linguísticas, ética, estéticas e socioculturais,
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valorizando seu protagonismo neste e em todos os contextos no qual está inserida. Os educadores organizam os ambientes de modo que a criança seja desafiada a

pensar, criar, imaginar, a interagir com outras crianças e com os adultos, despertando sua curiosidade valorizando o brincar como caminho na construção do

conhecimento. Nestes espaços de convivência com o outro acontece os primeiros contatos com as outras crianças, dá-se o início o conhecimento ao respeito ao próximo

e pelas suas origens, assim como o combate ao racismo e a discriminação que faz parte desse processo. 

O espaço na instituição de educação infantil deve propiciar condições para que as crianças possam usufruí-lo em benefício do seu
desenvolvimento e aprendizagem. Para tanto, é preciso que o espaço seja versátil e permeável à sua ação, sujeito às
modificações propostas pelas crianças e pelos professores em função das ações desenvolvidas. (BRASIL, p. 69, 1998, 2001,
2012).

A equipe gestora, docentes, monitores e as próprias crianças são quem organiza e reorganiza os tempos e os espaços, considerando a cultura e as práticas sociais

da comunidade que as crianças estão inseridas. Nos tempos e espaços do CEI Célia  Aparecida Jordão Velardi Gaspar é valorizado o protagonismo dos bebês e das

crianças pequenas, partindo deste princípio  desenvolvemos o trabalho pedagógico  baseado na escuta efetiva e nas observações de suas manifestações gestuais,

corporais  e outros,   valorizando   seus conhecimentos prévios e  interesses, partindo dessas observações desenvolvemos nosso trabalho, sempre vinculados às 

brincadeiras  e os  brinquedos, objetos e materiais diversificados que contemplem as diferentes idades e  as crianças com deficiência, transtornos globais do

desenvolvimento, altas habilidades e superdotação, possibilitando a construção dos saberes, a interação  e o   aprender. 

Pensamos em uma escola para crianças pequenas como um organismo vivo integral, como um local de vidas e
relacionamentos compartilhados entre muitos adultos e muitas crianças. Pensamos na escola como uma espécie de
construção em contínuo ajuste.  (MALAGUZZI, 1999, p. 72). 

Deve-se também proporcionar deslocamento da criança nos espaços internos e externos da creche, permitir que elas explorem e brinquem, oferecendo materiais

diversificados que contemplem as particularidades do desenvolvimento, sempre incluindo as crianças com deficiência, com transtornos globais do desenvolvimento, altas

habilidades e superdotação, possibilitando as brincadeiras no pátio, jardins, hortas, assevera MARTINS FILHO “a escola de Educação Infantil não é agregado de salas, pois

a experiência da criança não cabe numa folha A4”. As crianças precisam ter acesso a outros espaços culturais fora da unidade escolar, com apresentações musicais,

teatrais, visitas a bibliotecas, cinema, brinquedotecas, museus, monumentos, equipamentos públicos, parques e jardins.

Além dos espaços convencionais é possível a construção de novos espaços de aprendizagens, os cantos com atividades diversificadas, criando e recriando conhecimentos

e saberes. A rotina na Educação Infantil é tomada por afetos, vínculos e nas aprendizagens das crianças, sendo assim, seu cotidiano precisa ser organizado de modo a

ampliar seus conhecimentos. O   Caderno   Curricular Temático Espaços e Tempos na Educação Infantil irá nortear a prática educativa no CEI a fim de reforçar as

pedagogias da Primeira Infância na relação com a sociedade e cultura. 

Uma pedagogia da educação infantil que garanta o direito à infância e o direito a melhores condições de vida para todas as
crianças (pobres e ricas, brancas, negras e indígenas, meninos e meninas, estrangeiras e brasileiras, portadoras de necessidades
especiais etc.) deve, necessariamente, partir da nossa diversidade cultural e, portanto, a organização do espaço deve contemplar a
gama de interesses da sociedade, das famílias e prioritariamente das crianças, atendendo às especificidades de cada demanda
possibilitando identidade cultural e sentido de pertencimento. (FARIA, 2007, p. 69).

Toda a escola é espaço de educação, uma mesma proposta em diferentes locais provocam diversos resultados, deve-se lembrar que a fala do ambiente é mais

eficaz do que a fala dos adultos, pois a organização dos materiais indicam possibilidades de pesquisa e brincadeiras e o espaço deve ser modificado de acordo com as

propostas e ao pensar nesses locais precisa-se elaborar locais flexíveis, que acolhe a criança, que seja lúdico não deixando de lado o brincar,  o interagir e as descobertas

ali conquistadas.  

 

 A estrutura educacional tem a seguinte proposta de organização coletiva:
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Hall de entrada

É o primeiro espaço que a criança observa ao chegar à instituição. O objetivo deste espaço é transmitir uma mensagem
de acolhimento, com elementos que lembrem seu cotidiano, podendo ser utilizado fotos, painéis e murais, um local com
cadeiras confortáveis, permitindo o convívio com os adultos que trazem as crianças e com aqueles que as recebem.

O impacto visual desse espaço merece atenção, já que se constitui em uma declaração pública, por parte da creche, de
seus valores e prioridades. Em outras palavras, o espaço oferece um retrato vivo das concepções de Educação Infantil
de seus educadores. O importante é mantê-lo visualmente atraente, limpo, convidativo e revelador das características
de quem o habita.

Solário

É um espaço externo, está acoplado a sala de aula, nele há diversas possibilidades. São eles: Atividades com água e
tinta, banho de gelatina, cabana da leitura, podem ser privilegiadas nesse local, bem como atividades de amplos
movimentos. É interessante disponibilizar materiais para subir, escorregar e entrar em túneis.

Parque

É um espaço rico para o desenvolvimento da criança, ele também pode ser transformado junto com as crianças ou sem
elas, neste espaço também acontece as interações sociais e a exploração do espaço, são trabalhados a resolução de
possíveis conflitos, cooperação. O parque deve ser muito mais do que subir, descer, balançar, e sim, um momento em
que as crianças e educadores podem criar e recriar brincadeiras de faz de conta, cantigas de roda, brincadeiras livres,
reconhecer a natureza, despertar interesses e curiosidades sobre o que se observa. Nesse sentido, há a necessidade de
valorizar as diferentes brincadeiras e formas de brincar que contribuirão para inúmeras aprendizagens e para ampliação
de significados, promovendo a socialização e fortalecendo os laços de convívio harmonioso entre as crianças.

Pátio

É um espaço amplo que favorece o brincar e a liberdade das crianças. No pátio elas brincam, ouvem histórias, dançam
no palco e recriam novos espaços, é também destinado a eventos com a comunidade.

Banheiros
Neste local a criança aprende a realizar sua higiene pessoal, acionar a descarga, escovar os dentes, podendo utilizar
esse ambiente para trabalhar questões relacionadas à autonomia, cuidados e reconhecimento das partes do corpo, uso
consciente da água e conservação da limpeza do ambiente.

Salas de aula

São espaços de integração e socialização, onde é realizado o acolhimento de forma lúdica, alegre, com brincadeiras,
músicas, uso de fantasias, roda de conversa. Neste espaço são organizados os cantinhos de aprendizagens, com
ambientes de artes, faz de conta, canto da leitura, desenho, entre outros que podem ser desenvolvidos com as crianças
de acordo com a imaginação.

Refeitório
É um momento de encontro, de vivências, afetos e partilhas, onde não respeita apenas o objetivo de se alimentar, mas a
troca de experiências, onde a criança compartilha um prazer e um modo de ser e viver. O se alimentar tem a igual
importância em relação ao desenvolvimento das crianças como qualquer outra atividade organizada. Pensar e planejar
um espaço prazeroso e convidativo, que educa enquanto cuida será um dos objetivos do CEI, possibilitando a integração
entre as turmas, uma vez que essa vivência envolve o cotidiano da instituição educativa.

As duas salas são utilizadas de acordo com a demanda, atribuições cotidianas administrativas e pedagógicas. Nesse
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Sala da Equipe
Gestora

espaço é realizado atendimento aos profissionais em Formações Continuada, reuniões para orientar a equipe e
encontros com a família, educadores e equipe gestora.

A Equipe Gestora precisa estar envolvida com o trabalho educativo, realizando ações compartilhadas com as famílias,
proporcionando a todos experiências sem divisão e hierarquização, assentada numa Gestão Democrática.

Vale ressaltar que todos os ambientes não citados como: corredores, tanque de areia, espaço externo, por exemplo, são
utilizados por todos, com igual importância, pois é através desses espaços que a criança tem a oportunidade de se
desenvolver integralmente.

Considerando que os tempos pedagógicos são de suma importância para o crescimento e
desenvolvimento da equipe educativa, afim de promover movimentos que mantém viva as
possibilidades de reflexão, de criação e de transformação dos fazeres pedagógicos, tanto no âmbito
do trabalho de cada profissional quanto no que se refere às construções coletivas, o Cei Célia Gaspar
organizou esses tempos de formação entre pares da seguinte forma:

Equipe Dia da
formação

Horário

Professoras: 5ª Feira 11 h às 13 h

A g e n t e s Educacionais do
período da manhã

3ª Feira 14 h às 16 h

A g e n t e s Educacionais do
período da tarde

5ª Feira 9 h às 11 h

Além desses momentos entre a equipe de docentes e agentes educacionais com a equipe gestora,
seguimos o calendário escolar com encontros de discussão, contribuição,  momentos de escuta
sensível e atenciosa com as famílias, através das reuniões de famílias e educadores (RFE), Conselho
de Escola, CPA e RPAI.
 

 

4.5 - Planos de trabalho entre pares

"A prática pedagógica se constrói a partir do envolvimento dos profissionais nos processos educativos e formativos, não apenas baseada em documentos

governamentais, os processos curriculares se constituem pela constante reflexão sobre os saberes da prática, elaborados na relação entre seus atores no cotidiano".

 (Campinas, Diretrizes Curriculares da Educação Infantil Pública,2013, p.25)
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Plano da Formação em serviço dos Professores nos tempos pedagógicos entre pares
 

 

TEMA DAS
FORMAÇÕES

METODOLOGIA OBJETIVOS

Projeto Político
Pedagógico

(PPP)

-Avaliação do PPP do ano
anterior para nortear nosso

trabalho.

-Leitura, estudos, reuniões
com a equipe educativa,
comunidade, colegiados,

crianças, através de
pesquisas e questionários.

-Garantir que a equipe
educativa desenvolva um

trabalho, valorizando o
protagonismo infantil em

conformidade com os
documentos pedagógicos que

regem a Educação de
Campinas.

Orientações das
Diretrizes Curriculares
Nacionais e Municipais

na Educação Básica para
Educação Infantil

Leitura do documento e
Seminário das Professoras

com apresentação em
Powerpoint do tema.

Consolidar as informações
adquiridas, fazendo uma ligação

com a teoria e prática na
atuação com os bebês e

crianças pequenas.

Estudo sobre o texto:
(Re) Criando Espaços e

Tempos do Caderno
Curricular Temático

Educação Básica: Ações
Educacionais em

Movimento

Leitura do documento e
debate em relação às práticas

apresentadas no texto
trazendo as vivências no
caderno para o cotidiano.

Fundamentar a prática
pedagógica.

Concepção de Infância e
o trabalho educativo com

bebês de 0 a 3 anos

Leitura das Diretrizes
Municipais que discorre sobre
Concepção de Infância e troca

de ideias entre a equipe.

Propiciar uma troca de ideias
baseado na prática dialogando
com as Diretrizes Municipais.

1. A Sociologia da
Infância e o
Direito da
Criança a
Educação

Assistir o vídeo de Paulo
Fochi: A educação infantil
como direito das crianças.

2. Expor para as
docentes novos

discursos
baseados no
vídeo sobre a

construção das
práticas

educativas que
atendam às
crianças e as

suas
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Infantil. necessidades de
interlocução,
expressão,

participação,
aprendizagem e

formação
humana.

Livro: “As Cem
Linguagens da Criança”

Leitura do artigo trazido no
site “Nova escola” fazendo
uma ligação do texto com o

livro e as Diretrizes Municipais
de Campinas.

Apresentar uma visão inovadora
da Escola de Educação Infantil,

modelo do Norte da Itália

Os Objetivos da
Educação Infantil na

Perspectiva da Educação
Inclusiva

Leitura, vídeo e dinâmica de
grupo

Proporcionar ao professor ações
e práticas sobre a inclusão.

1. Diversidades

étnico-raciais na

Educação Infantil

Trabalhar em consonância
com a Educação

Conectada do Município de
Campinas com os Objetivos

do Memória e Identidade
Promoção da Igualdade na

Diversidade - MIPID

Atividade: Mesa redonda
abordando o assunto.

Potencializar os objetivos da
educação étnico-racial na

Educação Infantil com ações de
conscientização

Letramento na Educação
Infantil.

Leitura das Diretrizes
Curriculares para Educação

Infantil no Município de
Campinas, p.12 e 18.

Expor e discutir o significado de
Letramento e Alfabetização

 
  Plano da Formação em serviço dos agentes de educação infantil nos tempos pedagógicos
entre pares

TEMA FORMAÇÃO METODOLOGIA OBJETIVOS

Participação na Elaboração
e Avaliação do Projeto

Pedagógico

Leitura, estudos, reuniões
com a equipe educativa,

comunidade, colegiados e
crianças através de

pesquisas e questionários.

Garantir a participação de toda
equipe educativa para que

desenvolva e realize o trabalho
coletivo baseado no Projeto

Pedagógico.

Orientações das Diretrizes
Curriculares Nacionais e

Proporcionar uma análise
comparativa da prática com as
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Municipais na Educação
Básica para Educação

Infantil

Leitura e reflexão sobre o
tema

Diretrizes Municipais de
Campinas.

Estudo sobre o texto:
Recriando Espaços e
Tempos. Do Caderno
Curricular Temático

Educação Básica: Ações
Educacionais em

Movimento

Leitura sobre o Caderno
Temático: Criando tempos e

espaços.

Apresentação de atividades
vivenciadas no cotidiano

Desenvolver habilidades de
montagens de novos espaços
pedagógicos para interação

social com as crianças

1. Concepção do

brincar e aprender

na visão de Piaget e

Vygotsky

-Leitura do texto de Piaget
e Vygotsky.

-Oficina: confecção de
brinquedos e jogos

Valorizar o brincar
como direcionador do trabalho.

A importância da contação
de histórias na Educação

Infantil.

Leitura e apresentação das
histórias de diversas formas

(fantoches, objetos,
dramatizações, livros entre

outros)

Repensar sobre a influência da
leitura para o desenvolvimento

da criança

A importância da música no
contexto escolar

- Diretrizes Municipais de
Campinas p.15 - leitura

- Construção de
instrumentos musicais com

sucatas

Apresentar a diversidade de
sons e ritmos que as crianças

podem ouvir, saber que
existem outros estilos de

músicas e que isso precisa ser
transmitido para os pequenos.

História da Educação e a
valorização da criança com

o passar dos anos

(Uma trajetória de
conquistas para Educação e

para a criança)

Vídeo: Sobre a História da
Educação (Paulo Fochi) e
texto sobre a Constituição

Federal de 1988

Promover o aprendizado e
conscientização que a

Educação Infantil é um direito
Constitucional da criança.

Educação inclusiva

Leitura:

Declaração de Salamanca

e discussão

Proporcionar ações e práticas
sobre a inclusão.
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4.6 - Plano de demandas de formação continuada dos profissionais do CEI
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 Plano da Formação em serviço dos Professores nos tempos pedagógicos entre pares

A formação continuada dos professores tem como ênfase o desenvolvimento contínuo
do conhecimento que rege a Educação Infantil adjacente com a prática pedagógica buscando
qualidade da Educação dos bebês, crianças pequenas e com deficiência, que acontece por meio dos
encontros semanais e ressignificação das práticas pedagógicas. Através desses encontros se
consolidam as teorias das Infâncias como fundamentação das ações formativas que serão
desenvolvidas dentro da Unidade Educacional. 

As formações continuadas são organizadas para proporcionar aos profissionais espaço-tempo para estudo, escrita, reflexão,
discussão e publicização dos conhecimentos produzidos, individual e coletivamente, constituindo sentidos subjetivos e coletivos
que se traduzam num movimento contínuo vivenciado no cotidiano pedagógico. (Campinas, Diretrizes curriculares da Educação
Infantil Pública, 2013, p.28) 

O espaço educacional também é um local de reflexão, onde o coletivo aprende com a prática,
constrói conhecimentos que contribui para o planejamento e a atuação. A Formação Continuada não
se limita somente aos estudos dentro da Unidade Educacional, a equipe deve participar de palestras,
encontros, mostras, seminários, fóruns, congressos, cursos centralizados, considerando temáticas
gerais da Rede Municipal de Campinas.

“O aprender contínuo é essencial e se concentra em dois pilares: a própria pessoa, como agente, e a escola como
lugar de crescimento profissional permanente” (NÓVOA, 2003 p.23) 

Pensando nessa formação o CEI Célia Ap. Jordão Velardi Gaspar possui um planejamento anual
para Educação Continuada que considera as Diretrizes Municipais de Campinas como direcionador do
trabalho unificado com as práticas diárias e considerando seus saberes e experiências nessas trocas,
além do aprendizado que acontece junto as próprias crianças conforme afirma Malaguzzi: “Aprender a
reaprender com as crianças, é nossa linha de trabalho. Avançamos de tal modo que as crianças não
são moldadas pela experiência, mas dão forma à experiência” (1999, p. 97).

A formação dos professores entra no requisito básico para  o bom andamento do trabalho
pedagógico, dentro dessas perspectivas  existem alguns temas primordiais  que devem ser
trabalhados com os docentes, são estudos que precisam ser aprofundados em diversas temáticas,
conforme Diretrizes Curriculares da Educação Básica para Educação Infantil de Campinas:  “O
trabalho educativo com bebês de 0 a 3 anos, Sociologia da Infância, Filosofia da Infância,
Antropologia da criança, Diretrizes Curriculares da Educação Infantil, Letramento, Educação Inclusiva,
Pedagogia de Projetos,  Artes e linguagens expressivas – dança, teatro, música, artes plásticas e
visuais, expressões pictóricas, literatura, Estudo do poético, Corporeidade, Estudos Étnico-raciais,
Tempos e espaços,  Relações interpessoais, Culturas das Infâncias, Gênero, Sexualidade, Tecnologias,
Brincadeiras,  Registro e Documentação Pedagógica, Múltiplas Culturas, Processos Avaliativos.”
(2013, p.28). 

O intuito é instigar e promover o despertar da curiosidade, no professor nesses encontros a ser
investigador, além de ter uma escuta sensível e empática que implica neste contexto o “escutar e
ver” que é um dos pilares necessários para que se possa promover o Protagonismo Infantil e fazer

Prefeitura Municipal de Campinas
Secretaria Municipal de Educação

http://pponlinesme.campinas.sp.gov.br
15/07/2021 14:54:42   Página 65 de 163



uso dessas observações para gerir seu trabalho. É necessário que as formações façam o professor
repensar sua prática, sempre levando em consideração as curiosidades e conhecimentos das crianças
buscando alimentar o desejo do educando pela informação e aquisição de novos conhecimentos. 

De acordo com as Diretrizes Municipais de Campinas “As formações continuadas são organizadas
para proporcionar aos profissionais espaço-tempo para estudo, escrita, reflexão, discussão e
publicização dos conhecimentos produzidos, individual e coletivamente, construindo sentidos
subjetivos e coletivos que se traduzam num movimento contínuo vivenciado no cotidiano pedagógico”
(p.28.) 

O CEI Célia Ap. Jordão Velardi Gaspar presa pelo desenvolvimento dos professores da Educação
Infantil, com intento de torná-los profissionais pensantes, intelectuais, capazes de gerir sua ação
profissional. As formações acontecem semanalmente, com duas horas consecutivas sem prejuízo no
atendimento às crianças.
 
 Plano da Formação em serviço dos agentes de educação infantil nos tempos pedagógicos
entre pares

Da mesma forma que a formação de professores é importante para o trabalho Pedagógico,
a Educação Continuada para os agentes é tão importante quanto, pois assim se consolida a prática
mediante aos estudos designados as duas equipes. 

“Docentes e educadores têm direito a conhecer esses estudos sobre a Educação infantil, seja na formação inicial seja na
continuada, para serem defensores do direito à infância ARROYO 2011, p. 187) ”

O CEI Célia Ap. Jordão Velardi Gaspar, assegura o incentivo e o aperfeiçoamento contínuo dos
agentes de educação, por meio de reuniões, palestras e cursos. As ações entre pares serão de
acordo com as orientações da Secretaria Municipal de Educação e o Orientador Pedagógico da
Unidade é responsável pela organização deste trabalho como representante da equipe gestora. Ele
fará reuniões semanais de acordo com o Termo de Referência Técnica, em consonância com as
Diretrizes Nacionais e Municipais para Educação Infantil. 

“É pensando criticamente a prática de hoje ou de ontem é que pode melhorar a próxima prática”. Freire,
(1996, p.43) 

Os estudos semanais têm como objetivo aprimorar a prática dos agentes de Educação
Infantil, dando oportunidade de criar desafios e reflexões sobre seu cotidiano com encontros com
duas horas consecutivas, sem prejuízo ao atendimento das crianças. Serão realizados estudos
teóricos, com uma postura de pesquisadores em busca de melhorias em termos de qualidade de
suas ações habituais. 

De acordo com as Diretrizes Municipais de Campinas “a formação, enquanto qualificação dos
profissionais que trabalham com crianças é considerada como um dos fatores que mais influenciam
na qualidade do trabalho das Unidades Educacionais de Educação Infantil” (p.26). 
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As formações continuadas na Unidade Educacional são organizadas para conceder aos
profissionais uma reflexão, discussão, publicação e contextualização de conhecimentos produzidos
individualmente e coletivamente, assim vão constituindo sentidos subjetivos e coletivos nesses
encontros. A prática e a teoria subsidiam a organização do trabalho pedagógico realizado. 

Todos os profissionais engajados no mesmo objetivo, bem preparados, temos a chamada “Escola
Reflexiva” ALARCÃO, 2010 com o objetivo de cumprir sua missão a “Construção do Saber” por meio
da interação entre todos os componentes da escola preparando o sujeito para o seu
desenvolvimento integral. 

 
 

4.7 - Plano de demanda de manutenção de infraestrutura do CEI

PLANO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA UNIDADE

A OSC tem como objetivo buscar durante o período da parceria com a SME, melhorias contínuas na
Unidade Escolar, a organização dos ambientes é visto como uma das prioridades. Manter o
patrimônio público em perfeitas condições, realizando manutenções preventivas também estão nas
prioridades, pois, além de zelar pelo prédio, utensílios, equipamentos, também se pensa no cuidado
das crianças, colaboradores e comunidade pois é importante que tenham um ambiente harmônico,
limpo, organizado e em perfeitas condições de uso com segurança. Acreditamos no princípio da
economicidade com os recursos públicos, por isso, partimos de uma manutenção preventiva dos
ambientes, evitando gastos excessivos.

A OSC contará com um profissional (zelador) que realizará todo tipo de manutenção preventiva na
Unidade que não é ofertada pela SME através do departamento do CAE (Coordenadoria de Apoio as
escolas). Esses serviços serão fundamentais para melhorias e manutenção no CEI.

Segue abaixo as manutenções realizadas pela SME e pela OSC:

COZINHA: A cozinha é um espaço que demanda muitos cuidados, pois é nesse local que é preparado
a alimentação das crianças.

FREEZERS E GELADEIRAS: Será contratada pela OSC uma empresa especializada para realizar a
manutenção preventiva e corretiva desses equipamentos periodicamente (a cada 6 meses), como:
limpeza, troca de peças quando necessário, verificação de temperatura adequada e orientações
quanto ao uso correto. A equipe gestora da unidade solicitará à Conutri (Coordenadoria de nutrição)
e/ou à OSC a necessidade de manutenção preventiva ou corretiva de tais equipamentos e ainda a
necessidade de substituição deles, quando necessário

COIFA: Periodicamente (a cada 6 meses) será realizada a limpeza completa da coifa na Unidade por
uma empresa especializada contratada pela OSC, também realizará a manutenção do motor quando
necessário.

FOGÃO: Esse equipamento também exige manutenções periódicas. Quando a CAE não tiver contrato
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de manutenção aberto para este equipamento a OSC contratará empresa especializa que fará a
manutenção preventiva e também quando algum dano ocorrer durante o uso diário;

TROCA DE FILTROS: Haverá um controle feito pela equipe gestora e das cozinheiras da validade dos
filtros existentes na cozinha e nos bebedouros da unidade e anotadas nas planilhas do POP. Os filtros
serão trocados dentro do período de validade ou sempre que necessário com objetivo de garantir a
qualidade da água ofertada no CEI.

MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA:  A Unidade que contar com esse equipamento, será realizada a
limpeza dela por uma empresa terceira chamada BASE, quando é necessária uma limpeza mais
profunda na tubulação, a OSC comprará um produto específico para efetuar a limpeza;

CAIXA D´ÁGUA: A limpeza da caixa d´água será realizada em parceria com a SANASA, a qual
disponibiliza uma equipe treinada para tal procedimento. Esse agendamento é realizado via e-mail e
telefone e com data previamente agendada.

CAIXA DE GORDURA: Essa limpeza será solicitada pelo Gestor da U.E. há cada seis meses ao
departamento do CAE que agendará o serviço. Uma empresa terceirizada realizará a limpeza da caixa
de gordura.

PINTURA: A pintura da U.E será realizada anualmente pelo zelador da unidade, que será o
responsável por este serviço. O Gestor solicitará ao departamento do CAE: tintas, rolos, solventes
entre outros produtos necessários para realizar a pintura.

O serviço será realizado nas áreas internas e externas da Unidade conforme necessidade.

O Gestor da U.E. terá sempre a preocupação de não permitir cartazes colados em paredes para não
danificar a pintura. Ao invés disso, será instalado varais de alumínio nos corredores para que
atividades das crianças sejam expostas sem estragar o patrimônio público.

SALA DE AULA: O Gestor da Unidade realizará periodicamente uma inspeção nas salas de aula e
solários verificando:

VIDROS: os bebês e crianças pequenas atendidos pelo CEI batem brinquedos e acabam quebrando,
trincando os vidros, o que ocasiona risco a integridade física das mesmas. O gestor solicitará as
trocas dos vidros ao departamento do CAE através de e-mail e caso não tenha contrato para essa
manutenção, a OSC realizará o serviço;

CHUVEIROS: Esses equipamentos exigem prevenção e reparo com muita frequência, pois é utilizado
quase que o dia todo de atendimento às crianças. O Gestor solicitará para que sempre se tenha na
Unidade, resistências, chuveiros para trocas emergenciais.

VENTILADOR: Esse equipamento necessita de prevenção contínua. Esse serviço será realizado pelo
colaborador específico da OSC, caso a CAE não possua contrato aberto para tal manutenção.

CORTE DE GRAMA: É realizado periodicamente por uma empresa contratada pela SME no entrono
da unidade. É seguido um cronograma de manutenção e caso seja necessário alterar esse
cronograma a equipe gestora da unidade entra em contato com este departamento. O zelador da
unidade, auxiliará na jardinagem e na horta da e na manutenção preventiva limpando calhas evitando
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entupimento em períodos de chuva.

PARQUES: O Gestor da Unidade solicitará quando necessário a manutenção dos parques, pintura
dele, de modo a mantê-lo adequado e seguro às crianças, esse espaço deve ser sempre muito
cuidado, já que é tão frequentado durante o atendimento às crianças.

TROCA DE LÂMPADAS: A Unidade sempre realizará trocas de lâmpadas nas áreas interna e externa.
O colaborador da OSC quem fará esse serviço. O gestor solicitará lâmpadas a CAE via e-mail e caso
esse material não esteja disponível, será providenciado pela OSC.

RUFOS, TELHAS E CALHAS: Será realizado pelo colaborador específico da OSC a limpeza de rufos e
calhas da Unidade, evitando acúmulo de sujeiras e possíveis infiltrações de água da chuva em
paredes e eliminando os focos de dengue.

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 materiais e contratação de serviço, seguirão o Termo de Referência Técnica 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.

É importante ressaltar que todas as despesas e gastos empregados na Unidade Educacional serão
apresentadas nas reuniões Ordinárias e/ou extraordinária de Conselho de Escola, onde os membros
do Conselho analisarão o Relatório Financeiro trimestral e aprovarão ou não os gastos realizados em
Recursos Humanos, manutenção predial, equipamentos, materiais pedagógicos entre outros.

 

4.8 - Plano de recursos humanos do CEI

Conforme o Edital de Chamamento Público n.º 02/2020, destaca-se nesse item o detalhamento dos
valores para a execução da parceria entre a OSC e a Secretaria Municipal de Educação. Faz-se
necessário dizer que a Organização Social Civil – OSC tem o compromisso de elaborar um plano que
seja coerente e consciente visando a melhoria da eficiência e qualidade do serviço quanto aos gastos
necessários no decorrer da vigência, sejam aos aspectos econômico, operacional e administrativo.  
 A planilha foi corrigida conforme parecer da supervisão, no qual o número correto de assistente
administrativo são dois e auxiliar administrativo um. Atrelando-se assim a correção ao item 2.5.4.
 Quadro de RH 2021.

1 Auxiliar Administrativo
2 Assistente Administrativo
2 Aux. Cozinha
2 Cozinheiras
1 Diretora
1 Coord. Pedagógico

10
Professor Educação Infantil - 22
hs

1
Professor Educação Infantil - 44
hs

1
Professor Ed. Infantil Espec. 22
hs

52 Monitor - 32 horas
2 Monitora volante - 44 horas
4 serventes
2 Zelador
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4.9 - Plano financeiro com previsão de investimentos para formação dos
profissionais, aquisições e manutenção

 

4.10 - Plano de ações intersetoriais

A escola, além da relação ensino/aprendizado, é um espaço propício para fomentar valores,
instigar o diálogo, compartilhar vivências já existentes ou pretendidas, referendar experiências
singulares e coletivas. Potencializar a socialização na tentativa de estreitar as relações permeadas de
conflitos, colaborações e consensos.  Nesse ensejo que as ações intersetoriais agregam nas
interações entre a escola e a comunidade, na promoção de desenvolvimento integral das crianças,
requer ações articuladas entre as pessoas, instituições e políticas que constituem a vida da
comunidade.  

O CEI Célia Gaspar objetiva parcerias com órgãos intersetoriais, pois prima-se pela relação
escola/comunidade com o intento de vislumbrar caminhos, propor discussões, redefinir percursos
intencionalmente voltados ao bem comum na construção da cidadania, advém a gestão democrática
na escola a atuação ativa da família no contexto escolar. Essa relação deve ser pautada de respeito
mútuo, reflexões profícuas voltadas ao processo educativo das crianças e diálogo entre os diversos
setores possibilitará a construção de ações integradas, com o intuito de buscar as soluções dos
desafios.
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O CEI se propõe a criar espaços comunicativos e manter parcerias, pois são fundamentais para a
realização de um trabalho de qualidade na descoberta da possibilidade de agir, incluindo
especializações profissionais e setoriais, na articulação do atendimento integral e integrado da
criança.

A seguir, apresentamos os órgãos intersetoriais, objetivo da parceria com o CEI:

1. Centrais de Abastecimento de Campinas - CEASA

O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), garante, por meio da transferência de
recursos financeiros, a alimentação escolar dos alunos de toda a educação básica (educação infantil,
ensino fundamental, ensino médio e educação de jovens e adultos) matriculados em escolas públicas
e filantrópicas, ratificado na Constituição Federal de 1988, prevê que é dever do Estado com a
educação e é efetivado mediante a garantia de "atendimento em creche e pré-escola às crianças de
zero a seis anos de idade".

A Unidade escolar conta com a parceria do abastecimento de alimentos, apoio às famílias e
educadores nas palestras da Nutricionista sobre alimentação saudável, inapetência, compulsão
alimentar, entre outros. A Ceasa oferece cursos realizados em sua cozinha experimental, para a
equipe da cozinha sobre novas receitas de papas doces e salgadas e alimentos que atendam às
crianças com intolerância ou alergia alimentar. A equipe gestora e os demais profissionais de
educação recebem orientações, sobre os alimentos distribuídos semanalmente, quanto a
manipulação e higienização dos alimentos, normas e cuidados, agora também frente ao combate do
COVID-19. A finalidade desse serviço é atender as necessidades nutricionais, promovendo hábitos
alimentares saudáveis a comunidade estudantil e consequentemente as famílias. 

2. Posto de Saúde União dos Bairros

O Posto de Saúde União dos Bairros, localizado nos arredores da Unidade, atende a escola com a
realização e atualização da carteira de vacinação das crianças e profissionais da Educação. Quando
necessário os enfermeiros do posto de saúde realizarão campanhas de vacinação e bloqueios na
Unidade, essas ações acontecerão mediante a autorização prévia dos responsáveis pela criança.

Observa-se que a orientação da escovação, conforme os profissionais do Posto de Saúde, é feita
através de músicas, roda de conversa e no momento da escovação na Unidade. A criação do hábito
da higienização bucal, por meio de vivências que paulatinamente capacite a criança a alcançar
autonomia, ressaltando a importância dessa higiene é primordial. E para ilustrar essas atividades, a
escola desenvolverá, mensalmente, produções e relatos das crianças quanto aos cuidados com os
dentes. Semestralmente o Dentista do Posto de saúde, em visita, realizará triagem odontológica para
acompanhar, orientar e encaminhar, se for o caso, ao dentista da unidade de saúde.

Complementando a parceria, objetiva-se o envolvimento da família nesse trabalho, inclusive com
pesquisas com as famílias sobre o tema que mais as desafiam no cuidado com os seus filhos para
organizarmos a roda de conversa com a Agente de saúde do bairro. 

3. Associação das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Campinas-Transurc

A Transurc, organização mantida pela iniciativa privada, é responsável pela venda de passes
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para ônibus no município de Campinas. Para as famílias que residem a 2 km ou mais da escola, pode
realizar o cadastro na secretaria da Unidade solicitando o Passe Escolar que encaminhará para o
Departamento de Transporte da SME para análise do pedido. Caso o pedido seja deferido, a família
recebe mensalmente a recarga do valor equivalente a frequência da criança no CEI.

4. Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A -Sanasa

A SANASA é a empresa responsável pelo abastecimento de água (captação, adução, tratamento,
reservação e distribuição de água potável), coleta, afastamento e tratamento dos esgotos domésticos
no município de Campinas. A equipe desempenha um trabalho voltado para o uso consciente da água
em forma de teatro. Através do lúdico, a equipe traz temas como desperdício, fonte limitada e
ressalta o impacto de um uso incorreto e destaca também a importância da mesma para os seres
vivos. Essas ações contribuem e auxiliam o trabalho já exercido na rotina diária junto à comunidade
escolar.

5) Guarda Municipal - GMC

A Guarda Municipal de Campinas realiza o patrulhamento preventivo e comunitário no entorno
do CEI, passando pela Unidade para saber se há algo insólito, atuando como órgão complementar da
Segurança Pública.

A equipe do Canil da GMC desenvolve um projeto com cães adestrados, na demonstração de
ações cotidianas realizadas por esses animais. Esse projeto visa trazer para o âmbito escolar a
aproximação das crianças e suas famílias com a Guarda Municipal, com o intuito de transmitir a
população que esse órgão existe para nos proteger, auxiliar e não punir. Transmitindo uma
mensagem central durante as apresentações de companheirismo, atuação responsável e
comprometida com o bem comum.

Outro projeto muito importante realizado pela Guarda Municipal de Campinas em parceria com
as Unidades Escolares, é o Programa de Integração –PROIN- em que equipe de Guardas, disponibiliza
diversos temas de palestras que vem ao encontro das necessidades das famílias e comunidade.

6) Conselho Tutelar

O Conselho Tutelar é responsável em defender e zelar pelo cumprimento dos direitos da criança
e adolescente. O órgão foi criado consubstanciado no Estatuto da Criança e Adolescente (ECA)
instituído pela Lei 8.069 no dia 13 de julho de 1990, desempenhando o papel de agente de
transformação social.

O CEI Célia Gaspar objetiva com a parceria o cuidar e proteger e fazer valer os deveres e direitos
da criança. Será encaminhado ao Conselho Tutelar casos de suspeita de maus tratos, violência física
ou emocional, situações de risco e excesso de faltas injustificadas. A Gestão poderá encaminhar ao
Conselho Tutelar o nome das famílias que necessitam de aconselhamento e orientação quanto às
responsabilidades e direitos da criança.

7) Vigilância Sanitária

A missão da Vigilância Sanitária é formular e estabelecer estratégias de implantação e
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implementação das ações, articulando os diferentes níveis do sistema, incluindo as áreas de
Vigilância Epidemiológica, Sanitária e Ambiental, promovendo e protegendo a saúde da população
com ações de prevenção e controle de doenças e agravos.

A equipe da Vigilância apresenta na Unidade uma peça teatral para as crianças e famílias com o
tema norteador “Dengue”, cujo enredo trata dos hábitos de higiene que auxiliam na prevenção da
proliferação do mosquito e os impactos negativos que isso causa a população, demonstrando que
pequenas ações geram resultados satisfatórios.

O apoio também é dado a equipe educacional em relação à prevenção e tratamento de doenças
ou suspeitas de doenças epidemiológicas juntamente com o Posto de Saúde.

A Vigilância Sanitária também atuará em orientações a prevenção do novo COVID-19, a Unidade
terá o papel fundamental seguindo protocolos de segurança e evitando a transmissão do vírus em
crianças, adultos e suas famílias.

8) Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Novo tempo

O CRAS Novo Tempo, é um local público, tem a finalidade de fortalecer a convivência com a
família e com a comunidade na prevenção de situações consideradas vulneráveis e de risco social.
Seu principal trabalho é o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família –PAIF- dando auxílio e
orientações às famílias para prevenir situações de vulnerabilidade ou violência, através do Serviço de
Convivência e Fortalecimento de Vínculos.

O CEI Célia Gaspar, nessa relação com o CRAS, participará de encontros com especialistas
(pediatras, assistente social, psicólogos e Conselho Tutelar) da região sudoeste. Os especialistas
dialogam e articulam ações visando um atendimento integral e integrado da criança.

9) Faculdade Anhanguera – FAC

A Anhanguera Educacional, fundada em 1994, oferece cursos de graduação e outros em diversas
áreas do conhecimento. Assim, o CEI Célia Gaspar entende a possibilidade da participação e
colaboração de profissionais dessa faculdade na formação entre pares dos educadores e das famílias
das crianças da Unidade.

10) Escola Municipal de Ensino Fundamental –EMEF Nisia Floresta

O objetivo da relação parceira com a EMEF Nisia Floresta é a solicitação de visita das crianças do
AG III, que cursarão o Ensino Fundamental no ano subsequente, com o intuito de apresentar o novo
espaço e rotina as crianças, conforme ressalta as Diretrizes Municipais de Campinas, 2013, (p. 22)
que “nesse aspecto é preciso considerar que as crianças que vão para o Ensino Fundamental não
deixam de ser crianças e se faz necessário buscar a inteireza desse processo”. 
 

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

Série: Agrupamento I
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Agrupamento / Turma: AGI A

Professora: Veridiana Bernardinho Alves

Agrupamento / Turma: AGI B

Professora: Suellen Lourenço Sene

Ano letivo: 2021

PLANO DE ENSINO COLETIVO

As experiências vivenciadas de zero a cinco anos e 11 medes de idade são fundamentais na formação do ser humano. O que se
aprende na referida fase pode deixar marcas para o resto da vida. A educação infantil é o momento de interação da criança
com o mundo, com todos os que a cercam e consigo mesma. Os estudos de Sousa (1998) configuram a educação infantil como
importante fase no desenvolvimento da criança, porque, segundo a autora, é durante esta fase que as bases do ser humano
começam a ser estruturadas, visto que são estimulados e iniciados os processos de formação e integração das várias áreas do
desenvolvimento na fase da educação infantil.

Brincar é uma experiência que possibilita a criança demonstrar sua personalidade, e conhecer melhor a si
mesma e nas relações com os outros durante as brincadeiras a criança se socializa e aprende a conviver
com as pessoas. Bruna Alessandra Lima (2013)

Sendo assim o trabalho pedagógico do agrupamento I seguindo os protocolos de segurança para evitar e conter o covid-19 no
decorrer do ano será desenvolvido de modo remoto em ambientes virtuais e presenciais. Potencializando o uso do vídeo como
ferramenta pedagógica entre os professores e as crianças, com objetivo de buscar e valorizar a autonomia das mesmas.
Realizaremos brincadeiras de modo que ajudem no conhecimento, desenvolvimento, aprendizado e interação entre as crianças
e as famílias. Assim como: Trabalhar regras e limites, bom convívio na sociedade, desenvolver saberes científicos, críticos,
éticos, rotina, reconhecimento da própria identidade – por meio da chamadinha, histórias contadas, musicalização entre outros.
 

A Unidade de Educação Infantil CEI - Célia Aparecida Jordão Velardi Gaspar está localizada na Rua Nadalino Colombini, 45 -
Res Porto Seguro, as turmas são divididas por agrupamentos, onde o atendimento das mesmas é de moradores das
proximidades da unidade escolar. Na instituição possui: banheiros de uso coletivo para os agrupamentos I, II e III com
instalações de chuveiro e trocador, um refeitório coletivo, 2 salas de berçários, dois lactários, sete salas de agrupamento II,
duas salas para agrupamento III, secretaria, sala de coordenação, sala da direção, dois banheiros e cozinha para uso dos
funcionários.

O CEI possui uma professora de educação especial onde trabalhará a inclusão de crianças com deficiências na educação
infantil, apresentando aspectos fundamentais para a formação ética e social das crianças em geral, todas as crianças do
público-alvo da educação especial e os demais ganham com essa experiência, as crianças levam para a vida lições aprendidas
através do convívio com os colegas como: tolerância, respeito, empatia e solidariedade. Desde cedo, as crianças perceberão
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que diferenças existem e é possível conviver com elas, sem preconceito e com acolhimento. E também temos uma professora
volante para dar auxilio nas salas de aulas na ausência das professoras fixas dos agrupamentos.
 

O agrupamento I – É composto por duas turmas, cada sala possui quatro monitoras e uma professora. A unidade escolar
obedece aos critérios de agrupamentos de crianças por faixa etária. O sistema integre monta as salas por faixa etária, entre
crianças que nascem 2015/2016 e assim por diante. O agrupamento I é constituído por crianças atendidas por tempo integral.
Serão entregues para todos os colaboradores equipamentos de EPI como máscara, óculos de segurança, aventais com material
de plástico, tocas e luvas. Todos terão escala de horário para pausas e lanches a fim de evitar aglomeração em qualquer,
ambiente dentro da unidade educacional. Foi instalado dispense de álcool gel ao lado do relógio ponto para todos os
colaboradores higienizarem as mãos antes de realizar o registro da marcação diária e entrarem em contato com as crianças.
 

A entrada – Cada turma, terá, higienização com álcool 70%, com o auxílio de um borrifador. Cada sala de aula contará com
um frasco de álcool em gel com identificação do produto e sala correspondente para reforçar a higienização das mãos antes de
entrar na sala e nos demais ambientes da unidade. Todos passarão pela aferição da temperatura no portão de entrada da
unidade educacional sendo proibida a entrada do funcionário, família ou criança que medir acima de 37,5 graus. - Será proibida
a entrada.
 

Nossa Rotina – Pensamos em um método de se prevenir, as crianças serão recebidas em roda porém com círculo no chão
para ter o distanciamento. As refeições até disponibilidade do uso dos lactários, serão ofertadas em sala com auxílio das
monitoras. A escovação será revezada com duas crianças por vez acompanhada pela professora e cada uma vai ter uma
sacola com o seu kit higiene pessoal por medidas de segurança a saúde. Todas atividades pedagógicas ser ão realizadas em
sala, ou em ambientes seguros, devidamente ventilados. Nas salas as crianças terão os brinquedos separados para cada uma,
seguindo os protocolos de segurança. Os Parques, estão interditados, as atividades serão planejadas a fim de explorar os
ambientes abertos e com atividades apropriadas para manter o distanciamento seguro entre as crianças e os adultos.
Mantendo a higienização dos brinquedos utilizados, constantemente.

Recurso

O tema gerador do ano de 2021 é “Resgatando as infâncias”, o intuito desse projeto é trazer para a criança a importância
do resgate de brincadeiras antigas, como: pular corda, brincar de cobra seca, esconde-esconde, ovo chovo, passa barbante, vai
e vem, além de contações de histórias, entre outras.

As práticas educativas do agrupamento I terão como embasamento pedagógico o Projeto Explorando o mundo afora, buscando
estimular os bebês a novas descobertas, aprender com o novo, utilizaremos dos seguintes recursos: músicas, experiências
explorativas, teatros, danças, estímulos que potencializaram o desenvolvimento dos 5 sentidos e ampliação das múltiplas
linguagens infantis. É de suma importância ressaltar que cada bebê têm seu tempo de aprendizagem, contudo o respeito a sua
singularidade será um fator primordial nesse processo.
 

No decorrer do ano trabalharemos o Projeto Respeitando as diferenças: o EU e o OUTRO, essa temática tem como
perspectiva trabalhar a identidade, autonomia e o respeito nas interações praticadas no dia a dia da criança. A identidade faz
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parte da ideia de distinção, uma marca de diferença entre as pessoas, começa pelo nome, características físicas, modo de agir
e pensar e sua história pessoal. Essa construção será feita de uma forma gradativa onde ao ingressar na instituição de ensino a
criança amplia seu universo social, tornando-se parte de um grupo, a forma que ela é recebida pelo mesmo, tem um grande
impacto na formação de sua personalidade e autoestima, quando o grupo aceita suas diferenças automaticamente está
aceitando suas semelhanças.

Completando as propostas teremos também as seguintes semanas educativas:

Dia Mundial de luta pela educação inclusiva e semana Monteiro Lobato.

Semana Municipal do brincar.

Semana do meio ambiente, prevenção de acidentes domésticos e horta escolar.

Dia e semana da educação infantil e semana da família.

Semana do teatro.
Semana do idoso, semana da alimentação, semana do livro e programa de incentivo à leitura. 
Mês da consciência negra.
 
  

   O processo avaliativo na Educação Infantil como um instrumento metodológico é considerada com um novo olhar, partindo do
pressuposto do acompanhamento evolutivo da criança. As documentações de fotos, construções, diálogos contribuem com a
autoavaliação dos profissionais, apreço e compreensão das crianças diante da escuta/pesquisa e acompanhamento das
famílias, os registros e documentos de aprendizagens relatam as vivências escolares.

Neste âmbito a avaliação é decorrente de observações do professor, registros, reflexões, norteando novos planejamento e
replanejamento das ações e experiências vivenciadas.

Nessa retomada ao convívio escolar, encontraremos novos meios de avaliação, traçando novos caminhos depois de um longo
período em casa. O objetivo será diagnosticar a aprendizagem e o desenvolvimento de cada criança, observando-a através das
propostas pedagógicas, práticas de convívio social, interações e etc, analisando suas evoluções e dificuldades, trilhando
caminhos para que o conhecimento se torne efetivo e significativo.

A devolutiva familiar contribuirá com o processo de ação e reflexão do corpo docente, atentando-se para compreensão se as
propostas ofertadas estão de acordo com a expectativa das famílias, se está atendendo devidamente a faixa etária do grupo,
entre outros.
 Por meio de observação e registro, o educador elaborará avaliações significativas, que poderão contribuir qualitativamente
para o processo de aprendizagem, Portanto diferentes formas de registros fazem parte do processo avaliativo do U.E,
auxiliando a Equipe Educacional na construção e elaboração sistematizada dos relatórios, individuais, coletivos e trimestrais.

As atividades propostas do projeto político pedagógico poderão ser trabalhadas com aulas remotas ou uma retomada as
aulas presenciais. Assim o professor terá como prever, já no planejamento, as ações que contribuirão para alcançar seus
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objetivos e facilitar o aprendizado das crianças.
 
 Segue abaixo os objetivos a serem contemplados no agrupamento I

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS

“O EU, O OUTRO E O NÓS”

Perceber que suas ações têm efeitos nas outras crianças e nos adultos.

Perceber as possibilidades e os limites de seu corpo nas brincadeiras e interações das quais participa.

Interagir com crianças da mesma faixa etária e adultos ao explorar espaços, materiais, objetos, brinquedos.

Comunicar necessidades, desejos e emoções, utilizando gestos, balbucios, palavras.

Reconhecer seu corpo e expressar suas sensações em momentos de alimentação, higiene, brincadeira e descanso.

Interagir com outras crianças da mesma faixa etária e adultos, adaptando-se ao convívio social.

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS

“CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS”

Movimentar as partes do corpo para exprimir corporalmente emoções, necessidades e desejos.

Experimentar as possibilidades corporais nas brincadeiras e interações em ambientes acolhedores e desafiantes.

Imitar gestos e movimentos de outras crianças, adultos e animais.

Participar do cuidado do seu corpo e da promoção do seu bem-estar.

Utilizar os movimentos de preensão, encaixe e lançamento, ampliando suas possibilidades de manuseio de diferentes
materiais e objetos.

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS

“TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS”

Explorar sons produzidos com o próprio corpo e com objetos do ambiente.

Traçar marcas gráficas, em diferentes suportes, usando instrumentos riscantes e tintas.

Explorar diferentes fontes sonoras e materiais para acompanhar brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias.

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS
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“ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO”
 

Reconhecer quando é chamado por seu nome e reconhecer os nomes de pessoas com quem convive.

Demonstrar interesse ao ouvir a leitura de poemas e a apresentação de músicas.

Demonstrar interesse ao ouvir histórias lidas ou contadas, observando ilustrações e os movimentos de leitura do adulto-
leitor (modo de segurar o portador e de virar as páginas).

Reconhecer elementos das ilustrações de histórias, apontando-os, a pedido do adulto-leitor.

Imitar as variações de entonação e gestos realizados pelos adultos, ao ler histórias e ao cantar.

Comunicar-se com outras pessoas usando movimentos, gestos, balbucios, fala e outras formas de expressão.

Conhecer e manipular materiais impressos e audiovisuais em diferentes portadores (livro, revista, gibi, jornal, cartaz, CD,
tablet etc.).

Participar de situações de escuta de textos em diferentes gêneros textuais (poemas, fábulas, contos, receitas, quadrinhos,
anúncios etc.)

Conhecer e manipular diferentes instrumentos e suportes de escrita.

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS

“ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES”

Explorar e descobrir as propriedades de objetos e materiais (odor, cor, sabor, temperatura).

Explorar relações de causa e efeito (transbordar, tingir, misturar, mover e remover etc.) na interação com o mundo físico.

Explorar o ambiente pela ação e observação, manipulando, experimentando e fazendo descobertas.

Manipular, experimentar, arrumar e explorar o espaço por meio de experiências de deslocamentos de si e dos objetos.

Manipular materiais diversos e variados para comparar as diferenças e semelhanças entre eles.

Vivenciar diferentes ritmos, velocidades e fluxos nas interações e brincadeiras (em danças, balanços, escorregadores etc.).

Referências Bibliográficas

Diretrizes Curriculares da Educação Básica para Educação infantil: um processo contínuo de reflexão e ação: Prefeitura
Municipal de Campinas, Secretaria Municipal de Educação,
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KOHL, Marta de Oliveira. Vygotsky: Aprendizado e desenvolvimento: um processo sócio- histórico. São Paulo: Scipione,
2010.REGO, Tereza
 
 Base Nacional Curricular-http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/Lima, S. Bruna 2013.
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Plano de Ensino Agrupamento II

2021

AGII A – Prof.ª Aline Cristina Oliveira da Silva

A GII B – Prof.ª Geysiana Cristina Gonçalves Carvalho

AGII C – Prof.ª  Heliana Amaral Vilarvas

AGII D – Prof.ª Niúra Volna Lima dos Santos

AGII E – Prof.ª Roberta Gomes dos Santos Neto

AGII F – Prof.ª Maria Antônia Ramalheira de Figueiredo

Introdução

A criança se adapta ao mundo de forma cada vez mais satisfatória, é direito da criança viver plenamente sua infância
independentemente do espaço em que estão, as crianças expressam necessidade e desejo de brincar, explorar, conversar,
inventar, contar histórias, dançar e farão tudo isso através da movimentação do corpo como um todo. É importante lembrarmos
de que é deste modo que a criança está no mundo, como ser inteiro. Nesse sentido Kuhlmann Junior (2007, p.30) afirmou que:

É preciso considerar a infância como uma condição da criança. O conjunto de experiências vividas por elas em diferentes lugares históricos, geográficos e

sociais é muito mais do que uma representação feita por adultos sobre esta fase da vida. É preciso conhecer as representações da infância e considerar as

crianças concretas, localizá-las nas relações sociais, etc., reconhecê-las como produtoras de história.

Seguindo os protocolos de segurança para evitar e conter a covid-19, no decorrer do ano será proporcionado espaços,
ambientes, tempos e momentos que contribuam para que a criança se desenvolva, sinta-se acolhida, segura e motivada.

Conforme o protocolo de segurança para evitar a contaminação nossa rotina inicia com o acolhimento que é feito pela
professora e monitoras, onde recebemos as crianças e famílias com carinho e atenção proporcionando um ambiente seguro e
acolhedor. Com base no documento orientador, iniciaremos o ano letivo de forma remota com as crianças e sua família,
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possibilitando a realização das atividades mitigadoras. Havendo o retorno presencial que conforme previsto acontecerá em
forma de rodízio de turma, com 35% a 25% da capacidade da Unidade, e o atendimento acontecerá simultaneamente entre o
presencial e o virtual.

Assim ao acolher a criança em seus primeiros momentos no CEI ou a cada nova etapa escolar, precisamos fazer com que se
sintam cuidados, confortáveis e, acima de tudo seguros.

De acordo com os espaços oferecidos no CEI, a sala é uma das mais importantes, pois é o espaço de referência das crianças,
local onde acolhemos, realizamos atividades educativa, promovemos momentos de roda cantada, brincadeiras dirigidas e
livres, disposição de kit de brinquedo individual, contação de história, alimentação, higienização e atividades individuais,
sempre seguindo o protocolo de segurança, no intuito de desenvolver a aprendizagem através de estratégias e didáticas que
envolvam o conviver, conhecer, expressar, brincar, participar e explorar. Diariamente as crianças receberão kits de brinquedos
individuais que serão higienizados após a utilização. Além disso, as atividades serão realizadas de maneira em que todas as
crianças possam participar individualmente, sempre mantendo à distância de um metro e meio nas dependências da unidade
conforme o Documento Orientador.

Rotina:

Com a nova realidade que estamos vivendo nesse momento em decorrência da covid-19, a nossa rotina está sendo
desenvolvida através das atividades remotas e interação com as famílias e crianças, respeitando as particularidades de cada
uma, dentro desse contexto, os educadores estão tecendo novos modos de interagir e estar junto com as crianças, planejando
atividades de forma remota, amenizando distâncias e intensificando vínculos, entre crianças, famílias e educadores, dentro
desse contexto, estão sendo realizadas atividades de musicalização, história e brincadeiras de forma lúdica e desafiadora, e
assim tornando-os protagonistas de seu desenvolvimento.

Em uma possível retomada presencial, foi criada uma nova rotina de trabalhado em todos os aspectos, este retorno será
possibilitado por protocolos de segurança sanitária.

Entrada:

O horário de entrada será distinto para cada turma, higienização com álcool 70% com o auxílio de um borrifador. Cada sala de
aula contará com um frasco de álcool em gel com identificação do produto e sala correspondente para reforçar a higienização
das mãos antes de entrar na sala e nos demais ambientes da unidade. Todos passarão pela aferição da temperatura no portão
de entrada da unidade educacional sendo proibida a entrada do funcionário, família ou criança que medir acima de 37,5 graus.
- Será proibida a entrada de acompanhantes, somente um responsável poderá entrar com a criança e obrigatoriamente com
máscara. Ficará no hall de entrada um totem de álcool gel e tapete sanitizante para higienização das mãos e calçados.

Em sala:

As crianças serão acolhidas de forma afetiva onde pode se materializar no olhar, na fala, na escuta atenta, no ato de
compartilhar vivências no momento da roda, na contação de história, musicalização, sempre com distanciamento de 1,5 metro
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de uma criança para outra, respeitando as particularidades de cada criança tornando este momento prazeroso e acolhedor.
Foram retirados das salas todos os brinquedos que dificultam uma higienização mais intensificada e detalhada.

Serão disponibilizados brinquedos ou jogos (kits) para uso individual que serão separados para higienização completa
diariamente. Retirada de cartazes que não possibilitem a adequada higienização. Os materiais pedagógicos serão de uso
individual e identificado em recipiente apropriado para higienização.

Refeitório:

Os momentos das refeições serão servidos pratos feitos e com distanciamento de 1,5 metro, entre as crianças. Será
disponibilizado dispenser de álcool gel na entrada do refeitório e cada professora terá um borrifador com álcool identificado por
sala para auxiliar a higienização das mãos das crianças após a lavagem com água e sabão. O pátio poderá ser utilizado para
extensão do refeitório das crianças.

Parques:

Serão interditados os brinquedos de uso coletivo e ficará apenas o espaço físico para atividades planejadas com o
distanciamento necessário para a segurança de todos e apenas uma turma por vez, tendo intervalo para a higienização a cada
término de atividade. As atividades serão planejadas a fim de explorar os ambientes abertos e com atividades apropriadas para
manter o distanciamento seguro entre as crianças e os adultos.

Equipe Educativa:

Serão entregues para todos os colaboradores equipamentos de EPI como máscara, óculos de segurança, aventais com material
de plástico, tocas e luvas. Todos terão escala de horário para pausas e lanches a fim de evitar aglomeração em qualquer
ambiente dentro da unidade educacional. Foi instalado dispenser de álcool gel ao lado do relógio ponto para todos os
colaboradores higienizarem as mãos antes de realizar o registro da marcação diária.

O CEI Célia Aparecida Jordão Velardi Gaspar o agrupamento II conta com seis turmas, são elas: AGII A 29 crianças, AGII B 27
crianças, AGII C 26 crianças, AGII D 27 crianças, AGII E 26 crianças, AGII F 25 crianças.

Iniciamos o ano letivo de 2021 com base na BNCC que exalta o protagonismo das crianças, o potencial para aprender a partir
de experiências lúdicas e interações, diante disso o Tema Gerador do ano será – Resgatando a infância.

Em consonância aos projetos institucionais onde trabalharemos os direitos de aprendizagem o agrupamento II desenvolverá o
projeto o imaginário infantil. Onde as estratégias serão desenvolvidas através da:

Acolhimento, bem-vindos, conhecendo a turma, quem é você?

Acolhimento (bem-vindo, conhecendo a turma, quem é você). Conhecendo o corpo, cantiga de roda.
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Estabelecimento de vínculo afetivo entre professora e a criança de forma lúdica e atividades acolhedoras.

O Encanto da literatura Infantil (contos histórias e poemas).

A literatura é uma importante ferramenta na formação da identidade e valores de toda a criança, além de ajudar a desenvolver
o imaginário, social, cognitivo e a inteligência emocional dos pequenos, ela também podem ser uma valiosa oportunidade para
momentos de maior vínculo com os pais, instigando o gosto e hábito pela leitura, incentivando a novas literaturas, ampliação
de experiências sociais, capacidade de escuta, sequência lógica dos fatos, ampliação do vocabulário e o desenvolvimento da
linguagem oral.

Resgatando as brincadeiras em família.

Oportunizar as vivências lúdicas a fim de criar possibilidades de encantamento, que ao criar, o imaginar e o fantasiar esteja
presente no seu cotidiano. A brincadeira é parte fundamental no desenvolvimento da criança, o foco é lembrar os adultos sobre
a necessidade de preservação e o respeito do tempo das crianças brincarem.

Aprender outras formas de brincar resgatando brincadeiras que as famílias faziam na época de crianças, interagir,
estabelecendo a construção da memória afetiva.

Musicalização: (o encanto da música infantil).

A musicalização é um processo de construção do conhecimento, favorecendo o desenvolvimento da sensibilidade, criatividade,
senso rítmico, do prazer de ouvir música, da imaginação, memória, concentração, atenção, do respeito ao próximo, da
socialização e afetividade, contribuindo para uma efetiva consciência corporal e de movimentação. Exploraremos músicas de
diversos ritmos, melodias e sons, de modo que as crianças tenham acesso a um repertório cultural múltiplo.

A cultura da criança (mundo da criança).

Oportunizaremos a criança o conhecimento de si mesmo e do outro, dando a ela a possibilidade de se relacionar bem,
respeitando as diferenças e promovendo a valorização cultural através da leitura e interpretação de textos literários sobre
algum tema relevante para ela.

O faz de conta.

Exploraremos movimentos com o corpo, promovendo o desenvolvimento da motricidade ampla, equilíbrio e lateralidade,
proporcionando o contato com materiais e texturas variadas promovendo o contato com cores, formas e tamanhos, construindo
noções sobre esses atributos.
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Diversidade (a cor e o encanto do Brasil, resgatando nossa identidade).

Incentivaremos as crianças e famílias a respeitar a diversidade, considerando os valores atribuídos a elas, a começar pelo
nome, seguindo de todas as características físicas, modos de agir, pensar e da história pessoal de cada uma. Contudo, a
proposta corresponde a necessidade “educativa voltada para a formação de valores e posturas que contribuam para que os
cidadãos valorizem seu pertencimento étnico-racial, do fortalecimento da dignidade e da promoção da igualdade de todos.

Partilha (Compartilhando o que você tem de melhor).

Oportunizaremos a criança, através de ações diárias, situações que a s levem a desenvolver relações de amizade, para a
construção do respeito, partilha e coleguismo, oportunizar a criança diferentes situações lúdicas, para que através da
convivência em grupo possa desenvolver a sociabilidade, autonomia, cooperação, respeito e solidariedade.

Aniversariantes do mês: Comemorar o aniversariante do mês, proporcionando a valorização da criança.

Materialidade: Quando uma criança brinca, não está somente se divertindo, mas sim aperfeiçoando uma série de
habilidades, a atividade aqui proposta é muito simples a ideia é fazer a criança experimentar a sensação de brincar, com
algo que ela mesma produziu.

Sustentabilidade (atitudes sustentáveis para um mundo melhor).

Será abordado com as crianças, o despertar a consciência pela preservação das diversidades de vidas que existem no
nosso planeta, despertar a consciência pela preservação, dando a devida importante para um futuro melhor, por tanto é
necessário que este tema seja abordado de forma lúdica e de interesse das crianças. Abordaremos sobre a importância
dos cuidados que temos que ter, em relação aos acidentes domésticos para conscientização das crianças e familiares.

Teremos também o projeto que será desenvolvido durante o ano todo:

Respeitando as diferenças: O Eu e o Outro - As atividades e ferramentas serão desenvolvidas na linguagem das crianças,
onde o processo de aprendizagem torna-se mais afetivo, as atividades do projeto tem a intencionalidade de trabalhar a
aceitação do eu e do outro respeitando as diferenças. Utilizaremos os recursos que estão ao nosso alcance, já adequadas ao
cenário atual de pandemia, planejamos contação de histórias, leituras, interação com vídeos, áudios e videoaulas com as
crianças.

Contemplando o ano letivo teremos as seguintes Semanas Educativas:

Dia Mundial de Luta pela Educação Inclusiva.

Semana Monteiro Lobato.

Semana Municipal do Brincar.
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Semana do Meio Ambiente.

Programa Horta Escolar.

Campanha Municipal de Prevenção de Acidentes Domésticos.

Semana do Teatro

Dia da Educação Infantil.

Semana da Família.

Dia e Semana Municipal da Educação Infantil.

Semana do Teatro.

Semana do Idoso.

Semana da Alimentação.

Semana do Livro.

Programa Incentivo à Leitura – Gostar de Ler.

Semana da Criança.

Consciência Negra.

Segue abaixo os objetivos a serem contemplados no agrupamento II

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS

"O EU, O OUTRO E O NÓS”

- Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na interação com crianças e adultos.

- Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade para enfrentar dificuldades e desafios.

- Compartilhar os objetos e os espaços com crianças da mesma faixa etária e adultos.

- Comunicar-se com os colegas e os adultos, buscando compreendê-los e fazendo-se compreender.

- Perceber que as pessoas têm características físicas diferentes, respeitando essas diferenças

- Respeitar regras básicas de convívio social nas interações e brincadeiras

- Resolver conflitos nas interações e brincadeiras, com a orientação de um adulto.
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CAMPO DE EXPERIÊNCIAS

“CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS”

- Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si e nos jogos e

Brincadeiras

- Deslocar seu corpo no espaço, orientando-se por noções como em frente, atrás, no alto, embaixo, dentro, fora etc., ao se
envolver em brincadeiras e atividades de diferentes naturezas.

- Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar), combinando movimentos e seguindo orientações.

- Demonstrar progressiva independência no cuidado do seu corpo.

- Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre
outros.

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS

"TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS”

- Criar sons com materiais, objetos e instrumentos musicais, para acompanhar diversos ritmos de música.

- Utilizar materiais variados com possibilidades de manipulação (argila, massa de modelar), explorando cores, texturas,
superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais.

- Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias.

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS

"ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO”

- Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades, sentimentos e opiniões

- Identificar e criar diferentes sons e reconhecer rimas e aliterações em cantigas de roda e textos poéticos

- Demonstrar interesse e atenção ao ouvir a leitura de histórias e outros textos, diferenciando escrita de ilustrações, e
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acompanhando, com orientação do adulto--leitor, a direção da leitura (de cima para baixo, da esquerda para a direita).

- Formular e responder perguntas sobre fatos da história narrada, identificando cenários, personagens e principais
acontecimentos.

-Relatar experiências e fatos acontecidos, histórias ouvidas, filmes ou peças teatrais

assistidos etc.

- Criar e contar histórias oralmente, com base em imagens ou temas sugeridos.

Manusear diferentes portadores textuais, demonstrando reconhecer seus usos sociais.

- Manipular textos e participar de situações de escuta para ampliar seu contato com diferentes gêneros textuais (parlendas,
histórias de aventura, tirinhas, cartazes de sala, cardápios, notícias etc.)

- Manusear diferentes instrumentos e suportes de escrita para desenhar, traçar letras e outros sinais gráficos.

CAMPO DE EXPERIÊNCIAS

"ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E

TRANSFORMAÇÕES

- Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre as características e propriedades dos objetos (textura, massa,
tamanho).

- Observar, relatar e descrever incidentes do cotidiano e fenômenos naturais (luz solar, vento, chuva etc.)

- Compartilhar, com outras crianças, situações de cuidado de plantas e animais nos espaços da instituição e fora dela.

- Identificar relações espaciais (dentro e fora, em cima, embaixo, acima, abaixo, entre e do lado) e temporais (antes, durante e
depois).

- Classificar objetos, considerando determinado atributo (tamanho, peso, cor, forma etc.).

- Utilizar conceitos básicos de tempo (agora, antes, durante, depois, ontem, hoje, amanhã, lento, rápido, depressa, devagar).

- Contar oralmente objetos, pessoas, livros etc., em contextos diversos.

- Registrar com números a quantidade de crianças (meninas e meninos, presentes e ausentes e a quantidade de objetos da
mesma natureza (bonecas, bolas, livros etc.)

Avaliação
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A avaliação acontecerá em todos os momentos do processo educativo, de forma contínua, criando novas possibilidades para
estimular as crianças a desenvolverem suas potencialidades, levando em conta, principalmente, os avanços individuais e a
participação no desenvolvimento de todas as atividades de acordo com as peculiaridades de cada aluno. As atividades
propostas do projeto político pedagógico poderão ser trabalhadas de forma remota ou em um possível retorno as aulas
presenciais.
   O processo avaliativo na Educação Infantil como um instrumento metodológico é considerada com um novo olhar, partindo do
pressuposto do acompanhamento evolutivo da criança. As documentações de fotos, construções, diálogos contribuem com a
autoavaliação dos profissionais, apreço e compreensão das crianças diante da escuta/pesquisa e acompanhamento das
famílias, os registros e documentos de aprendizagens relatam as vivências escolares.

Neste âmbito a avaliação é decorrente de observações do professor, registros, reflexões, norteando novos planejamento e
replanejamento das ações e experiências vivenciadas.

Nessa retomada ao convívio escolar, encontraremos novos meios de avaliação, traçando novos caminhos depois de um longo
período em casa. O objetivo será diagnosticar a aprendizagem e o desenvolvimento de cada criança, observando-a através
das propostas pedagógicas, práticas de convívio social, interações e etc, analisando suas evoluções e
dificuldades, trilhando caminhos para que o conhecimento se torne efetivo e significativo.

A devolutiva familiar contribuirá com o processo de ação e reflexão do corpo docente, atentando-se para compreensão se as
propostas ofertadas estão de acordo com a expectativa das famílias, se está atendendo devidamente a faixa etária do
grupo, entre outros.
 Por meio de observação e registro, o educador elaborará avaliações significativas, que poderão contribuir qualitativamente
para o processo de aprendizagem, Portanto diferentes formas de registros fazem parte do processo avaliativo do U.E,
auxiliando a Equipe Educacional na construção e elaboração sistematizada dos relatórios, individuais, coletivos e trimestrais.

Lembrando que o PP é flexível podendo haver mudanças no decorrer do ano.

Referências Bibliográficas:

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília: Mec, 2018.

CAMPINAS, Diretrizes Curriculares da Educação Infantil Pública: um processo contínuo de reflexão e ação. Prefeitura
Municipal de Campinas/Secretaria Municipal de Educação – Departamento Pedagógico, 2013.

Carta de Princípios orientadores para a atuação dos profissionais do DEPE e CEIs durante o isolamento social devido á Covid-19.

Documento Orientador para o início do ano letivo de 2021 nos Centros de Educação Infantil (CEIs) e para o retorno às
atividades presenciais com os agrupamentos III – Prefeitura Municipal de Campinas.

Série: Agrupamento III

AGIII A – Prof.ª Agatha Ferreira Nalin

AGIII B – Prof.ª Elisângela Cristiane de Campos Toledo
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Introdução

Para Piaget e Vygotsky, o conhecer e aprender se construí a partir das experiências estabelecidas entre o sujeito e o meio. Neste âmbito

nossa proposta pedagógica se baseia em uma linha sócio-construtivista, que visa o desenvolvimento infantil como um processo dinâmico,

possibilitando o desenvolvimento da afetividade, sensibilidade, autoestima, raciocínio lógico, linguagem corporal através de todo e qualquer meio

em que a criança estiver inserida.

Cabe lembrar que o papel da do CEI é propiciar desafios e promover a formação cultural, ética, estética e política da criança cidadã, diante

disso o agrupamento será regido pelo tema gerador “Resgatando as infâncias” que proporcionara o resgate das brincadeiras não tecnológicas

dentro do ambiente escolar, visto a necessidade de socialização/interação das crianças uns com os outros e a grande importância do brincar na

infância; para Piaget (1976), o brincar é a expressão corporal e do desenvolvimento na fase infantil, onde se promove a interação, a socialização

e a troca de experiência.

Contaremos ainda com as semanas educativas e o projeto “Descobrindo um novo mundo” que tem a intencionalidade de aguçar a

curiosidade das crianças sobre o mundo em elas vivem, os objetos que nele estão, os seres viventes e não viventes, a natureza, a preservação do

meio ambiente, os alimentos, as letras, os números, as cores, as formas, os espaços, as relações interpessoais as culturas variadas etc. As

abordagens serão discorridas de acordo com o interesse demostrado pelas crianças, brincadeiras e jogos que desenvolvam a coordenação motor

ampla; fina; grossa; a memorização e o respeito mútuo.

Para Friedmann (1995), o jogo tradicional é um patrimônio lúdico que é importante para as capacidades físicas, cognitivas, sociais, afetivas

e linguísticas.

Portanto, não basta ter somente conhecimento teórico sobre o desenvolvimento, mas relacionar estas a psicomotricidade, sabendo do

potencial de cada um, refletindo sobre o que e quando trabalhar as atividades e o tempo correto para mudar e seguir em frente para novas

experiências.

 

Em congruência as práticas educativas manteremos as seguintes ações:

Ao final de cada mês faremos a Festa dos aniversariantes na sala de aula com músicas e danças, proporcionando a valorização e o estímulo a

amorosidade e socialização.

Para garantir as aprendizagens estabelecidas no currículo norteador da educação infantil, trabalharemos as temáticas que envolvem o

fortalecimento de vínculos, através de vídeos educativos e interativos disponibilizados pelas plataformas digitais e posteriormente em aulas

online; salientando a proposta acima, desenvolveremos alguns temas relevantes para promover um aprendizado mais significativos tais como:

Dia Mundial de Luta pela Educação Inclusiva, ocasionaremos e estimularemos momentos de conscientização de respeito ao próximo através

de histórias, brincadeiras, dinâmicas sensoriais e jogos para desenvolver o social, o eu e outro e a motricidade; Semana Monteiro Lobato,

através do autor desenvolveremos histórias referentes aos personagens do Sitio do Pica Pau Amarelo, visando arte o imaginário e a criatividade;

Semana Municipal do Brincar, conduziremos brincadeiras livres e dirigidas, incentivando a importância do brincar e seu real significado para

infância; Semana do Meio Ambiente, incentivaremos a conscientização dos cuidados com o nosso planeta, apresentando e discutindo sobre a
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importância da coleta seletiva e da reciclagem, contudo produziremos atividades de construção brinquedos com materiais reciclados, vídeos

explicativos e estudo do meio; Campanha Municipal de Prevenção de Acidentes Domésticos, que promoverá uma dinâmica lúdica com

contação de história, fórum educativo, figuras para discussão do tema, enfatizando assim os cuidados referente aos acidentes domésticos; Dia

da Educação Infantil, trabalharemos o resgate as brincadeiras antigas e cantigas de roda, evidenciando a importância da aprendizagem

através do brincar com objetos não digitais; Semana da Família, promoveremos momentos interação e fortalecimento de vínculos através de

palestras, construiremos jogos, músicas, produções artísticas, e brincadeiras dinâmicas; Dia e Semana Municipal da Educação Infantil,

exploraremos ludicamente poesias, músicas e o referencial ECA enfatizando os direitos e deveres com didáticas de conscientização do papel da

criança na sociedade; Semana do Teatro, desempenharemos as expressões, através de construção de fantoches e jogos de imitação; Semana

do Idoso exercitaremos a conscientização do respeito aos mais velhos através de musicais, leitura do Estatuto de forma lúdica e interativa;

Semana da Alimentação, com ênfase No Programa de Horta Escolar, faremos momentos de culinária, contação de histórias, construção de

horta suspensa no intuito de incentivar uma degustação mais saudável, Semana do Livro(Programa de Incentivo à Leitura) , incentivar o

gosto pela leitura desenvolver imaginação e construção de livro com desenhos próprios; Semana da Criança, iremos propor brincadeiras como

festa do pijama, festa fantasia, construção de brinquedo bolinha de sabão; Mês da Consciência Negra, trabalharemos com histórias com

Pretinha de Neve e os Setes Gigantes, Menino Marrom, Cabelo Lelê, para estimular o respeito as diferenças.

 
  O processo avaliativo na Educação Infantil como um instrumento metodológico é considerada com um novo olhar, partindo do pressuposto do

acompanhamento evolutivo da criança. As documentações de fotos, construções, diálogos contribuem com a autoavaliação dos profissionais,

apreço e compreensão das crianças diante da escuta/pesquisa e acompanhamento das famílias, os registros e documentos de aprendizagens

relatam as vivências escolares.

Neste âmbito a avaliação é decorrente de observações do professor, registros, reflexões, norteando novos planejamento e replanejamento das
ações e experiências vivenciadas.

Nessa retomada ao convívio escolar, encontraremos novos meios de avaliação, traçando novos caminhos depois de um longo período em casa.

O objetivo será diagnosticar a aprendizagem e o desenvolvimento de cada criança, observando-a através das propostas pedagógicas, práticas de
convívio social, interações e etc, analisando suas evoluções e dificuldades, trilhando caminhos para que o conhecimento se torne efetivo e
significativo.

A devolutiva familiar contribuirá com o processo de ação e reflexão do corpo docente, atentando-se para compreensão se as propostas ofertadas
estão de acordo com a expectativa das famílias, se está atendendo devidamente a faixa etária do grupo, entre outros.
 Por meio de observação e registro, o educador elaborará avaliações significativas, que poderão contribuir qualitativamente para o processo de
aprendizagem, portanto diferentes formas de registros fazem parte do processo avaliativo do U.E, auxiliando a Equipe Educacional na construção
e elaboração sistematizada dos relatórios, individuais, coletivos e trimestrais.

Considerando a Base Nacional Curricular Comum, seguem os objetivos do agrupamento III:

Campos de experiências

“Eu, o outro e o nós”

Demonstrar empatia pelos outros, percebendo que as pessoas têm diferentes sentimentos, necessidades e maneiras de pensar e agir.

Agir de maneira independente, com confiança em suas capacidades, reconhecendo suas conquistas e limitações.

Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de participação e cooperação.
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Comunicar suas ideias e sentimentos e pessoas e grupos diversos.

Demonstrar valorização das características de seu corpo e respeitar as características dos outros (crianças e adultos) com as quais convive.

Manifestar interesse e respeito por diferentes culturas e modos de vida.

Usar estratégias pautadas no respeito mútuo para lidar com conflitos nas interações com crianças e adultos.

Campos de experiências

“Corpo, Gestos e Movimentos”

Criar com o corpo formas diversificadas de expressão de sentimentos, sensações e emoções, tanto nas situações do cotidiano quanto em
brincadeiras, dança, teatro e música.

Demonstrar controle e adequação do uso de seu corpo em brincadeiras e jogos, escuta e reconto de histórias, atividades artísticas, entre
outras possibilidades.

Criar movimentos, gestos, olhares e mímicas em brincadeiras, jogos e atividades artísticas como dança, teatro e música.

Adotar hábitos de autocuidado relacionados e higiene, alimentação, conforto e aparência,

Coordenar suas habilidades manuais nos atendimentos manuais no atendimento adequado e seus interesses e necessidades em situações
diversas.

Campos de experiências

“Traços, Sons, Cores e Formas”

Utilizar sons produzidos por materiais, objetos e instrumentos musicais durante brincadeiras de faz de conta, encenações, criações
musicais, festas.

Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem, dobradura e escultura, criando produções bidimensionais e
tridimensionais.

Reconhecer as qualidades de som (intensidade, duração, altura e timbre) utilizando-as em suas produções sonoras e ouvir músicas e sons.

Campos de experiências

“Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação”

Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências, por meio da linguagem oral e escrita (escrita espontânea), de fotos desenhos
e outras formas de expressão.

Inventar brincadeiras cantadas, poemas e canções, criando rimas, aliterações e ritmos.

Escolher e folhear livros procurando orientar-se por temas e ilustrações e tentando identificar palavras conhecidas.

Recontar histórias ouvidas e planejar coletivamente roteiros de vídeos e de encenações, definindo os contextos, os personagens, a estrutura
da história.
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Recontar histórias ouvidas para a produção de reconto escrito, tendo o professor sem escriba.

Produzir suas próprias histórias orais e escritas (escrita espontânea), em situações com função social significativa.

Levantar hipóteses sobre gêneros textuais veiculados em portadores conhecidos, recorrendo a estratégias de observação gráfica e/ou de
leitura.

Selecionar livros e textos de gêneros conhecidos pela leitura de um adulto/e ou para própria leitura (partindo de seu repertório sobre esses
textos, como a recuperação pela memória, pela leitura das ilustrações, etc.).

Levantar hipóteses em relação a linguagem escrita, realizando registros de palavras e textos por meio de escrita espontânea.

Campos de experiências

Espaços, Tempos, Quantidades, Relações e Transformações”

Estabelecer relações de comparação entre objetos, observando suas propriedades.

Observar e descrever mudanças em diferentes materiais, resultante de ações sobre eles em experimentos envolvendo fenômenos naturais
e artificiais.

Identificar e selecionar fontes de informações, para responder as questões sobre a natureza, seus fenômenos e conservação.

Registrar observações, manipulações e medidas, usando múltiplas linguagens (desenho, registro por números ou escrita espontânea), em
diferentes suportes.

Classificar objetos e figuras de acordo com suas semelhanças e diferenças.

Relatas fatos importantes sobre o nascimento e desenvolvimento, a história dos seus familiares e sua comunidade.

Relacionar números as suas respectivas quantidades e identificar o antes, o depois e o entre uma sequência.

Expressar medidas (peso, altura, etc) construindo gráficos básicos.

“A nossa obra de adultos não consiste em ensinar, mas sim em ajudar a mente infantil no trabalho de seu desenvolvimento”,

Maria Montessori.

Mente Absorvente.

Série: Educação Especial

PLANEJAMENTO ANUAL EDUCAÇÃO ESPECIAL

Professora: Camila Bordin Luz.

A Constituição Federal de 1988 determina a educação como direito de todos, com igualdade de condições para o
acesso e permanência na escola e, no caso de alunos com deficiência, a oferta do atendimento educacional
especializado preferencialmente na rede regular de ensino.
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Entendemos que o objetivo da Educação Infantil é promover o desenvolvimento integral da criança nos aspectos
físico, motor, intelectual, afetivo e social. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional n°9394/96 e as Diretrizes
Curriculares Nacionais para Educação Infantil (2009) preveem que as propostas pedagógicas dos estabelecimentos de
ensino considerem as crianças em suas peculiaridades, diferenças e culturas, sejam elas crianças brancas, negras,
quilombolas, crianças do campo, crianças com deficiências, etc.

A lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9394/96 indica no capítulo V a Educação Especial como
modalidade de ensino que deve ser ofertada preferencialmente na escola regular com a garantia de currículos,
métodos, técnicas, recursos educativos, bem como sua organização específica para os alunos público-alvo da educação
especial.

A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (2008), nos traz os objetivos dessa
modalidade de ensino como transversal ao ensino regular, garantida em todos os níveis, etapas e modalidades de modo
a assegurar a inclusão dos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidade e/ou
superdotação, no acesso, participação, aprendizagem e continuidade no processo de escolarização. Integrada a
proposta pedagógica da escola, deve garantir a transversalidade das ações da educação especial no ensino regular,
fomentando recursos didáticos e pedagógicos que eliminem as barreiras no processo de ensino aprendizagem desses
alunos (BRASIL, 2009).

A atuação com a criança público-alvo da educação especial no contexto da educação infantil implica o
mapeamento e a execução de ações que melhor favoreçam a inserção dessa criança no contexto escolar participando
das interações e brincadeiras que promovem o processo de aprendizagem, bem como o seu desenvolvimento integral
nos diferentes âmbitos. A ação educativa dirigida a essa criança envolve o olhar atento do professor, às suas
dificuldades e o mais importante, às suas potencialidades. A aprendizagem deve ser adaptada às necessidades dos
educandos, respeitando o ritmo e a natureza do processo de aprendizagem de cada um, assegurando uma educação de
qualidade a todos, por meio de um currículo apropriado, metodologias diversas, espaços adaptados e recursos didáticos
que supra sua necessidade.

Temos por base os estudos de Vygotsky, onde as crianças se constituem e se desenvolvem nas condições
concretas de vida, por meio das relações e interações que lhes são possibilitadas e nas práticas culturais que são
inseridas e por elas vivenciadas. Assim como as crianças consideradas “normais” apresentam particularidades em seu
desenvolvimento, o mesmo acontece com a criança com alguma deficiência, transtorno, ou altas
habilidades/superdotação que se desenvolve de um modo distinto e peculiar, requerendo caminhos alternativos e
recursos diferenciados.

Na busca de romper com olhar para a deficiência como limitação ou falta, partiremos do olhar das potencialidades
das crianças, ampliando suas experiências culturais e sociais onde possam se desenvolver a partir do meio social em
que está inserida educacionalmente. Temos como ponto de partida o interesse, necessidades e curiosidades das
crianças, reconhecendo-as como um ser singular que convive com a diversidade em vários espaços, considerando a
criança como um ser capaz de ampliar seus conhecimentos por meio de mediações e apropriações, respeitando seu
tempo de aprendizagem e provocando-as a sair da sua zona de conforto mental.

A Educação Especial trabalhará com o projeto, Respeitando as Diferenças: o EU e o OUTRO , destinando-se a
crianças de 0 a 5 anos e 11 meses, com atividades desenvolvidas durante o ano todo, de acordo com a faixa etária de
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cada agrupamento. As atividades e ferramentas serão desenvolvidas na linguagem das crianças, onde o processo de
aprendizagem torna-se mais efetivo, as atividades do projeto têm a intencionalidade de trabalhar a aceitação do eu e
do outro respeitando as diferenças de gênero, cor, etnia, classe, religião ou deficiência, em ações que defenda os
direitos humanos. Utilizaremos os recursos que estão aos nossos alcances, já adequadas ao cenário atual de pandemia,
planejamos contação de histórias, atividades de vivência, interação com vídeos, áudios e videoaulas com as crianças.

O trabalho de inclusão é no coletivo com todos os funcionários do CEI Bem Querer Célia Aparecida Jordão Velardi
Gaspar, onde contribuiremos com o enfrentamento dos preconceitos e discriminações, que promova o reconhecimento
do Eu e a valorização das diferenças existentes entre as crianças, sejam elas, diferenças de gênero, cor, etnia, classe,
religião ou deficiência, em ações que defendam os direitos humanos, com a pretensão de que as experiências
aprendidas com o convívio com o outro, fortaleça o respeito as diferenças, incorporando no dia a dia de cada um e de
todos, a transforme da realidade, tornando a educação infantil uma fase com múltiplas experiências de aprendizagens.

É importante salientar que o acolhimento de alunos com deficiência, às vezes não acontece de forma espontânea,
as vezes precisa da conscientização e preparo por parte da equipe. Tendo como objetivo uma escola totalmente
inclusiva.

A equipe contará com o apoio da professora de Educação Especial, que estará atenta às necessidades individuais,
realizando o acolhimento e acompanhamento, planejando ações que torne possível a conscientização que a educação é
um direito de todos e a é possível superar desafios principalmente quando toda a equipe está focada nos mesmos
objetivos. Não existe aqui a visão ingênua de que o trabalho é simples, mas sim de que é possível o despertar da
consciência, o aperfeiçoamento de concepção de educação e sociedade, provocando mudanças pessoais positivas,
diretamente ligada a prática pedagógica diária, que farão muita diferença a todas as crianças seja, elas “especiais ”ou
não, também deve se levar em conta a continuidade da escolarização, no ensino regular.

Podemos afirmar que, as experiências vivenciadas pelas crianças na fase da educação infantil, colaborarão e
poderão ser decisivas para que as crianças façam a mudança de fase com tranquilidade, sabemos que na mudança de
escola, ou de fase de ensino, a forma de interação com a professora e colegas se modificam, existe a “cobrança” de
mudanças de postura e muda a forma como a criança passa a ser entendida.

Na educação infantil a criança é considerada “criança”, no ensino regular passa a ser “aluno”. Não cabe a nós e
nem a educação infantil, criticar ou assumir responsabilidades que são do âmbito do ensino regular, porém é preciso
não perder de vista que a continuidade dos estudos é uma realidade que nem sempre acontece, evasão, desistências
podem ser explicadas como formas inadequadas de acolhimento, falta de recursos físicos e humanos e práticas
pedagógicas que favorecem a exclusão. Precisa ficar claro que a educação infantil não tem como objetivos alfabetizar e
nem preparar nenhuma criança para o ensino regular, temos sim a total intencionalidade de promover interações e
experiências de aprendizagens que favoreçam o desenvolvimento de todas as potencialidades da criança, cognitivas,
motora, sociais, artísticas, matemática, ética, num espaço adequado, a sua faixa etária de forma prazerosa, onde a
criança ao sair da escola, mantenha sua curiosidade natural e vontade de continuar suas aprendizagens , entendendo
que é fundamental interagir, respeitando e sendo respeitado, cuidando de si, do outro e do ambiente em que vive.

O convívio com pessoas com pensamentos diferentes e limitações diversas são fundamentais na formação de
qualquer cidadão e não é diferente com crianças com deficiências. Sentir-se integrado e parte de uma comunidade,
com certeza, muda a visão de mundo quando há inclusão.
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De acordo com as Diretrizes Nacionais, as instituições de Educação Infantil devem garantir o cumprimento pleno de
suas funções sociopolítica e pedagógica, além de:

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

- Proporcionar a convivência entre crianças e adultos, no que se refere a ampliação dos saberes de diferentes
naturezas;

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

- Construir 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.

Contudo, não são só as crianças público alvo da educação especial que ganham com a inclusão, mas todas lições
aprendidas através do convívio com os colegas e as educadoras, e educadores, como tolerância, respeito, empatia e
solidariedade serão incorporados e possibilitarão mudanças tão desejadas na construção de uma sociedade mais justa e
igualitária.

 

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: 911001438 - VERIDIANA BERNARDO ALVES

Agrupamento / Turma: AGIA

 Professora: Veridiana Bernardinho Alves

PLANO DE ENSINO
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O trabalho pedagógico do agrupamento I será desenvolvido na sala de referência e nos demais espaços educativos da unidade. Devido a

pandemia usaremos ferramentas tecnológicas para intensificar o trabalho desenvolvido no agrupamento.

Com o objetivo de buscar e valorizar a autonomia das crianças, realizaremos brincadeiras que ajudem no conhecimento, desenvolvimento,

aprendizado e interação entre criança e criança, crianças e adulto, crianças e o meio.

Trabalharemos regras, limites, convívio social, saberes científicos, críticos, éticos, rotina, reconhecimento da própria identidade, além do

desenvolvimento dos cinco sentidos e múltiplas linguagens.

Segundo Paulo Freire “ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção”. Essa

frase mostra a importância dos procedimentos pedagógicos no meio escolar.

Segundo Paulo Freire “ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a

sua construção”. Essa frase mostra a importância dos procedimentos pedagógicos no meio escolar.

A turma do agrupamento I A- É composto por 26 alunos, sendo crianças de 4 meses a 1 ano e 7 meses, o desenvolvimento dos bebês

depende das atividades pedagógicas que são desenvolvidas pelo educador, observando e percebendo as diferentes formas de interação com a

turma. A maioria das crianças utilizam fraldas e estão em processo de autonomia. A turma possui uma professora e oito auxiliares, divididas em

dois períodos sendo quatro no período da manhã e quatro no período da tarde. As crianças são atendidas em tempo integral e dispõe de diversos

espaços como: Parques, quiosque, tanque de areia, casinha, pátio, solário, lactário para refeições diárias, salas amplas contendo objetos, recursos

e brinquedos para as crianças explorarem. As atividades pedagógicas são realizadas no período da manhã com a participação da professora, e no

período da tarde atividades lúdicas com as auxiliares.

Nossa escola - Na instituição possuímos banheiros de uso individual para o agrupamento I-A com instalação de dois chuveiros e dois trocadores,

um lactário compartilhado com a turma do agrupamento I/A é composta por mesas e cadeirão apropriado para idade, um solário de uso individual

para nossa turma, parque interno e parque externo, casinha de boneca e gramado que são de uso coletivo para toda unidade escolar. Temos uma

Professora de Educação Especial que respalda todo trabalho pedagógico do professor, com o objetivo de descobrir quais estratégias são viáveis e

eficientes para criança, com o objetivo de introduzir a criança no mundo social. Também teremos uma professora volante para dar auxilio para

toda a equipe da unidade escolar.

INTRODUÇÃO
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Baseado nos cinco eixos da BNCC, trabalharemos campos de experiências, “Eu, o outro e o nós”, “Corpo, gestos e movimentos”, “Traços, sons,

cores e formas”, “Escuta, fala, pensamento e imaginação” e “Espaço, tempo, quantidades, relações e transformações”.

Estávamos vivenciando uma paralisação nas aulas presenciais, de Educação Infantil, por conta da Pandemia (Covid-19). Baseado em uma

possível retomada de retorno as aulas, estaremos nos adaptando as novas condições de interação com a turma e a família. Sendo reelaborado e

alterado um novo plano de ensino, de acordo com a realidade da sociedade.

Com a retomada gradativa das atividades presenciais e seguindo as orientações contidas no Caderno 6 do Protocolo Sanitário Municipal de

Campinas, nesse período trabalharemos com as crianças através de atividades mitigadoras e presenciais em grupos pequenos.

Baseado no tema norteador, abordaremos o tema “Resgatando as infâncias”, o intuito é trazer para a criança a importância do resgate de

brincadeiras antigas, como: pular corda, brincar de cobra seca, esconde-esconde, ovo chovo, passa barbante, vai e vem, além de contações de

histórias, entre outras.

No decorrer do ano as crianças conhecerão dois projetos:

Um deles será o Projeto Respeitando as diferenças: o EU e o OUTRO, essa temática tem como perspectiva trabalhar a identidade,

autonomia e o respeito nas interações praticadas no dia a dia da criança.

O segundo é o Projeto “Explorando o Mundo afora”, com essa temática as crianças aprenderão que a sociedade impõem regras,

porém somos livres, para aprendermos o que quisermos e podemos ter acesso as diferentes vivências e experiências, as crianças precisam ter

acesso as diferentes explorações, nas quais possamos fazer uso de todos os seus sentidos e de seu corpo para que descubram sobre si mesmo e

sobre os efeitos de suas ações nos objetos e nas pessoas e com as atividades mitigadoras, mostraremos que podemos aprender novos

conhecimentos de uma maneira criativa.

Para esse processo usaremos músicas, brincadeiras com muita ludicidade, com o intuito de aproximar as crianças e ajudá-las a interação

com os demais colegas da turma. Respeitando o tempo de cada uma em seu desenvolvimento, criando um vínculo com as crianças com os

educadores e colegas da sala, para que eles possam sentir seguros.

Baseado no Projeto “Explorando o mundo afora”, vamos abordar a temática “A Fazendinha Encantada”. O  objetivo dessa proposta é identificar

meio urbano e meio rural, apresentamos os animais da fazenda apontando para sua diversidade, promovendo a consciência ecológica de modo

lúdico, explorando as diversidades sonoras (sons dos animais), desenvolvendo a expressão oral e corporal, promovendo a socialização e interação

entre as crianças e incentivando a vivência de valores como: cooperação, respeito, amizade e solidariedade.

E abordaremos alguns conteúdos:

1. “Conhecendo o meu corpinho”, para a construção da consciência do eu e do outro, aprendemos sobre os cinco principais sentidos, que

estão relacionados com a percepção do meio interno e externo, são o olfato, paladar, visão, audição e tato. Apresentarei músicas,

abordando gestos, movimentos e expressões.
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2. “O segredo dos animais da Fazendinha” com as histórias de Monteiro Lobato e Mundo Bita, as crianças aprenderão sobre os animais e

suas diferenças, conhecendo suas cores e sua ligação direta no desenvolvimento da criança, estimulando as mesmas a cuidarem e

preservarem a vida deles, com figuras coloridas vamos apresentar esses animais, esse projeto contribui para o aprimoramento da

capacidade motora e cognitiva, raciocínio da criança. Com o tempo as crianças estarão preparadas para brincadeiras diferentes com duplo

sentidos.

3. N o brincar a criança aprende a conhecer, a fazer, a conviver e a ser, favorecendo o desenvolvimento da autoconfiança, curiosidade,

autonomia, linguagem e pensamento e com o tema “Brincadeiras da Fazendinha”, ensinaremos para as crianças, diferentes maneiras

de brincar, e criaremos possibilidades de brincadeiras com utensílios que elas encontram de fácil acesso.

4. Em busca de novas descobertas vamos trabalhar com o tema “Transformando o nosso meio”, esse tema consiste em trabalhar com

caixas e caixotes de diferentes formas, tamanhos texturas e cores. O objetivo é estimular as crianças, e incentivá-las a terem curiosidade e

aprenderem através do processo de descoberta. As caixas poderão virar carrinho, túnel, torre e tambor. Também podem ser misteriosas, se

houver buracos nela, ou virar uma torre enorme. Quanto ao tamanho que cabe dentro delas, brinquedos, pequenos e grandes objetos. O

benefício desta exploração, além da diversão é o desenvolvimento da motricidade, dos sentidos, da coordenação motora e de noções de

espaço e equilíbrio.

5. Para sensibilizar as crianças sobre a importância do cuidado adequado da terra e dos alimentos que ela produz iremos ter a proposta de

trabalhar com a temática

“Hortinha” mostrando para as crianças os benefícios de se alimentarem com os alimentos que a terra produz. Trabalharemos com

musicalizações e com a culinária.

6. “As Diversidades culturais do Mundo afora”, trabalharemos com histórias e ensinaremos diferentes costumes e tradições que cada

região tem, em diversos aspectos, sendo a existência de uma grande variedade de costumes. Com a musicalização abordaremos algumas

danças, vestuário, alimentações que cada região segue.

Segundo (Arnaiz, p.12 2003). Cada criança por si só se desenvolve e aprende recebendo estímulos e principalmente quando o ambiente instiga as

descobertas. O papel do professor e de toda equipe é de observar os sinais do desenvolvimento de cada criança, propiciando ambiente educativo,

observar suas percepções e experiências buscando para que a mesma consiga corresponder aos estímulos, observando se a criança corresponde

conforme a idade esperada.

Em roda de conversa, através de sondagens, no momento de leitura, teatro e filme, vamos trazer para as crianças contações de histórias. Com

isso, observaremos os sentimentos de ansiedade, saudade, irritação, amor, carinho, gratidão, impaciência, respeito, entre outros sentimentos que

o nosso corpo manifesta trazendo para criança a importância dos valores emocionais que temos em nossas vidas.

Todas as propostas, poderão ser adaptados em possíveis interações remotas ou uma retomada presencialmente. Assim o professor terá como
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prever, já no planejamento, as ações que contribuíram para alcançar seus objetivos e facilitar o aprendizado das crianças pequenas.

Ao observar a aquisição e a construção do conhecimento nas áreas de campo de experiências, analisando a dinâmica biopsicossocial da infância,

percebe-se que a criança possui uma articulação mental, cognitiva e afetiva única, que serão alvo de observação e análise. É preciso saber como

ela assimila os novos conhecimentos, como responde aos estímulos e como acontece o processo emocional e social dessa criança. Por meio de

observação e registro é que o educador elaborará avaliações significativas, que poderão contribuir qualitativamente para o processo de

aprendizagem.

Piaget (1978) diz que a atividade lúdica é o berço obrigatório das atividades intelectuais da criança. Estas não são apenas

uma forma de desafogo ou entretenimento para gastar energia das crianças, mas meios que contribuem e enriquecem o

desenvolvimento intelectual.

A turma se desenvolve através de várias fases de fala, escuta, pensamento e imaginação. Buscamos adaptar as atividades propostas de acordo

com a necessidade da criança pois é um ser único, por isso é preciso respeitar o seu tempo e suas necessidades. Aprimorando as habilidades

física, cognitivo, emocional e a social, essa linhagem necessita estar sintonizada e precisam se desenvolver na mesma proporção. A criança

aprende através de desafios, em um ambiente atrativo e organizado. Ao ser desafiada, ela adquire novas formas de pensar, provocando a

imaginação, o desenvolvimento da sensibilidade e a construção do conhecimento.

Propostas Coletivas

Trabalharemos com a proposta “Construção de Materialidade” com o intuito de favorecer a imaginação das crianças, levando a materialidade

pedagógica da escola para casa, ressaltando a importância do aprender brincando.

Comemoraremos com os aniversariantes do mês a proposta “Parabéns para Você” com o intuito de favorecer a crianças em um ambiente

coletivo as interações e valorização da data de aniversário.

Seguindo a nossa rotina, teremos o período de Adaptação com o tema “Novos Costumes” é um processo no qual as crianças entram para a

rotina escolar, estabelecendo novos vínculos que serão fundamentais para a convivência ao longo de todo o ano. Com o objetivo de despertar nas

crianças o encantamento pela escola e a convivência entre elas e educadores, através de situações lúdicas e atividades envolventes,

proporcionaremos um ambiente acolhedor, tornando este espaço um lugar divertido.

A proposta “Conhecendo o meu corpinho”, será desenvolvida para a construção da consciência do eu e do outro com o objetivo de criar situações

nas quais as crianças trabalhem a coordenação motora e o desenvolvimento da linguagem oral, estimulando atitudes de cuidados com seu corpo,

a professora desenvolverá atividades pedagógicas lúdicas e interativas, relacionados a melhor compreensão de sua identidade e de seus colegas.

Trabalhando também com musicalização, contações de história e brincadeiras com as crianças. Musicalização ao som de músicas que envolveram

movimentos e identificação das partes do corpo. Irá confeccionar um dado com desenhos que representavam algumas partes do corpo, como

boca, nariz, orelha, olhos, dentre outras. Ao jogar o dado, as crianças serão estimuladas a apontar e nomear a parte do corpo sorteada.

Apresentar a brincadeira: Mestre mandou, sempre pedindo que toque o nariz, orelha, levante as mãos, tape os olhos.

Prefeitura Municipal de Campinas
Secretaria Municipal de Educação

http://pponlinesme.campinas.sp.gov.br
15/07/2021 14:54:42   Página 98 de 163



Completando as propostas teremos também as seguintes semanas educativas:

Semana Monteiro Lobato no período de 15 a 21 de Abril, apresentará o autor e sua biografia, terá por objetivo o despertar à valorização da

cultura de maneira lúdica, através da apresentação do universo da literatura infantil de Monteiro Lobato com todos os seus personagens.

Dia Mundial de luta pela educação inclusiva e através da contação de história, e com a musicalização, incentivamos as crianças a se

aceitaram e aceitarem os amigos, de maneira lúdica com fantoches.

Semana Municipal do brincar realizaremos diversas brincadeiras com as crianças resgatando brincadeiras que foi passado de geração em

geração.

Semana do meio ambiente, sensibilizaremos sobre a importância da preservação do meio ambiente, identificaremos os danos da poluição,

desmatamento, queimadas e extinção dos animais, estimulando o uso consciente dos recursos naturais e enfatizar a importância da

reciclagem e coleta seletiva.

Semana da prevenção de acidentes domésticos, orientaremos as crianças contra os perigos para evitar acidentes, mostrando que não

podem colocar a mão na tomada, pois ocorre um atrito, e com expressões mostraremos para as crianças de uma maneira lúdica, e daremos

ênfase em quais os locais adequados que podemos brincar sem colocar a nossa saúde em risco.

Semana da horta escolar, mostraremos para as crianças possíveis possibilidades de montar uma horta, e quais alimentos encontramos na

escola que são de plantações de sementes.

Semana da educação infantil e semana da família. Iremos propor para as famílias, junto as crianças a participação na apresentação de um

teatro realizado com as monitoras, da turma.

Semana do teatro. Realizaremos um teatro com a participação das crianças e com personagem de fantoche, com história cantada.

Semana do idoso, ressaltamos a importância de cultivar das pessoas mais velhas, pois eles trazem histórias e fatos que trazem novas

aprendizagens, convidaremos um idoso para contar sobre suas vivências e de maneira lúdica conhecer as parlendas.
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Semana da alimentação, promoveremos momentos e conceitos para novos hábitos alimentares, estimulando a degustação de alimentos

saudáveis para seu melhor desenvolvimento.

Semana do livro e programa de incentivo à leitura – gostar de ler, semana da criança. Traremos, diferentes livros para as crianças

conhecerem, como revistas, gibis, e livros com texturas.

Semana da consciência negra trabalhando as diversidades, trazendo a história da Menina bonita do laço de fita.

Avaliação

O processo de avaliação considera todo o percurso trilhado pelas crianças, sem julgamentos, notas e rótulos, observamos a sua participação nas

atividades, o seu desenvolvimento na autonomia, suas habilidades e dificuldades, suas as experiências vivenciadas e o modo que a mesma se

relaciona com o coletivo de adultos e crianças.

De um outro lado a avaliação, é um método do professor contribuir para ampliação da sua visão em relação ao processo de ensino-

aprendizagem, contribuindo para uma auto avaliação de si.
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PLANEJAMENTO ANUAL EDUCAÇÃO ESPECIAL

Professora: Camila Bordin Luz.

A Constituição Federal de 1988 determina a educação como direito de todos, com igualdade de condições para o
acesso e permanência na escola e, no caso de alunos com deficiência, a oferta do atendimento educacional
especializado preferencialmente na rede regular de ensino.

Entendemos que o objetivo da Educação Infantil é promover o desenvolvimento integral da criança nos aspectos
físico, motor, intelectual, afetivo e social. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional n°9394/96 e as Diretrizes
Curriculares Nacionais para Educação Infantil (2009) preveem que as propostas pedagógicas dos estabelecimentos de
ensino considerem as crianças em suas peculiaridades, diferenças e culturas, sejam elas crianças brancas, negras,
quilombolas, crianças do campo, crianças com deficiências, etc.

A lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9394/96 indica no capítulo V a Educação Especial como
modalidade de ensino que deve ser ofertada preferencialmente na escola regular com a garantia de currículos,
métodos, técnicas, recursos educativos, bem como sua organização específica para os alunos público-alvo da educação
especial.

A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (2008), nos traz os objetivos dessa
modalidade de ensino como transversal ao ensino regular, garantida em todos os níveis, etapas e modalidades de modo
a assegurar a inclusão dos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidade e/ou
superdotação, no acesso, participação, aprendizagem e continuidade no processo de escolarização. Integrada a
proposta pedagógica da escola, deve garantir a transversalidade das ações da educação especial no ensino regular,
fomentando recursos didáticos e pedagógicos que eliminem as barreiras no processo de ensino aprendizagem desses
alunos (BRASIL, 2009).

A atuação com a criança público-alvo da educação especial no contexto da educação infantil implica o
mapeamento e a execução de ações que melhor favoreçam a inserção dessa criança no contexto escolar participando
das interações e brincadeiras que promovem o processo de aprendizagem, bem como o seu desenvolvimento integral
nos diferentes âmbitos. A ação educativa dirigida a essa criança envolve o olhar atento do professor, às suas
dificuldades e o mais importante, às suas potencialidades. A aprendizagem deve ser adaptada às necessidades dos
educandos, respeitando o ritmo e a natureza do processo de aprendizagem de cada um, assegurando uma educação de
qualidade a todos, por meio de um currículo apropriado, metodologias diversas, espaços adaptados e recursos didáticos
que supra sua necessidade.

Temos por base os estudos de Vygotsky, onde as crianças se constituem e se desenvolvem nas condições
concretas de vida, por meio das relações e interações que lhes são possibilitadas e nas práticas culturais que são
inseridas e por elas vivenciadas. Assim como as crianças consideradas “normais” apresentam particularidades em seu
desenvolvimento, o mesmo acontece com a criança com alguma deficiência, transtorno, ou altas
habilidades/superdotação que se desenvolve de um modo distinto e peculiar, requerendo caminhos alternativos e
recursos diferenciados.

Na busca de romper com olhar para a deficiência como limitação ou falta, partiremos do olhar das potencialidades
das crianças, ampliando suas experiências culturais e sociais onde possam se desenvolver a partir do meio social em
que está inserida educacionalmente. Temos como ponto de partida o interesse, necessidades e curiosidades das
crianças, reconhecendo-as como um ser singular que convive com a diversidade em vários espaços, considerando a
criança como um ser capaz de ampliar seus conhecimentos por meio de mediações e apropriações, respeitando seu
tempo de aprendizagem e provocando-as a sair da sua zona de conforto mental.

A Educação Especial trabalhará com o projeto, Respeitando as Diferenças: o EU e o OUTRO , destinando-se a
crianças de 0 a 5 anos e 11 meses, com atividades desenvolvidas durante o ano todo, de acordo com a faixa etária de
cada agrupamento. As atividades e ferramentas serão desenvolvidas na linguagem das crianças, onde o processo de
aprendizagem torna-se mais efetivo, as atividades do projeto têm a intencionalidade de trabalhar a aceitação do eu e
do outro respeitando as diferenças de gênero, cor, etnia, classe, religião ou deficiência, em ações que defenda os
direitos humanos. Utilizaremos os recursos que estão aos nossos alcances, já adequadas ao cenário atual de pandemia,
planejamos contação de histórias, atividades de vivência, interação com vídeos, áudios e videoaulas com as crianças.

O trabalho de inclusão é no coletivo com todos os funcionários do CEI Bem Querer Célia Aparecida Jordão Velardi
Gaspar, onde contribuiremos com o enfrentamento dos preconceitos e discriminações, que promova o reconhecimento
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do Eu e a valorização das diferenças existentes entre as crianças, sejam elas, diferenças de gênero, cor, etnia, classe,
religião ou deficiência, em ações que defendam os direitos humanos, com a pretensão de que
as experiências aprendidas com o convívio com o outro, fortaleça o respeito as diferenças, incorporando no dia a dia de
cada um e de todos, a transforme da realidade, tornando a educação infantil uma fase com múltiplas experiências de
aprendizagens.

É importante salientar que o acolhimento de alunos com deficiência, às vezes não acontece de forma espontânea,
as vezes precisa da conscientização e preparo por parte da equipe. Tendo como objetivo uma escola totalmente
inclusiva.

A equipe contará com o apoio da professora de Educação Especial, que estará atenta às necessidades individuais,
realizando o acolhimento e acompanhamento, planejando ações que torne possível a conscientização que a educação é
um direito de todos e a é possível superar desafios principalmente quando toda a equipe está focada nos mesmos
objetivos. Não existe aqui a visão ingênua de que o trabalho é simples, mas sim de que é possível o despertar da
consciência, o aperfeiçoamento de concepção de educação e sociedade, provocando mudanças pessoais positivas,
diretamente ligada a prática pedagógica diária, que farão muita diferença a todas as crianças seja, elas “especiais ”ou
não, também deve se levar em conta a continuidade da escolarização, no ensino regular.

Podemos afirmar que, as experiências vivenciadas pelas crianças na fase da educação infantil, colaborarão e
poderão ser decisivas para que as crianças façam a mudança de fase com tranquilidade, sabemos que na mudança de
escola, ou de fase de ensino, a forma de interação com a professora e colegas se modificam, existe a “cobrança” de
mudanças de postura e muda a forma como a criança passa a ser entendida.

Na educação infantil a criança é considerada “criança”, no ensino regular passa a ser “aluno”. Não cabe a nós e
nem a educação infantil, criticar ou assumir responsabilidades que são do âmbito do ensino regular, porém é preciso
não perder de vista que a continuidade dos estudos é uma realidade que nem sempre acontece, evasão, desistências
podem ser explicadas como formas inadequadas de acolhimento, falta de recursos físicos e humanos e práticas
pedagógicas que favorecem a exclusão. Precisa ficar claro que a educação infantil não tem como objetivos alfabetizar e
nem preparar nenhuma criança para o ensino regular, temos sim a total intencionalidade de promover interações e
experiências de aprendizagens que favoreçam o desenvolvimento de todas as potencialidades da criança, cognitivas,
motora, sociais, artísticas, matemática, ética, num espaço adequado, a sua faixa etária de forma prazerosa, onde a
criança ao sair da escola, mantenha sua curiosidade natural e vontade de continuar suas aprendizagens , entendendo
que é fundamental interagir, respeitando e sendo respeitado, cuidando de si, do outro e do ambiente em que vive.

O convívio com pessoas com pensamentos diferentes e limitações diversas são fundamentais na formação de
qualquer cidadão e não é diferente com crianças com deficiências. Sentir-se integrado e parte de uma comunidade,
com certeza, muda a visão de mundo quando há inclusão.

De acordo com as Diretrizes Nacionais, as instituições de Educação Infantil devem garantir o cumprimento pleno de
suas funções sociopolítica e pedagógica, além de:

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

- Proporcionar a convivência entre crianças e adultos, no que se refere a ampliação dos saberes de diferentes
naturezas;

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

- Construir 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.

Contudo, não são só as crianças público alvo da educação especial que ganham com a inclusão, mas todas lições
aprendidas através do convívio com os colegas e as educadoras, e educadores, como tolerância, respeito, empatia e
solidariedade serão incorporados e possibilitarão mudanças tão desejadas na construção de uma sociedade mais justa e
igualitária.

B
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Planejamento Específico

Disciplina: Educação Infantil

Professor: 911001374 - SUELLEN E. LOURENÇO

PROJETO POLITICO PEDAGÓGICO INDIVIDUAL ANO LETIVO 2021

Agrupamento / Turma: AGI B

Professora: Suellen Lourenço Sene

Monitoras: Raquel Cristina Silva Fonte, Elisangela G.S. Rodrigues e Jaqueline Hernandes Ribeiro, Priscila.

A Educação Infantil possui um papel importante na formação da personalidade da criança, visto que permite a sua
adaptação à vivência em comunidade, em grupos, que vão além dos limites familiares, contribuindo para a formação do eu
psíquico.

Pode estimular o desenvolvimento de valores saudáveis nas interações, tais como a cooperação, a solidariedade, o
companheirismo e o coletivismo. As crianças necessitam da construção das identidades e autonomia pessoal, por isso
acreditamos que a criança nesta fase deva conhecer o corpo e a própria imagem, através das partes, nomeando-as, apontando
as diferenças e semelhanças entre as pessoas.

Brincar na educação infantil é importante forma de comunicação, é por meio deste ato que a criança pode reproduzir o
seu cotidiano. O ato de brincar possibilita o processo de aprendizagem da criança, pois facilita a construção da reflexão, da
autonomia e da criatividade, estabelecendo, desta forma, uma relação estreita entre jogo e aprendizagem. Segundo Oliveira
(2000), o brincar não significa apenas divertir-se sem fundamento e razão, caracterizando-se como uma das formas mais
complexas da criança em comunicar-se consigo mesma e com o mundo, ou seja, o desenvolvimento dá-se por meio de trocas
experimentais mútuas estabelecidas durante toda sua vida. Assim, através do brincar, a criança pode desenvolver capacidades
importantes, como, por exemplo, a atenção, a memória, a imitação, a imaginação, entre outros, que propiciam à criança o
desenvolvimento de determinadas áreas da personalidade, a saber: afetividade, motricidade, inteligência, sociabilidade e
criatividade.

A turma AG I B é composta por 25 crianças com faixa etária entre 1 ano a 2 anos, sendo 6 meninas e 19 meninos, onde
oriundas dos bairros no entorno da CEI e com pais bastante interessados pela vida escolar dos filhos. Nesse agrupamento é
composto por 01 professora e 08 monitoras. O agrupamento é organizado com crianças de diferentes idades, sendo uma turma
mista que foi planejada a fim de promover a convivência entre as diferentes idades estabelecendo relações diversas dentre si.
As crianças são atendidas no tempo integral e dispõe de diversos espaços como: Parques, quiosque, tanque de areia, casinha,
pátio, solário, refeitório, lactário para refeições diárias, salas amplas contendo objetos, recursos e brinquedos para as crianças
explorarem.

A professora tem a função de estimular o desenvolvimento e o crescimento das crianças, de cuidar e educar e
principalmente em transmitir bons conhecimentos que no futuro passam tornam-se grandes cidadãos de bens.
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As aulas poderão ser adaptadas de forma remota ou presencial de acordo com a pandemia covid-19.

Nas atividades pedagógicas devido ao covid-19 serão realizadas de modo remoto em ambientes virtuais, serão realizados
vídeos com musicalização, contações de histórias, entres outras atividades pedagógicas. As atividades e brincadeiras
pedagógicas serão dirigidas baseadas sempre nas propostas e nas semanas educativas.

De acordo com Caderno Curricular Temático (2014, p.16).

Os tempos e espaços educativos possuem igual importância na organização do cotidiano, pois, ao se
conceber o cuidar e o educar como indissociáveis, entendemos que todas as ações educacionais promovem
experiências, mobilizando criação e recriação de conhecimentos e saberes.

O desenvolvimento da criança é visto como um processo pelo qual o indivíduo adquire informações habilidades, atitudes,
valores, etc., a partir de seu contato com a realidade, o meio ambiente, as outras pessoas. É um processo que se diferencia dos
fatores inatos (a capacidade de digestão, por exemplo, que já nasce com o indivíduo) e dos processos de maturação do
organismo, independentes da informação do ambiente.

Com base em toda essa teoria, iniciamos o ano letivo de 2021 tendo o eixo norteador: “Resgatando a Infância”,

proporcionando momentos lúdicos, estimulando as crianças a brincarem com brincadeiras passadas de geração em geração,
promovendo experiências nas quais as crianças possam manipular objetos, investigar, explorar, conhecer histórias, resgatar
brincadeiras, músicas, enfatizar os valores familiares e a vivência. As brincadeiras antigas proporcionam inúmeros benefícios,
tanto no desenvolvimento físico, quanto na linguagem, raciocínio, percepção, memória e pensamento.

Complementando o projeto norteador desenvolveremos também durante o ano a proposta tendo o tema norteador
“Explorando o Mundo afora”. Essa afirmação nos levou a escolher projetos que aplicam de forma lúdica o conhecimento
das crianças. Portanto ao longo do ano desenvolveremos as seguintes propostas:

Proposta Biodiversidade/ Sustentabilidade

Com objetivo de proporcionar os conhecimentos e a conscientização das crianças para criar uma nova geração que conheça
e compreenda a natureza. O agrupamento AG I B trabalhará com os animais marinhos e animais de jardim. Para conquistar os
objetivos serão propostos momentos de observação de figuras, criações artísticas, musicalização, contação de histórias,
brincadeiras e confecção de animais marinhos e jardim de materiais reciclados, fazendo com que as crianças identifiquem os
animais existentes no fundo do mar e no jardim. Conscientizaremos as crianças sobre os cuidados que devemos ter com o
meio ambiente, conheceremos um peixe vivo, apresentaremos a turma e deixaremos as crianças curiosas com a visita
surpresa de um animalzinho na aula mesmo remota. Durante esse projeto a professora confeccionará os animaizinhos e
produzirá um minijardim e fundo do mar.

Proposta conhecendo o meu corpinho
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Para a construção da consciência do eu e do outro com o objetivo de criar situações nas quais as crianças trabalhem a
coordenação motora e o desenvolvimento da linguagem oral, estimularemos atitudes de cuidados com seu corpo, a professora
desenvolverá atividades pedagógicas lúdicas e interativas, relacionados a melhor compreensão de sua identidade (criança) e
de seus colegas.

A professora trabalhará com musicalização, contações de história e brincadeiras com as crianças. Musicalização ao som de
músicas que envolvam movimentos e identificação das partes do corpo. Confeccionará um dado com desenhos que
representavam algumas partes do corpo, como boca, nariz, orelha, olhos, dentre outras. Ao jogar o dado, as crianças serão
estimuladas a apontar e nomear a parte do corpo sorteada. Em outro momento, faremos a brincadeira: Mestre mandou
(sempre pedindo que toque o nariz, orelha, levante as mãos, tape os olhos etc… envolvendo os 5 sentidos). Finalizando, a
professora perguntará para que serve os olhos, a boca, o nariz, as mãos e os ouvidos.

Adaptação

Trabalharemos a adaptação das crianças com atividades lúdicas com jogos, brincadeiras e músicas, favorecendo um
ambiente harmonioso e acolhedor, para que as crianças se sintam acolhidas no ambiente escolar. O objetivo é propiciar a
criança um ambiente acolhedor, valorizando sua presença de forma que ela se sinta segura e tranquila para se desenvolver nos
aspectos, físico, emocional e social. A adaptação a creche pós pandemia é necessário levar em consideração aspectos
totalmente novos, como flexibilização do tempo de permanência da criança na creche, cuidado ao distanciamento social,
diálogos em roda de conversa sobre abraços, troca de objetos, tudo que antes podíamos fazer e hoje não podemos devido ao
Covid-19.

Proposta Materialidade e aniversariantes do mês

Com o objetivo de promover a diversão e transmitindo a criatividade, inovação e imaginação.

Sendo como principal intuito de favorecer as crianças em um ambiente diferente, podendo se desenvolver com todos que estão
ao seu redor. As crianças poderão levar os brinquedos para casa.

Brincar é uma experiência que possibilita a criança demonstrar sua personalidade, e conhecer melhor a si
mesma e nas relações com os outros durante as brincadeiras a criança se socializa e aprende a conviver
com as pessoas.

Bruna Alessandra S. Lima (2013).

Cantaremos “Parabéns” aos aniversariantes com o intuito de favorecer as crianças em um ambiente coletivo as interações e
valorização da data de aniversário.

As propostas do projeto político pedagógico poderão ser trabalhadas de forma remota ou em um possível retorno as aulas
presenciais.
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Em conjunto a estas propostas trabalharemos a semanas educativas sendo ela:

Dia Mundial de luta pela educação inclusiva dia 14 de abril, Projeto respeitando as diferenças: o EU e o OUTRO,
destina-se a crianças de 0 a 6 anos, com atividades desenvolvidas durante o ano todo, de acordo com a faixa etária de cada
agrupamento. As atividades e ferramentas serão desenvolvidas na linguagem das crianças, onde o processo de aprendizagem
torna-se mais efetivo, as atividades do projeto têm a intencionalidade de trabalhar a aceitação do eu e do outro respeitando as
diferenças. Utilizaremos os recursos que estão aos nossos alcances, já adequadas ao cenário atual de pandemia, planejamos
contação de histórias, interação com vídeos, áudios e videoaulas com as crianças.

Semana Monteiro Lobato no período de 15 a 21 de abril.

Semana Monteiro Lobato, apresentará o autor e sua biografia, terá por objetivo o despertar à valorização da cultura de
maneira lúdica, através da apresentação do universo da literatura infantil de Monteiro Lobato com todos os seus personagens.

Semana Municipal do brincar realizaremos diversas brincadeiras com as crianças resgatando brincadeiras que foi
passado de geração em geração.

Semana do meio ambiente, Campanha municipal de prevenção de acidentes domésticos  antes das férias e
Programa horta escolar.

Sensibilizaremos a importância da preservação do meio ambiente, identificaremos os danos da polução, desmatamento,
queimadas e extinção dos animais, estimulando o uso consciente dos recursos naturais e enfatizar a importância da reciclagem
e coleta seletiva.

Orientaremos as crianças contra os perigos para evitar acidentes.

Trabalharemos com as crianças a importância das questões ambientais para todo o planeta, não podemos ficar de braços
cruzados, é preciso agir, precisamos plantar a semente da conscientização também para os pequenos, será organizado pelas
professoras atividades de separação dos lixos dentro de tantas outras atividades neste sentido do meio ambiente. Faremos
também nesse período campanha de prevenção de acidentes domésticos e semana da horta escolar.

Dia da educação infantil, Semana municipal da educaçao infantil  semana de 25 de agosto e Semana da família 3°
semana de agosto.

Oportunizaremos as vivências lúdicas a fim de criar possibilidades de encantamento, que o criar, o imaginar e o fantasiar
esteja presente no seu cotidiano, brincadeira é parte fundamental no desenvolvimento da criança, o foco é lembrar os adultos
sobre a necessidade de preservação e o respeito do tempo das crianças brincarem. Cada vez mais vemos famílias que, por não
estarem sempre presente na vida dos filhos devido ao trabalho, compram vídeos, jogos eletrônicos e passam menos tempo ao
lado dos filhos.
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Na semana da Família desenvolveremos diversas atividades que exaltem a importância da família dos seus membros,
proporcionaremos atividades pedagógicas que envolva a família que terá o intuito de resgatar valores sociais, tradições e
costumes entre alunos e seus familiares fortalecendo os laços afetivos.

Semana do teatro última semana de setembro, essa semana abordaremos o desenvolvimento da expressão e
comunicação e a produção coletiva de conhecimento da cultura, seja ele no valor estético ou educativo, neste contexto o
teatro será o destaque da semana. O teatro na educação infantil ajuda os pequenos a melhorarem a memória, a atenção, a
concentração e a rapidez dos pensamentos.

Semana do idoso, Semana da alimentação, Semana do livro, Programa de incentivo à leitura - gostar
de ler e Semana da criança.

Trabalharemos a semana do idoso com as crianças valorizando a história de vida, as experiências, a sabedoria adquirida ao
longo da vida de cada pessoa idosa, promoveremos o convívio das pessoas idosas com as demais gerações, promovendo o
respeito à dignidade. Semana da alimentação promoveremos momentos e conceitos para novos hábitos alimentares,
estimulando a degustação de alimentos saudáveis para seu melhor desenvolvimento. As crianças aprenderão o que são
sementes, plantar, cuidar e colher para depois comer e leva a importância dos hábitos alimentares, trabalharemos sobre o
valor que os alimentos têm para nossa saúde, conscientizando as crianças para uma alimentação saudável, natural e com
menos desperdício. Semana do livro, incentivaremos e estimularemos o gosto pela leitura. Semana da criança faremos
gincanas entre outras brincadeiras.

Mês da consciência negra resgataremos a nossa identidade com objetivo de valorizar o ser humano independente de
raça e cor, conheceremos a história de cada criança e suas origens, trabalharemos com livro didático Bruna a galinha d’angola
com objetivo de conhecer e vivenciar produções culturais brasileiras com influências africanas, conheceremos a cultura afro
através da história, despertando o gosto pela leitura, artes e música, danças populares, dinâmicas e pesquisas.

As avaliações serão por meio de observações, registros e as interações com as crianças e famílias, de forma online ou
presencial observando o desenvolvimento das crianças. A avaliação é um processo contínuo que vai acontecendo ao longo do
ano letivo em diferentes momentos, pois vai oportunizando um acompanhamento sistematizado da aprendizagem da criança
pelo professor. 
 
 Projeto político pedagógico é flexível podendo haver mudanças no decorrer do ano.

Referência Bibliográfica

Diretrizes Curriculares da Educação Básica para Educação infantil: um processo contínuo
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B

Planejamento Específico

Disciplina: Educação Especial

Professor: 911001568 - CAMILA BORDIN LUZ

PLANEJAMENTO ANUAL EDUCAÇÃO ESPECIAL

Professora: Camila Bordin Luz.

A Constituição Federal de 1988 determina a educação como direito de todos, com igualdade de condições para o
acesso e permanência na escola e, no caso de alunos com deficiência, a oferta do atendimento educacional
especializado preferencialmente na rede regular de ensino.

Entendemos que o objetivo da Educação Infantil é promover o desenvolvimento integral da criança nos aspectos
físico, motor, intelectual, afetivo e social. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional n°9394/96 e as Diretrizes
Curriculares Nacionais para Educação Infantil (2009) preveem que as propostas pedagógicas dos estabelecimentos de
ensino considerem as crianças em suas peculiaridades, diferenças e culturas, sejam elas crianças brancas, negras,
quilombolas, crianças do campo, crianças com deficiências, etc.

A lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9394/96 indica no capítulo V a Educação Especial como
modalidade de ensino que deve ser ofertada preferencialmente na escola regular com a garantia de currículos,
métodos, técnicas, recursos educativos, bem como sua organização específica para os alunos público-alvo da educação
especial.

A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (2008), nos traz os objetivos dessa
modalidade de ensino como transversal ao ensino regular, garantida em todos os níveis, etapas e modalidades de modo
a assegurar a inclusão dos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidade e/ou
superdotação, no acesso, participação, aprendizagem e continuidade no processo de escolarização. Integrada a
proposta pedagógica da escola, deve garantir a transversalidade das ações da educação especial no ensino regular,
fomentando recursos didáticos e pedagógicos que eliminem as barreiras no processo de ensino aprendizagem desses
alunos (BRASIL, 2009).

A atuação com a criança público-alvo da educação especial no contexto da educação infantil implica o
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mapeamento e a execução de ações que melhor favoreçam a inserção dessa criança no contexto escolar participando
das interações e brincadeiras que promovem o processo de aprendizagem, bem como o seu desenvolvimento integral
nos diferentes âmbitos. A ação educativa dirigida a essa criança envolve o olhar atento do professor, às suas
dificuldades e o mais importante, às suas potencialidades. A aprendizagem deve ser adaptada às necessidades dos
educandos, respeitando o ritmo e a natureza do processo de aprendizagem de cada um, assegurando uma educação de
qualidade a todos, por meio de um currículo apropriado, metodologias diversas, espaços adaptados e recursos didáticos
que supra sua necessidade.

Temos por base os estudos de Vygotsky, onde as crianças se constituem e se desenvolvem nas condições
concretas de vida, por meio das relações e interações que lhes são possibilitadas e nas práticas culturais que são
inseridas e por elas vivenciadas. Assim como as crianças consideradas “normais” apresentam particularidades em seu
desenvolvimento, o mesmo acontece com a criança com alguma deficiência, transtorno, ou altas
habilidades/superdotação que se desenvolve de um modo distinto e peculiar, requerendo caminhos alternativos e
recursos diferenciados.

Na busca de romper com olhar para a deficiência como limitação ou falta, partiremos do olhar das potencialidades
das crianças, ampliando suas experiências culturais e sociais onde possam se desenvolver a partir do meio social em
que está inserida educacionalmente. Temos como ponto de partida o interesse, necessidades e curiosidades das
crianças, reconhecendo-as como um ser singular que convive com a diversidade em vários espaços, considerando a
criança como um ser capaz de ampliar seus conhecimentos por meio de mediações e apropriações, respeitando seu
tempo de aprendizagem e provocando-as a sair da sua zona de conforto mental.

A Educação Especial trabalhará com o projeto, Respeitando as Diferenças: o EU e o OUTRO , destinando-se a
crianças de 0 a 5 anos e 11 meses, com atividades desenvolvidas durante o ano todo, de acordo com a faixa etária de
cada agrupamento. As atividades e ferramentas serão desenvolvidas na linguagem das crianças, onde o processo de
aprendizagem torna-se mais efetivo, as atividades do projeto têm a intencionalidade de trabalhar a aceitação do eu e
do outro respeitando as diferenças de gênero, cor, etnia, classe, religião ou deficiência, em ações que defenda os
direitos humanos. Utilizaremos os recursos que estão aos nossos alcances, já adequadas ao cenário atual de pandemia,
planejamos contação de histórias, atividades de vivência, interação com vídeos, áudios e videoaulas com as crianças.

O trabalho de inclusão é no coletivo com todos os funcionários do CEI Bem Querer Célia Aparecida Jordão Velardi
Gaspar, onde contribuiremos com o enfrentamento dos preconceitos e discriminações, que promova o reconhecimento
do Eu e a valorização das diferenças existentes entre as crianças, sejam elas, diferenças de gênero, cor, etnia, classe,
religião ou deficiência, em ações que defendam os direitos humanos, com a pretensão de que
as experiências aprendidas com o convívio com o outro, fortaleça o respeito as diferenças, incorporando no dia a dia de
cada um e de todos, a transforme da realidade, tornando a educação infantil uma fase com múltiplas experiências de
aprendizagens.

É importante salientar que o acolhimento de alunos com deficiência, às vezes não acontece de forma espontânea,
as vezes precisa da conscientização e preparo por parte da equipe. Tendo como objetivo uma escola totalmente
inclusiva.

A equipe contará com o apoio da professora de Educação Especial, que estará atenta às necessidades individuais,
realizando o acolhimento e acompanhamento, planejando ações que torne possível a conscientização que a educação é
um direito de todos e a é possível superar desafios principalmente quando toda a equipe está focada nos mesmos
objetivos. Não existe aqui a visão ingênua de que o trabalho é simples, mas sim de que é possível o despertar da
consciência, o aperfeiçoamento de concepção de educação e sociedade, provocando mudanças pessoais positivas,
diretamente ligada a prática pedagógica diária, que farão muita diferença a todas as crianças seja, elas “especiais ”ou
não, também deve se levar em conta a continuidade da escolarização, no ensino regular.

Podemos afirmar que, as experiências vivenciadas pelas crianças na fase da educação infantil, colaborarão e
poderão ser decisivas para que as crianças façam a mudança de fase com tranquilidade, sabemos que na mudança de
escola, ou de fase de ensino, a forma de interação com a professora e colegas se modificam, existe a “cobrança” de
mudanças de postura e muda a forma como a criança passa a ser entendida.

Na educação infantil a criança é considerada “criança”, no ensino regular passa a ser “aluno”. Não cabe a nós e
nem a educação infantil, criticar ou assumir responsabilidades que são do âmbito do ensino regular, porém é preciso
não perder de vista que a continuidade dos estudos é uma realidade que nem sempre acontece, evasão, desistências
podem ser explicadas como formas inadequadas de acolhimento, falta de recursos físicos e humanos e práticas
pedagógicas que favorecem a exclusão. Precisa ficar claro que a educação infantil não tem como objetivos alfabetizar e
nem preparar nenhuma criança para o ensino regular, temos sim a total intencionalidade de promover interações e
experiências de aprendizagens que favoreçam o desenvolvimento de todas as potencialidades da criança, cognitivas,
motora, sociais, artísticas, matemática, ética, num espaço adequado, a sua faixa etária de forma prazerosa, onde a
criança ao sair da escola, mantenha sua curiosidade natural e vontade de continuar suas aprendizagens , entendendo
que é fundamental interagir, respeitando e sendo respeitado, cuidando de si, do outro e do ambiente em que vive.
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O convívio com pessoas com pensamentos diferentes e limitações diversas são fundamentais na formação de
qualquer cidadão e não é diferente com crianças com deficiências. Sentir-se integrado e parte de uma comunidade,
com certeza, muda a visão de mundo quando há inclusão.

De acordo com as Diretrizes Nacionais, as instituições de Educação Infantil devem garantir o cumprimento pleno de
suas funções sociopolítica e pedagógica, além de:

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

- Proporcionar a convivência entre crianças e adultos, no que se refere a ampliação dos saberes de diferentes
naturezas;

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

- Construir 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.

Contudo, não são só as crianças público alvo da educação especial que ganham com a inclusão, mas todas lições
aprendidas através do convívio com os colegas e as educadoras, e educadores, como tolerância, respeito, empatia e
solidariedade serão incorporados e possibilitarão mudanças tão desejadas na construção de uma sociedade mais justa e
igualitária.

A

Planejamento Específico

Disciplina: Educação Infantil

Professor: 911001351 - ALINE CRISTINA DE OLIVEIRA DA SILVA

PROJETO POLITICO PEDAGÓGICO

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EDUCACIONAL:

CEI – CÉLIA APARECIDA JORDÃO VELARDI GASPAR

Rua: Adalino Colombini, 45, Residencial Porto Seguro

CEP: 13057130

PROFESSORA: Aline Cristina Oliveira Da Silva

AGRUPAMENTO: AGII – A
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Sabemos que a educação infantil é voltada para o educar e cuidar, bases de sustentações, essas que são indispensáveis e
inseparáveis, pois não podemos educar uma criança sem os cuidados necessários que ela necessita nesta fase de sua infância,
e na minha opinião uma educação de qualidade se faz a partir do momento quando o educador se compromete a traspor o
educar e o cuidar respeitando o espaço da criança, valorizando o trabalho coletivo, a interação com outro e com o mundo ao
seu redor, portanto baseio minha visão de criança, de educação infantil na teoria Vygotskyana, e assim como ele acredito
plenamente no sócio interacionismo, ou seja, no trabalho coletivo cooperativo; para ele a zona de desenvolvimento proximal
possibilita a interação entre sujeitos.

A interação se dá através do outro mais experiente. A criança inclui estímulos ausentes do seu campo visual imediato, suas
operações práticas são menos impulsivas e espontâneas do que as de chimpanzés, com a fala planeja, executa algo visível,
assim age num processo psicológico complexo, usando o signo, uma atividade especificamente humana. (VYGOTSKY, 2005:
43).

A atual pandemia por vezes nos faz esquecer que o ato de educar possibilita a coletividade (o desafio desse projeto é
conseguir possibilitar o ato da aprendizagem trazendo atividades tanto de maneira remota ou para o dia do tão sonhado
retorno aulas presenciais).

Mas não podemos deixar de lembrar que além do educador possibilitar a coletividade entre crianças, existe, a particularidade
de cada criança, ou seja, cada um tem seu próprio ritmo, e que devemos enquanto educadores conscientes respeitá-los,
portanto, se levamos isso em consideração, possibilitamos uma aprendizagem eficaz, acredito que a criança vem em primeiro
lugar em qualquer situação, e assim o que diferencia a infância do mundo adulto é a particularidade da mesma, o seu jeito de
ser, pensar e agir; porém, há uma triste realidade que ainda ameaça essa infância tão pura, é o egoísmo dos adultos em querer
transformá-los em adultos em miniatura.

No agrupamento II - A estão matriculadas 29 crianças, compostas por 13 meninos e 16 meninas, com 1 professora, 6
monitoras, dividindo os períodos, sendo 3 de manhã e 3 no período da tarde. São crianças com idade entre 2 e 3 anos. As
crianças são atendidas no tempo integral e dispõe de diversos espaços como: Parques, quiosque, tanque de areia, casinha,
pátio, solário, refeitório, lactário para refeições diárias, salas amplas contendo objetos, recursos e brinquedos para as crianças
explorarem.

Baseando-se no Decreto: 20768 de 16/03/2020, que dispõe sobre a suspensão de todas as atividades escolares nas unidades
educacionais que compõem o sistema municipal de ensino de Campinas, ainda nos relacionamos de modo não presencial. Esse
cenário foi vivenciado no decorrer da pandemia, porém, através das nossas experiências esse repertório foi retomado e
analisado suas potencialidades e limites, de maneira que possamos identificar o que pode ser transformado, visando
aprofundar vínculo e orientações às famílias, por meio de ações educativas.

A chegada de um período inesperado, pautado pelo isolamento social e cuidados extremos com a contaminação pelo COVID-19
exigiram adaptações e mudanças, e na tentativa de minimizar o impacto da suspensão das aulas e dar continuidade ao
desenvolvimento das crianças durante o período de Isolamento, dessa forma, planejamos atividades de maneira que as
crianças possam seguir seu processo de desenvolvimento.

A partir desse planejamento, está sendo realizadas formações on-line com a equipe gestora. Nossa carga horária tem se dado
também a partir de planejamentos, gravação de vídeos, reunião e RPAI, que é reunido todos os funcionários juntos para uma
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reavaliação do andamento do papel da escola na educação infantil, formação entre pares da equipe docente e monitoras.

Iniciamos esse ano letivo de forma remota e nos deparamos com um cenário totalmente diferente do que estávamos
acostumados, o distanciamento social nos impediu de começar o ano como gostaríamos, com as atividades presenciais e a
alegria de receber as crianças na instituição, porém o CEI -Célia Aparecida Jordão Velardi Gaspar, elaborou estratégias para
que não se perca o vínculo com as crianças diante do contexto pandêmico. Será ofertado atividades através de vídeos
semanais enviados as famílias, com atividades lúdicas, histórias, brinquedos, brincadeiras, e aulas remotas, para
posteriormente retornarmos ao ensino presencial seguros. Nesse ano de 2021 nosso eixo norteador será: “Resgatando a

Infância”, Proporcionaremos momentos lúdicos, estimulando as crianças a brincarem de forma autônoma e criativa,
promovendo experiências nas quais as crianças possam manipular objetos, investigar, explorar, conhecer histórias, a infância é
uma das fases mais importante da vida do ser humano, é a fase das vivências e descobertas.

Complementando o Tema norteador - “Resgatando a infância”, desenvolveremos também durante o ano a proposta: “O

Imaginário infantil”, (Músicas, histórias, brincadeiras, jogos e a cultura da criança).

A proposta tem como objetivo proporcionar momentos de contação de histórias, aprendendo a colocarem em prática seus
gostos, seus interesses e suas habilidades descobrindo que pode ser qualquer coisa através da sua imaginação. Isso mostra
que ela também pode sonhar. Resgatar valores sociais, tradições e costumes entre crianças e seus familiares, fortalecendo
laços familiares, provendo uma oportunidade de reflexão para as crianças sobre sua própria história e vida de seus
antepassados.

O Encanto da literatura Infantil, (contos histórias e poemas) .

A literatura é uma importante ferramenta na formação da identidade e valores de toda a criança, além de ajudar a desenvolver
o imaginário, social, cognitivo e a inteligência emocional dos pequenos, elas também podem ser uma valiosa oportunidade
para momentos de maior vínculo com os pais. Instigaremos o gosto e hábito pela leitura, incentivo a novas literaturas,
ampliação de experiências sociais, capacidade de escuta, sequência lógica dos fatos, ampliação do vocabulário e o
desenvolvimento da linguagem oral.

Através das histórias poemas trabalharemos cores e formas.

Resgatando as brincadeiras em família. Oportunizaremos as vivências lúdicas a fim de criar possibilidades de
encantamento, onde o criar, o imaginar e o fantasiar estejam presente no seu cotidiano.

Aprenderemos outras formas de brincar resgatando brincadeiras que as famílias faziam na época delas de crianças,
proporcionando interação, estabelecimento de construção da memória afetiva.

Sustentabilidade, (atitudes sustentáveis para um mundo melhor). Será abordado com as crianças, o despertar a
consciência pela preservação das diversidades de vidas que existem no nosso planeta, despertan d o a consciência pela
preservação, dando a devida importância para um futuro melhor, por tanto é necessário que este tema seja abordado de forma
lúdica e de interesse das crianças. Trabalharemos sobre a importância dos cuidados que temos que ter, em relação aos
acidentes domésticos para conscientização das crianças e familiares, apresentaremos para as crianças os habitat dos animais e
como eles são importante para natureza.

Musicalização: (o encanto da música infantil). É um processo de construção do conhecimento, favoreceremos o
desenvolvimento da sensibilidade, criatividade, senso rítmico, do prazer de ouvir música, da imaginação, memória,
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concentração, atenção, do respeito ao próximo, da socialização e afetividade, contribuindo para uma efetiva consciência
corporal e de movimentação. Aprenderemos canções folclóricas populares. Confeccionaremos instrumentos com matérias
reciclados.

A cultura da criança (mundo da criança). Oportunizaremos a criança o conhecimento de si mesmo e do outro, daremos
possibilidades de se relacionarem bem como respeitar as diferenças, promovendo a valorização cultural através da leitura e
interpretação de textos literários sobre algum tema relevante para ela.

Proposta o faz de conta “O circo”. Exploraremos movimentos com o corpo, promovendo o desenvolvimento da motricidade
ampla, equilíbrio e lateralidade, proporcionaremos o contato com materiais e texturas variados, promoveremos o contato com
cores, formas e tamanhos, desenvolvimento da motricidade ampla lateralidade, construindo noções sobre esses atributos.

Diversidade (a cor e o encanto do Brasil, resgatando nossa identidade).

Trabalharemos com o tema: Cultura dos povos que vivem no Brasil, incentivaremos a percepção da diversidade cultural,
exercitaremos o respeito pela cultura, iniciando pelo nome de cada criança, seguindo de todas as características físicas, de
modos de agir, pensar e da história pessoal de cada um. Contudo, a proposta corresponde a necessidade “educativa voltada
para a formação de valores e posturas que contribuam para que os cidadãos valorizem seu pertencimento étnico-racial, do
fortalecimento da dignidade e da promoção da igualdade de todos.

Partilha (Compartilhando o que você tem de melhor).

Oportunizaremos as crianças, através de ações diárias, situações que o levem a desenvolver relações de amizade, para a
construção do respeito, partilha e coleguismo, Favoreceremos diferentes situações lúdicas, para que através da convivência em
grupo possam desenvolver a sociabilidade, autonomia, cooperação, respeito e solidariedade.

As atividades pedagógicas e lúdicas terão como eixos:

Conviver, com outras crianças e adultos, em pequenos e grandes grupos, utilizando diferentes linguagens, ampliando o
conhecimento de si e do outro, o respeito em relação à cultura e às diferenças entre as pessoas.

Explorar, movimentos, gestos, sons, formas, texturas, cores, palavras, emoções, transformações, relacionamentos,
histórias, objetos, elementos da natureza, na escola e fora dela, ampliando seus saberes sobre a cultura, em suas diversas
modalidades: as artes, a escrita, a ciência e a tecnologia.

Expressar, dá o direito a criança pode construir conhecimentos sobre o mundo, as pessoas a sua volta, as relações e sobre
si mesmas suas necessidades, emoções, sentimentos e dúvidas.

Conhecer-se, construir sua identidade pessoal, social e cultural, falar dos movimentos gestos expressivo deslocamentos,
postura e manuseios no desenvolvimento motor e na construção da identidade e autonomia de forma lúdica.
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Complementando as propostas teremos também as seguintes semanas educativas:

“Semana do Dia Mundial de Luta pela Educação Inclusiva”, trabalharemos o respeito às diferenças e a garantia do
direito à participação social.

“Semana Monteiro Lobato”, trabalharemos com história Monteiro Lobato, incentivaremos a literatura, apresentaremos os
personagens da história Sitio do Pica-Pau Amarelo.

“Semana Municipal do Brincar”, mobilizaremos e sensibilizaremos a sociedade sobre a importância do brincar para a
construção de uma infância prazerosa.

“Semana do Meio Ambiente” trabalharemos a importância da preservação do mesmo para mantermos o nosso planeta
equilibrado, visto que um ambiente limpo e preservado é mais saúde para todo ecossistema.

“Programa Horta Escolar” apresentarei as crianças como os alimentos nascem e conversaremos sobre o bem que fazem
para a nossa saúde.

“Campanha Municipal de Prevenção de Acidentes Domésticos” orientaremos as crianças contra os perigos para evitar
acidentes.

“Semana do Teatro” estimularemos autoconhecimentos, desenvolveremos autoconfiança e autoestima.

“Dia da Educação Infantil” incentivaremos as famílias sobre a educação infantil.

“Semana da Família” proporcionaremos interação entre família, crianças e escola.

“Semana do Idoso” trabalharemos o respeito aos mais velhos e direitos dos idosos.

“Semana da Alimentação” apresentaremos alimentos saudáveis.

“Semana da Criança” proporcionaremos alegria e diversão as crianças.

“Semana da Consciência Negra” identificaremos diferentes traços físicos em pessoas a sua volta.

Teremos também as propostas que serão desenvolvidos durante o ano todo que são:

Aniversariantes do mês, Materialidade e Respeitando as diferenças: O Eu e o Outro. As atividades e ferramentas
serão desenvolvidas na linguagem das crianças, onde o processo de aprendizagem torna-se mais afetivo, as atividades do
projeto tem a intencionalidade de trabalhar a aceitação do eu e do outro respeitando as diferenças. Utilizaremos os recursos
que estão ao nosso alcance, já adequadas ao cenário atual de pandemia, planejamos contação de histórias, leituras, interação
com vídeos, áudios e videoaulas com as crianças.

Teremos a a presentação das professoras e orientações para prevenção ao covid-19 neste novo cenário que

estamos vivenciando.

Objetivo:
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Estabelecer relação de confiança entre professores, crianças e famílias. Acolhimento, bem-vindo, conhecendo a turma, quem é
você.

Conhecer o corpo, cantiga de roda. Criar vinculo entre criança e professora,

Conscientizar os cuidados contra o covid 19.

Estabelecer vínculo afetivo entre professora e a criança de forma lúdica, atividades acolhedoras.

As atividades propostas do projeto político pedagógico poderão ser trabalhadas de forma remota ou em um possível retorno as
aulas presenciais.

Dentro do que está proposto na semana educativa trabalharemos com as crianças no decorrer do ano seguindo as datas no
calendário.

Estratégias: No agrupamento II trabalharemos com, musicalização, fantoches, experiências, leitura, promoção da percepção
visual e linguagem, materiais desestruturados, brincadeiras livres e dirigidas, materiais recicláveis, dança, teatro, vídeos,
pintura, colagem, modelagem com argila e massinha, circuito, jogos simbólicos, jogos de encaixe, leitura de livros infantis,
entre outros.

Avaliação:

Avaliação será processual e contínua, observando atentamente os progressos e devolutivas das crianças através de registros
como produções, fotos, falas, etc, para tanto realizaremos atividades diversificadas, leituras músicas, materialidade e
brincadeiras criativas.

Referência VYGOTSKY, L.S. Pensamento e linguagem. Tradução: Jefferson Luiz Camargo. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes,
2005.

https://novaescola.org.br/bncc/conteudo/56/entenda-os-6-direitos-de-aprendizagem-propostos-pela-bncc

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

http://portal.mec.gov.br
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Ana Mercês Bahia Bock, Odair Furtado, Maria de Lurdes Trassi Teixeira. Psicologia uma introdução do estudo de psicologia. São
Paulo 2008.

A

Planejamento Específico

Disciplina: Educação Especial

Professor: 911001568 - CAMILA BORDIN LUZ

PLANEJAMENTO ANUAL EDUCAÇÃO ESPECIAL

Professora: Camila Bordin Luz.

A Constituição Federal de 1988 determina a educação como direito de todos, com igualdade de condições para o
acesso e permanência na escola e, no caso de alunos com deficiência, a oferta do atendimento educacional
especializado preferencialmente na rede regular de ensino.

Entendemos que o objetivo da Educação Infantil é promover o desenvolvimento integral da criança nos aspectos
físico, motor, intelectual, afetivo e social. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional n°9394/96 e as Diretrizes
Curriculares Nacionais para Educação Infantil (2009) preveem que as propostas pedagógicas dos estabelecimentos de
ensino considerem as crianças em suas peculiaridades, diferenças e culturas, sejam elas crianças brancas, negras,
quilombolas, crianças do campo, crianças com deficiências, etc.

A lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9394/96 indica no capítulo V a Educação Especial como
modalidade de ensino que deve ser ofertada preferencialmente na escola regular com a garantia de currículos,
métodos, técnicas, recursos educativos, bem como sua organização específica para os alunos público-alvo da educação
especial.

A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (2008), nos traz os objetivos dessa
modalidade de ensino como transversal ao ensino regular, garantida em todos os níveis, etapas e modalidades de modo
a assegurar a inclusão dos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidade e/ou
superdotação, no acesso, participação, aprendizagem e continuidade no processo de escolarização. Integrada a
proposta pedagógica da escola, deve garantir a transversalidade das ações da educação especial no ensino regular,
fomentando recursos didáticos e pedagógicos que eliminem as barreiras no processo de ensino aprendizagem desses
alunos (BRASIL, 2009).

A atuação com a criança público-alvo da educação especial no contexto da educação infantil implica o
mapeamento e a execução de ações que melhor favoreçam a inserção dessa criança no contexto escolar participando
das interações e brincadeiras que promovem o processo de aprendizagem, bem como o seu desenvolvimento integral
nos diferentes âmbitos. A ação educativa dirigida a essa criança envolve o olhar atento do professor, às suas
dificuldades e o mais importante, às suas potencialidades. A aprendizagem deve ser adaptada às necessidades dos
educandos, respeitando o ritmo e a natureza do processo de aprendizagem de cada um, assegurando uma educação de
qualidade a todos, por meio de um currículo apropriado, metodologias diversas, espaços adaptados e recursos didáticos
que supra sua necessidade.

Temos por base os estudos de Vygotsky, onde as crianças se constituem e se desenvolvem nas condições
concretas de vida, por meio das relações e interações que lhes são possibilitadas e nas práticas culturais que são
inseridas e por elas vivenciadas. Assim como as crianças consideradas “normais” apresentam particularidades em seu
desenvolvimento, o mesmo acontece com a criança com alguma deficiência, transtorno, ou altas
habilidades/superdotação que se desenvolve de um modo distinto e peculiar, requerendo caminhos alternativos e
recursos diferenciados.

Na busca de romper com olhar para a deficiência como limitação ou falta, partiremos do olhar das potencialidades
das crianças, ampliando suas experiências culturais e sociais onde possam se desenvolver a partir do meio social em
que está inserida educacionalmente. Temos como ponto de partida o interesse, necessidades e curiosidades das
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crianças, reconhecendo-as como um ser singular que convive com a diversidade em vários espaços, considerando a
criança como um ser capaz de ampliar seus conhecimentos por meio de mediações e apropriações, respeitando seu
tempo de aprendizagem e provocando-as a sair da sua zona de conforto mental.

A Educação Especial trabalhará com o projeto, Respeitando as Diferenças: o EU e o OUTRO , destinando-se a
crianças de 0 a 5 anos e 11 meses, com atividades desenvolvidas durante o ano todo, de acordo com a faixa etária de
cada agrupamento. As atividades e ferramentas serão desenvolvidas na linguagem das crianças, onde o processo de
aprendizagem torna-se mais efetivo, as atividades do projeto têm a intencionalidade de trabalhar a aceitação do eu e
do outro respeitando as diferenças de gênero, cor, etnia, classe, religião ou deficiência, em ações que defenda os
direitos humanos. Utilizaremos os recursos que estão aos nossos alcances, já adequadas ao cenário atual de pandemia,
planejamos contação de histórias, atividades de vivência, interação com vídeos, áudios e videoaulas com as crianças.

O trabalho de inclusão é no coletivo com todos os funcionários do CEI Bem Querer Célia Aparecida Jordão Velardi
Gaspar, onde contribuiremos com o enfrentamento dos preconceitos e discriminações, que promova o reconhecimento
do Eu e a valorização das diferenças existentes entre as crianças, sejam elas, diferenças de gênero, cor, etnia, classe,
religião ou deficiência, em ações que defendam os direitos humanos, com a pretensão de que
as experiências aprendidas com o convívio com o outro, fortaleça o respeito as diferenças, incorporando no dia a dia de
cada um e de todos, a transforme da realidade, tornando a educação infantil uma fase com múltiplas experiências de
aprendizagens.

É importante salientar que o acolhimento de alunos com deficiência, às vezes não acontece de forma espontânea,
as vezes precisa da conscientização e preparo por parte da equipe. Tendo como objetivo uma escola totalmente
inclusiva.

A equipe contará com o apoio da professora de Educação Especial, que estará atenta às necessidades individuais,
realizando o acolhimento e acompanhamento, planejando ações que torne possível a conscientização que a educação é
um direito de todos e a é possível superar desafios principalmente quando toda a equipe está focada nos mesmos
objetivos. Não existe aqui a visão ingênua de que o trabalho é simples, mas sim de que é possível o despertar da
consciência, o aperfeiçoamento de concepção de educação e sociedade, provocando mudanças pessoais positivas,
diretamente ligada a prática pedagógica diária, que farão muita diferença a todas as crianças seja, elas “especiais ”ou
não, também deve se levar em conta a continuidade da escolarização, no ensino regular.

Podemos afirmar que, as experiências vivenciadas pelas crianças na fase da educação infantil, colaborarão e
poderão ser decisivas para que as crianças façam a mudança de fase com tranquilidade, sabemos que na mudança de
escola, ou de fase de ensino, a forma de interação com a professora e colegas se modificam, existe a “cobrança” de
mudanças de postura e muda a forma como a criança passa a ser entendida.

Na educação infantil a criança é considerada “criança”, no ensino regular passa a ser “aluno”. Não cabe a nós e
nem a educação infantil, criticar ou assumir responsabilidades que são do âmbito do ensino regular, porém é preciso
não perder de vista que a continuidade dos estudos é uma realidade que nem sempre acontece, evasão, desistências
podem ser explicadas como formas inadequadas de acolhimento, falta de recursos físicos e humanos e práticas
pedagógicas que favorecem a exclusão. Precisa ficar claro que a educação infantil não tem como objetivos alfabetizar e
nem preparar nenhuma criança para o ensino regular, temos sim a total intencionalidade de promover interações e
experiências de aprendizagens que favoreçam o desenvolvimento de todas as potencialidades da criança, cognitivas,
motora, sociais, artísticas, matemática, ética, num espaço adequado, a sua faixa etária de forma prazerosa, onde a
criança ao sair da escola, mantenha sua curiosidade natural e vontade de continuar suas aprendizagens , entendendo
que é fundamental interagir, respeitando e sendo respeitado, cuidando de si, do outro e do ambiente em que vive.

O convívio com pessoas com pensamentos diferentes e limitações diversas são fundamentais na formação de
qualquer cidadão e não é diferente com crianças com deficiências. Sentir-se integrado e parte de uma comunidade,
com certeza, muda a visão de mundo quando há inclusão.

De acordo com as Diretrizes Nacionais, as instituições de Educação Infantil devem garantir o cumprimento pleno de
suas funções sociopolítica e pedagógica, além de:

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

- Proporcionar a convivência entre crianças e adultos, no que se refere a ampliação dos saberes de diferentes
naturezas;

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

Contudo, não são só as crianças público alvo da educação especial que ganham com a inclusão, mas todas lições
aprendidas através do convívio com os colegas e as educadoras, e educadores, como tolerância, respeito, empatia e
solidariedade serão incorporados e possibilitarão mudanças tão desejadas na construção de uma sociedade mais justa e
igualitária.

B

Planejamento Específico

Disciplina: Educação Infantil

Professor: 911001441 - GEYSIANA CRISTINA GONÇALVES DE CARVALHO

PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO – 2021

Agrupamento IIB

Professora: Geysiana Cristina Gonçalves Carvalho

INTRODUÇÃO

Conforme a BNCC (BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR), a educação infantil deve promover interações e brincadeiras que
permitam a criança a conhecer o eu, o outro e o nós; corpo, gestos e movimentos; traços, sons, cores e formas; escuta, fala
pensamento e imaginação, espaços, tempos, quantidades relações e transformações. Isso quer dizer que o educador deve
refletir selecionar, organizar, planejar, mediar e monitorar todas as práticas de aprendizado para que sejam desenvolvidas as
competências e habilidades, assim estabelecidas no documento.

Portanto, mesmo que esse desenvolvimento aconteça automaticamente, o professor tem como finalidade criar oportunidade
para que a criança explore o máximo das experiências entre os indivíduos (como família, colegas da escola) para que desde
pequeno já gere noções de cuidados consigo e os outros, valorizando sua identidade, reconhecendo e respeitando as
diferenças entre si e os outros.

O objetivo é promover e garantir um ambiente escolar, com potenciais de desenvolvimento de múltiplas escolhas, de
novidades, de vários projetos e atividades colaborando para construção global da criança.

“IDENTIDADE é a denominação dada às representações e sentimentos que o individuo desenvolve a respeito
de si próprio, a partir do conjunto de suas vivências. A identidade é a síntese pessoal sobre o si - mesmo,
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incluindo dados pessoais (cor, sexo, idade) biografia (trajetória pessoal), atributos que os outros lhe
conferem, permitindo uma representação a respeito de si” (PLT 209 PAG 145).

O Agrupamento II B é composto inicialmente por 27 crianças sendo 13 meninas e 14 meninos, crianças na faixa etária de dois
anos a três anos de idade. A equipe é composta por uma professora e quatro monitoras. Algumas crianças já frequentavam a
escola e outras iniciaram neste ano na unidade.

As instalações físicas da escola foram adaptadas ao fim a que se destina, local é amplo, arejado e apresenta condições
adequadas de localização, acesso, segurança, salubridade, iluminação, saneamento e higiene, com espaços destinados
exclusivamente ao uso das crianças e dos funcionários.

Proporcionamos as para crianças especiais condições em caráter complementar e/ou suplementar, possibilitando o
desenvolvimento da autonomia, respeitando suas limitações.

Baseando – se no Decreto: 20768 de 16/03/2020, dispõe sobre a suspensão de todas as atividades escolares nas unidades
educacionais que compõem o sistema municipal de ensino de Campinas, iniciamos o ano letivo 2021 de forma remota
buscando estratégias com elaboração de ações mitigadoras com vídeos e interações através das plataformas digitais. Ações
que buscam assegurar o desenvolvimento integral da criança.

Principiamos com ações de acolhimento, apresentação da professora para turma e assim criamos vínculos com as famílias e as
crianças.

O enfrentamento a pandemia do Covid-19 continua, conscientizamos a importância dos cuidados que devemos ter, contra o
covid 19, incentivando o uso da máscara, álcool gel e cuidados necessários que devemos ter neste momento.

Contudo estamos buscando meios de trabalhar os campos de experiências, pois na educação infantil consideramos o
desenvolvimento das crianças por meio das interações. As interações acontecerão por plataformas digitais. As atividades
pedagógicas e lúdicas terão como eixos:

Conviver, com outras crianças e adultos, em pequenos e grandes grupos, utilizando diferentes linguagens, ampliando o
conhecimento de si e do outro, o respeito em relação à cultura e às diferenças entre as pessoas.

Brincar, cotidianamente de diversas formas, em diferentes espaços e tempos, com diferentes parceiros (crianças e adultos),
ampliando e diversificando seu acesso a produções culturais, seus conhecimentos, sua imaginação, sua criatividade, suas
experiências emocionais, corporais, sensoriais, expressivas, cognitivas, sociais e relacionais.

Participar, ativamente, com adultos e outras crianças, tanto do planejamento da gestão da escola e das atividades propostas
pelo educador quanto da realização das atividades da vida cotidiana, tais como a escolha das brincadeiras, dos materiais e dos
ambientes, desenvolvendo diferentes linguagens e elaborando conhecimentos, decidindo e se posicionando.

Explorar, movimentos, gestos, sons, formas, texturas, cores, palavras, emoções, transformações, relacionamentos, histórias,
objetos, elementos da natureza, na escola e fora dela, ampliando seus saberes sobre a cultura, em suas diversas modalidades:
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as artes, a escrita, a ciência e a tecnologia.

Expressar, como sujeito dialógico, criativo e sensível, suas necessidades, emoções, sentimentos, dúvidas, hipóteses,
descobertas, opiniões, questionamentos, por meio de diferentes linguagens.

Conhecer-se, construir sua identidade pessoal, social e cultural, constituindo uma imagem positiva de si e de seus grupos de
pertencimento, nas diversas experiências de cuidados.

Para Vygotski, o desenvolvimento é um processo que se dá de fora para dentro. É no processo de ensino-aprendizagem que
ocorre a apropriação da cultura e consequente desenvolvimento do indivíduo. Nosso Tema norteador é Resgatando a

Infância buscaremos ações que possibilitarão resgatar memórias afetivas, brincadeiras antigas, músicas de cantigas de roda,
histórias, proporcionando as crianças momentos de aprendizagem através do lúdico. Dentro desse projeto desenvolveremos o
imaginário infantil.

O imaginário Infantil “músicas, histórias brincadeiras, jogos e a cultura da criança” - através desse tema proporcionaremos a
criança momentos de aprendizagem de forma lúdica.

Acolhimento, bem-vindos, conhecendo a turma, quem é você?

Acolhimento (bem-vindo, conhecendo a turma, quem é você). Conhecendo o corpo, cantiga de roda. Criaremos vínculos com as
famílias e com as crianças para que no retorno as crianças possam conhecer a professora e se sentir seguro.

Conscientizaremos sobre a importância do uso da máscara, lavagem das mãos e uso do álcool gel, com interação e
apresentação dos materiais necessários para uma boa higienização.

Encanto da literatura Infantil (contos histórias e poemas) .

Através dos contos histórias e poemas trabalharemos com as crianças as formas e cores de maneira lúdica para o
desenvolvimento da capacidade cognitiva do raciocínio os sentidos e outras habilidades.

Instigaremos o gosto e hábito pela leitura, incentivo a novas literaturas, ampliação de experiências sociais, capacidade de
escutar, sequência lógica dos fatos, ampliação do vocabulário e o desenvolvimento da linguagem oral.

Resgatando as brincadeiras em família.

Resgataremos brincadeiras que as famílias faziam na época delas de crianças, interagindo, estabelecendo a construção da
memória afetiva.

Oportunizaremos as vivências lúdicas a fim de criar possibilidades de encantamento, que o criar, o imaginar e o fantasiar esteja
presente no seu cotidiano.

A brincadeira é parte fundamental no desenvolvimento da criança, o foco é lembrar os adultos sobre a necessidade de
preservação e o respeito do tempo das crianças brincarem.
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Sustentabilidade (atitudes sustentáveis para um mundo melhor).

Animais - conheceremos o habitat dos bichos e assim aprenderemos a importância de conservamos à natureza de modo geral.
Levaremos as crianças a perceberem que os animais são seres vivos. Propiciaremos que as crianças identifiquem os animais.

Será abordado com as crianças, o despertar a consciência pela preservação das diversidades de vidas que existem no nosso
planeta, despertaremos a consciência pela preservação, dando a devida importância para um futuro melhor, portanto é
necessário que este tema seja abordado de forma lúdica e de interesse das crianças.

Abordaremos sobre a importância dos cuidados que temos que ter, em relação aos acidentes domésticos para conscientização
das crianças e familiares.

Musicalização: (o encanto da música infantil).

Favoreceremos o desenvolvimento da sensibilidade, criatividade, senso rítmico, do prazer de ouvir música, da imaginação,
memória, concentração, atenção, do respeito ao próximo, da socialização e afetividade, também contribuindo para uma efetiva
consciência corporal e de movimentação.

A cultura da criança (mundo da criança).

Identidade e autonomia é um processo contínuo, reconheceremos a nossa própria imagem e o outro.

Oportunizaremos que as crianças de conheçam, dando a elas a possibilidade de se relacionarem bem, respeitando as
diferenças, promovendo a valorização cultural através da leitura e interpretação de textos literários sobre algum tema
relevante para ela.

Trabalharemos com a criança o desfralde, este acontecerá de forma lúdica, através de brincadeiras, vamos dar tchau para a
fraldinha, a família participará de forma ativa desse processo, é importante ressaltar que respeitaremos o ritmo de cada
criança, sempre ressaltando as conquistas.

Faz de conta.

Proporcionaremos as crianças diversões, resgatando a cultura circense, estimulando a criatividade.

Exploraremos movimentos com o corpo, promovendo o desenvolvimento da motricidade ampla, equilíbrio e lateralidade,
proporcionaremos o contato com materiais e texturas variados, promoveremos o contato com cores, formas e tamanhos,
construindo noções sobre esses atributos.

Diversidade (a cor e o encanto do Brasil, resgatando nossa identidade).
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Trabalharemos com o tema: Cultura dos povos que vivem no Brasil, incentivaremos a percepção da diversidade cultural,
exercitaremos o respeito pela cultura, iniciando pelo nome de cada criança, seguindo de todas as características físicas, de
modos de agir, pensar e da história pessoal de cada um. Contudo, a proposta corresponde a necessidade “educativa voltada
para a formação de valores e posturas que contribuam para que os cidadãos valorizem seu pertencimento étnico-racial, do
fortalecimento da dignidade e da promoção da igualdade de todos.

Partilha (Compartilhando o que você tem de melhor).

Incentivaremos as crianças fazerem o bem.

Oportunizaremos as crianças, através de ações diárias, situações que o levem a desenvolver relações de amizade, para a
construção do respeito, partilha e coleguismo, Favoreceremos diferentes situações lúdicas, para que através da convivência em
grupo possam desenvolver a sociabilidade, autonomia, cooperação, respeito e solidariedade.

Complementando as propostas, teremos também as seguintes semanas educativas:

Dia Mundial de Luta pela Educação Inclusiva – Permitir a integração favorecendo a diversidade.

Semana Monteiro Lobato – Trabalhar com os personagens e vivenciar a literatura infantil Brasileira.

Semana Municipal do Brincar – O brincar possibilita a criança o processo de aprendizagem, criatividade e desenvolvimento
de habilidade.

Semana do Meio Ambiente – Conscientizar e cuidar da natureza e dos seres que vivem nela.

Programa Horta Escolar – Desenvolver o movimento motor e contato mais próximo com a natureza desde a infância e
contribuir com a conscientização do meio ambiente.

Campanha Municipal de – Prevenção de Acidentes Domésticos. Levar as crianças a perceberem perigo e a evitarem os
acidentes.

Semana do Teatro – Estimular o autoconhecimento desenvolver a autoconfiança e a autoestima.

Dia da Educação Infantil – Conscientização da importância da educação infantil.

Semana da Família – Promover interação escola/ família, trabalhar com a criança das diferenças.

Dia e Semana Municipal da Educação Infantil. Conscientização da importância da educação infantil.

Semana do Idoso – promover respeito e cidadania

Semana da Alimentação – Estimular hábitos saudáveis

Semana do Livro e Programa Incentivo à Leitura – Criar hábito de leitura e prazer, valorizar o livro como fonte de
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entretenimento e conhecimento.

Semana da Criança – Proporcionar as crianças diversão e explorar o mundo imaginário.

Consciência Negra – Identificar diferentes traços físicos e a diversidade em todos que estão em sua volta.

Teremos também algumas ações que será desenvolvida durante o ano.

Aniversariantes do mês, Materialidade e Respeitando as diferenças: O Eu e o Outro - as atividades e ferramentas
serão desenvolvidas na linguagem das crianças, onde o processo de aprendizagem torna-se mais afetivo. A atividade do projeto
tem a intencionalidade de trabalhar a aceitação do eu e do outro respeitando as diferenças. Utilizaremos os recursos que estão
ao nosso alcance, já adequadas ao cenário atual de pandemia, planejamos contação de histórias, leituras, interação com
vídeos, áudios e vídeos interativos com as crianças.

As atividades propostas do projeto político pedagógico poderão ser trabalhadas de forma remota ou em um possível retorno as
aulas presenciais.

Dentro do que está proposto na semana educativa desenvolveremos atividades que promovam aprendizados e novos contatos,
trabalharemos com as crianças no decorrer do ano seguindo as datas no calendário.

Estratégias

Nosso trabalho será realizado através de atividades diversificadas, leituras músicas, materialidade, brincadeiras criativas,
fantoches, materiais recicláveis e materiais desestruturados.

Promoveremos estratégias para que a criança tenha contato com a natureza.

Ampliação da percepção auditiva, através dos sons que cercam nossa volta, músicas de diferentes ritmos.

Favorecimento da percepção visual e linguagem oral, através de gravuras histórias lidas e contadas.

Promoveremos atividades de coordenação global, através de movimentos e músicas rítmicas para o desenvolvimento do corpo.

Lembrando que o Projeto Político Pedagógico é flexível podendo haver mudanças no decorrer do ano.

Avaliação

A avaliação será sempre um processo contínuo e por isso é necessário recolher informações das atividades realizadas por meio
de registros (relatórios e fotos) atendendo todas as crianças, onde elas sejam capazes de realizar, favorecendo o seu
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desenvolvimento, identificando seus potenciais, interesses e necessidades, através da observação.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

https://novaescola.org.br/bncc/conteudo/56/entenda-os-6-direitos-de-aprendizagem-propostos-pela-bncc

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

http://portal.mec.gov.br

Ana Mercês Bahia Bock, Odair Furtado,Maria de Lurdes Trassi Teixeira.Psicologia uma introdução do estudo de psicologia.São
Paulo 2008.    

B

Planejamento Específico

Disciplina: Educação Especial

Professor: 911001568 - CAMILA BORDIN LUZ

PLANEJAMENTO ANUAL EDUCAÇÃO ESPECIAL

Professora: Camila Bordin Luz.

A Constituição Federal de 1988 determina a educação como direito de todos, com igualdade de condições para o
acesso e permanência na escola e, no caso de alunos com deficiência, a oferta do atendimento educacional
especializado preferencialmente na rede regular de ensino.

Entendemos que o objetivo da Educação Infantil é promover o desenvolvimento integral da criança nos aspectos
físico, motor, intelectual, afetivo e social. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional n°9394/96 e as Diretrizes
Curriculares Nacionais para Educação Infantil (2009) preveem que as propostas pedagógicas dos estabelecimentos de
ensino considerem as crianças em suas peculiaridades, diferenças e culturas, sejam elas crianças brancas, negras,
quilombolas, crianças do campo, crianças com deficiências, etc.

A lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9394/96 indica no capítulo V a Educação Especial como
modalidade de ensino que deve ser ofertada preferencialmente na escola regular com a garantia de currículos,
métodos, técnicas, recursos educativos, bem como sua organização específica para os alunos público-alvo da educação
especial.

A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (2008), nos traz os objetivos dessa
modalidade de ensino como transversal ao ensino regular, garantida em todos os níveis, etapas e modalidades de modo
a assegurar a inclusão dos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidade e/ou
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superdotação, no acesso, participação, aprendizagem e continuidade no processo de escolarização. Integrada a
proposta pedagógica da escola, deve garantir a transversalidade das ações da educação especial no ensino regular,
fomentando recursos didáticos e pedagógicos que eliminem as barreiras no processo de ensino aprendizagem desses
alunos (BRASIL, 2009).

A atuação com a criança público-alvo da educação especial no contexto da educação infantil implica o
mapeamento e a execução de ações que melhor favoreçam a inserção dessa criança no contexto escolar participando
das interações e brincadeiras que promovem o processo de aprendizagem, bem como o seu desenvolvimento integral
nos diferentes âmbitos. A ação educativa dirigida a essa criança envolve o olhar atento do professor, às suas
dificuldades e o mais importante, às suas potencialidades. A aprendizagem deve ser adaptada às necessidades dos
educandos, respeitando o ritmo e a natureza do processo de aprendizagem de cada um, assegurando uma educação de
qualidade a todos, por meio de um currículo apropriado, metodologias diversas, espaços adaptados e recursos didáticos
que supra sua necessidade.

Temos por base os estudos de Vygotsky, onde as crianças se constituem e se desenvolvem nas condições
concretas de vida, por meio das relações e interações que lhes são possibilitadas e nas práticas culturais que são
inseridas e por elas vivenciadas. Assim como as crianças consideradas “normais” apresentam particularidades em seu
desenvolvimento, o mesmo acontece com a criança com alguma deficiência, transtorno, ou altas
habilidades/superdotação que se desenvolve de um modo distinto e peculiar, requerendo caminhos alternativos e
recursos diferenciados.

Na busca de romper com olhar para a deficiência como limitação ou falta, partiremos do olhar das potencialidades
das crianças, ampliando suas experiências culturais e sociais onde possam se desenvolver a partir do meio social em
que está inserida educacionalmente. Temos como ponto de partida o interesse, necessidades e curiosidades das
crianças, reconhecendo-as como um ser singular que convive com a diversidade em vários espaços, considerando a
criança como um ser capaz de ampliar seus conhecimentos por meio de mediações e apropriações, respeitando seu
tempo de aprendizagem e provocando-as a sair da sua zona de conforto mental.

A Educação Especial trabalhará com o projeto, Respeitando as Diferenças: o EU e o OUTRO , destinando-se a
crianças de 0 a 5 anos e 11 meses, com atividades desenvolvidas durante o ano todo, de acordo com a faixa etária de
cada agrupamento. As atividades e ferramentas serão desenvolvidas na linguagem das crianças, onde o processo de
aprendizagem torna-se mais efetivo, as atividades do projeto têm a intencionalidade de trabalhar a aceitação do eu e
do outro respeitando as diferenças de gênero, cor, etnia, classe, religião ou deficiência, em ações que defenda os
direitos humanos. Utilizaremos os recursos que estão aos nossos alcances, já adequadas ao cenário atual de pandemia,
planejamos contação de histórias, atividades de vivência, interação com vídeos, áudios e videoaulas com as crianças.

O trabalho de inclusão é no coletivo com todos os funcionários do CEI Bem Querer Célia Aparecida Jordão Velardi
Gaspar, onde contribuiremos com o enfrentamento dos preconceitos e discriminações, que promova o reconhecimento
do Eu e a valorização das diferenças existentes entre as crianças, sejam elas, diferenças de gênero, cor, etnia, classe,
religião ou deficiência, em ações que defendam os direitos humanos, com a pretensão de que
as experiências aprendidas com o convívio com o outro, fortaleça o respeito as diferenças, incorporando no dia a dia de
cada um e de todos, a transforme da realidade, tornando a educação infantil uma fase com múltiplas experiências de
aprendizagens.

É importante salientar que o acolhimento de alunos com deficiência, às vezes não acontece de forma espontânea,
as vezes precisa da conscientização e preparo por parte da equipe. Tendo como objetivo uma escola totalmente
inclusiva.

A equipe contará com o apoio da professora de Educação Especial, que estará atenta às necessidades individuais,
realizando o acolhimento e acompanhamento, planejando ações que torne possível a conscientização que a educação é
um direito de todos e a é possível superar desafios principalmente quando toda a equipe está focada nos mesmos
objetivos. Não existe aqui a visão ingênua de que o trabalho é simples, mas sim de que é possível o despertar da
consciência, o aperfeiçoamento de concepção de educação e sociedade, provocando mudanças pessoais positivas,
diretamente ligada a prática pedagógica diária, que farão muita diferença a todas as crianças seja, elas “especiais ”ou
não, também deve se levar em conta a continuidade da escolarização, no ensino regular.

Podemos afirmar que, as experiências vivenciadas pelas crianças na fase da educação infantil, colaborarão e
poderão ser decisivas para que as crianças façam a mudança de fase com tranquilidade, sabemos que na mudança de
escola, ou de fase de ensino, a forma de interação com a professora e colegas se modificam, existe a “cobrança” de
mudanças de postura e muda a forma como a criança passa a ser entendida.

Na educação infantil a criança é considerada “criança”, no ensino regular passa a ser “aluno”. Não cabe a nós e
nem a educação infantil, criticar ou assumir responsabilidades que são do âmbito do ensino regular, porém é preciso
não perder de vista que a continuidade dos estudos é uma realidade que nem sempre acontece, evasão, desistências
podem ser explicadas como formas inadequadas de acolhimento, falta de recursos físicos e humanos e práticas
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pedagógicas que favorecem a exclusão. Precisa ficar claro que a educação infantil não tem como objetivos alfabetizar e
nem preparar nenhuma criança para o ensino regular, temos sim a total intencionalidade de promover interações e
experiências de aprendizagens que favoreçam o desenvolvimento de todas as potencialidades da criança, cognitivas,
motora, sociais, artísticas, matemática, ética, num espaço adequado, a sua faixa etária de forma prazerosa, onde a
criança ao sair da escola, mantenha sua curiosidade natural e vontade de continuar suas aprendizagens , entendendo
que é fundamental interagir, respeitando e sendo respeitado, cuidando de si, do outro e do ambiente em que vive.

O convívio com pessoas com pensamentos diferentes e limitações diversas são fundamentais na formação de
qualquer cidadão e não é diferente com crianças com deficiências. Sentir-se integrado e parte de uma comunidade,
com certeza, muda a visão de mundo quando há inclusão.

De acordo com as Diretrizes Nacionais, as instituições de Educação Infantil devem garantir o cumprimento pleno de
suas funções sociopolítica e pedagógica, além de:

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

- Proporcionar a convivência entre crianças e adultos, no que se refere a ampliação dos saberes de diferentes
naturezas;

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

- Construir 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.

Contudo, não são só as crianças público alvo da educação especial que ganham com a inclusão, mas todas lições
aprendidas através do convívio com os colegas e as educadoras, e educadores, como tolerância, respeito, empatia e
solidariedade serão incorporados e possibilitarão mudanças tão desejadas na construção de uma sociedade mais justa e
igualitária.

C

Planejamento Específico

Disciplina: Educação Infantil

Professor: 911001469 - HELIANA AMARAL VILARVAS

PROFESSORA: HELIANA AMARAL VILARVAS.

PLANO DE ENSINO

AGRUPAMENTO II C - ANO 2021.

Com base nos Documentos Curriculares, a Educação Infantil é a primeira etapa da Educação Básica. Contudo o trabalho pedagógico é

desenvolvido de forma a possibilitar às crianças à ampliação de suas possibilidades de expressões e construções de seus saberes, oferecendo-

lhes o tempo, o espaço e o olhar atento as necessidades das crianças para que a aprendizagem se torne prazerosa e significativa.

A Educação Infantil cumpre papel primordial na construção da identidade que se dá por meio de atividades que visam à cooperação,

solidariedade, autonomia, as regras de bom convívio e reflexão sobre o respeito às diferenças.

De acordo com as Diretrizes Curriculares a criança é apresentada como centro do planejamento curricular, é sujeito histórico e de direitos
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que se desenvolve nas interações, relações e práticas cotidianas a ela disponibilizadas e por ela estabelecida com adultos e crianças de

diferentes idades nos grupos e contextos culturais nos quais se inserem, partindo desta definição é possibilitado às crianças diversas situações:

como novas amizades, contato com elementos da natureza, brincadeiras de faz de conta, particularidades em suas vivências diárias que agucem

o aprender, observar, conversar, experimentar, questionar, além de construir sentidos sobre o mundo e suas identidades pessoal e coletiva,

produzindo cultura.

Contempla-se nesse projeto a elaboração de atividades que atendem as normas do manual de vigilância sanitária em diferentes espaços

físicos ao se tratar do atendimento presencial e remoto com o intuito de, promover a interação social entre as crianças, família e escola no

isolamento social, sendo necessária a realização de propostas pedagógicas por meio de postagens de vídeos utilizando recursos das plataformas

digitais, além do atendimento presencial conforme orientações da DEVISA.

Objetivamos á partir desses recursos tecnológicos, planejar atividades dentro do contexto de forma remota, amenizando distâncias e

intensificando vínculos, entre crianças, famílias e educadores, de acordo com o documento oficial (RESOLUÇÃO SME Nº 06, DE 01 DE SETEMBRO

DE 2020) cuja proposta de trabalho a ser desenvolvido contempla o ato de: ver, ouvir, interagir, rememorar, conversar, compartilhar conheceres

e saberes. Para tanto, serão desenvolvidos trabalhos relativos a possibilitar interações sociais e contatos, a partir de recursos midiáticos como

plataformas digitais, além das propostas presenciais que acontecerão com certa porcentagem de crianças no ambiente escolar até segunda

ordem.

Considerando tal situação percebemos o quanto é importante possibilitar experiências de fortalecer o vínculo eficaz e direto com as famílias via

online e atentar-se com cuidado ao que as crianças sabem e conhecem em relação as suas vivências e aos acontecimentos decorrentes desse

afastamento social.

"Toda aprendizagem está impregnada de afetividade já que ocorre a partir das interações sociais, num processo vincular.

Pensando, especificamente, na aprendizagem escolar, a trama que se tece entre alunos, professores, conteúdo escolar,

livros, escrita etc. não acontece puramente no campo cognitivo”. Tassoni (2000)

Atualmente, constam matriculados no Agrupamento II C, 26 crianças, sendo 14 meninas e 12 meninos, com crianças de diversas culturas. Eu,

professora Heliana, assumo a sala pelo período da manhã junto com três monitoras, e no período da tarde haverá três monitoras realizando

assim a troca de período, as crianças residem nos bairros no entorno da CEI, um bairro de classe baixa, porém com infraestrutura, saneamento

básico, praças, igrejas e comércios em geral. A grande maioria das crianças já frequentavam essa creche no ano anterior.

É preciso salientar também que esse ano letivo começa atípico, e esse processo de adaptação será ainda mais desafiador para as crianças

e toda equipe considerando as normas de distanciamento social, uso de Ipês, como: máscaras, protetor facial, luvas descartáveis e avental além

de maior frequência de higienização de mãos e objetos utilizados no ambiente escolar.

A rotina quando bem planejada com espaços curtos entre as atividades, podem favorecer a experiência e a aprendizagem, dando mais

possibilidade de brincadeiras e necessidades básicas fundamentais, para seu bem estar. Sendo assim as crianças serão recepcionadas, pela

equipe de entrada seguindo algumas ações sanitárias como: higienização de Mãos, calçados e mochilas, medição de temperatura, orientadas

sobre o distanciamento permitido, e em continuidade com a professora será recepcionadas com um acolhimento cheio de afeto e carinho, em

seguida, serão convidadas a participarem da roda com brinquedos individuais, sempre respeitando as particularidades de cada criança tornando

este momento prazeroso e acolhedor, logo após; café da manhã; roda de conversa; atividades lúdicas das mais variadas; almoço; higiene (trocas

de fralda, escovação); hora do descanso (momento do soninho); lanche da tarde; higiene (trocas de fralda); atividades recreativas; jantar; saída
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com brinquedos/ brincadeiras.

As atividades pedagógicas serão organizadas seguindo os planejamentos semanais, de acordo com os projetos, semanas educativas, e

interesse das crianças, vale a pena ressaltar que a professora terá um olhar atento para que sejam desenvolvidas praticas pedagógicas que

envolvam a todos de forma lúdica e desafiadora, e assim tornando-os protagonistas de seu desenvolvimento.

[...] a criança deve ter oportunidade, desde sua infância, de criar sua autonomia. Nesse aspecto, a educação

infantil poderá contribuir de maneira peculiar, ajudando a criança a entender a realidade em que vive, sendo capaz de

agir sobre ela, deixando de “ser para outro” e tornando-se “ser para si”, ou seja, um ser histórico e social (MARAFON,

2012, p. 134).

Iniciamos o ano letivo de 2021 com base na BNCC que exalta o protagonismo das crianças, o potencial para aprender a parte de

experiências lúdicas e interações, realizaremos propostas através do Tema Norteador – Resgatando a Infância, onde o resgate de

brincadeiras antigas e brinquedos visa a descoberta de outras formas de brincar estimulando o novo. Pode-se afirmar que, brinquedos e

brincadeiras tradicionais fizeram parte da vivência das crianças da maioria das gerações, sendo transmitidos de pais para filhos através da

oralidade e vivência dos mesmos. Ao decorrer das brincadeiras podemos promover a socialização, incentivar movimentos do corpo,

psicomotricidade ampla, equilíbrio e lateralidade.

Em consonância aos projetos institucionais onde trabalharemos os direitos de aprendizagem, o agrupamento II desenvolverá o tema - O

Imaginário Infantil. Onde as estratégias serão desenvolvidas através da:

Acolhimento, bem vindos, conhecendo a turma, quem é você?

O Encanto da literatura Infantil (contos, histórias e poemas).

Resgatando as brincadeiras em família.

Sustentabilidade (atitudes sustentáveis para um mundo melhor).

Musicalização: (o encanto da música infantil).

A cultura da criança (mundo da criança).

Diversidade (a cor e o encanto do Brasil, resgatando nossa identidade).

Partilha (Compartilhando o que você tem de melhor).

Aniversariantes do mês.

Materialidade.

Apresentação das professoras e orientações para prevenção ao covid-19 neste novo cenário que estamos vivenciando.
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Durante esse ano letivo também realizaremos ações pedagógicas através do Projeto - Respeitando as diferenças: O Eu e o Outro – onde as

atividades do projeto tem a intencionalidade de trabalhar a aceitação do eu e do outro respeitando as diferenças. Utilizaremos os recursos que

estão ao nosso alcance, já adequadas ao cenário atual de pandemia, planejamos contação de histórias, leituras, interação com vídeos, áudios e

videoaulas com as crianças.

Complementando o ano letivo teremos também as semanas educativas onde daremos ênfase no tema daquela determinada semana.

De acordo com Oliveira (2011), os projetos didáticos organizam-se segundo tema sobre os quais as crianças vão tecer redes de

significações, considerando o ambiente em que elas estão inseridas.

Sendo assim, pensando em uma proposta curricular organizada por meio do Projeto - O Imaginário Infantil com embasamento nos

Eixos – Movimento, Linguagem Oral e Escrita, Matemática, Artes Visuais, Natureza e Sociedade e Música, o projeto levara sempre em conta a

criança como protagonista, criadoras, inventoras, transgressoras, que tem no brincar o constitutivo do humano, valorizando seus conhecimentos

prévios assim ampliando a partir desse trabalho suas vivências de mundo, dando ênfase esse olhar diferenciado para criança e valorizando seus

saberes.

Na sala de aula buscarei atividades criativas para estimular o letramento. Acredito que no agrupamento II, conseguimos trabalhar com a

concepção de letramento com as crianças de forma lúdica, estimulando-a a participar ativamente do processo de construção da “leitura e da

escrita” do seu mundo. Fazendo com que as crianças tenham liberdade de expressão e que possam experimentar as múltiplas linguagens, como

a música, a dança, artes, leituras da literatura infantil clássica e brasileira, histórias em quadrinhos, jogos, brinquedos e brincadeiras e tantas

outras, é imprescindível adotar o letramento no dia a dia, na primeira infância. Letramento é, portanto, a condição de ensinar e aprender as

práticas sociais da leitura e da escrita, diante disso utilizaremos leitura de diversos gêneros textuais, faremos culinária pedagógica, confecção de

mercadinho com embalagens vazias, etc

A avaliação será de forma contínua e processual sempre respeitando e estimulando suas bagagens vivenciadas, onde a participação do

indivíduo será como protagonista democrático, utilizando bom senso e problemáticas que servirão para um melhor desenvolvimento global.

Lembrando que o PP é flexível podendo haver mudanças no decorrer do ano.
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C

Planejamento Específico

Disciplina: Educação Especial

Professor: 911001568 - CAMILA BORDIN LUZ

PLANEJAMENTO ANUAL EDUCAÇÃO ESPECIAL

Professora: Camila Bordin Luz.

A Constituição Federal de 1988 determina a educação como direito de todos, com igualdade de condições para o
acesso e permanência na escola e, no caso de alunos com deficiência, a oferta do atendimento educacional
especializado preferencialmente na rede regular de ensino.

Entendemos que o objetivo da Educação Infantil é promover o desenvolvimento integral da criança nos aspectos
físico, motor, intelectual, afetivo e social. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional n°9394/96 e as Diretrizes
Curriculares Nacionais para Educação Infantil (2009) preveem que as propostas pedagógicas dos estabelecimentos de
ensino considerem as crianças em suas peculiaridades, diferenças e culturas, sejam elas crianças brancas, negras,
quilombolas, crianças do campo, crianças com deficiências, etc.

A lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9394/96 indica no capítulo V a Educação Especial como
modalidade de ensino que deve ser ofertada preferencialmente na escola regular com a garantia de currículos,
métodos, técnicas, recursos educativos, bem como sua organização específica para os alunos público-alvo da educação
especial.

A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (2008), nos traz os objetivos dessa
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modalidade de ensino como transversal ao ensino regular, garantida em todos os níveis, etapas e modalidades de modo
a assegurar a inclusão dos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidade e/ou
superdotação, no acesso, participação, aprendizagem e continuidade no processo de escolarização. Integrada a
proposta pedagógica da escola, deve garantir a transversalidade das ações da educação especial no ensino regular,
fomentando recursos didáticos e pedagógicos que eliminem as barreiras no processo de ensino aprendizagem desses
alunos (BRASIL, 2009).

A atuação com a criança público-alvo da educação especial no contexto da educação infantil implica o
mapeamento e a execução de ações que melhor favoreçam a inserção dessa criança no contexto escolar participando
das interações e brincadeiras que promovem o processo de aprendizagem, bem como o seu desenvolvimento integral
nos diferentes âmbitos. A ação educativa dirigida a essa criança envolve o olhar atento do professor, às suas
dificuldades e o mais importante, às suas potencialidades. A aprendizagem deve ser adaptada às necessidades dos
educandos, respeitando o ritmo e a natureza do processo de aprendizagem de cada um, assegurando uma educação de
qualidade a todos, por meio de um currículo apropriado, metodologias diversas, espaços adaptados e recursos didáticos
que supra sua necessidade.

Temos por base os estudos de Vygotsky, onde as crianças se constituem e se desenvolvem nas condições
concretas de vida, por meio das relações e interações que lhes são possibilitadas e nas práticas culturais que são
inseridas e por elas vivenciadas. Assim como as crianças consideradas “normais” apresentam particularidades em seu
desenvolvimento, o mesmo acontece com a criança com alguma deficiência, transtorno, ou altas
habilidades/superdotação que se desenvolve de um modo distinto e peculiar, requerendo caminhos alternativos e
recursos diferenciados.

Na busca de romper com olhar para a deficiência como limitação ou falta, partiremos do olhar das potencialidades
das crianças, ampliando suas experiências culturais e sociais onde possam se desenvolver a partir do meio social em
que está inserida educacionalmente. Temos como ponto de partida o interesse, necessidades e curiosidades das
crianças, reconhecendo-as como um ser singular que convive com a diversidade em vários espaços, considerando a
criança como um ser capaz de ampliar seus conhecimentos por meio de mediações e apropriações, respeitando seu
tempo de aprendizagem e provocando-as a sair da sua zona de conforto mental.

A Educação Especial trabalhará com o projeto, Respeitando as Diferenças: o EU e o OUTRO , destinando-se a
crianças de 0 a 5 anos e 11 meses, com atividades desenvolvidas durante o ano todo, de acordo com a faixa etária de
cada agrupamento. As atividades e ferramentas serão desenvolvidas na linguagem das crianças, onde o processo de
aprendizagem torna-se mais efetivo, as atividades do projeto têm a intencionalidade de trabalhar a aceitação do eu e
do outro respeitando as diferenças de gênero, cor, etnia, classe, religião ou deficiência, em ações que defenda os
direitos humanos. Utilizaremos os recursos que estão aos nossos alcances, já adequadas ao cenário atual de pandemia,
planejamos contação de histórias, atividades de vivência, interação com vídeos, áudios e videoaulas com as crianças.

O trabalho de inclusão é no coletivo com todos os funcionários do CEI Bem Querer Célia Aparecida Jordão Velardi
Gaspar, onde contribuiremos com o enfrentamento dos preconceitos e discriminações, que promova o reconhecimento
do Eu e a valorização das diferenças existentes entre as crianças, sejam elas, diferenças de gênero, cor, etnia, classe,
religião ou deficiência, em ações que defendam os direitos humanos, com a pretensão de que
as experiências aprendidas com o convívio com o outro, fortaleça o respeito as diferenças, incorporando no dia a dia de
cada um e de todos, a transforme da realidade, tornando a educação infantil uma fase com múltiplas experiências de
aprendizagens.

É importante salientar que o acolhimento de alunos com deficiência, às vezes não acontece de forma espontânea,
as vezes precisa da conscientização e preparo por parte da equipe. Tendo como objetivo uma escola totalmente
inclusiva.

A equipe contará com o apoio da professora de Educação Especial, que estará atenta às necessidades individuais,
realizando o acolhimento e acompanhamento, planejando ações que torne possível a conscientização que a educação é
um direito de todos e a é possível superar desafios principalmente quando toda a equipe está focada nos mesmos
objetivos. Não existe aqui a visão ingênua de que o trabalho é simples, mas sim de que é possível o despertar da
consciência, o aperfeiçoamento de concepção de educação e sociedade, provocando mudanças pessoais positivas,
diretamente ligada a prática pedagógica diária, que farão muita diferença a todas as crianças seja, elas “especiais ”ou
não, também deve se levar em conta a continuidade da escolarização, no ensino regular.

Podemos afirmar que, as experiências vivenciadas pelas crianças na fase da educação infantil, colaborarão e
poderão ser decisivas para que as crianças façam a mudança de fase com tranquilidade, sabemos que na mudança de
escola, ou de fase de ensino, a forma de interação com a professora e colegas se modificam, existe a “cobrança” de
mudanças de postura e muda a forma como a criança passa a ser entendida.

Na educação infantil a criança é considerada “criança”, no ensino regular passa a ser “aluno”. Não cabe a nós e
nem a educação infantil, criticar ou assumir responsabilidades que são do âmbito do ensino regular, porém é preciso
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não perder de vista que a continuidade dos estudos é uma realidade que nem sempre acontece, evasão, desistências
podem ser explicadas como formas inadequadas de acolhimento, falta de recursos físicos e humanos e práticas
pedagógicas que favorecem a exclusão. Precisa ficar claro que a educação infantil não tem como objetivos alfabetizar e
nem preparar nenhuma criança para o ensino regular, temos sim a total intencionalidade de promover interações e
experiências de aprendizagens que favoreçam o desenvolvimento de todas as potencialidades da criança, cognitivas,
motora, sociais, artísticas, matemática, ética, num espaço adequado, a sua faixa etária de forma prazerosa, onde a
criança ao sair da escola, mantenha sua curiosidade natural e vontade de continuar suas aprendizagens , entendendo
que é fundamental interagir, respeitando e sendo respeitado, cuidando de si, do outro e do ambiente em que vive.

O convívio com pessoas com pensamentos diferentes e limitações diversas são fundamentais na formação de
qualquer cidadão e não é diferente com crianças com deficiências. Sentir-se integrado e parte de uma comunidade,
com certeza, muda a visão de mundo quando há inclusão.

De acordo com as Diretrizes Nacionais, as instituições de Educação Infantil devem garantir o cumprimento pleno de
suas funções sociopolítica e pedagógica, além de:

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

- Proporcionar a convivência entre crianças e adultos, no que se refere a ampliação dos saberes de diferentes
naturezas;

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

- Construir 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.

Contudo, não são só as crianças público alvo da educação especial que ganham com a inclusão, mas todas lições
aprendidas através do convívio com os colegas e as educadoras, e educadores, como tolerância, respeito, empatia e
solidariedade serão incorporados e possibilitarão mudanças tão desejadas na construção de uma sociedade mais justa e
igualitária.

D

Planejamento Específico

Disciplina: Educação Infantil

Professor: 911001372 - NIURA VOLNA LIMA DOS SANTOS

Plano de ensino do professor

AG II D

Professora Niúra Volna Lima dos Santos

A infância é uma das fases mais importante, sendo a educação infantil um dos momentos que mais deixa marcas na vida do ser
humano, respeitar a criança em seu mundo é antes de tudo, estar atento as suas particularidades e de modo especial as suas
necessidades naturais.

Vygotsky afirma que: ‘‘o ser humano cresce num ambiente social e a interação com outras pessoas é essencial ao seu
desenvolvimento’’. (Apud Davis e Oliveira, 1993, p.56).
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O papel da escola se apresenta, portanto como uma instituição que promova educação com qualidade, respeitando a
diversidade e ampliando cada vez mais os recursos necessários para a aprendizagem. No ambiente educacional é necessário a
oferta de uma educação infantil que se preocupe com a formação integral da criança que esteja pronta para receber crianças
vindas dos mais diversos meios sociais e econômicos, de acordo com as Diretrizes Curriculares da Educação infantil no
Município de Campinas (2013).

(...) Respeitar a especificidade do momento de vida infantil significa preservar seu modo poético de abordar o vivido, sua
maneira imediata e lúdica de enfrentar o mundo e a si mesma, implica considerar pedagogicamente o modo singular de cada
criança no seu encontro com o mundo, maravilhar-se ou horrorizar-se criando e inventando significados que ultrapassam o
sentido único, no desafio de conhecer a si próprio, no ato de imaginar, interpretar e constituir realidades. O modo poético é
como a criança expressa seu jeito simultaneamente particular e universal de ser e estar no mundo, seu jeito de falar no mundo,
como maneira de falar de si. (Richter 2004, p.32).

Promover para as crianças pequenas o desenvolvimento dos aspectos físico, motor, cognitivo, social e emocional é considerar
uma das mais importantes etapas da formação que é a base para as demais etapas da educação e o correto aproveitamento
deste momento permite que as crianças cresçam com mais autonomia e tenham mais sucesso em sua vida escolar e individual
nesse sentido, ao brincar a criança aprende a conhecer, a fazer, e a conviver, na educação infantil é importante que as crianças
pequenas convivam em ambientes que possam manipular objetos, brinquedos, e interagir com outras crianças, segundo
Angela Cristina Munhoz Maluf:

‘‘brincar sempre foi e sempre será uma atividade espontânea e muito prazerosa acessível a todo ser humano’’(2009, p.17).

O trabalho com crianças pequenas exige que o educador infantil tenha um papel muito importante no desenvolvimento, pois
devem ser mediadores da aprendizagem.

‘‘Aprender e reaprender com as crianças é nossa linha de trabalho. Avançamos de tal modo que as crianças não são moldadas pela

experiência, mas dá forma á experiência. (Malaguzzi, 1999, p.98).

A matriz da educação infantil está pautada no direito da criança brincar, imaginar, no direito da criança criar, de participar, se
conhecer, de explorar, de expressar, estabelecer relações, de participar de uma escola pública laica, gratuita, que seja
acolhedora que respeite e reforce os direitos da criança.

Seguindo os protocolos de segurança para evitar e conter o covid-19, no decorrer do ano serão proporcionados espaços,
ambientes, tempos e momentos que contribuam para que a criança se desenvolva, sinta-se acolhida, segura e motivada.

O agrupamento II D é composto por 27 crianças sendo 16 meninos e 11 meninas com faixa etária entre 02 e 03 anos, as
crianças morar próximo ao CEI, no bairro Residencial Porto Seguro o qual têm uma boa infraestrutura, a equipe de trabalho é
composta por uma professora e seis monitoras sendo no período matutino a professora e três monitoras, no período vespertino
três monitoras. Com base no documento orientador, iniciaremos o ano letivo de forma remota com as crianças e sua família,
possibilitando a realização das atividades mitigadoras. Havendo o retorno presencial que conforme previsto acontecerá em
forma de rodízio de turma, e o atendimento acontecerá simultaneamente entre o presencial e o virtual.

Assim ao acolher as crianças em seus primeiros momentos no CEI ou a cada nova etapa escolar, precisamos fazer com que se
sintam cuidados, confortáveis e, acima de tudo seguros. Iniciamos a rotina do dia, promovendo momentos de roda cantada,
brincadeiras dirigidas e livres, contação de história, alimentação, higienização e hora de atividades individuais, a rotina
vespertina será baseada em brincadeiras, jogos, higiene, e alimentação realizadas pelas monitoras sempre seguindo o

Prefeitura Municipal de Campinas
Secretaria Municipal de Educação

http://pponlinesme.campinas.sp.gov.br
15/07/2021 14:54:42   Página 133 de 163



protocolo de segurança.

As crianças receberão kits de brinquedos individuais que serão higienizados após a utilização. Além disso, as atividades serão
realizadas de maneira em que todas as crianças possam participar individualmente, sempre mantendo à distância de um metro
e meio nas dependências da unidade conforme o Documento Orientador.

O ano letivo será fundamentado na DCNEI e BNCC que exalta o protagonismo das crianças, o potencial para aprender, partindo
de experiências lúdicas e interações, o AG II D trabalhará o Tema Norteador – Resgatando a infância No intuito de
desenvolver a aprendizagem através de estratégias e didáticas que envolvam o conviver, conhecer, expressar, brincar,
participar e explorar, tendo como foco a criança e seu desenvolvimento. Em consonância com o projeto norteador, será
desenvolvido o Projeto o Imaginário Infantil e o Projeto Respeitando as diferenças: o eu e o outro os quais serão desenvolvidos
através de atividades que envolva o acolhimento, o encanto pela literatura infantil, o resgate das brincadeiras em família, a
sustentabilidade, a musicalização, a cultura da criança, o faz de conta, a diversidade, a partilha, o aniversariante do mês e a
materialidade.

A BNCC reconhece a educação infantil como a etapa fundamental para a formação da identidade e da subjetividade da criança
baseando-se nos cinco campos de experiências, ou seja, cinco áreas que envolvem habilidades e valores fundamentais para o
desenvolvimento da criança 01. O eu, o outro e o nós, 02. Corpo, gestos e movimentos, 03. Traços, sons, cores e formas 04.
Escuta, fala pensamento e imaginação, 05. Espaços, tempo, quantidades, relações e transformações, para garantir esses
direitos o projeto norteador e os demais projetos mencionados acima, serão realizados através de histórias com fantoches para
desenvolver a ludicidade da criança, livros que incentive o habito da leitura, músicas que possibilite os movimentos e auxilie no
vocabulário, jogos e brincadeiras que estimule a curiosidade, artes e pinturas que propicie momentos de socialização e
autoestima, cantinhos mantendo o distanciamento para realização de novas brincadeiras e resgate de brincadeiras antigas,
modelagem com massinha na qual a criança desenvolva sua coordenação motora fina, teatro no qual a fantasia seja
despertada, jogos de encaixe, lego bolinhas coloridas, vídeos, atividades diversas com materiais recicláveis tendo a finalidade
de ampliar os saberes e estimular a curiosidade da criança. Serão desenvolvidas estratégias diversas e diferenciadas de acordo
com cada atividade desenvolvida.

As semanas educativas serão desenvolvidas na linguagem das crianças, onde o processo de aprendizagem torna-se mais
afetivo.

A avaliação acontecerá em todos os momentos do processo educativo, de forma contínua, criando novas possibilidades para
estimular as crianças a desenvolverem suas potencialidades, levando em conta, principalmente, os avanços individuais e a
participação nas atividades de acordo com as peculiaridades de cada aluno.

As atividades propostas do projeto político pedagógico poderão ser trabalhadas de forma remota ou em um possível retorno as
aulas presenciais. Vale lembrar que mudanças podem acontecer, tendo em vista que o PPP é flexível e que devemos respeitar
o interesse das crianças e quais caminhos o projeto está tomando, ou seja, temos uma intencionalidade de desenvolver os
temas citados acima, porém pode haver mudanças no decorrer das ações realizadas.
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D

Planejamento Específico

Disciplina: Educação Especial

Professor: 911001568 - CAMILA BORDIN LUZ

PLANEJAMENTO ANUAL EDUCAÇÃO ESPECIAL

Professora: Camila Bordin Luz.

A Constituição Federal de 1988 determina a educação como direito de todos, com igualdade de condições para o
acesso e permanência na escola e, no caso de alunos com deficiência, a oferta do atendimento educacional
especializado preferencialmente na rede regular de ensino.

Entendemos que o objetivo da Educação Infantil é promover o desenvolvimento integral da criança nos aspectos
físico, motor, intelectual, afetivo e social. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional n°9394/96 e as Diretrizes
Curriculares Nacionais para Educação Infantil (2009) preveem que as propostas pedagógicas dos estabelecimentos de
ensino considerem as crianças em suas peculiaridades, diferenças e culturas, sejam elas crianças brancas, negras,
quilombolas, crianças do campo, crianças com deficiências, etc.

A lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9394/96 indica no capítulo V a Educação Especial como
modalidade de ensino que deve ser ofertada preferencialmente na escola regular com a garantia de currículos,
métodos, técnicas, recursos educativos, bem como sua organização específica para os alunos público-alvo da educação
especial.

A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (2008), nos traz os objetivos dessa
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modalidade de ensino como transversal ao ensino regular, garantida em todos os níveis, etapas e modalidades de modo
a assegurar a inclusão dos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidade e/ou
superdotação, no acesso, participação, aprendizagem e continuidade no processo de escolarização. Integrada a
proposta pedagógica da escola, deve garantir a transversalidade das ações da educação especial no ensino regular,
fomentando recursos didáticos e pedagógicos que eliminem as barreiras no processo de ensino aprendizagem desses
alunos (BRASIL, 2009).

A atuação com a criança público-alvo da educação especial no contexto da educação infantil implica o
mapeamento e a execução de ações que melhor favoreçam a inserção dessa criança no contexto escolar participando
das interações e brincadeiras que promovem o processo de aprendizagem, bem como o seu desenvolvimento integral
nos diferentes âmbitos. A ação educativa dirigida a essa criança envolve o olhar atento do professor, às suas
dificuldades e o mais importante, às suas potencialidades. A aprendizagem deve ser adaptada às necessidades dos
educandos, respeitando o ritmo e a natureza do processo de aprendizagem de cada um, assegurando uma educação de
qualidade a todos, por meio de um currículo apropriado, metodologias diversas, espaços adaptados e recursos didáticos
que supra sua necessidade.

Temos por base os estudos de Vygotsky, onde as crianças se constituem e se desenvolvem nas condições
concretas de vida, por meio das relações e interações que lhes são possibilitadas e nas práticas culturais que são
inseridas e por elas vivenciadas. Assim como as crianças consideradas “normais” apresentam particularidades em seu
desenvolvimento, o mesmo acontece com a criança com alguma deficiência, transtorno, ou altas
habilidades/superdotação que se desenvolve de um modo distinto e peculiar, requerendo caminhos alternativos e
recursos diferenciados.

Na busca de romper com olhar para a deficiência como limitação ou falta, partiremos do olhar das potencialidades
das crianças, ampliando suas experiências culturais e sociais onde possam se desenvolver a partir do meio social em
que está inserida educacionalmente. Temos como ponto de partida o interesse, necessidades e curiosidades das
crianças, reconhecendo-as como um ser singular que convive com a diversidade em vários espaços, considerando a
criança como um ser capaz de ampliar seus conhecimentos por meio de mediações e apropriações, respeitando seu
tempo de aprendizagem e provocando-as a sair da sua zona de conforto mental.

A Educação Especial trabalhará com o projeto, Respeitando as Diferenças: o EU e o OUTRO , destinando-se a
crianças de 0 a 5 anos e 11 meses, com atividades desenvolvidas durante o ano todo, de acordo com a faixa etária de
cada agrupamento. As atividades e ferramentas serão desenvolvidas na linguagem das crianças, onde o processo de
aprendizagem torna-se mais efetivo, as atividades do projeto têm a intencionalidade de trabalhar a aceitação do eu e
do outro respeitando as diferenças de gênero, cor, etnia, classe, religião ou deficiência, em ações que defenda os
direitos humanos. Utilizaremos os recursos que estão aos nossos alcances, já adequadas ao cenário atual de pandemia,
planejamos contação de histórias, atividades de vivência, interação com vídeos, áudios e videoaulas com as crianças.

O trabalho de inclusão é no coletivo com todos os funcionários do CEI Bem Querer Célia Aparecida Jordão Velardi
Gaspar, onde contribuiremos com o enfrentamento dos preconceitos e discriminações, que promova o reconhecimento
do Eu e a valorização das diferenças existentes entre as crianças, sejam elas, diferenças de gênero, cor, etnia, classe,
religião ou deficiência, em ações que defendam os direitos humanos, com a pretensão de que
as experiências aprendidas com o convívio com o outro, fortaleça o respeito as diferenças, incorporando no dia a dia de
cada um e de todos, a transforme da realidade, tornando a educação infantil uma fase com múltiplas experiências de
aprendizagens.

É importante salientar que o acolhimento de alunos com deficiência, às vezes não acontece de forma espontânea,
as vezes precisa da conscientização e preparo por parte da equipe. Tendo como objetivo uma escola totalmente
inclusiva.

A equipe contará com o apoio da professora de Educação Especial, que estará atenta às necessidades individuais,
realizando o acolhimento e acompanhamento, planejando ações que torne possível a conscientização que a educação é
um direito de todos e a é possível superar desafios principalmente quando toda a equipe está focada nos mesmos
objetivos. Não existe aqui a visão ingênua de que o trabalho é simples, mas sim de que é possível o despertar da
consciência, o aperfeiçoamento de concepção de educação e sociedade, provocando mudanças pessoais positivas,
diretamente ligada a prática pedagógica diária, que farão muita diferença a todas as crianças seja, elas “especiais ”ou
não, também deve se levar em conta a continuidade da escolarização, no ensino regular.

Podemos afirmar que, as experiências vivenciadas pelas crianças na fase da educação infantil, colaborarão e
poderão ser decisivas para que as crianças façam a mudança de fase com tranquilidade, sabemos que na mudança de
escola, ou de fase de ensino, a forma de interação com a professora e colegas se modificam, existe a “cobrança” de
mudanças de postura e muda a forma como a criança passa a ser entendida.

Na educação infantil a criança é considerada “criança”, no ensino regular passa a ser “aluno”. Não cabe a nós e
nem a educação infantil, criticar ou assumir responsabilidades que são do âmbito do ensino regular, porém é preciso
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não perder de vista que a continuidade dos estudos é uma realidade que nem sempre acontece, evasão, desistências
podem ser explicadas como formas inadequadas de acolhimento, falta de recursos físicos e humanos e práticas
pedagógicas que favorecem a exclusão. Precisa ficar claro que a educação infantil não tem como objetivos alfabetizar e
nem preparar nenhuma criança para o ensino regular, temos sim a total intencionalidade de promover interações e
experiências de aprendizagens que favoreçam o desenvolvimento de todas as potencialidades da criança, cognitivas,
motora, sociais, artísticas, matemática, ética, num espaço adequado, a sua faixa etária de forma prazerosa, onde a
criança ao sair da escola, mantenha sua curiosidade natural e vontade de continuar suas aprendizagens , entendendo
que é fundamental interagir, respeitando e sendo respeitado, cuidando de si, do outro e do ambiente em que vive.

O convívio com pessoas com pensamentos diferentes e limitações diversas são fundamentais na formação de
qualquer cidadão e não é diferente com crianças com deficiências. Sentir-se integrado e parte de uma comunidade,
com certeza, muda a visão de mundo quando há inclusão.

De acordo com as Diretrizes Nacionais, as instituições de Educação Infantil devem garantir o cumprimento pleno de
suas funções sociopolítica e pedagógica, além de:

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

- Proporcionar a convivência entre crianças e adultos, no que se refere a ampliação dos saberes de diferentes
naturezas;

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

- Construir 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.

Contudo, não são só as crianças público alvo da educação especial que ganham com a inclusão, mas todas lições
aprendidas através do convívio com os colegas e as educadoras, e educadores, como tolerância, respeito, empatia e
solidariedade serão incorporados e possibilitarão mudanças tão desejadas na construção de uma sociedade mais justa e
igualitária.

E

Planejamento Específico

Disciplina: Educação Infantil

Professor: 911001373 - ROBERTA GOMES DOS SANTOS NETO

Plano de Ensino do Professor

Ano - 2021

AGII E – Prof.ª Roberta Gomes dos Santos Neto

Introdução

Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (9394/96), em seu artigo 29: A Educação Infantil primeira etapa da educação básica,

tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até cinco anos e 11 meses de idade, em seus aspectos físico, psicológico,

intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade.
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De acordo com as Diretrizes Curriculares da Educação infantil Pública: um processo contínuo de reflexão e ação (2013) do Município de Campinas:

(...) a Educação infantil é construída de relações educativas entre crianças-crianças-adultos pela expressão, o afeto, a
sexualidade, os jogos, as brincadeiras, as linguagens, o movimento corporal, a fantasia, a nutrição, os cuidados, os projetos
de estudos, em um espaço de convívio onde há respeito pelas relações culturais, sociais e familiares (BARBOSA, 2006, p.25).

Portanto a Educação Infantil propicia para as crianças vivências que estimulam a socialização em grupo, compartilhamento e construção a partir

das atividades pedagógicas propostas. Nessa etapa, o lúdico, o acesso às formas diferenciadas de comunicação, a riqueza de estímulos nos

aspectos físicos, emocionais, cognitivos, psicomotores, sociais e a convivência com as diferenças, favorecem as relações interpessoais, o respeito

e a valorização da criança.

A criança é um sujeito social e histórico que está inserido em uma sociedade na qual partilha de uma determinada cultura, possuem uma

natureza singular, que as caracteriza como seres que sentem e pensam o mundo de um jeito muito próprio. Nas interações que estabelecem

desde cedo com as pessoas que lhe são próximas e com o meio que estão inseridas, elas revelam seu esforço para compreender o mundo em

que vivem, por meio de brincadeiras e relações que presenciam, explicitam seus anseios e desejos.

Segundo Vygotsky a aprendizagem sempre inclui relações entre as pessoas. A relação do indivíduo com o mundo está sempre mediada pelo

outro. A aprendizagem é, portanto, um processo essencialmente social, que ocorre na interação com os adultos e com os colegas. O

desenvolvimento é resultado desse processo, e a escola é o lugar privilegiado para essa estimulação.

De acordo com Vygotsky (1984, p. 64), para entender o desenvolvimento da criança, é preciso levar em consideração as necessidades dela e os

incentivos que são eficientes para colocá-las em ação. Para ele a imaginação surge da ação, assim o brincar da criança é a imaginação em ação.

Vygotsky (1984, p.64) “brincar leva a criança a tornar-se mais flexível e a buscar alternativas de ação. Enquanto brinca a
criança concentra sua atenção na atividade em si e não em resultados e efeitos. Permitir brincar às crianças é uma tarefa
essencial do educador”.

Sendo assim, é na brincadeira que se pode propor à criança desafios e questões que a façam refletir, propor soluções e resolver problemas,

brincando elas podem desenvolver sua imaginação, além de criar e respeitar regras de organização e de sobrevivência.

O trabalho com crianças pequenas exige que o professor seja proativo, flexível e dinâmico, cabe ao professor trabalhar com conteúdo de

naturezas diversas que abrangem desde cuidados básicos essenciais até conhecimentos específicos provenientes das diversas áreas do

conhecimento.

Plano Anual:

Seguindo os protocolos de segurança para evitar e conter a covid-19, no decorrer do ano será proporcionado espaços, ambientes, tempos e
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momentos que contribuam para que a criança se desenvolva, sinta-se acolhida segura e motivada.

A equipe de trabalho é formada por uma professora no período da manhã e 6 monitoras, sendo que 3 monitoras no período da manhã e 3 no

período da tarde.

O agrupamento II E é composta por 26 crianças, sendo 7 meninas e 19 meninos, com faixa etária de 2 a 3 anos. Temos crianças que já

frequentavam o CEI, algumas que vieram do agrupamento I e outras que estão tendo o primeiro contato com a unidade escolar.

As crianças moram próximo ao CEI no bairro Residencial Porto seguro, é um bairro planejado, o mesmo é constituído por casas e um condomínio

de prédios da CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional Urbano), contém saneamento básico, energia elétrica, asfalto, tem também

comércio na avenida principal, padaria, lanchonete salão de beleza e praças.

Nossa rotina inicia com o acolhimento que é feito pela professora e monitora, onde recebemos as crianças e famílias com carinho e atenção

proporcionando um ambiente seguro e acolhedor.

Após o acolhimento iniciamos a roda de conversa, café da manhã, troca de fralda realizada pelas monitoras, hidratação, atividade pedagógica,

almoço, higiene, sono que é muito importante para o desenvolvimento físico e cognitivo, após o sono atividade recreativa, lanche da tarde, jantar

e trocas finais.

Segundo as Diretrizes Curriculares da Educação Básica para a Educação Infantil do Município de Campinas 2013, para desenvolver projetos o

professor precisa ter atenção e sensibilidade aos interesses que as crianças apresentam, considerando em cada ação desenvolvida dentro das

temáticas trabalhadas a possibilidade de construir no coletivo novas intervenções a partir do interesse da turma, é preciso sempre estar atento a

todo movimento da criança, fala, choro e risos, atento a qualquer tipo de manifestação.

No decorrer do ano desenvolveremos o Tema Norteador – Resgatando a infância.

De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, criança: 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 cultura.

A infância é uma das fases mais importante da vida do ser humano, é a fase das vivências, descobertas, do brincar, da imaginação e da fantasia.

É direito da criança viver plenamente sua infância, através do projeto norteador buscaremos construir vivências que resultem em experiências,

realizaremos atividades pedagógicas que visa resgatar a infância, que contribuirá para a construção da aprendizagem, no desenvolvimento da

autonomia, e a ampliar seu conhecimento de mundo.

Complementando o projeto norteador desenvolveremos também durante o ano o Projeto “O Imaginário Infantil”, que tem como objetivo

envolver a criança no mundo imaginário e da fantasia, possibilitando o desenvolvimento da criatividade, oralidade, pensamento e autonomia.

Ao longo do ano teremos também o projeto Respeitando as diferenças: O Eu e o Outro e as semanas educativas.

Através dos projetos desenvolveremos as seguintes propostas:

- Apresentação das professoras e orientações para prevenção ao covid-19 neste novo cenário que estamos vivenciando.
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- Acolhimento (bem-vindo, conhecendo a turma, quem é você). Conhecendo o corpo, cantiga de roda.

- O Encanto da literatura Infantil (contos histórias e poemas).

- Resgatando as brincadeiras em família.

- Sustentabilidade (atitudes sustentáveis para um mundo melhor).

- Musicalização: (o encanto da música infantil).

- O faz de conta.

- Diversidade (a cor e o encanto do Brasil, resgatando nossa identidade).

- Partilha (Compartilhando o que você tem de melhor).

- Materialidade;

- Aniversariantes do mês.

De acordo com a BNCC na Educação Infantil, as aprendizagens e o desenvolvimento das crianças têm como eixos estruturantes as interações e a

brincadeira, assegurando-lhes os direitos de conviver, brincar, participar, explorar, expressar-se e conhecer-se.

Portanto as ações pedagógicas serão desenvolvidas a partir do interesse da criança, da escuta, tanto de suas palavras como de suas

manifestações corporais, indicadoras de desejos e necessidades, respeitando a singularidade de cada um e seu conhecimento prévio.

Os projetos serão desenvolvidos através de histórias contadas, histórias cantadas, brincadeiras livres e dirigidas, materiais recicláveis,

musicalização, dança, teatro, vídeos, pintura, colagem, modelagem com argila e massinha, circuito, jogos simbólicos, jogos de encaixe, leitura

dos livros “A menina Bonita do laço de fita” (autora Ana Maria Machado), trabalhando as diferenças, valores respeito a si próprio e ao outro, “A

cesta de dona Maricota”, incentivando bons hábitos alimentares, proporcionando a descoberta de sabores e texturas através da culinária.

O trabalho com projetos auxilia na construção do conhecimento, envolvem diversas linguagens, articulando as atividades criando possibilidade de

reorganização e ressignificação, manifestação de interesses, desejos e curiosidades.

A avaliação será através de registros das observações de forma contínua, esta acontecerá em todos os momentos do processo educativo, criando

novas possibilidades para estimular as crianças a desenvolverem suas potencialidades.

Assim, se desenvolverá a proposta desse Plano de Ensino do agrupamento II E, valorizando a criança, respeitando suas características e suas

descobertas, proporcionando atividades desafiadoras e significativas. 
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E

Planejamento Específico

Disciplina: Educação Especial

Professor: 911001568 - CAMILA BORDIN LUZ

PLANEJAMENTO ANUAL EDUCAÇÃO ESPECIAL

Professora: Camila Bordin Luz.

A Constituição Federal de 1988 determina a educação como direito de todos, com igualdade de condições para o
acesso e permanência na escola e, no caso de alunos com deficiência, a oferta do atendimento educacional
especializado preferencialmente na rede regular de ensino.

Entendemos que o objetivo da Educação Infantil é promover o desenvolvimento integral da criança nos aspectos
físico, motor, intelectual, afetivo e social. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional n°9394/96 e as Diretrizes
Curriculares Nacionais para Educação Infantil (2009) preveem que as propostas pedagógicas dos estabelecimentos de
ensino considerem as crianças em suas peculiaridades, diferenças e culturas, sejam elas crianças brancas, negras,
quilombolas, crianças do campo, crianças com deficiências, etc.

A lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9394/96 indica no capítulo V a Educação Especial como
modalidade de ensino que deve ser ofertada preferencialmente na escola regular com a garantia de currículos,
métodos, técnicas, recursos educativos, bem como sua organização específica para os alunos público-alvo da educação
especial.

A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (2008), nos traz os objetivos dessa
modalidade de ensino como transversal ao ensino regular, garantida em todos os níveis, etapas e modalidades de modo
a assegurar a inclusão dos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidade e/ou
superdotação, no acesso, participação, aprendizagem e continuidade no processo de escolarização. Integrada a
proposta pedagógica da escola, deve garantir a transversalidade das ações da educação especial no ensino regular,
fomentando recursos didáticos e pedagógicos que eliminem as barreiras no processo de ensino aprendizagem desses
alunos (BRASIL, 2009).

A atuação com a criança público-alvo da educação especial no contexto da educação infantil implica o
mapeamento e a execução de ações que melhor favoreçam a inserção dessa criança no contexto escolar participando
das interações e brincadeiras que promovem o processo de aprendizagem, bem como o seu desenvolvimento integral
nos diferentes âmbitos. A ação educativa dirigida a essa criança envolve o olhar atento do professor, às suas
dificuldades e o mais importante, às suas potencialidades. A aprendizagem deve ser adaptada às necessidades dos
educandos, respeitando o ritmo e a natureza do processo de aprendizagem de cada um, assegurando uma educação de
qualidade a todos, por meio de um currículo apropriado, metodologias diversas, espaços adaptados e recursos didáticos
que supra sua necessidade.
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Temos por base os estudos de Vygotsky, onde as crianças se constituem e se desenvolvem nas condições
concretas de vida, por meio das relações e interações que lhes são possibilitadas e nas práticas culturais que são
inseridas e por elas vivenciadas. Assim como as crianças consideradas “normais” apresentam particularidades em seu
desenvolvimento, o mesmo acontece com a criança com alguma deficiência, transtorno, ou altas
habilidades/superdotação que se desenvolve de um modo distinto e peculiar, requerendo caminhos alternativos e
recursos diferenciados.

Na busca de romper com olhar para a deficiência como limitação ou falta, partiremos do olhar das potencialidades
das crianças, ampliando suas experiências culturais e sociais onde possam se desenvolver a partir do meio social em
que está inserida educacionalmente. Temos como ponto de partida o interesse, necessidades e curiosidades das
crianças, reconhecendo-as como um ser singular que convive com a diversidade em vários espaços, considerando a
criança como um ser capaz de ampliar seus conhecimentos por meio de mediações e apropriações, respeitando seu
tempo de aprendizagem e provocando-as a sair da sua zona de conforto mental.

A Educação Especial trabalhará com o projeto, Respeitando as Diferenças: o EU e o OUTRO , destinando-se a
crianças de 0 a 5 anos e 11 meses, com atividades desenvolvidas durante o ano todo, de acordo com a faixa etária de
cada agrupamento. As atividades e ferramentas serão desenvolvidas na linguagem das crianças, onde o processo de
aprendizagem torna-se mais efetivo, as atividades do projeto têm a intencionalidade de trabalhar a aceitação do eu e
do outro respeitando as diferenças de gênero, cor, etnia, classe, religião ou deficiência, em ações que defenda os
direitos humanos. Utilizaremos os recursos que estão aos nossos alcances, já adequadas ao cenário atual de pandemia,
planejamos contação de histórias, atividades de vivência, interação com vídeos, áudios e videoaulas com as crianças.

O trabalho de inclusão é no coletivo com todos os funcionários do CEI Bem Querer Célia Aparecida Jordão Velardi
Gaspar, onde contribuiremos com o enfrentamento dos preconceitos e discriminações, que promova o reconhecimento
do Eu e a valorização das diferenças existentes entre as crianças, sejam elas, diferenças de gênero, cor, etnia, classe,
religião ou deficiência, em ações que defendam os direitos humanos, com a pretensão de que
as experiências aprendidas com o convívio com o outro, fortaleça o respeito as diferenças, incorporando no dia a dia de
cada um e de todos, a transforme da realidade, tornando a educação infantil uma fase com múltiplas experiências de
aprendizagens.

É importante salientar que o acolhimento de alunos com deficiência, às vezes não acontece de forma espontânea,
as vezes precisa da conscientização e preparo por parte da equipe. Tendo como objetivo uma escola totalmente
inclusiva.

A equipe contará com o apoio da professora de Educação Especial, que estará atenta às necessidades individuais,
realizando o acolhimento e acompanhamento, planejando ações que torne possível a conscientização que a educação é
um direito de todos e a é possível superar desafios principalmente quando toda a equipe está focada nos mesmos
objetivos. Não existe aqui a visão ingênua de que o trabalho é simples, mas sim de que é possível o despertar da
consciência, o aperfeiçoamento de concepção de educação e sociedade, provocando mudanças pessoais positivas,
diretamente ligada a prática pedagógica diária, que farão muita diferença a todas as crianças seja, elas “especiais ”ou
não, também deve se levar em conta a continuidade da escolarização, no ensino regular.

Podemos afirmar que, as experiências vivenciadas pelas crianças na fase da educação infantil, colaborarão e
poderão ser decisivas para que as crianças façam a mudança de fase com tranquilidade, sabemos que na mudança de
escola, ou de fase de ensino, a forma de interação com a professora e colegas se modificam, existe a “cobrança” de
mudanças de postura e muda a forma como a criança passa a ser entendida.

Na educação infantil a criança é considerada “criança”, no ensino regular passa a ser “aluno”. Não cabe a nós e
nem a educação infantil, criticar ou assumir responsabilidades que são do âmbito do ensino regular, porém é preciso
não perder de vista que a continuidade dos estudos é uma realidade que nem sempre acontece, evasão, desistências
podem ser explicadas como formas inadequadas de acolhimento, falta de recursos físicos e humanos e práticas
pedagógicas que favorecem a exclusão. Precisa ficar claro que a educação infantil não tem como objetivos alfabetizar e
nem preparar nenhuma criança para o ensino regular, temos sim a total intencionalidade de promover interações e
experiências de aprendizagens que favoreçam o desenvolvimento de todas as potencialidades da criança, cognitivas,
motora, sociais, artísticas, matemática, ética, num espaço adequado, a sua faixa etária de forma prazerosa, onde a
criança ao sair da escola, mantenha sua curiosidade natural e vontade de continuar suas aprendizagens , entendendo
que é fundamental interagir, respeitando e sendo respeitado, cuidando de si, do outro e do ambiente em que vive.

O convívio com pessoas com pensamentos diferentes e limitações diversas são fundamentais na formação de
qualquer cidadão e não é diferente com crianças com deficiências. Sentir-se integrado e parte de uma comunidade,
com certeza, muda a visão de mundo quando há inclusão.

De acordo com as Diretrizes Nacionais, as instituições de Educação Infantil devem garantir o cumprimento pleno de

Prefeitura Municipal de Campinas
Secretaria Municipal de Educação

http://pponlinesme.campinas.sp.gov.br
15/07/2021 14:54:42   Página 142 de 163



suas funções sociopolítica e pedagógica, além de:

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

- Proporcionar a convivência entre crianças e adultos, no que se refere a ampliação dos saberes de diferentes
naturezas;

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

- Construir 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.

Contudo, não são só as crianças público alvo da educação especial que ganham com a inclusão, mas todas lições
aprendidas através do convívio com os colegas e as educadoras, e educadores, como tolerância, respeito, empatia e
solidariedade serão incorporados e possibilitarão mudanças tão desejadas na construção de uma sociedade mais justa e
igualitária.

F

Planejamento Específico

Disciplina: Educação Infantil

Professor: 911000744 - MARIA ANTONIA RAMALHEIRA DE FIGUEIREDO

PROFESSORA: MARIA ANTÔNIA RAMALHEIRA DE FIGUEIREDO.

PLANO DE ENSINO

AGRUPAMENTO II F - ANO DE 2021

Na educação infantil, temos como referências Vygotsky, Jean Piaget, Wallon e outros. De acordo com Wallon, podemos despertar o

interesse das crianças por seus conhecimentos prévios, emoções, habilidades motoras e externalidades intelectuais, desenvolver experiências

com as crianças e aumentar seu desejo de aprender de forma divertida, enquanto brincam. Aprimorando a aprendizagem e adaptando-se a si

mesmas como indivíduos, os aspectos físicos do espaço e as pessoas próximas a eles estão envolvidos na linguagem, nos aspectos culturais e na

estrutura de cada etapa da vida das crianças em seu desenvolvimento. Segundo Piaget, à medida que a criança cresce, os jogos e as atividades

lúdicas tornam-se muito importantes, ela pode manipular livremente vários materiais e começar a reconstruir coisas para remodelar as coisas, o

que já requer uma adaptação mais abrangente. Esse tipo de adaptação só é possível a partir do momento do desenvolvimento interno,

transformando essas atividades interessantes em atividades concretas de sua vida em linguagem escrita abstrata.

A turma do agrupamento II F é composta de 25 crianças sendo 16 meninos e 10 meninas, com a idade entre 2 anos a 3 anos e 4 meses,

vem de um contesto de moradores do bairro Porto Seguro, sendo famílias de culturas diversificadas. Avaliando a situação atual trabalharei de
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diferentes formas, buscando atender as crianças de maneira que possam se sentir acolhidas e seguras, hora remotamente, propondo atividades

lúdicas e prazerosa onde todos possam compartilhar e se divertir, dando sequência nas atividades presenciais, proponho hora os grupos

pequenos e mistos, hora individual, hora só meninos, hora só meninas, hora em roda, hora com os cantinhos e para que essas atividades sejam

ainda mais ricas interessantes e compreendidas pela turma, proponho que ocorram estas atividades em diversos ambientes sendo eles

momentos em sala com cantos da leitura, da pintura, colagem, caixa surpresa onde surge toda dinâmica que a proposta pedagógica necessita

para apresentação a turma inserida pela rotina.

Visto segundo Vygotsky, que a criança aprende com o outro e com a sociabilidade, promoverei momentos ricos nos espaços oferecido pelo

CEI tais como: no solário banho de sol, trabalharei com brincadeiras de cantigas roda, momentos de brincadeiras com blocos lógicos, parque

interno; desenvolvimento da coordenação motora e a socialização, no parque externo; trabalharei habilidades motoras, contato com a natureza,

equilíbrio, sensação de velocidade e de tempo, na casa de boneca; explorarei a criatividade, faz de conta, fantoches e contação de histórias. Meu

trabalho será baseado no interesse participativo das crianças, trazendo novidades de modo a desafiá-las. Portanto, à medida que as crianças se

sentem livres e seguras, sinto que oportunizei a elas momentos de aprendizagem significativo, sendo assim a turma ira se soltando e aprendendo

a cumprir os combinados de forma suave e divertida, com isso, cantaremos, contaremos histórias, brincaremos e exploraremos as mais variadas

formas de aprendizagem, sempre respeitando seus limites e tempos de aprendizado.

Através das reuniões pedagógicas que aconteceram de forma online, foi discutido pelo corpo docente segundo o calendário divulgado pela

Secretaria Municipal de Educação as melhoras propostas para serem desenvolvidas no decorrer do ano letivo, após discussão foram escolhidos as

semanas educativas e pelo agrupamento II Um Projeto Norteador, buscando estimular e promover o melhor desenvolvimento global das crianças.

Iniciamos o ano letivo de 2021 com base na BNCC que exalta o protagonismo das crianças, o potencial para aprender a parte de experiências

lúdicas e interações, trabalharemos o Projeto Norteador – Regatando as infâncias, com o subtítulos “O imaginário infantil”:

Partindo desta premissa, trabalharemos:

Acolhimento, bem-vindos, conhecendo a turma, quem é você?

Acolhimento (bem-vindo, conhecendo a turma, quem é você). Conhecendo o corpo, cantiga de roda.

Estabelecer vínculo afetivo entre professora e a criança de forma lúdica e atividades acolhedoras.

O Encanto da literatura Infantil (contos histórias e poemas).

A literatura é uma importante ferramenta na formação da identidade e valores de toda a criança, além de ajudar a desenvolver o imaginário,

social, cognitivo e a inteligência emocional dos pequenos, elas também podem ser uma valiosa oportunidade para momentos de maior vínculo

com os pais. O intuito é instigar o gosto e hábito pela leitura incentivo a novas literaturas, ampliação de experiências sociais, capacidade de

escutar, sequência lógica dos fatos, ampliação do vocabulário e o desenvolvimento da linguagem oral.

Resgatando as brincadeiras em família.

Oportunizaremos vivências lúdicas a fim de criar possibilidades de encantamento, que ao criar, o imaginar e o fantasiar esteja presente no seu

cotidiano. A brincadeira é a parte fundamental no desenvolvimento da criança, o foco é lembrar os adultos sobre a necessidade de preservação e

o respeito do tempo de as crianças brincarem.
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Aprenderemos outras formas de brincar resgatando brincadeiras que as famílias faziam na época delas de crianças, interagindo, e estabelecendo

a construção da memória afetiva.

Musicalização: (o encanto da música infantil).

É um processo de construção do conhecimento, favorecendo o desenvolvimento da sensibilidade, criatividade, senso rítmico, do prazer de ouvir

música, da imaginação, memória, concentração, atenção, do respeito ao próximo, da socialização e afetividade, também contribuindo para uma

efetiva consciência corporal e de movimentação.

A cultura da criança (mundo da criança).

Oportunizaremos a criança o conhecimento de si mesmo e do outro, daremos possibilidade de se relacionarem bem como respeitar as diferenças,

promovendo a valorização cultural através da leitura e interpretação de textos literários sobre algum tema relevante para ela.

Projeto o faz de conta “O circo”.

Exploraremos movimentos com o corpo, promovendo o desenvolvimento da motricidade ampla, equilíbrio e lateralidade, proporcionaremos o

contato com materiais e texturas variadas, promoveremos o contato com cores, formas e tamanhos, construindo noções sobre esses atributos.

Diversidade (a cor e o encanto do Brasil, resgatando nossa identidade).

Incentivaremos as crianças e famílias o gosto pela diversidade e o respeito pela mesma, considerando os valores atribuídos a elas, a começar pelo

nome, seguindo de todas as características físicas, de modos de agir, pensar e da história pessoal de cada um. Contudo, o projeto corresponde a

necessidade “educativa voltada para a formação de valores e posturas que contribuam para que os cidadãos valorizem seu pertencimento

étnico-racial, do fortalecimento da dignidade e da promoção da igualdade de todos.

Partilha (Compartilhando o que você tem de melhor).

Oportunizaremos a criança, através de ações diárias, situações que o levem a desenvolver relações de amizade, para a construção do respeito,

partilha e coleguismo, oportunizaremos diferentes situações lúdicas, para que através da convivência em grupo possa desenvolver a

sociabilidade, autonomia, cooperação, respeito e solidariedade.

Sustentabilidade (atitudes sustentáveis para um mundo melhor).

Será abordado com as crianças, o despertar a consciência pela preservação das diversidades de vidas que existem no nosso planeta, despertando

a consciência pela preservação, dando a devida importante para um futuro melhor, portanto é necessário que este tema seja abordado de forma

lúdica e de interesse das crianças. Abordaremos também sobre a importância dos cuidados que temos que ter, em relação aos acidentes

domésticos para conscientização das crianças e familiares.

Ao iniciarmos o ano, faremos apresentações sobre orientações para prevenção ao covid-19 neste novo cenário que estamos

vivenciando.

O objetivo é estabelecer relação de confiança entre professores, crianças e famílias.
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Complementando os projetos teremos também as seguintes semanas educativas:

Dia Mundial de Luta pela Educação Inclusiva.

Semana Monteiro Lobato.

Semana Municipal do Brincar.

Semana do Meio Ambiente.

Programa Horta Escolar.

Campanha Municipal de Prevenção de Acidentes Domésticos.

Semana do Teatro

Dia da Educação Infantil.

Semana da Família.

Dia e Semana Municipal da Educação Infantil.

Semana do Teatro.

Semana do Idoso.

Semana da Alimentação.

Semana do Livro.

Programa Incentivo à Leitura – Gostar de Ler.

Semana da Criança.

Consciência Negra.

Teremos alguns projetos e propostas que serão desenvolvidos durante o ano todo que são:

Aniversariantes do mês, Materialidade e Respeitando as diferenças: O Eu e o Outro – as atividades e ferramentas serão desenvolvidas

na linguagem das crianças, onde o processo de aprendizagem torna-se mais afetivo, as atividades do projeto tem a intencionalidade de trabalhar

a aceitação do eu e do outro respeitando as diferenças. Utilizaremos os recursos que estão ao nosso alcance, já adequadas ao cenário atual de

pandemia, planejamos contação de histórias, leituras, interação com vídeos, áudios e videoaulas com as crianças.

Para alcançar um desenvolvimento pleno das crianças, baseando se nos Eixos da Educação Infantil, sendo elas, artes visuais, linguagem
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oral e escrita, movimento, matemática, identidade e autonomia, natureza e sociedade, será utilizado como estratégia: recorte e colagem (papel

picado, grãos, sobras de eva), rasgar papéis, amassar os papéis, pintura a sopro, a dedo e/ou a pincel, massinhas de modelar, argila, brincar de

faz-de-conta, mímicas: rir, chorar, dar gargalhadas, fazer caretas, piscar, dançar, correr com e sem apoio, equilibrar-se num pé só, reconhecer os

sabores, doce, salgado, amargo, azedo, reconhecer as temperaturas: frio, quente gelado, participar de brincadeiras rimadas e ritmadas, cantigas

de roda, canções folclóricas, dramatizar cenas familiares e histórias curtas e repetidas frequentemente, observar e explorar o ambiente através

do tato, identificar formas: quadrado, circulo, triângulo, retângulo, identificar cores, representação por meio de gestos sem utilização de objetos:

o fechar portas, calçar sapatos, receber uma visita, cozinhar, lavar, etc., rodinha para conversação, andar imitando um trenzinho, transpondo

obstáculos, circular objetos, andando, chegar a um ponto determinado na sala, equilibrando um objeto na mão, na cabeça, brincadeiras com

bolas, petecas, balões, água. Para desenvolver a percepção tridimensional, a percepção de distância e orientação espacial toda a gama de

atividades de movimentos utilizando a música ou não estarão envolvidas. Trabalharemos com atividades que incentive o desenvolvimento do

vocabulário, incentivaremos tarefas diárias como identificar suas roupas além motivá-las a vestir-se e despir-se, sendo esse processo tranquilo

respeitando o tempo de cada criança, reconhecimento de suas mochilas, confecção de instrumentos rítmicos com sucata, para propiciar o canto

acompanhado de instrumentos musicais, exercícios para desenvolver a lateralidade (andar em linha reta, curva, ziguezague, andar em pistas

limitadas com fita, etc.), desenho espontâneo com lápis de cera e giz de lousa, utilizaremos fantoches, trabalharemos com obstáculos como

latinhas, saquinhos de areia, espalhados pela área em círculo, ao sinal de um apito, palmas, as crianças saem correndo procurando saltar os

saquinhos, imitar o pulo do sapo, do macaquinho, do coelhinho, o peixinho nadando, a minhoca se arrastando e o som de animais conhecidos,

manipulação de material de sucata como caixa de leite, garrafas pet cheias e fazias, tecidos, papelão entre outros, conversaremos com as

crianças ao máximo, aproveitando todos os momentos, tendo como temas sua família, seus brinquedos, seus amigos, suas brincadeiras.

Essas estratégias acontecerão dentro da Proposta do agrupamento II – O Imaginário Infantil, os subtítulos já elencados permearão para

um desenvolvimento global das crianças. Utilizaremos também as mídias, sendo TV, DVDs e músicas relacionados aos temas abordados nas

semanas educativas entre outras, sempre levando em consideração o tempo planejado e o interesse das crianças

As atividades propostas do projeto político pedagógico poderão ser trabalhadas de forma remota ou em um possível retorno as aulas presenciais.

Lembrando que o PP é flexível podendo haver mudanças no decorrer do ano.

Avaliação Resultado

A avaliação será realizada continuamente em qualquer momento do processo educativo, criando novas possibilidades para estimular as crianças

a realizarem suas potencialidades, principalmente levando em consideração o progresso do indivíduo e participando do desenvolvimento de todas

as atividades de acordo com sua particularidade.

A principal meta da educação é criar homens que sejam capazes de fazer coisas novas, não simplesmente repetir o que outras gerações já

fizeram. Homens que sejam criadores, inventores, descobridores. A segunda meta da educação é formar mentes que estejam em condições de

criticar, verificar e não aceitar tudo que a elas se propõe.
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F

Planejamento Específico

Disciplina: Educação Especial

Professor: 911001568 - CAMILA BORDIN LUZ

PLANEJAMENTO ANUAL EDUCAÇÃO ESPECIAL

Professora: Camila Bordin Luz.

A Constituição Federal de 1988 determina a educação como direito de todos, com igualdade de condições para o
acesso e permanência na escola e, no caso de alunos com deficiência, a oferta do atendimento educacional
especializado preferencialmente na rede regular de ensino.

Entendemos que o objetivo da Educação Infantil é promover o desenvolvimento integral da criança nos aspectos
físico, motor, intelectual, afetivo e social. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional n°9394/96 e as Diretrizes
Curriculares Nacionais para Educação Infantil (2009) preveem que as propostas pedagógicas dos estabelecimentos de
ensino considerem as crianças em suas peculiaridades, diferenças e culturas, sejam elas crianças brancas, negras,
quilombolas, crianças do campo, crianças com deficiências, etc.

A lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9394/96 indica no capítulo V a Educação Especial como
modalidade de ensino que deve ser ofertada preferencialmente na escola regular com a garantia de currículos,
métodos, técnicas, recursos educativos, bem como sua organização específica para os alunos público-alvo da educação
especial.

A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (2008), nos traz os objetivos dessa
modalidade de ensino como transversal ao ensino regular, garantida em todos os níveis, etapas e modalidades de modo
a assegurar a inclusão dos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidade e/ou
superdotação, no acesso, participação, aprendizagem e continuidade no processo de escolarização. Integrada a
proposta pedagógica da escola, deve garantir a transversalidade das ações da educação especial no ensino regular,
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fomentando recursos didáticos e pedagógicos que eliminem as barreiras no processo de ensino aprendizagem desses
alunos (BRASIL, 2009).

A atuação com a criança público-alvo da educação especial no contexto da educação infantil implica o
mapeamento e a execução de ações que melhor favoreçam a inserção dessa criança no contexto escolar participando
das interações e brincadeiras que promovem o processo de aprendizagem, bem como o seu desenvolvimento integral
nos diferentes âmbitos. A ação educativa dirigida a essa criança envolve o olhar atento do professor, às suas
dificuldades e o mais importante, às suas potencialidades. A aprendizagem deve ser adaptada às necessidades dos
educandos, respeitando o ritmo e a natureza do processo de aprendizagem de cada um, assegurando uma educação de
qualidade a todos, por meio de um currículo apropriado, metodologias diversas, espaços adaptados e recursos didáticos
que supra sua necessidade.

Temos por base os estudos de Vygotsky, onde as crianças se constituem e se desenvolvem nas condições
concretas de vida, por meio das relações e interações que lhes são possibilitadas e nas práticas culturais que são
inseridas e por elas vivenciadas. Assim como as crianças consideradas “normais” apresentam particularidades em seu
desenvolvimento, o mesmo acontece com a criança com alguma deficiência, transtorno, ou altas
habilidades/superdotação que se desenvolve de um modo distinto e peculiar, requerendo caminhos alternativos e
recursos diferenciados.

Na busca de romper com olhar para a deficiência como limitação ou falta, partiremos do olhar das potencialidades
das crianças, ampliando suas experiências culturais e sociais onde possam se desenvolver a partir do meio social em
que está inserida educacionalmente. Temos como ponto de partida o interesse, necessidades e curiosidades das
crianças, reconhecendo-as como um ser singular que convive com a diversidade em vários espaços, considerando a
criança como um ser capaz de ampliar seus conhecimentos por meio de mediações e apropriações, respeitando seu
tempo de aprendizagem e provocando-as a sair da sua zona de conforto mental.

A Educação Especial trabalhará com o projeto, Respeitando as Diferenças: o EU e o OUTRO , destinando-se a
crianças de 0 a 5 anos e 11 meses, com atividades desenvolvidas durante o ano todo, de acordo com a faixa etária de
cada agrupamento. As atividades e ferramentas serão desenvolvidas na linguagem das crianças, onde o processo de
aprendizagem torna-se mais efetivo, as atividades do projeto têm a intencionalidade de trabalhar a aceitação do eu e
do outro respeitando as diferenças de gênero, cor, etnia, classe, religião ou deficiência, em ações que defenda os
direitos humanos. Utilizaremos os recursos que estão aos nossos alcances, já adequadas ao cenário atual de pandemia,
planejamos contação de histórias, atividades de vivência, interação com vídeos, áudios e videoaulas com as crianças.

O trabalho de inclusão é no coletivo com todos os funcionários do CEI Bem Querer Célia Aparecida Jordão Velardi
Gaspar, onde contribuiremos com o enfrentamento dos preconceitos e discriminações, que promova o reconhecimento
do Eu e a valorização das diferenças existentes entre as crianças, sejam elas, diferenças de gênero, cor, etnia, classe,
religião ou deficiência, em ações que defendam os direitos humanos, com a pretensão de que
as experiências aprendidas com o convívio com o outro, fortaleça o respeito as diferenças, incorporando no dia a dia de
cada um e de todos, a transforme da realidade, tornando a educação infantil uma fase com múltiplas experiências de
aprendizagens.

É importante salientar que o acolhimento de alunos com deficiência, às vezes não acontece de forma espontânea,
as vezes precisa da conscientização e preparo por parte da equipe. Tendo como objetivo uma escola totalmente
inclusiva.

A equipe contará com o apoio da professora de Educação Especial, que estará atenta às necessidades individuais,
realizando o acolhimento e acompanhamento, planejando ações que torne possível a conscientização que a educação é
um direito de todos e a é possível superar desafios principalmente quando toda a equipe está focada nos mesmos
objetivos. Não existe aqui a visão ingênua de que o trabalho é simples, mas sim de que é possível o despertar da
consciência, o aperfeiçoamento de concepção de educação e sociedade, provocando mudanças pessoais positivas,
diretamente ligada a prática pedagógica diária, que farão muita diferença a todas as crianças seja, elas “especiais ”ou
não, também deve se levar em conta a continuidade da escolarização, no ensino regular.

Podemos afirmar que, as experiências vivenciadas pelas crianças na fase da educação infantil, colaborarão e
poderão ser decisivas para que as crianças façam a mudança de fase com tranquilidade, sabemos que na mudança de
escola, ou de fase de ensino, a forma de interação com a professora e colegas se modificam, existe a “cobrança” de
mudanças de postura e muda a forma como a criança passa a ser entendida.

Na educação infantil a criança é considerada “criança”, no ensino regular passa a ser “aluno”. Não cabe a nós e
nem a educação infantil, criticar ou assumir responsabilidades que são do âmbito do ensino regular, porém é preciso
não perder de vista que a continuidade dos estudos é uma realidade que nem sempre acontece, evasão, desistências
podem ser explicadas como formas inadequadas de acolhimento, falta de recursos físicos e humanos e práticas
pedagógicas que favorecem a exclusão. Precisa ficar claro que a educação infantil não tem como objetivos alfabetizar e
nem preparar nenhuma criança para o ensino regular, temos sim a total intencionalidade de promover interações e
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experiências de aprendizagens que favoreçam o desenvolvimento de todas as potencialidades da criança, cognitivas,
motora, sociais, artísticas, matemática, ética, num espaço adequado, a sua faixa etária de forma prazerosa, onde a
criança ao sair da escola, mantenha sua curiosidade natural e vontade de continuar suas aprendizagens , entendendo
que é fundamental interagir, respeitando e sendo respeitado, cuidando de si, do outro e do ambiente em que vive.

O convívio com pessoas com pensamentos diferentes e limitações diversas são fundamentais na formação de
qualquer cidadão e não é diferente com crianças com deficiências. Sentir-se integrado e parte de uma comunidade,
com certeza, muda a visão de mundo quando há inclusão.

De acordo com as Diretrizes Nacionais, as instituições de Educação Infantil devem garantir o cumprimento pleno de
suas funções sociopolítica e pedagógica, além de:

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

- Proporcionar a convivência entre crianças e adultos, no que se refere a ampliação dos saberes de diferentes
naturezas;

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

- Construir 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.

Contudo, não são só as crianças público alvo da educação especial que ganham com a inclusão, mas todas lições
aprendidas através do convívio com os colegas e as educadoras, e educadores, como tolerância, respeito, empatia e
solidariedade serão incorporados e possibilitarão mudanças tão desejadas na construção de uma sociedade mais justa e
igualitária.

A

Planejamento Específico

Disciplina: Educação Infantil

Professor: 911001442 - AGATHA FERREIRA NALIN

PLANEJAMENTO ANUAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Agrupamento III - A

Prof.ª Agatha Ferreira Nalin

Vygotsky foi o primeiro psicólogo a surgir com os mecanismos pelos quais a cultura torna-se parte da natureza de cada pessoa, para ele o

desenvolvimento do ser humano também consiste em viver no meio social. Diante desta teoria o papel do educador está destinado a propiciar

desafios, promover a formação cultural, a troca de experiências, o respeito e a ética.
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“Através de outros, nos tornamos nós mesmos.”

(Lev Vygotsky)

A Educação Infantil como etapa inicial da educação básica é de extrema importância para o desenvolvimento das habilidades que

possibilitarão a compreensão e interiorização do mundo humano pela criança, neste sentido é essencial trabalhar atividades operacionais,

estimular o desenvolvimento físico que está atrelado à coordenação motora, cognitivo que visa o estímulo da linguagem, do pensamento, do

raciocínio, da memória, desenvolvimento social que ocorre durante as trocas de informações e culturas e desenvolvimento afetivo trabalhando a

inteligência emocional através do amor. Pois é a partir da interação com o meio determinado por um ato intencional e dirigido do professor que a

criança aprende (Vygotsky, 1998).

O agrupamento III - A contempla 30 crianças de faixas etárias mistas nascidas entre 2015, 2016 E 2017, sendo vinte meninas e dez

meninos. As práticas educativas desenvolvidas no ano de 2021 partirá do tema norteador Descobrindo um novo mundo, os alunos serão

agraciados com novos saberes a começar com o aprendizado sobre a higiene pessoal, por meio de histórias como: “O jacaré com dor dente”

Warcir Carrasco, “A cobra banguela” Guido Heleno e “A casa sonolenta” Audrey Wood, este período tem como objetivo fazer com que as crianças

de forma lúdica e prazerosa aprendam os hábitos e praticas de higiene, incentivando os cuidados com o corpo.

Seguiremos com o aprendizado sobre autoconhecimento, desenvolvendo a coordenação dinâmica global, construindo a autoimagem,

noções de conhecimento do corpo, quantidade, e favorecendo o respeitando as diferenças e as demais culturas, além de estimular à autonomia

das crianças através de atividades de coordenação motora grossa e fina nas propostas de recorte, colagem, pintura, jogos de montar, confecção

de recursos, brincadeiras e danças corporais.

Para contribuir com as sondagens será feita a proposta da Sacola De Descobertas, essa proposta será desenvolvida, através de sorteios

onde duas crianças levarão para casa um livro retirado de uma “sacola mágica” para cuidar e interagir com seus familiares, posteriormente em

sala de aula discorrerão com os colegas suas experiências expandindo o seu conhecimento, neste momento de conversas contaremos com o

boneco vovô leitor que sempre trará uma história ao agrupamento ampliando sua visão de mundo, de modo a inserir os pequenos na cultura

letrada, possibilitando-lhes a vivência de emoções, o exercício da fantasia e da imaginação.

Teremos um momento muito acolhedor que será a Festa Dos Aniversariantes  do Mês, que acontecerá no pátio da creche, onde as
aniversariantes serão felicitados de uma forma especial pelas demais crianças. Desenvolvendo assim um momento de interação e socialização
prazerosa com muita música e ludicidade. 

Com intuito de interlaçar os aprendizados através das brincadeiras serão disponibilizadas também mensalmente materialidades, que

ofertarão as crianças a interação com objetos didáticos de forma que as mesmas brinquem livremente, desenvolvendo desta maneira a

lateralidade, a coordenação motora ampla, fina e grossa, a percepção visual, a concentração entre outros.

Teremos semanas educativas que agregarão o plano de ensino como:

Dia Mundial de Luta pela Educação Inclusiva, estimularei momentos de conscientização de respeito ao próximo através da história

“Tudo bem ser diferente” Todd Parr, farei também brincadeiras com olhos das crianças vendados, mãos para trás, pular com apenas um pé

e atividades de recorte horizontais, verticais, zig-zag, simbolizando cabelos diferentes para os bonecos que devem ser confeccionados com

imagens de revistas, evidenciando durante toda a ação que ser diferente é o que nos torna especiais e que devemos respeitar e amar os

demais colegas.
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Semana Monteiro Lobato, através do autor trarei algumas histórias referentes ao Sitio do Pica Pau Amarelo com auxílio de fantoches da

Emília, Narizinho, Pedrinho, tia Nastácia, Visconde, Conselheiro, tio Barnabé, dona Benta, Pedrinho, Rabicó, Cuca, Saci e Monteiro Lobato

visando a arte o imaginário, a criatividade, estimulando o prazer estético através da brincadeira de teatro com as máscaras dos

personagens;

Semana Municipal do Brincar, faremos o uso de brincadeiras livres e dirigidas, estas brincadeiras poderão ser sugeridas pelos

responsáveis através do questionário que será enviado a fim de fortalecer o vínculo com a escola trazendo a importância do brincar e seu

real significado para infância;

Semana do Meio Ambiente, incentivarei a conscientização dos cuidados com o nosso planeta através da contação “O mundinho” Ingrid

Bellinghausem, apresentando e discutindo sobre a importância da coleta seletiva e da reciclagem, produzindo brinquedos com materiais

recicláveis e exibindo vídeos lúdicos explicativos e estudo do meio;

Campanha Municipal de Prevenção de Acidentes Domésticos, que ira promover uma dinâmica lúdica com contação de história, fórum

educativo, figuras para discussão do tema, enfatizando assim os cuidados referente aos acidentes domésticos;

Dia da Educação Infantil, trabalharei o resgate as brincadeiras antigas, cabo de guerra, peteca, amarelinha, e cantigas de roda,

evidenciando a importância da aprendizagem através do brincar com objetos não digitais;

Semana da Família, brincaremos com jogos da memória e quebra-cabeça com figuras que representarão integrantes de uma família,

usaremos a música família dos dedos acompanhado de dedoches e finalizaremos com produções artísticas que terão o intuito de trazer a

reflexão para os responsáveis sobre o exercício de seu papel uma vez que a criança levara para seu lar suas produções individuais;

Dia e Semana Municipal da Educação Infantil, exploraremos ludicamente a poesia “Minha escola” Jane Emirene, músicas e o referencial

ECA através da narrativa lúdica na lata enfatizando os direitos e deveres com didáticas de conscientização do papel da criança na

sociedade;

Semana do Teatro, trabalharei as expressões e emoções com auxílio da maleta de emojis, jogos de imitação e a canção “Cara de quê?”

com o boneco das expressões estimulando a promoção do aperfeiçoamento corporal, a interação entre os alunos e o desenvolvimento das

expressões;

Semana do Idoso exercitarei a conscientização do respeito aos mais velhos através da leitura do Estatuto de forma lúdica e interativa,

discorrei a canção “A vó a fiar” com imagens na lata e a apresentação teatral “O aniversário da Narizinho” estimulando a amorosidade;

Semana da Alimentação, com ênfase No Programa de Horta Escolar, através das historias “Ana e as frutas” Turma da natureza e “A

menina que não gostava de frutas” Cidália, teremos um momento de culinária realizando a degustação das frutas, fazendo experiências

como “flutua ou afunda”, e adivinhações dos alimento apenas sentindo cheiro e sua texturas onde os olhos das crianças serão vendados

aprimorando os cinco sentidos, e com base na narrativa “O menino que não gostava de sopa” Cidália, “A cesta da dona Maricota” Tatiana

Belinky, construiremos a horta suspensa no intuito de incentivar a alimentação saudável,

Semana do Livro(Programa de Incentivo à Leitura), incentivarei o gosto pela leitura proporcionando momentos em que as crianças

tenham contato com os livros, para auxiliar no desenvolvimento da imaginação, construiremos um livro com desenhos da turma

estimulando o bom vocabulário e o raciocínio lógico;

Semana da Criança, serão propostas brincadeiras como festa do pijama, festa fantasia, construção do brinquedo bolinha de sabão, corrida
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de saco, teatro, cineminha na escola e percursos, os pequenos também ganharam uma pequena lembrancinha surpresa que não será

confeccionada pelos mesmos estimulando as habilidades psicomotoras, a socialização e o desenvolvimento das ações;

Mês da Consciência Negra, trabalharei com as histórias “Pretinha de Neve e os Setes Gigantes” Rubem Filho, “Menino Marrom” Ziraldo

Alves, “O Cabelo Lelê” Valéria Belém, “Menina bonita do laço de fita” Ana Maria Machado, além da canção “Você vai gostar de mim” Xuxa e

o clipe “Você não é igual a mim” Kelly Jordano. Estimularei o respeito as diferenças, promovendo a socialização entre os alunos por meio de

brincadeiras e propiciarei situações de reflexões sobre diferenças e semelhanças com uma cabeça quadrada de lata revestida com diversos

tons de pele e partes soltas de bocas, olhos, nariz e cabelos colados em imãs fazendo com que seja evidenciado o apreço as culturas e

particularidades de cada um.

Em conjunto com as didáticas citadas a cima serão trabalhadas as:

formas geométricas com as histórias, “Um redondo pode ser quadrado?” Paula Amaral, “O palhaço geométrico” Edja Felix e o “O reino

das formas geométricas” Alba Marília, desenvolverei as brincadeiras de amarelinha das formas e tapete das formas chamando

continuamente a atenção das crianças a identificarem onde estão as formas no mundo e por fim a construção da “Parede da fama”, onde

nomes e fotos receberam estrelas por bom comportamento estimulando os alunos a distinguirem as formas geométricas a nomeá-las e a

terem um bom relacionamento com os demais;

Cores através da narrativa “A rainha das cores” Jutta Bauer, “O gato xadrez” Bia Vilela e “Bom dia, todas as cores!” Ruth Rocha, de modo

que a criança seja capaz de distinguir as cores, desenvolva a percepção visual e conheça as cores primarias e secundarias aguçando a

criatividade na descoberta das misturas com a dinâmica mágica das cores;

O conhecimento dos animais, domésticos, aquáticos, selvagens, terrestres e aéreos, utilizando máscaras e histórias como “Os três

porquinhos”, “A tartaruga e a lebre”, “A lagarta comilona”, “O peixinho pipoca” entre outras, desenvolveremos ainda brincadeiras de

imitação e faremos a visita ao bosque ou zoológico estimulando as crianças a tranquilizar-se, acalmar-se e desenvolver a afetividade além

de conhecer as características específicas dos animais;

A natureza por meio das histórias “A margarida friorenta” Fernanda Lopes, “O cacto que queria um abraço” Profª Lê e “João e o pé de

feijão” Joseph Jacobs, reforçando a importância de cuidar das plantas e ambientes conhecendo diversas espécies de plantas trabalhando o

tato, o olfato e a visão concluindo com a plantação de feijão no algodão estimulando o cuidar;

Musicalização, confeccionando instrumentos com material reciclável, utilizando materiais não estruturados para a percepção de diversos

sons ampliando o ritmo e a expressão, as diferentes linguagens corporais.

Contudo quantidade e letramento estarão apoiados nos bonecos Sr. Numérico e Sr. Alfabeto  e nas caixas papa letras e papa números que

acompanharão todas as atividades com participações especiais em companhia das histórias “Os dez fantasmas” Taise Agostini, “Eram dez

lagartas” Debbie Tarbett, “A magia do alfabeto” Carolinha , “Grasi e Juca” Milena Torquatod etc. A avaliação das crianças será desenvolvida de

modo processual, com registros, fotos, trabalhos individuais, coletivos, relatórios e anotações sobre o desenvolvimento de cada uma, a proposta

pedagógica poderá ser adequada mediante as necessidades de maneira remota ou presencial.

A
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Planejamento Específico

Disciplina: Educação Especial

Professor: 911001568 - CAMILA BORDIN LUZ

PLANEJAMENTO ANUAL EDUCAÇÃO ESPECIAL

Professora: Camila Bordin Luz.

A Constituição Federal de 1988 determina a educação como direito de todos, com igualdade de condições para o
acesso e permanência na escola e, no caso de alunos com deficiência, a oferta do atendimento educacional
especializado preferencialmente na rede regular de ensino.

Entendemos que o objetivo da Educação Infantil é promover o desenvolvimento integral da criança nos aspectos
físico, motor, intelectual, afetivo e social. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional n°9394/96 e as Diretrizes
Curriculares Nacionais para Educação Infantil (2009) preveem que as propostas pedagógicas dos estabelecimentos de
ensino considerem as crianças em suas peculiaridades, diferenças e culturas, sejam elas crianças brancas, negras,
quilombolas, crianças do campo, crianças com deficiências, etc.

A lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9394/96 indica no capítulo V a Educação Especial como
modalidade de ensino que deve ser ofertada preferencialmente na escola regular com a garantia de currículos,
métodos, técnicas, recursos educativos, bem como sua organização específica para os alunos público-alvo da educação
especial.

A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (2008), nos traz os objetivos dessa
modalidade de ensino como transversal ao ensino regular, garantida em todos os níveis, etapas e modalidades de modo
a assegurar a inclusão dos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidade e/ou
superdotação, no acesso, participação, aprendizagem e continuidade no processo de escolarização. Integrada a
proposta pedagógica da escola, deve garantir a transversalidade das ações da educação especial no ensino regular,
fomentando recursos didáticos e pedagógicos que eliminem as barreiras no processo de ensino aprendizagem desses
alunos (BRASIL, 2009).

A atuação com a criança público-alvo da educação especial no contexto da educação infantil implica o
mapeamento e a execução de ações que melhor favoreçam a inserção dessa criança no contexto escolar participando
das interações e brincadeiras que promovem o processo de aprendizagem, bem como o seu desenvolvimento integral
nos diferentes âmbitos. A ação educativa dirigida a essa criança envolve o olhar atento do professor, às suas
dificuldades e o mais importante, às suas potencialidades. A aprendizagem deve ser adaptada às necessidades dos
educandos, respeitando o ritmo e a natureza do processo de aprendizagem de cada um, assegurando uma educação de
qualidade a todos, por meio de um currículo apropriado, metodologias diversas, espaços adaptados e recursos didáticos
que supra sua necessidade.

Temos por base os estudos de Vygotsky, onde as crianças se constituem e se desenvolvem nas condições
concretas de vida, por meio das relações e interações que lhes são possibilitadas e nas práticas culturais que são
inseridas e por elas vivenciadas. Assim como as crianças consideradas “normais” apresentam particularidades em seu
desenvolvimento, o mesmo acontece com a criança com alguma deficiência, transtorno, ou altas
habilidades/superdotação que se desenvolve de um modo distinto e peculiar, requerendo caminhos alternativos e
recursos diferenciados.

Na busca de romper com olhar para a deficiência como limitação ou falta, partiremos do olhar das potencialidades
das crianças, ampliando suas experiências culturais e sociais onde possam se desenvolver a partir do meio social em
que está inserida educacionalmente. Temos como ponto de partida o interesse, necessidades e curiosidades das
crianças, reconhecendo-as como um ser singular que convive com a diversidade em vários espaços, considerando a
criança como um ser capaz de ampliar seus conhecimentos por meio de mediações e apropriações, respeitando seu
tempo de aprendizagem e provocando-as a sair da sua zona de conforto mental.

A Educação Especial trabalhará com o projeto, Respeitando as Diferenças: o EU e o OUTRO , destinando-se a
crianças de 0 a 5 anos e 11 meses, com atividades desenvolvidas durante o ano todo, de acordo com a faixa etária de
cada agrupamento. As atividades e ferramentas serão desenvolvidas na linguagem das crianças, onde o processo de
aprendizagem torna-se mais efetivo, as atividades do projeto têm a intencionalidade de trabalhar a aceitação do eu e
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do outro respeitando as diferenças de gênero, cor, etnia, classe, religião ou deficiência, em ações que defenda os
direitos humanos. Utilizaremos os recursos que estão aos nossos alcances, já adequadas ao cenário atual de pandemia,
planejamos contação de histórias, atividades de vivência, interação com vídeos, áudios e videoaulas com as crianças.

O trabalho de inclusão é no coletivo com todos os funcionários do CEI Bem Querer Célia Aparecida Jordão Velardi
Gaspar, onde contribuiremos com o enfrentamento dos preconceitos e discriminações, que promova o reconhecimento
do Eu e a valorização das diferenças existentes entre as crianças, sejam elas, diferenças de gênero, cor, etnia, classe,
religião ou deficiência, em ações que defendam os direitos humanos, com a pretensão de que
as experiências aprendidas com o convívio com o outro, fortaleça o respeito as diferenças, incorporando no dia a dia de
cada um e de todos, a transforme da realidade, tornando a educação infantil uma fase com múltiplas experiências de
aprendizagens.

É importante salientar que o acolhimento de alunos com deficiência, às vezes não acontece de forma espontânea,
as vezes precisa da conscientização e preparo por parte da equipe. Tendo como objetivo uma escola totalmente
inclusiva.

A equipe contará com o apoio da professora de Educação Especial, que estará atenta às necessidades individuais,
realizando o acolhimento e acompanhamento, planejando ações que torne possível a conscientização que a educação é
um direito de todos e a é possível superar desafios principalmente quando toda a equipe está focada nos mesmos
objetivos. Não existe aqui a visão ingênua de que o trabalho é simples, mas sim de que é possível o despertar da
consciência, o aperfeiçoamento de concepção de educação e sociedade, provocando mudanças pessoais positivas,
diretamente ligada a prática pedagógica diária, que farão muita diferença a todas as crianças seja, elas “especiais ”ou
não, também deve se levar em conta a continuidade da escolarização, no ensino regular.

Podemos afirmar que, as experiências vivenciadas pelas crianças na fase da educação infantil, colaborarão e
poderão ser decisivas para que as crianças façam a mudança de fase com tranquilidade, sabemos que na mudança de
escola, ou de fase de ensino, a forma de interação com a professora e colegas se modificam, existe a “cobrança” de
mudanças de postura e muda a forma como a criança passa a ser entendida.

Na educação infantil a criança é considerada “criança”, no ensino regular passa a ser “aluno”. Não cabe a nós e
nem a educação infantil, criticar ou assumir responsabilidades que são do âmbito do ensino regular, porém é preciso
não perder de vista que a continuidade dos estudos é uma realidade que nem sempre acontece, evasão, desistências
podem ser explicadas como formas inadequadas de acolhimento, falta de recursos físicos e humanos e práticas
pedagógicas que favorecem a exclusão. Precisa ficar claro que a educação infantil não tem como objetivos alfabetizar e
nem preparar nenhuma criança para o ensino regular, temos sim a total intencionalidade de promover interações e
experiências de aprendizagens que favoreçam o desenvolvimento de todas as potencialidades da criança, cognitivas,
motora, sociais, artísticas, matemática, ética, num espaço adequado, a sua faixa etária de forma prazerosa, onde a
criança ao sair da escola, mantenha sua curiosidade natural e vontade de continuar suas aprendizagens , entendendo
que é fundamental interagir, respeitando e sendo respeitado, cuidando de si, do outro e do ambiente em que vive.

O convívio com pessoas com pensamentos diferentes e limitações diversas são fundamentais na formação de
qualquer cidadão e não é diferente com crianças com deficiências. Sentir-se integrado e parte de uma comunidade,
com certeza, muda a visão de mundo quando há inclusão.

De acordo com as Diretrizes Nacionais, as instituições de Educação Infantil devem garantir o cumprimento pleno de
suas funções sociopolítica e pedagógica, além de:

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

- Proporcionar a convivência entre crianças e adultos, no que se refere a ampliação dos saberes de diferentes
naturezas;

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

- Construir 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.

Contudo, não são só as crianças público alvo da educação especial que ganham com a inclusão, mas todas lições
aprendidas através do convívio com os colegas e as educadoras, e educadores, como tolerância, respeito, empatia e
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solidariedade serão incorporados e possibilitarão mudanças tão desejadas na construção de uma sociedade mais justa e
igualitária.

B

Planejamento Específico

Disciplina: Educação Infantil

Professor: 911001369 - ELISANGELA CRISTIANE DE CAMPOS TOLEDO

PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO

ANUAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL
 

Agrupamento III - B
 

Professora Elisângela Cristiane de Campos Toledo

O desenvolvimento resulta de combinações entre aquilo que o organismo traz e as circunstâncias
oferecidas pelo meio.

(PIAGET apud KRAMER, 2000, p. 29).

Segundo Vygotsky, a criança nasce inserida num meio social, que é a família, e é nela que estabelece as primeiras
relações com a linguagem na interação com os outros. Nas interações cotidianas, a mediação (necessária intervenção de outro
entre duas coisas para que uma relação se estabeleça) com o adulto acontece espontaneamente no processo de utilização da
linguagem, no contexto das situações imediatas. 

Considerando que cada criança traz consigo um conhecimento prévio, que foi constituído em seu contexto familiar e
social, atuarei como mediadora e facilitadora de novas habilidades e conceitos onde aparecerão várias situações e terei que
orientar para que cheguem em uma solução sempre favorecendo em seu desenvolvimento físico, cognitivo, afetivo e moral a
construção de conhecimento, estimulando sempre para uma  aprendizagem significativa, sempre promovendo e estimulando a
construção de novo conhecimento.

Assim a estratégia didática será norteada na importância do brincar na primeira infância e conforme Vygotsky (1984,
apud WAJSKOP, 2007), afirma que, é na brincadeira que a criança consegue vencer seus limites e passa a vivenciar
experiências que vão além de sua idade e realidade, fazendo com que ela desenvolva sua consciência. Dessa forma, é na
brincadeira que se pode propor à criança desafios e questões que a façam refletir, propor soluções e resolver problemas.
Brincando, elas podem desenvolver sua imaginação, além de criar e respeitar regras de organização e convivência, que serão,
no futuro, utilizadas para a compreensão da realidade. A brincadeira permite também o desenvolvimento do
autoconhecimento, elevando a autoestima, propiciando o desenvolvimento físico-motor, bem como do raciocínio e da
inteligência.

Portanto destaca-se que todos os documentos elaborados precisaram se atentar à principal finalidade do processo
educativo, que se constitui do atendimento dos direitos e objetivos de aprendizagem previstos para cada etapa educacional,
expressos por meio das competências estabelecidas na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e desdobradas nos currículos
e propostas pedagógicas das instituições ou redes de ensino de educação básica (BRASIL, 2020).
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Durante este ano, será trabalhado propostas e ações mitigadoras que serão lúdicas e acolhedoras para crianças do
período vespertino na sala do Agrupamento III B, que se constitui com 30 crianças multisseriada que moram nas proximidades
do CEI.

Com base em todas essas considerações, o ano letivo de 2021 será iniciado com a primeira reunião pedagógica com o
propósito de olharmos as novas janelas de conhecimento e assim discutirmos e ampliarmos nossos saberes.

A equipe chegou ao consenso, visando todo este novo contexto de pandemia, onde aderimos que desenvolveremos
projetos mais abrangentes e pertinentes ao desenvolvimento global de cada criança, tendo um olhar antropológico de forma
individual para cada aluno. Dessa forma, chegamos a um acordo de que, com o objetivo de promover um conhecimento
significativo para o Agrupamento III, trabalharemos o tema gerador Descobrindo Um Novo Mundo,  cuja intenção será
possibilitar e estimular as crianças a novos saberes; através de ações mitigadora pertinentes tais como: as expressões
corporais através de músicas e brincadeiras, momentos de escuta ativa para incentivar a oralidade e o acolhimento mais
assertivo, momento de estudo do meio, propiciando desenvolvimento de habilidades tanto de observação e exploração,
momento de contação e recontos de histórias infantis para despertar a imaginação, concentração e o autoconhecimento, e
assim desenvolver a coordenação global, o respeito mútuo, aguçando em cada criança seu lado investigador, pesquisador,
explorador fazendo-se pensar de um modo geral tudo o que o cerca.

As atividades acima descritas proporcionarão aprendizagens significativas como o desenvolvimento corporal, cognitivo,
linguístico, psicomotor, bem como contribuirão com o aprimoramento da musculatura fina, do autocuidado, da interação, do
letramento, do conhecimento de diversas culturas e saberes.

Enfatizando o desenvolvimento da turma, será trabalhado junto a professora de Educação Especial o Projeto,
Respeitando as Diferenças: o EU e o OUTRO, as atividades e ferramentas serão desenvolvidas na linguagem das crianças,
onde o processo de aprendizagem torna-se mais efetivo, as atividades do projeto têm a intencionalidade de trabalhar a
aceitação do eu e do outro respeitando as diferenças. Utilizaremos os recursos que estarão aos nossos alcances, já adequadas
ao cenário atual de pandemia, planejamos contação de histórias, interação com vídeos, áudios e vídeos-aulas com as crianças
e para abrilhantar este projeto trabalhei com fábula. A inclusão do coração e a canção da Belinha Respeito é bom, estimulando
e conscientizando o respeito mútuo. 

A fim de conectar a aprendizagem através da brincadeira, serão fornecidas mensalmente propostas de materialidade como
construção de bilboquê, jogos de memória, soletrando, jogo dos pares, entre outros; para permitir que as crianças interajam
com os objetos que ensinam, de forma livre, prazerosa e lúdica, promovendo novas habilidades e momentos de construção de
hipótese, faz de conta, raciocínio lógico, matemático, e assim as desenvolvam brincando de forma criativa com maior
plenitude.

Teremos um momento muito acolhedor que será a Festa Dos Aniversariantes  do Mês, que acontecerá no pátio da
creche, onde as aniversariantes serão felicitados de uma forma especial pelas demais crianças. Desenvolvendo assim um
momento de interação e socialização prazerosa com muita música e ludicidade.

Será desenvolvida a atividade Sacola De Descobertas, esta proposta será desenvolvida, através de sorteios onde duas
crianças escolherão uma atividade de sua preferência, para levarem e construírem em casa junto a família, podendo ser com
diversos recursos como: formas geométricas para formar desenhos, recortes para formar jogos, matérias reciclados para
montar brinquedos ou jogos, lembrando que toda atividade terá um explicativo com ideias para construção de cada ação
escolhida.

Destacamos que, a atividade proposta estará com as devidas precauções de acordo com as orientações sanitárias. Contudo
o objetivo será desenvolver a interação familiar, percepções sensoriais, ordenação, seriação, classificação, noção de espaços,
cores, incentivar habilidades psicomotoras e estimular a capacidade de memória, atenção, criatividade e expressão.
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Para salientar as proposta acima, será desenvolvido alguns temas relevantes para promover um aprendizado mais
significativo tais como:

Dia Mundial de Luta pela Educação Inclusiva, ocasionarei e estimularei momentos de conscientização de respeito ao
próximo através de histórias, brincadeiras, dinâmicas sensoriais e jogos para desenvolver o social, o eu e outro e a
motricidade onde promoverei um momento musical de entendimento sobre as diferenças com a canção Ser diferente é
Normal;

Semana Monteiro Lobato, através das obras do autor, serão desenvolvidas histórias referentes ao personagens do Sítio
do Pica Pau Amarelo, visando arte o imaginário e a criatividade, possibilitando a construção de um livro dos personagens
trabalhando as cores, forma, lendas, parlendas e as canções culturais que envolvem o tema;

Semana Municipal do Brincar, conduzirei brincadeiras livres e dirigidas, incentivando a importância do brincar e seu
real significado para infância, serão promovidas brincadeiras antigas e canções populares, momentos de psicomotricidade
e ampliação de coordenação motora;

Semana do Meio Ambiente, será incentivada a conscientização dos cuidados com o nosso planeta, apresentando e
discutindo sobre a importância da coleta seletiva e da reciclagem, para ampliar este contexto utilizarei o vídeo Salve o
Planeta da Turma da Monica, a paródia Olha a Explosão do Sapo Zé e o vídeo Os 3 RRR da Turma da Mônica, onde após
assistirem proporcionarei estudo do meio entorno do CEI enfatizando os cuidados com o meio ambiente e
confeccionaremos brinquedos reciclados;

 Campanha Municipal de Prevenção de Acidentes Domésticos, será promovida uma dinâmica lúdica com contação
de história, fórum educativo, figuras para discussão do tema, enfatizando assim os cuidados referente aos acidentes
domésticos; entretanto utilizaremos o DVD Super Eca, onde promoverei momento de produções artísticas com giz de cera,
lápis de cor, um momento letramento através de jogos dos pares e musicais, promovendo um aprendizado lúdico e
prazeroso;

Dia da Educação Infantil, trabalharemos o resgate as brincadeiras antigas e cantigas de roda, evidenciando a
importância da aprendizagem através do brincar com objetos não digitais e promoveremos o dia de brinquedo especial e
construiremos uma dobradura trabalhando a coordenação motora;

Semana da Família, iremos promover momentos de interação e fortalecimento de vínculos através de palestras com
convidados que darão ênfase a este tema, construiremos de jogos, prepararemos uma coreografia musical, faremos
produções artísticas, brincadeiras dinâmicas, momentos de construção de poesia, produção de auto retrato com recorte e
colagens com revista, jornais, folhetos e encartes;

Dia e Semana Municipal da Educação Infantil, exploraremos ludicamente poesias, músicas e o referencial ECA
enfatizando os direitos e deveres com didáticas de conscientização do papel da criança na sociedade, entretanto
promoveremos a elaboração de um livro onde serão estimulados a que desenharem, após uma contação de história, sobre
seus direitos e deveres;  
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Semana do Teatro, estimularemos a s expressões e sentimentos, através de apresentação de fantoches e jogos de
imitação e faremos a apresentação de uma peça teatral chamada “O Palhaço” para dramatizar a real história do mesmo,
através de muita ludicidade junto ao circo;

Semana do Idoso – incentivaremos a conscientização do respeito aos mais velhos através de musicais, leitura do
Estatuto de forma lúdica e interativa. Faremos produções artísticas para colagem em painéis com poemas, relatos e fotos.
Será apresentado uma música para enfatizar os cuidados e respeito que devemos ter com os idosos;

Semana da Alimentação, com ênfase No Programa de Horta Escolar, farei momentos de culinária com construção
de receitas com figuras e embalagens, contação de histórias relevantes com fantoches ilustrando alguns alimentos, e
promoverei a construção de horta suspensa no intuito de incentivar uma degustação mais saudável com sementes de
hortaliças trabalharei com músicas enfatizando o paladar, olfato e os cincos sentidos;

Semana do Livro (Programa de Incentivo à Leitura), incentivaremos o gosto pela leitura onde desenvolveremos a
imaginação, construiremos um livro com desenhos individuais, momentos de culinária com receitas escolhidas de acordo
com o cardápio da creche para promover o letramento e a coordenação motora grossa e fina;

Semana da Criança, proporcionaremos brincadeiras como festa do pijama, festa fantasia, construção de brinquedo
recicláveis, brincadeiras com bolinha de sabão com muita música e diversão;

Mês da Consciência Negra, iremos trabalhar com histórias “Menino Marron”, “O Cabelo Lelê”, para estimular o respeito
e a diferenças. É de suma importância ressaltar que, todas as ações mitigadoras poderão ser adaptadas de forma remota
ou presencial de acordo com o novo cenário de pandemia que estamos vivenciando.

Para garantir as aprendizagens estabelecidas no currículo norteador da educação infantil, trabalharei as temáticas que
envolvem o fortalecimento de vínculos, através de vídeos educativos e interativos disponibilizados pelas plataformas digitais e
posteriormente em aulas online, respeitando o novo cenário de pandemia caso não tenha voltado as aulas presenciais pois as
ações acimas poderão ser desenvolvidas nos dois contextos.

A avaliação será desenvolvida de modo processual, com registros, fotos, atividades individuais e coletivas e relatórios.
Serão realizadas anotações sobre as práticas pedagógicas e o desenvolvimento da turma. Serão registradas as narrativas
infantis, sobretudo, quando elas relatarem suas histórias e vivências. Com isso, construirei uma memória coletiva das crianças,
criando novas possibilidades para estimular os mesmos a desenvolverem suas potencialidades, levando em conta,
principalmente, os avanços individuais dentro da coletividade e a participação no desenvolvimento de todas as atividades de
acordo com suas peculiaridades.

Vale a pena ressaltar que como norteadora de saberes, as ações permitirão uma auto avaliação, que contribuirá para
uma constante evolução, buscando melhorias diárias, desta maneira terei a oportunidade de replanejar e readaptar propostas
de acordo com a realidade dos educandos respeitando a singularidade de cada um e assim promover um aprendizado mais
significativo.
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Coralina, Cora: “Feliz é aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina” Frase
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B

Planejamento Específico

Disciplina: Educação Especial

Professor: 911001568 - CAMILA BORDIN LUZ

PLANEJAMENTO ANUAL EDUCAÇÃO ESPECIAL

Professora: Camila Bordin Luz.

A Constituição Federal de 1988 determina a educação como direito de todos, com igualdade de condições para o
acesso e permanência na escola e, no caso de alunos com deficiência, a oferta do atendimento educacional
especializado preferencialmente na rede regular de ensino.

Entendemos que o objetivo da Educação Infantil é promover o desenvolvimento integral da criança nos aspectos
físico, motor, intelectual, afetivo e social. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional n°9394/96 e as Diretrizes
Curriculares Nacionais para Educação Infantil (2009) preveem que as propostas pedagógicas dos estabelecimentos de
ensino considerem as crianças em suas peculiaridades, diferenças e culturas, sejam elas crianças brancas, negras,
quilombolas, crianças do campo, crianças com deficiências, etc.

A lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9394/96 indica no capítulo V a Educação Especial como
modalidade de ensino que deve ser ofertada preferencialmente na escola regular com a garantia de currículos,
métodos, técnicas, recursos educativos, bem como sua organização específica para os alunos público-alvo da educação
especial.

A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (2008), nos traz os objetivos dessa
modalidade de ensino como transversal ao ensino regular, garantida em todos os níveis, etapas e modalidades de modo
a assegurar a inclusão dos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidade e/ou
superdotação, no acesso, participação, aprendizagem e continuidade no processo de escolarização. Integrada a
proposta pedagógica da escola, deve garantir a transversalidade das ações da educação especial no ensino regular,
fomentando recursos didáticos e pedagógicos que eliminem as barreiras no processo de ensino aprendizagem desses
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alunos (BRASIL, 2009).

A atuação com a criança público-alvo da educação especial no contexto da educação infantil implica o
mapeamento e a execução de ações que melhor favoreçam a inserção dessa criança no contexto escolar participando
das interações e brincadeiras que promovem o processo de aprendizagem, bem como o seu desenvolvimento integral
nos diferentes âmbitos. A ação educativa dirigida a essa criança envolve o olhar atento do professor, às suas
dificuldades e o mais importante, às suas potencialidades. A aprendizagem deve ser adaptada às necessidades dos
educandos, respeitando o ritmo e a natureza do processo de aprendizagem de cada um, assegurando uma educação de
qualidade a todos, por meio de um currículo apropriado, metodologias diversas, espaços adaptados e recursos didáticos
que supra sua necessidade.

Temos por base os estudos de Vygotsky, onde as crianças se constituem e se desenvolvem nas condições
concretas de vida, por meio das relações e interações que lhes são possibilitadas e nas práticas culturais que são
inseridas e por elas vivenciadas. Assim como as crianças consideradas “normais” apresentam particularidades em seu
desenvolvimento, o mesmo acontece com a criança com alguma deficiência, transtorno, ou altas
habilidades/superdotação que se desenvolve de um modo distinto e peculiar, requerendo caminhos alternativos e
recursos diferenciados.

Na busca de romper com olhar para a deficiência como limitação ou falta, partiremos do olhar das potencialidades
das crianças, ampliando suas experiências culturais e sociais onde possam se desenvolver a partir do meio social em
que está inserida educacionalmente. Temos como ponto de partida o interesse, necessidades e curiosidades das
crianças, reconhecendo-as como um ser singular que convive com a diversidade em vários espaços, considerando a
criança como um ser capaz de ampliar seus conhecimentos por meio de mediações e apropriações, respeitando seu
tempo de aprendizagem e provocando-as a sair da sua zona de conforto mental.

A Educação Especial trabalhará com o projeto, Respeitando as Diferenças: o EU e o OUTRO , destinando-se a
crianças de 0 a 5 anos e 11 meses, com atividades desenvolvidas durante o ano todo, de acordo com a faixa etária de
cada agrupamento. As atividades e ferramentas serão desenvolvidas na linguagem das crianças, onde o processo de
aprendizagem torna-se mais efetivo, as atividades do projeto têm a intencionalidade de trabalhar a aceitação do eu e
do outro respeitando as diferenças de gênero, cor, etnia, classe, religião ou deficiência, em ações que defenda os
direitos humanos. Utilizaremos os recursos que estão aos nossos alcances, já adequadas ao cenário atual de pandemia,
planejamos contação de histórias, atividades de vivência, interação com vídeos, áudios e videoaulas com as crianças.

O trabalho de inclusão é no coletivo com todos os funcionários do CEI Bem Querer Célia Aparecida Jordão Velardi
Gaspar, onde contribuiremos com o enfrentamento dos preconceitos e discriminações, que promova o reconhecimento
do Eu e a valorização das diferenças existentes entre as crianças, sejam elas, diferenças de gênero, cor, etnia, classe,
religião ou deficiência, em ações que defendam os direitos humanos, com a pretensão de que
as experiências aprendidas com o convívio com o outro, fortaleça o respeito as diferenças, incorporando no dia a dia de
cada um e de todos, a transforme da realidade, tornando a educação infantil uma fase com múltiplas experiências de
aprendizagens.

É importante salientar que o acolhimento de alunos com deficiência, às vezes não acontece de forma espontânea,
as vezes precisa da conscientização e preparo por parte da equipe. Tendo como objetivo uma escola totalmente
inclusiva.

A equipe contará com o apoio da professora de Educação Especial, que estará atenta às necessidades individuais,
realizando o acolhimento e acompanhamento, planejando ações que torne possível a conscientização que a educação é
um direito de todos e a é possível superar desafios principalmente quando toda a equipe está focada nos mesmos
objetivos. Não existe aqui a visão ingênua de que o trabalho é simples, mas sim de que é possível o despertar da
consciência, o aperfeiçoamento de concepção de educação e sociedade, provocando mudanças pessoais positivas,
diretamente ligada a prática pedagógica diária, que farão muita diferença a todas as crianças seja, elas “especiais ”ou
não, também deve se levar em conta a continuidade da escolarização, no ensino regular.

Podemos afirmar que, as experiências vivenciadas pelas crianças na fase da educação infantil, colaborarão e
poderão ser decisivas para que as crianças façam a mudança de fase com tranquilidade, sabemos que na mudança de
escola, ou de fase de ensino, a forma de interação com a professora e colegas se modificam, existe a “cobrança” de
mudanças de postura e muda a forma como a criança passa a ser entendida.

Na educação infantil a criança é considerada “criança”, no ensino regular passa a ser “aluno”. Não cabe a nós e
nem a educação infantil, criticar ou assumir responsabilidades que são do âmbito do ensino regular, porém é preciso
não perder de vista que a continuidade dos estudos é uma realidade que nem sempre acontece, evasão, desistências
podem ser explicadas como formas inadequadas de acolhimento, falta de recursos físicos e humanos e práticas
pedagógicas que favorecem a exclusão. Precisa ficar claro que a educação infantil não tem como objetivos alfabetizar e
nem preparar nenhuma criança para o ensino regular, temos sim a total intencionalidade de promover interações e
experiências de aprendizagens que favoreçam o desenvolvimento de todas as potencialidades da criança, cognitivas,
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motora, sociais, artísticas, matemática, ética, num espaço adequado, a sua faixa etária de forma prazerosa, onde a
criança ao sair da escola, mantenha sua curiosidade natural e vontade de continuar suas aprendizagens , entendendo
que é fundamental interagir, respeitando e sendo respeitado, cuidando de si, do outro e do ambiente em que vive.

O convívio com pessoas com pensamentos diferentes e limitações diversas são fundamentais na formação de
qualquer cidadão e não é diferente com crianças com deficiências. Sentir-se integrado e parte de uma comunidade,
com certeza, muda a visão de mundo quando há inclusão.

De acordo com as Diretrizes Nacionais, as instituições de Educação Infantil devem garantir o cumprimento pleno de
suas funções sociopolítica e pedagógica, além de:

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

- Proporcionar a convivência entre crianças e adultos, no que se refere a ampliação dos saberes de diferentes
naturezas;

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

- Construir 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.

Contudo, não são só as crianças público alvo da educação especial que ganham com a inclusão, mas todas lições
aprendidas através do convívio com os colegas e as educadoras, e educadores, como tolerância, respeito, empatia e
solidariedade serão incorporados e possibilitarão mudanças tão desejadas na construção de uma sociedade mais justa e
igualitária.

 
 

Prefeitura Municipal de Campinas
Secretaria Municipal de Educação

http://pponlinesme.campinas.sp.gov.br
15/07/2021 14:54:42   Página 162 de 163



Prefeitura Municipal de Campinas
Secretaria Municipal de Educação

http://pponlinesme.campinas.sp.gov.br
15/07/2021 14:54:42   Página 163 de 163


