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1 - Objeto da parceria 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
Tempo de execução do objeto 

 

Início da parceria: 01/02/2021 
 

Término previsto: 31/01/2023 

Podendo ser prorrogado por até o limite de 60 (sessenta) meses. 

 
 

Alunos Atendidos Pela Parceria 
 

AGI INTEGRAL 88 

AGII INTEGRAL 264 

AGIII PARCIAL 132 

TOTAL 
 

484 

 
 
 
 

2 - Caracterização e organização pedagógica 
 

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

relacionados ao funcionamento do CEI 

 
Tipo do 

Ato 

 
Descrição do 

Tipo do Ato 

 
Data do 

Ato 

 
Nº do 

Ato 

 

Descrição Complementar 

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

PORTARIA AUTORIZAÇÃO  10/03/2020 
SME

 
Nº 018 

AUTORIZAÇÃO - PORTARIA SME Nº 018 - PUBLICADO DOM 11/03/2020 

DECRETO DENOMINAÇÃO 22/10/2020 21128 
CRIA E DENOMINA CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI, ALTERA O DECRETO N 17308, DE 07 DE 

ABRIL DE 2011 E DISPÕE SOBRE A DENOMINAÇÃO DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEIS. 
 

 
2.2 - Horário de funcionamento 
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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 

O CEI Bem Querer Senador João de Medeiros Calmon, inaugurado em 27/07/2009, homenageia a ilustre figura do Senador João Calmon que representa um marco da história Parlamentar e educacional no 

Brasil. Desde então, esta unidade tem atendido uma parcela da demanda da Educação Infantil do bairro Parque Vista Alegre, um bairro aparentemente novo da Região Sudoeste de Campinas, região de 

periferia com a maior concentração populacional da cidade, sobretudo por famílias imigrantes, que conterrâneas de Calmon, em sua maioria, vindas do nordeste do país. Essas famílias apresentam 

escolaridade de nível básico a médio, algumas alcançaram o nível superior. 

Esta unidade tem como meta atender 484 crianças entre 0 meses a 5 anos e 11 meses de idade, da região, na busca da realização pessoal e 
profissional e o aumento da renda familiar, é crescente o número de mães que precisam deixar os filhos em um lugar seguro para trabalhar, e 

com isso aumenta à procura por vagas na Educação Infantil. 

 
 
 

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 

 
Estrutural Predial / Organização das salas. 

 
 

Sala Prédio Período Ano Turma Metragem Capacidade Matriculados 
HORÁRIO DE ATENDIMENTO 

15 1 INTEGRAL AGRUPAMENTO I A 45.84 28 32 7h às 18h 

16 1 INTEGRAL AGRUPAMENTO I B 44.92 28 32 7h às 18h 

 

12 
 

1 
 

INTEGRAL 
 

AGRUP MISTO I/II 
 

A 
 

46.68 
 

30 
 

35 

 
 

7h às 18h 

32 1 INTEGRAL AGRUPAMENTO II A 46.60 30 29 7h às 18h 

31 1 INTEGRAL AGRUPAMENTO II B 46.69 30 28 7h às 18h 

30 1 INTEGRAL AGRUPAMENTO II C 46.68 30 27 7h às 18h 

27 1 INTEGRAL AGRUPAMENTO II D 46.68 30 28 7h às 18h 

28 1 INTEGRAL AGRUPAMENTO II E 46.75 30 28 7h às 18h 

9 1 
MANHA AGRUPAMENTO III A 46.89 30 32 7h às 11h 

TARDE AGRUPAMENTO III C 46.89 30 32 13h às 17h 

29 1 INTEGRAL AGRUPAMENTO II F 46.82 30 27 7h às 18h 

13 1 INTEGRAL AGRUPAMENTO II G 46.55 30 29 7h às 18h 

14 1 
MANHA AGRUPAMENTO III B 46.74 30 30 7h às 11h 

TARDE AGRUPAMENTO III D 46.74 30 33 13h às 17h 

 
 
 
 
 

 

Espaço físico e materiais de apoio 

 
“Escola que pensa espaço como cuidado nas relações 

 
 

É uma escola preocupada com essa infância potente”. (BUENO, 2018, pg. 10) 

 
 

 
Considerando a criança, o espaço educativo e todos os envolvidos no processo do desenvolvimento integral dos bebês e das crianças pequenas, articulando os eixos temáticos que norteiam o plano de ensino da unidade educativa, tendo como 

premissa que o brincar é um direito da criança e que a escuta e o diálogo se faz necessário para o fortalecimento desse processo. Para a criança espaço é o que sente, o que vê, o que faz nele. Portanto, segundo Marcondes 2008, o espaço é 

sombra e escuridão, é grande, enorme ou, pelo contrário, pequeno, é poder correr ou ter que ficar quieto, é esse lugar aonde pode ir, olhar, ler, pensar. 

 
A unidade Calmon, conta com um espaço rico em possibilidades de interação, de modo que as crianças podem usufruir de inúmeras propostas de interação e descoberta. Contamos com dois parques infantis com brinquedos adaptados a altura 

da crianças o que tora este brincar ainda mais seguro e prazerosa. Há também uma casinha da bonecas que equipada com brinquedos para que as crianças desfrutem das propostas de forma coletiva explorando a ludicidade. Existe um 

quiosque que conta com um forno a lenha e pia, que nos propõe o desafio de pensar em atividades que envolvam culinária, mas também é um ótimo recurso para os dias de muito sol, pois é possível organizar rodas de história, de conversa e 

propostas com brincadeiras diversificadas. 

No pátio interno, existe um palco e dentro dessa temática de apresentação, a unidade conta com um projeto chamado Sexta em Cena, onde as crianças e equipe pedagógica se apresentam semanalmente com diferentes propostas para 

introduzir a criança neste contexto da arte e da expressão. Nas salas há mesas adequadas para a faixa etária, onde as crianças transitam por elas em atividades diversificadas, dentro desse espaço há riqueza em brinquedos, aparelho de 

som, jogos pedagógicos, livros de histórias e materiais pedagógicos que proporcionam momentos de atividades dirigidas dos projetos que possibilitam buscar o desenvolvimento integral das crianças. Nas salas das crianças de período integral 

há também caminhas, colchonetes e bebê conforto que proporcionam as crianças momentos de descanso com segurança. 

Existe dois refeitórios, um atende as crianças menores do berçário, neste espaço contém 31 cadeirões que facilitam e propõe um momento de alimentação com segurança para os bebês. No outro refeitório, há 12 jogos de mesas com banco 

que supre toda a necessidade de atender as crianças dos demais agrupamentos neste momento de refeição. 

As crianças contam também com brinquedos de plástico que normalmente  ficam expostos no pátio para que elas tenham mais um espaço de interação. 
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O banheiros da unidade, são adaptados para a faixa etária atendida o que facilita o trabalho e para a aquisição de independência na aquisição de cuidados com sua higiene. 

 
 

Para isto, é preciso entender que o espaço é um facilitador, para que ocorra a infância e cuidar desses espaços significa ensinar a generosidade, o afeto, respeitar o próximo e suas diferenças e acreditar que aprendemos como o meio e com o 

outro. 

Porém para este ano, precisamos repensar nossa prática e organização destes espaços diante da problemática do momento pandêmico que estamos vivendo no mundo, abaixo será apresentado o Plano de Retomada das atividades presencias 

deste ano. O texto foi escrito seguindo as orientações da equipe do DEVISA, com o suporte do NAED Sudoeste, tendo como referência o Caderno 6 - Protocolo Sanitário de Campinas. 

Plano de retomada das atividades presenciais. 
 

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

de Campinas e visita técnica do Departamento de Vigilância Sanitária de Campinas – DEVISA, o CEI Bem Querer Senador João de Medeiros 

Calmon elaborou o plano de retomada das atividades inicialmente com o agrupamento III e subsequente com os demais agrupamentos conforme 
segue: 

 
Para o retorno inicial seguiremos com o atendimento do agrupamento III a partir dia 03 de maio de 2021,com a permanência de três horas, 

sendo opcional para a família, com a capacidade de 35% da turma, em escala de revezamento por semana, sendo 11 crianças no atendimento 

presencial e virtualmente através das redes sociais. Estabelecemos horários específicos de entrada e saída para cada agrupamento, diminuindo 

assim o fluxo de pessoas no local. 

 

Para o retorno com os agrupamentos II e I, II com o inicio para o dia 10 de maio de 2021 e AGI 17 de maio de 2021com a permanência de 

quatros horas, sendo opcional para a família, com a capacidade de 25% da turma, em escala de revezamento por semana, sendo 8 crianças no 

atendimento presencial e virtualmente através das redes sociais. Estabelecemos horários específicos de entrada e saída para cada agrupamento, 

diminuindo assim o fluxo de pessoas no local. 

 

Organizaremos para a primeira segunda-feira de cada grupo um momento de visitação das famílias para conhecerem a organização da 

escola e os protocolos a serem seguidos. Aproveitaremos a ocasião para entregar os kits pedagógicos para as famílias. Neste dia organizaremos 

um horário diferente para o atendimento das famílias de forma a não gerar aglomeração. 

 

Após este primeiro momento os horários serão organizados da seguinte forma: 

 
MANHÃ 

 
*AG III A - B entrada as 7h00 e saída as 10h00; 

TARDE 

*AG III C - D entrada as 13h00 e saída as 16h00; 

 
Quanto à retomada dos agrupamentos I e II seguiremos a mesma normativa de atendimento e organização, sendo: 

 
*AG I A, B e C - entrada as 7h10 e saída as 11h10; 

 
*AG II A, B, C, D, E, F e G - entrada as 7h20 e saída as 11h20; 

 
Organização do atendimento 

Entrada: 

- O horário de entrada será distinto para cada turma conforme exemplificado acima, 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. 

 

- A família irá responder um questionário auto declaratório antes da entrada da criança, recebendo orientação caso haja algum s intoma que 

seja declarado pelo responsável que procurem o posto de saúde. 

 

- 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. 

 
- As bolsas e mochilas passarão por 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 de referência e nos demais ambientes da unidade, sempre sobre a responsabilidade de um colaborador. 

 

- Toda a unidade educacional contará com placas sinalizadoras identificando o lado de entrada e saída,  distanciamento  necessário, 

quantidade permitida por pessoa dentro do ambiente educacional e uso obrigatório da máscara. 

 

Higienização dos ambientes: 

 
- Os ambientes da unidade são lavados e higienizados com água sanitária e sabão diariamente e será intensificada essa higienização de 

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

 

- Todos os ambientes serão higienizados com escala de horários dentro dos intervalos de cada atividade tanto dentro das salas d e referência 

quanto o pátio e sempre que necessário. 

 

- O hall de entrada será higienizado sempre após o fechamento do portão de entrada e após atendimento presencial do horário da 
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secretaria. 

 
- Como já de costume maçanetas, portões, interfone, grade da secretaria, serão higienizados com maior intensidade. 

 
- Foi instalado um dispenser de álcool gel do balcão da secretaria para que todos que passem por atendimento possa higienizar as mãos. 

 
- Os banheiros serão lavados diariamente em escala de horário e sempre após o término de cada atividade, todos possuem dispense r com 

sabonete líquido, álcool gel, toalhas de papel e lixeira com acionamento por pedal. 

 

- Todas as cortinas serão retiradas dos espaços de acordo com a orientação da Vigilância Sanitária; 

 
- A retirada dos resíduos de lixos será realizada a cada 3 horas e/ou sempre que necessário. 

 
Salas de referência: 

 
- Todas as salas terão demarcação do distanciamento de 1,5 metros de uma mesa para outra. 

 
- Nas salas do agrupamento três serão permitidos apenas duas crianças por mesa de quatro lugares e nos demais agrupamentos 

utilizaremos uma mesa/ caminha por criança. 

 

- As salas serão lavadas sempre após o término das atividades e quando necessário. 

 
- 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. 

 
- As salas permanecerão com portas e janelas abertas, afim de promover ventilação e luz natural, evitando ao máximo o uso de ventiladores 

e caso necessário os mesmos serão direcionados para o lado da porta ou janela. 

 

- Todos os materiais, cadeiras, bancos e mesas que não serão utilizados, serão organizados dentro da própria sala com a demarcação de 

proibido a utilização desses materiais e mobiliários. 

 

- Nesse primeiro momento não utilizaremos a sala da biblioteca, pois foi necessário desativar paragarantir um local seguro e isolado para 

as crianças que apresentarem sintomas como: febre acima de 37,5ºC e/ou sintomas gripais, essa criança será conduzida a este local de forma 

segura com a supervisão de uma colaboradora devidamente equipada com os EPI’s até a chegada do responsável pela criança. 

 

- Os planos pedagógicos 2021 serão elaborados considerando as interações presenciais e/ou à distância; 

 
- Os materiais pedagógicos serão de uso individual e identificado em recipiente apropriado para higienização. 

 
Refeitório: 

 
- Será permitido uma turma por vez para alimentação, tendo dez minutos de intervalo entre um e outro para a higienização dos bancos, 

mesas e chão. 

 

- Os bancos terão a demarcação do distanciamento de 1,5 metros, sendo duas crianças em cada ponta do banco e o meio livre. 

 
- Os horários das refeições serão repensados no retorno dos demais agrupamentos e turmas, pois será dividido entre as salas e o refeitório. 

 
- Serão servidos pratos feitos (não haverá autosservimento). 

 
- 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 se necessário quando retornar todos os agrupamentos e as salas de 

referência para a alimentação dos bebês. 

 

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 afim de explorar os ambientes abertos e com atividades apropriadas para manter o distanciamento seguro 

entre as crianças e os adultos. 

 

Comunicação e Orientação para as famílias e comunidade: 

 
- O plano de retomada realizado pelo CEI será disponibilizado na entrada da unidade para acesso e consulta a comunidade e funcionários; 

 
- Serão afixados cartazes em banheiros sobre a lavagem correta das mãos e cartazes sobre uso obrigatório de máscaras na entrada da 

unidade, garantindo a obrigatoriedade do uso por todas as pessoas que ingressarem na unidade educacional;  

 

- Os atendimentos presenciais se manterão com prévio agendamento e espaço entre um horário e outro e através dos canais de 
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atendimento, whatsapp, e-mail, telefone e redes sociais. 

 
- Serão realizadas ações de conscientização e prevenção do Covid-19 através de cartazes informativos e trabalhos de cunho pedagógico 

preparados pela equipe docente e equipe gestora com a participação das crianças. 

 

- Pais serão orientados quanto à lavagem diária dos uniformes/roupas das crianças; 

 
- As reuniões individuais e coletivas com as famílias serão realizadas virtualmente através da plataforma Google Meet e para atendimento 

presencial caso haja necessidade a sala da coordenação será organizada mantendo o distanciamento e o atendimento será individual. 

 

- Identificar para a comunidade que as torneiras destinadas à lavagem das mãos serão utilizadas no banheiro do pátio, devidamente 

organizada para este fim; 

 

-Identificar que o bebedouro no pátio é utilizado exclusivamente para o consumo de água através de garrafas ou recipiente com tampa de 

uso individual; 

 

- Os grupos de Whatsapp serão utilizados como ferramenta de comunicação entre a escola e as famílias; 

 
- As reuniões de Conselho de Escola e CPA continuarão sendo realizados virtualmente através da plataforma Google Meet, será organizado 

momentos em que a CPA possa estar na unidade presencialmente para a avaliação do Plano de Retomada sendo realizado pela Unidade 

Educacional. 

 

Equipe Educativa: 

 
- Serão entregues para todos os colaboradores equipamentos de EPI como máscara, face shield, 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. 

 

- Nenhum objeto será de uso coletivo, cada colaborador deverá ter sua garrafinha para água e utensílios que forem necessários pa ra 

alimentação. 

 

- As Reuniões de Formações entre pares (professoras e monitoras) serão realizados uma vez por semana com duas horas consecutiva s de 

formação e poderão continuar sendo realizado virtualmente através da plataforma Google Meet e as  salas  da  unidade  serão  organizadas 

mantendo o distanciamento para possibilitar aos profissionais em trabalho presencial a participação segura nas formações, poss ibilitando que a 

equipe esteja em constante avaliação do trabalho realizado para as devidas adequações; 

 

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

seguindo as orientações do Caderno 6 – Protocolo sanitário municipal; 

 

- Toda a equipe deverá preencher diariamente um questionário de auto declaração para avaliação diária, caso tenha um ou mais sintomas 

descritivos no questionário o colaborador não poderá permanecer na Unidade; 

 

Ressaltamos que a unidade educacional permanecerá em diálogo com toda a equipe educativa, famílias e representantes da SME para 

atender todas as especificações e orientações dos órgãos competentes, ficando à disposição para toda e qualquer modificação necessária. 
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2.5 - Quadro dos profissionais que atuam no CEI, especificando função, jornada, horário de trabalho e de 

formação 

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

 

 
2.5.2 - De professores 

 

  

NOME 
 

FUNÇÃO 
 

HORÁRIO 
 

DATA DE 

ADMISSÃO 

HORÁRIO 

DE 

FORMAÇÃO 

ENTRE 

PARES 

 

FORMAÇÃO/ 

HABILITAÇÃO 

1       

 ANDRESSA PROFESSORA 07h00 ás 01/02/2021 QUINTA–FEIRA PEDAGOGIA  / 

 MOREIRA 

CRECCI 

 11h15 

(15 

minutos 

de 

intervalo) 

 11h00 às 13h00  

PÓS ED. INFANTIL 
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2 BrUNA 

CATARINY 

JULIO 

PROFESSORA 07h00 ás 

11h15 

(15 

minutos 

de 
intervalo) 

01/02/2021 QUINTA-FEIRA 

11h00 às 13h00 

PEDAGOGIA 

3  
 

CARLA FELIX 

DA SILVA 

 
 

PROFESSORA 

 

07h00 ás 

11h15 

(15 

minutos 

de 

intervalo) 

 
 

01/02/2021 

 
 

QUINTA-FEIRA 

11h00 às 13h00 

 
 

PEDAGOGIA 

4  
 

DAIANE 

MENDES DE 

OLIVEIRA 

ZAMBANINI 

 
 

PROFESSORA 

(Volante) 

 

07h00 ás 

11h15 

(Almoço 
11h00 às 

13h00) 

 
 

01/02/2021 

 
 

QUINTA-FEIRA 

11h00 às 13h00 

 
 

PEDAGOGIA 

5       

 ELEN 

CRISTINA 

ELPIDIO 

PROFESSORA 

DE ED. 

ESPECIAL 

07h00 ás 11h15 

(SEG, QUAR, 

SEX) – 13h00 às 

01/02/2021 QUINTA-FEIRA 

11h00 às 13h00 

PEDAGOGIA 

 
 
PÓS ED. ESPECIAL E 

   17h15 (TER)   PSICOPEDAGOGIA. 

   11h00 às 17h15    

   (QUIN). 

(15 

minutos 

de 

intervalo) 

   

6       

 ELIANE C. PROFESSORA 07h00 ás 01/02/2021 QUINTA-FEIRA PEDAGOGIA 

 DOS SANTOS.  11h15 

(15 

minutos 

de 

intervalo) 

 11h00 às 13h00  

7       

 ELIANE PROFESSORA 07h00 ás 01/02/2021 QUINTA-FEIRA PEDAGOGIA 

 SANTANA DO 

AMARAL 

 11h15 

(15 

minutos 

de 

intervalo) 

 11h00 às 13h00  

8    

07h00 ás 

11h15 

(15 

minutos 

de 

intervalo) 

   

 ERIKA PROFESSORA 01/02/2021 QUINTA-FEIRA PEDAGOGIA 

 ZABLONSKI   11h00 às 13h00  

 FERREIRA    PÓS EM ALFABETIZAÇÃO 

 BARROS    E LETRAMENTO 

9       

 FERNANDA PROFESSORA 07h00 ás 01/02/2021 QUINTA-FEIRA PEDAGOGA 

 ALMEIDA DA 

SILVA 

 11h15 

(15 

minutos 

de 

intervalo) 

 11h00 às 13h00  

PÓS EM 

PSICOPEDAGOGIA 

10    

13h00 ás 

17h15 

(15 

minutos 

de 

intervalo) 

   

 KAIYENE PROFESSORA 01/02/2021 QUINTA-FEIRA PEDAGOGA 

 ESMIRELLI   11h00 às 13h00  

 FERREIRA DA    PÓS EM 

 SILVA    PSICOPEDAGOGIA 

11    

07h00 ás 

11h15 

(15 

minutos 

de 

intervalo) 

   

 LUCIENE PROFESSORA 01/02/2021 QUINTA-FEIRA PEDAGOGIA 

 BARBOSA   11h00 às 13h00  

 SANTOS     

 PRATES     

12    

07h00 ás 

11h15 

(15 

minutos 

de 

intervalo) 

   

 ROSANE PROFESSORA 01/02/2021 QUINTA-FEIRA PEDAGOGIA 

 RUÓTULO DE   11h00 às 13h00  

 A.     

 FIGUEIREDO     

13  
 

SUSELAINE 

 
 

PROFESSORA 

 
 

07h00 ás 

 
 

01/02/2021 

 
 

QUINTA-FEIRA 

 
 

PEDAGOGIA 
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REIS DE LIMA 

 
11h15 

(15 

minutos 

de 

intervalo) 

 
11h00 às 13h00 ARTES VISUAIS 

 
 
PÓS EM 

PSICOPEDAGOGIA 

14  

SHIRLEI 

ALVES 

MUCKENFUSS 

DE ARAUJO 

 

PROFESSORA 

 

07h00 ás 

11h15 

(15 

minutos 

de 

intervalo) 

 

02/06/2021 

 

QUINTA-FEIRA 

11h00 às 13h00 

 

PEDAGOGIA 

15  
 

VALÉRIA 

FRANÇA 

SILVA 

 
 

PROFESSORA 

 

07h00 ás 

11h15 

(15 

minutos 

de 

intervalo) 

 
 

01/02/2021 

 
 

QUINTA-FEIRA 

11h00 às 13h00 

 

PEDAGOGIA 

16    

13h00 ás 

17h15 

(15 

minutos 

de 

intervalo) 

   

 VIVIANE PROFESSORA 01/02/2021 QUINTA-FEIRA PEDAGOGIA 

 DELAVIA   11h00 às 13h00  

 CARVALHO     

 MEIRA     

 

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

 
 

Nº 

 
 

NOME 

 
 

FUNÇÃO 

 
 

HORÁRIO 

 
 

DATA DE 

ADMISSÃO 

 
 

ALMOÇO 

 

HORÁRIO DE 

FORMAÇÃO 

ENTRE PARES 

 
 

FORMAÇÃO 

INICIAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
01 

 
 

ADRIANA 

PEIXOTO DE 

MENESES 

 
 

AGENTE 

EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

 
 

07h00 Às 

13h15 

 
 

01/02/2021 

 
 

Horário de 

almoço 

das 13h às 

14h às 

(Terças- 

feiras) 

 
Demais 

dias 15 

minutos 

de 

descanso 

 
 

Terça-feira 

 
 

Das 14h00 

às16h00 

 
 

PEDAGOGIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
02 

 
 

ADRIANA 

PEREIRA DE 

OLIVEIRA 

MELO 

 
 

AGENTE 

EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

 
 

07h00 Às 

13h15 

 
 

08/02/2021 

 
 

Horário de 

almoço 

das 13h às 

14h às 

(Terças- 

feiras) 

 
Demais 

dias 15 

minutos 

de 

descanso 

 
 

Terça-feira 

 
 

Das 14h00 

às16h00 

 
 

ENSINO 

MÉDIO 

COMPLETO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
03 

 
 

ALINE SANTOS 

DE ANDRADE 

 
 

AGENTE 

EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

 
 

07h00 Às 

13h15 

 
 

01/02/2021 

 
 

Horário de 

almoço 

das 13h às 

14h às 

(Terças- 

feiras) 

 
Demais 

dias 15 

minutos 

de 

descanso 

 
 

Terça-feira 

 
 

Das 14h00 

às16h00 

 
 

PEDAGOGIA 

  
 

BARBARA 

MARY VAIES 

KRAHEMBUHL 

 
 

AGENTE 

EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

 
 

07h00 Às 

13h15 

 
 

01/02/2021 

 
 

Horário de 

almoço 

das 13h às 

14h às 

(Terças- 

 
 

Terça-feira 

 
 

Das 14h00 

às16h00 

 
 

PEDAGOGIA 
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04 
    

feiras) 

 
 

Demais 

dias 15 

minutos 

de 

descanso 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
05 

 
CELIA 

ALMEIDA DO 

NASCIMENTO 

 
 

AGENTE 

EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

 
 

07h00 Às 

13h15 

 
 

05/05/2021 

 
 

Horário de 

almoço 

das 13h às 

14h às 

(Terças- 

feiras) 

 
Demais 

dias 15 

minutos 

de 

descanso 

 
 

Terça-feira 

 
 

Das 14h00 

às16h00 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
06 

 
 

CINTIA 

CRISTINA 

BRALIA 

TOLEDO 

 
 

AGENTE 

EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

 
 

07h00 Às 

13h15 

 
 

01/02/2021 

 
 

Horário de 

almoço 

das 13h às 

14h às 

(Terças- 

feiras) 

 
Demais 

dias 15 

minutos 

de 

descanso 

 
 

Terça-feira 

 
 

Das 14h00 

às16h00 

 
 

ENSINO 

MÉDIO 

COMPLETO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
07 

 
 

CLAUDIA DE 

JESUS DURAC 

 
 

AGENTE 

EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

 
 

07h00 Às 

13h15 

 
 

01/02/2021 

 
 

Horário de 

almoço 

das 13h às 

14h às 

(Terças- 

feiras) 

 
Demais 

dias 15 

minutos 

de 

descanso 

 
 

Terça-feira 

 
 

Das 14h00 

às16h00 

 
 

PEDAGOGIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
08 

 
DIANA 

LOPES DA 

COSTA 

 
 

AGENTE 

EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

 
 

07h00 Às 

13h15 

 
 

05/05/2021 

 
 

Horário de 

almoço 

das 13h às 

14h às 

(Terças- 

feiras) 

 
Demais 

dias 15 

minutos 

de 

descanso 

 
 

Terça-feira 

 
 

Das 14h00 

às16h00 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
09 

 
 

DANIELA ELIAS 

DIAS 

 
 

AGENTE 

EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

 
 

07h00 Às 

13h15 

 
 

o 

 
 

01/02/2021 

 
 

Horário de 

almoço 

das 13h às 

14h às 

(Terças- 

feiras) 

 
Demais 

dias 15 

minutos 

de 

descanso 

 
 

Terça-feira 

 
 

Das 14h00 

às16h00 

 
 

ENSINO 

MÉDIO 

COMPLETO 

  
 

ELIANA 

CARDOSO 

BRITO 

 
 

AGENTE 

EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

 
 

07h00 Às 

13h15 

 
 

01/02/2021 

 
 

Horário de 

almoço 

das 13h às 

14h às 

 
 

Terça-feira 

 
 

Das 14h00 

às16h00 

 
 

PEDAGOGIA 
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10 

    
(Terças- 

feiras) 

Demais 

dias 15 

minutos 

de 

descanso 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
11 

 
 

ELISANGELA 

DE LIMA 

HONORATO 

 
 

AGENTE 

EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

 
 

07h00 Às 

13h15 

 
 

05/05/2021 

 
 

Horário de 

almoço 

das 13h às 

14h às 

(Terças- 

feiras) 

 
Demais 

dias 15 

minutos 

de 

descanso 

 
 

Terça-feira 

 
 

Das 14h00 

às16h00 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
12 

 
 

ELZA AP. DE 

OLIVEIRA 

DANTAS 

 
 

AGENTE 

EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

 
 

07h00 Às 

13h15 

 
 

01/02/2021 

 
 

Horário de 

almoço 

das 13h às 

14h às 

(Terças- 

feiras) 

 
Demais 

dias 15 

minutos 

de 

descanso 

 
 

Terça-feira 

 
 

Das 14h00 

às16h00 

 
 

ENSINO 

MÉDIO 

COMPLETO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
13 

 
 

EVELLYN 

MUCKENFUSS 

DE ARAUJO 

 
 

AGENTE 

EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

 
 

07h00 Às 

13h15 

 
 

01/02/2021 

 
 

Horário de 

almoço 

das 13h às 

14h às 

(Terças- 

feiras) 

 
Demais 

dias 15 

minutos 

de 

descanso 

 
 

Terça-feira 

 
 

Das 14h00 

às16h00 

 
 

ENSINO 

MÉDIO 

COMPLETO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
14 

 
 

FABIANA AP. 

DE CASTRO 

 
 

AGENTE 

EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

 
 

07h00 Às 

13h15 

 
 

01/02/2021 

 
 

Horário de 

almoço 

das 13h às 

14h às 

(Terças- 

feiras) 

 
Demais 

dias 15 

minutos 

de 

descanso 

 
 

Terça-feira 

 
 

Das 14h00 

às16h00 

 
 

PEDAGOGIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
15 

 
 

GRAZIELE 

ZAVA J. DE 

ARAUJO 

 
 

AGENTE 

EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

 
 

07h00 Às 

13h15 

 
 

01/02/2021 

 
 

Horário de 

almoço 

das 13h às 

14h às 

(Terças- 

feiras) 

 
Demais 

dias 15 

minutos 

de 

descanso 

 
 

Terça-feira 

 
 

Das 14h00 

às16h00 

 
 

ENSINO 

MÉDIO 

COMPLETO 

  
 

HELENA DE 

SOUSA DIAS 

 
 

AGENTE 

EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

 
 

07h00 Às 

13h15 

 
 

01/02/2021 

 
 

Horário de 

almoço 

das 13h às 

 
 

Terça-feira 

 
 

Das 14h00 

 
 

ENSINO 

MÉDIO 

COMPLETO 
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16 

    
14h às 

(Terças- 

feiras) 

Demais 

dias 15 

minutos 

de 

descanso 

às16h00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
17 

 
 

KELLI CRISTINA 

CAMARGO DA 

SILVA 

 
 

AGENTE 

EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

 
 

07h00 Às 

13h15 

 
 

01/02/2021 

 
 

Horário de 

almoço 

das 13h às 

14h às 

(Terças- 

feiras) 

 
Demais 

dias 15 

minutos 

de 

descanso 

 
 

Terça-feira 

 
 

Das 14h00 

às16h00 

 
 

ENSINO 

MÉDIO 

COMPLETO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
18 

 
 

LUCANA 

CALIXTO 

GONÇALVES 

 
 

AGENTE 

EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

 
 

07h00 Às 

13h15 

 
 

01/02/2021 

 
 

Horário de 

almoço 

das 13h às 

14h às 

(Terças- 

feiras) 

 
Demais 

dias 15 

minutos 

de 

descanso 

 
 

Terça-feira 

 
 

Das 14h00 

às16h00 

 
 

PEDAGOGIA 

CURSANDO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 

 
 

NÁGILA 

MICHELE 

CORRÊA 

COSTA 

 
 

AGENTE 

EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

 
 

07h00 Às 

13h15 

 
 

01/02/2021 

 
 

Horário de 

almoço 

das 13h às 

14h às 

(Terças- 

feiras) 

 
Demais 

dias 15 

minutos 

de 

descanso 

 
 

Terça-feira 

 
 

Das 14h00 

às16h00 

 
 

PEDAGOGIA 

CURSANDO 

 
 
 
 
 

 
20 

 
 

ROSEMARY 

FARIA DE 

SOUZA 

 
 

AGENTE 

EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

 
 

07h00 Às 

13h15 

 
 

01/02/2021 

 
 

Horário de 

almoço 

das 13h às 

14h às 

(Terças- 

feiras) 

 
Demais 

dias 15 

minutos 

de 

descanso 

 
 

Terça-feira 

 
 

Das 14h00 

às16h00 

 
 

ENSINO 

MÉDIO 

COMPLETO 

 
 
 
 
 

 
21 

 
ROSINEIDE 

DOS SANTOS 

LIMA 

 
 

AGENTE 

EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

 
 

07h00 Às 

13h15 

 
 

05/05/2021 

 
 

Horário de 

almoço 

das 13h às 

14h às 

(Terças- 

feiras) 

 
Demais 

dias 15 

minutos 

de 

descanso 

 
 

Horário de almoço 

das 13h às 14h às 

(Terças-feiras) 

 
Demais dias 15 

minutos de 

descanso 

 

  
 

SHIRLEI 

LOURENÇA 

 
 

AGENTE 

EDUCAÇÃO 

 
 

07h00 Às 

13h15 

 
 

01/02/2021 

 
 

Horário de 

almoço 

 
 

Terça-feira 

 
 

ENSINO 

MÉDIO 
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22 

BELINI INFANTIL 
  

das 13h às 

14h às 

(Terças- 

feiras) 

Demais 

dias 15 

minutos 

de 

descanso 

Das 14h00 

às16h00 

COMPLETO 

 
 
 
 
 

 
23 

 
 

TAILA 

GUILHERME 

RAMOS 

 
 

AGENTE 

EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

 
 

07h00 Às 

13h15 

 
 

01/02/2021 

 
 

Horário de 

almoço 

das 13h às 

14h às 

(Terças- 

feiras) 

 
Demais 

dias 15 

minutos 

de 

descanso 

 
 

Terça-feira 

 
 

Das 14h00 

às16h00 

 
 

ENSINO 

MÉDIO 

COMPLETO 

 
 
 
 
 

 
24 

 
 

TAMIRES DE 

SOUZA 

FERNANDES 

 
 

AGENTE 

EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

 
 

07h00 Às 

13h15 

 
 

01/02/2021 

 
 

Horário de 

almoço 

das 13h às 

14h às 

(Terças- 

feiras) 

 
Demais 

dias 15 

minutos 

de 

descanso 

 
 

Terça-feira 

 
 

Das 14h00 

às16h00 

 
 

ENSINO 

MÉDIO 

COMPLETO 

 
 
 
 
 

 
25 

 
 

TATIANA AP. 

ANGELO 

 
 

AGENTE 

EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

 
 

07h00 Às 

13h15 

 
 

01/02/2021 

 
 

Horário de 

almoço 

das 13h às 

14h às 

(Terças- 

feiras) 

 
Demais 

dias 15 

minutos 

de 

descanso 

 
 

Terça-feira 

 
 

Das 14h00 

às16h00 

 
 

PEDAGOGIA 

CURSANDO 

 
 
 
 
 

 
26 

 
 

THAYNARA 

BATISTELA 

ANNINAS 

 
 

AGENTE 

EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

 
 

07h00 Às 

13h15 

 
 

01/02/2021 

 
 

Horário de 

almoço 

das 13h às 

14h às 

(Terças- 

feiras) 

 
Demais 

dias 15 

minutos 

de 

descanso 

 
 

Terça-feira 

 
 

Das 14h00 

às16h00 

 
 

ENSINO 

MÉDIO 

COMPLETO 

 
 
 
 
 
 

27 

 
 

VANESSA 

RAMOS 

 
 

AGENTE 

EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

 
 

07h00 Às 

13h15 

 
 

01/02/2021 

 
 

Horário de 

almoço 

das 13h às 

14h às 

(Terças- 

feiras) 

 
Demais 

dias 15 

minutos 

de 

descanso 

 
 

Terça-feira 

 
 

Das 14h00 

às16h00 

 
 

PEDAGOGIA 

CURSANDO 
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28 

VITÓRIA 

JESSIKA 

RODRIGUES 

M RIBEIRO 

AGENTE 

EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

07h00 Às 

13h15 

05/05/2021 Horário de 

almoço 

das 13h às 

14h às 

(Terças- 

feiras) 

Demais 

dias 15 

minutos 

de 

descanso 

Terça-feira 

 
 

Das 14h00 

às16h00 

 

 
 
 
 
 

 
29 

 
 

ALINE 

CRISTINA 

MADEIRA 

 
 

AGENTE 

DE 

EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

 
 

11h45 às 

18h00 

 
 

01/02/2021 

 
 

Horário de 

almoço 

das 11h às 

12h 

(Terças- 

feiras) 

 
Demais 

dias 15 

minutos 

de 

descanso 

 
 

Terça-feira 

 
 

Das 09h00 

às11h00 

 
 

ENSINO 

MÉDIO 

COMPLETO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 

 
 

ANA PAULA 

ARAUJO DOS 

SANTOS 

 
 

AGENTE 

DE 

EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

 
 

11h45 às 

18h00 

 
 

01/02/2021 

 
 

Horário de 

almoço 

das 11h às 

12h 

(Terças- 

feiras) 

 
Demais 

dias 15 

minutos 

de 

descanso 

 
 

Terça-feira 

 
 

Das 09h00 

às11h00 

 
 

ENSINO 

MÉDIO 

COMPLETO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
31 

 
 

ILSA 

APARECIDA 

BERNARDES 

SILVA 

 
 

AGENTE 

DE 

EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

 
 

11h45 às 

18h00 

 
 

05/05/2021 

 
 

Horário de 

almoço 

das 11h às 

12h 

(Terças- 

feiras) 

 
Demais 

dias 15 

minutos 

de 

descanso 

 
 

Terça-feira 

 
 

Das 09h00 

às11h00 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
32 

 
 

DORALITA 

MUNIZ DA 

SILVA 

CANDIDO 

 
 

AGENTE 

DE 

EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

 
 

11h45 às 

18h00 

 
 

01/02/2021 

 
 

Horário de 

almoço 

das 11h às 

12h 

(Terças- 

feiras) 

 
Demais 

dias 15 

minutos 

de 

descanso 

 
 

Terça-feira 

 
 

Das 09h00 

às11h00 

 
 

ENSINO 

MÉDIO 

COMPLETO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
33 

 
 

EDILAINE DE 

SOUZA SILVA 

 
 

AGENTE 

DE 

EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

 
 

11h45 às 

18h00 

 
 

01/02/2021 

 
 

Horário de 

almoço 

das 11h às 

12h 

(Terças- 

feiras) 

 
Demais 

dias 15 

minutos 

de 

descanso 

 
 

Terça-feira 

 
 

Das 09h00 

às11h00 

 
 

ENSINO 

MÉDIO 

COMPLETO 
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34 

 
 

ELISANGELA 

PEREIRA DA 

SILVA 

 
 

AGENTE 

DE 

EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

 
 

11h45 às 

18h00 

 
 

01/02/2021 

 
 

Horário de 

almoço 

das 11h às 

12h 

(Terças- 

feiras) 

 
Demais 

dias 15 

minutos 

de 

descanso 

 
 

Terça-feira 

 
 

Das 09h00 

às11h00 

 
 

ENSINO 

MÉDIO 

COMPLETO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
35 

 
 

ELIZANIA 

OLIVEIRA 

CARVALHO 

 
 

AGENTE 

DE 

EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

 
 

11h45 às 

18h00 

 
 

01/02/2021 

 
 

Horário de 

almoço 

das 11h às 

12h 

(Terças- 

feiras) 

 
Demais 

dias 15 

minutos 

de 

descanso 

 
 

Terça-feira 

 
 

Das 09h00 

às11h00 

 
 

PEDAGOGIA 

CURSANDO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
36 

 
 

GILDA SALES 

DE OLIVEIRA 

SOARES 

 
 

AGENTE 

DE 

EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

 
 

11h45 às 

18h00 

 
 

01/02/2021 

 
 

Horário de 

almoço 

das 11h às 

12h 

(Terças- 

feiras) 

 
Demais 

dias 15 

minutos 

de 

descanso 

 
 

Terça-feira 

 
 

Das 09h00 

às11h00 

 
 

ENSINO 

MÉDIO 

COMPLETO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
37 

 
JAQUELINE 

MAIARA 

DELFINO DA 

SILVA 

 
 

AGENTE 

DE 

EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

 
 

11h45 às 

18h00 

 
 

05/05/2021 

 
 

Horário de 

almoço 

das 11h às 

12h 

(Terças- 

feiras) 

 
Demais 

dias 15 

minutos 

de 

descanso 

 
 

Terça-feira 

 
 

Das 09h00 

às11h00 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

38 

 
 

JACQUELINE 

TEIXEIRA 

 
 

AGENTE 

DE 

EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

 
 

11h45 às 

18h00 

 
 

01/02/2021 

 
 

Horário de 

almoço 

das 11h às 

12h 

(Terças- 

feiras) 

 
Demais 

dias 15 

minutos 

de 

descanso 

 
 

Terça-feira 

 
 

Das 09h00 

às11h00 

 
 

PEDAGOGIA 

CURSANDO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
39 

 
 

JESSICA 

CRISTINA G. A. 

FIGUEIRALI 

 
 

AGENTE 

DE 

EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

 
 

11h45 às 

18h00 

 
 

01/02/2021 

 
 

Horário de 

almoço 

das 11h às 

12h 

(Terças- 

feiras) 

 
Demais 

 
 

Terça-feira 

 
 

Das 09h00 

às11h00 

 
 

PEDAGOGIA 

CURSANDO 
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dias 15 

minutos 

de 

descanso 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
40 

 
 

JESSICA 

RODRIGUES DE 

ALMEIDA 

 
 

AGENTE 

DE 

EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

 
 

11h45 às 

18h00 

 
 

01/02/2021 

 
 

Horário de 

almoço 

das 11h às 

12h 

(Terças- 

feiras) 

 
Demais 

dias 15 

minutos 

de 

descanso 

 
 

Terça-feira 

 
 

Das 09h00 

às11h00 

 
 

PEDAGOGIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

41 

 
 

JOELMA AP. 

MACHADO 

MISSIO 

 
 

AGENTE 

DE 

EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

 
 

11h45 às 

18h00 

 
 

01/02/2021 

 
 

Horário de 

almoço 

das 11h às 

12h 

(Terças- 

feiras) 

 
Demais 

dias 15 

minutos 

de 

descanso 

 
 

Terça-feira 

 
 

Das 09h00 

às11h00 

 
 

ENSINO 

MÉDIO 

COMPLETO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
42 

 
 

JULIANA 

MOREIRA 

CEZAR 

 
 

AGENTE 

DE 

EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

 
 

11h45 às 

18h00 

 
 

01/02/2021 

 
 

Horário de 

almoço 

das 11h às 

12h 

(Terças- 

feiras) 

 
Demais 

dias 15 

minutos 

de 

descanso 

 
 

Terça-feira 

 
 

Das 09h00 

às11h00 

 
 

PEDAGOGIA 

 
 
 
 
 

43 

 
KARINA DE 

MORAES 

VILELA DOS 

SANTOS 

 
 

AGENTE 

DE 

EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

 
 

11h45 às 

18h00 

 
 

05/05/2021 

 
 

Horário de 

almoço 

das 11h às 

12h 

(Terças- 

feiras) 

 
 

Terça-feira 

 

 
 
 
 
 

44 

 
KATARINA 

NAIANY 

CORREIA DE 

SOUSA 

 
 

AGENTE 

DE 

EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

 
 

11h45 às 

18h00 

 
 

05/05/2021 

 
 

Demais 

dias 15 

minutos 

de 

descanso 

 
 

Das 09h00 

às11h00 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
45 

 
 

KATHLEEN 

ROSA 

BENEVIDES 

 
 

AGENTE 

DE 

EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

 
 

11h45 às 

18h00 

 
 

01/02/2021 

 
 

Horário de 

almoço 

das 11h às 

12h 

(Terças- 

feiras) 

 
Demais 

dias 15 

minutos 

de 

descanso 

 
 

Terça-feira 

 
 

Das 09h00 

às11h00 

 
 

PEDAGOGIA 

CURSANDO 

        

  
 

LILIAN 

CORREIA DA 

SILVA 

 
 

AGENTE 

DE 

EDUCAÇÃO 

 
 

11h45 às 

18h00 

 
 

01/02/2021 

 
 

Horário de 

almoço 

das 11h às 

 
 

Terça-feira 

 
 

Das 09h00 

 
 

ENSINO 

MÉDIO 

COMPLETO 
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46 

 
INFANTIL 

  
12h 

(Terças- 

feiras) 

Demais 

dias 15 

minutos 

de 

descanso 

às11h00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
47 

 
NEWKIA 

MARIA DA 

SILVA 

MARINHO 

RAMOS 

 
 

AGENTE 

DE 

EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

 
 

11h45 às 

18h00 

 
 

05/05/2021 

 
 

Horário de 

almoço 

das 11h às 

12h 

(Terças- 

feiras) 

 
Demais 

dias 15 

minutos 

de 

descanso 

 
 

Terça-feira 

 
 

Das 09h00 

às11h00 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
48 

 
PRISCILA 

ESTEVAM 

CAMELO 

BRALIA 

 
 

AGENTE 

DE 

EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

 
 

11h45 às 

18h00 

 
 

05/05/2021 

 
 

Horário de 

almoço 

das 11h às 

12h 

(Terças- 

feiras) 

 
Demais 

dias 15 

minutos 

de 

descanso 

 
 

Terça-feira 

 
 

Das 09h00 

às11h00 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
49 

 
 

ROSANA 

APARECIDA DE 

SOUZA 

 
 

AGENTE 

DE 

EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

 
 

11h45 às 

18h00 

 
 

01/02/2021 

 
 

Horário de 

almoço 

das 11h às 

12h 

(Terças- 

feiras) 

 
Demais 

dias 15 

minutos 

de 

descanso 

 
 

Terça-feira 

 
 

Das 09h00 

às11h00 

 
 

ENSINO 

MÉDIO 

COMPLETO 

        

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
50 

 
 

TATIANE 

GOMES DA 

SILVA 

SANTANA 

 
 

AGENTE 

DE 

EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

 
 

11h45 às 

18h00 

 
 

01/02/2021 

 
 

Horário de 

almoço 

das 11h às 

12h 

(Terças- 

feiras) 

 
Demais 

dias 15 

minutos 

de 

descanso 

 
 

Terça-feira 

 
 

Das 09h00 

às11h00 

 
 

PEDAGOGIA 

CURSANDO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
51 

 
 

VANESSA 

MARTINS DOS 

REIS 

 
 

AGENTE 

DE 

EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

 
 

11h45 às 

18h00 

 
 

01/02/2021 

 
 

Horário de 

almoço 

das 11h às 

12h 

(Terças- 

feiras) 

 
Demais 

dias 15 

minutos 

de 

descanso 

 
 

Terça-feira 

 
 

Das 09h00 

às11h00 

 
 

ENSINO 

MÉDIO 

COMPLETO 
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NOME 
 

FUNÇÃO 
 

HORÁRIO 
 

DATA DE 

ADMISSÃO 

FORMAÇÃO/ 

HABILITAÇÃO 

LUCIANA 

PEREIRA 

DOS 

SANTOS 

 

SERVENTE 
 

12h00 às 

13h12 

 

01/02/2021 
 

FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO 

MARIA 

JOSE 

DIONÍSIO 

 

SERVENTE 
 

12h00 às 

13h12 

 

01/02/2021 
 

ENSINO MÉDIO 

INCOMPLETO 

 

SILVIA 

HELENA 
E. ROSA 

 

SERVENTE 
 

13h00 às 

14h12 

 

01/02/2021 
 

FUNDAMENTAL 

ZILMA 

DE 

OLIVEIRA 

 

SERVENTE 
 

12h00 às 

13h12 

 

01/02/2021 
 

ENSINO MÉDIO 

 

 

NOME 
 

FUNÇÃO 
 

HORÁRIO 
 

DATA DE 
ADMISSÃO 

FORMAÇÃO/ 

HABILITAÇÃO 

 

CRISTIANE AP. 
MARQUES 

RAIMUNDO 

 

COZINHEIRA 
 

07h00 às 
17h00 

 

Almoço 
11h30 Às 

12h42 

 

01/02/2021 
 

FUNDAMENTAL 

 

ROSÂNGELA 

DE 
VASCONCELOS 

CRUZ 

 

COZINHEIRA 
 

07h00 às 

17h00 

Almoço 

12h30 às 

13h42 

 

01/02/2021 
 

ENSINO MÉDIO 

 

MARIA ÁUREA 

COSTA 

 

AUXILIAR 

DE 
COZINHA 

 

07h00 às 

17h00 
 

Almoço 

11h30 Às 
12h42 

 

01/02/2021 
 

ENSINO MÉDIO 

 

ROSILENE 
 

AUXILIAR 
 

07h00 às 
 

01/02/2021 
 

ENSINO MÉDIO 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
52 

 

VIVIANE DE 

MORAIS 

VILAS BOAS 

AGENTE 

DE 

EDUCAÇÃO 

11h45 às 

18h00 

05/05/2021 Horário de 

almoço 

das 11h às 

12h 

(Terças- 

feiras) 

 
Demais 

dias 15 

minutos 

de 

descanso 

Terça-feira 

 
 

Das 09h00 

às11h00 

 

 
 
 
 
 

53 

 
 

ALINE MILANI 

DOS SANTOS 

FERREIRA 

 

AGENTE 

DE 

EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

44 

HORAS 

 
 

07h00 às 

17h00 

 
 

01/02/2021 

 
 

Horário de 

almoço 

das 11h às 

12h 

 
 

Terça-feira 

 
 

Das 09h00 

às11h00 

 
 

PEDAGOGIA 

CURSANDO 

 
 
 
 
 

 
54 

 
 

ANGELA 

CONSTATINO 

BORTOLATO 

 

AGENTE 

DE 

EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

44 

HORAS 

 
 

07h00 às 

17h00 

 
 

01/02/2021 

 
 

Horário de 

almoço 

das 11h às 

12h 

 
 

Terça-feira 

 
 

Das 09h00 

às11h00 

 
 

PEDAGOGIA 

CURSANDO 

 
 
 
 
 

55 

 
 

FABIANA DE 

MORAES DIAS 

GONÇALVES 

 

AGENTE 

DE 

EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

44 

HORAS 

 
 

07h00 às 

17h00 

 
 

01/02/2021 

 
 

Horário de 

almoço 

das 11h às 

12h 

 
 

Terça-feira 

 
 

Das 14h00 

às16h00 

 
 

PEDAGOGIA 

CURSANDO 

 
 
 
 
 

56 

 
 

VANESSA 

BRAGA 

BARBOSA 

 

AGENTE 

DE 

EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

44 

HORAS 

 
 

07h00 às 

17h00 

 
 

01/02/2021 

 
 

Horário de 

almoço 

das 11h às 

12h 

 
 

Terça-feira 

 
 

Das 14h00 

às16h00 

 
 

PEDAGOGIA 

CURSANDO 

 

2.5.4 - De funcionários 
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intrinsecamente ligadas a este conceito de infância: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
o 

as 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.6 - Objetivos da Educação Infantil e da Educação Especial 

 
 

 
“A Infância como tempo de invenções. Inventar significa ser autor, ter autoria,  

ser dono do seu próprio saber, falar com suas palavras, expor suas ideias de forma independente.” (BUENO, 2018, pg.10) 

 

Entendemos que hoje, após um período historicamente construído ao longo dos anos, aEducação Infantil se tornou um espaço de possibilidades e múltiplas experiências, levando-seem consideração as 

experiências vividas pelos bebês e crianças pequenas. 

As instituições escolares, por muito tempo, organizavam seus espaços e rotinas diáriasembasadas nas ideias assistencialistas, o principal objetivo era cuidar, especialmente, decrianças de 0 a 6 anos. 

A partir das vivências com as Diretrizes Curriculares Nacionais, a  Rede  Municipal  de Ensino de Campinas (RMEC),  sentiu a  necessidade de retomar elementos  da história viva das  relações  curriculares, 

visando criar uma proposta a partir dos tempos, espaços e discussões atuais sobre a Educação Infantil, contínua de reflexão e ação, deixando o conceito da criança como um adulto em miniatura e agora lhe 

garantindo direito e tratamento como cidadão, passando a criança como protagonista do seu próprio fazer e aprendizado, respeitando  suasingularidade,  autora  e  criadora  que  interage  e  ressignifica  os  

sentidos e ações do seu aprendizado, sendo vista como um ser capaz e autônomo escolhendo e opinando sobre arotina e as atividades a serem desenvolvidas. Como um ser racional e que desde muito cedo 

opina e crítica sobre fatos e assuntos que lhe são expostos, criando assim as DiretrizesCurriculares da Educação Infantil da SME, movimento este de elaboração e contribuição devivências dentro das 

unidades educacionais do município, que representa um grande marco na educação infantil de  Campinas  e  mantém  aberto  ao  diálogo  em  um  processo  contínuo  deconstrução que permite  vislumbrar  

caminhos para a organização de novas práticas pedagógicas sendo constituído na relação que se dá no âmbito educativo com as crianças,suas famílias e  as equipes educacionais, no mundo  da  cultura, 

considerando todos os sujeitos socioculturais que produzem culturas. 

Assumiremos no CEI Bem Querer Senador João de Medeiros Calmon uma propostaonde a criança será a protagonista do processo educativo. Teremos a rotina como ferramentaessencial para que a criança 

se organize no tempo e no espaço do aprender. 

Conforme citam as Diretrizes Curriculares da Educação Básica para a Educação Infantil,um processo contínuo de reflexão e ação, “... afinal brincadeira é uma forma de linguagem elinguagem também pode 

ser uma forma de brincadeira”, o brincar será utilizado como condutor essencial e primordial para que o bebê e a criança pequena se constituam  como sujeito  da sua  identidade. Acreditamos na total 

importância do brincar para o desenvolvimento integral da criança nos aspectos físicos, social, cultural, afetivo emocional e cognitivo, fazendo-se do brincar um estímulo para uma aprendizagem prazerosa. 

 
De igual forma, a equipe educativa terá um papel de escuta sensibilizada com um olharpara não só aquilo que é verbalmente expressado, mas sim observando-se os diferentes tipos de linguagens do bebê e 

da criança pequena que se dará através dos momentos de interação. 

Dessa maneira a criança e a Educação Infantil, na unidade educacional, estarão 

 

(...) respeitar a especificidade do seu momento de vida infantil significa preservar seu modo poético de abarcar 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 omundo, maravilhando-se ou horrorizando-se criando e 

inventando significados que ultrapassam o sentido único, no desafio de conhecer a siprópria, no ato de imaginar, interpretar e constituir realidades. O modo poético é como 

 ALVES DE 

SOUZA 

DE 

COZINHA 

17h00 
 

Almoço 

11h30 Às 
12h42 

 INCOMPLETO 

 

NOME 
 

FUNÇÃO 
 

HORÁRIO 
 

DATA DE 
ADMISSÃO 

FORMAÇÃO/ 

HABILITAÇÃO 

 
 
 
 
 

 

 

ANA CLARA 

SATURNINO 

 

AUX. ADM 
 

07h00 às 

17h00 

Almoço 

11h30 às 

12h30 

 

01/02/2021 
 

ENSINO MÉDIO 

 

ADRIANA 
GARCIA DE 

MORAES 

MACHADO 

 

ASSISTENTE 
ADM 

 

08h00- 

17h00 
 

Almoço 

12h-13h 

 

01/02/2021 
 

SUPERIOR/ADMINISTRAÇÃO 

 

MARCELA 
MATTIOLI 

DE SOUZA 

ZACARIAS 

 

ASSISTENTE 
ADM 

 

07h00- 

16h00 

Almoço 

12h-13h 

 

01/02/2021 
 

ENSINO MÉDIO 

 

NOME 
 

FUNÇÃO 
 

HORÁRIO 
 

DATA DE 

ADMISSÃO 

FORMAÇÃO/ 

HABILITAÇÃO 

 

 

EVANDRO 

IAGO OTERO 
DA SILVA 

 

ZELADOR 
 

07h00 às 

17h00 
 

Almoço 

11h00 às 

12h12 

 

01/02/2021 
 

ENSINO 

MÉDIO 

DANILO APARECIDO 

MENEZES 

ZELADOR  
08h00 às 

18h00 
 

Almoço 

12h12 às 

13h24 

01/02/2021 ENSINO 
MÉDIO 
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a criança expressa seu jeito simultaneamente particular e universal de ser e estar no mundo, seu jeito de falar do mundo como umamaneira de falar de si. (RICHTER, 2004, 

p. 32) 

 

 

OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL 
 

Educação Infantil é a fase que envolve crianças de 0 a 5 anos e 11 meses, considerada a primeira etapa da Educação Básica. Seu objetivo é o desenvolvimento integral das crianças, ou seja, não apenas o 

cognitivo, mas também o físico e o socioemocional. 

A primeira infância é um período crucial na vida das crianças, é nesta fase que elas adquirem capacidades fundamentais para o desenvolvimento de habilidades que irão impactar na sua vida adulta, por isso, 

cuidar da Educação Infantil é cuidar do futuro das nossas crianças. 

Os objetivos gerais para a Educação Infantil, segundo o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, são: 
 

Desenvolver uma imagem positiva de si, atuando de forma cada vez mais independente, com confiança em suas capacidades e percepção de suas limitações. 

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

Estabelecer vínculos afetivos e de troca com adultos e crianças, fortalecendo sua autoestima e ampliando gradativamente suas possibilidades de comunicação e interação social. 

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

ajuda e colaboração. 

Observar e explorar o ambiente com atitude de curiosidade, percebendo-se cada vez mais como integrante, dependente e agente transformador do meio ambiente e valorizando atitudes que contribuam 

para sua conservação. 

Brincar expressando emoções, sentimentos, pensamentos, desejos e necessidades. 

Utilizar as diferentes linguagens (corporal, musical, plástica, oral e escrita) ajustadas às diferentes intenções e situações de comunicação, de forma a compreender e ser compreendido, expressar suas 

ideias, sentimentos, necessidades e desejos e avançar no seu processo de construção de significados, enriquecendo cada vez mais sua capacidade expressiva. 

Conhecer algumas manifestações culturais, demonstrando atitudes de interesse, respeito e participação frente a elas e valorizando a diversidade. 

 

A educação inclusiva aparece para acabar com a separação existente entre a escolaregular e a educação especial. Ela é a educação especial dentro da escola regular  com  oobjetivo  de  permitir  a 

convivência e a integração social dos alunos com deficiência ou não, favorecendo a diversidade. 

A inclusão se faz amparada pela Lei de Diretrizes e Bases (LDB) e pela Política Nacionadl e Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva que inclui todas as crianças, alémdos que apresentam 

deficiências, na garantia de sua efetivação pelo compromisso entre equipe educativa e famílias. 

O respeito às diversidades culturais, sociais, étnicas, religiosas, de gênero, é  condições imprescindível para a formação ética e para compreendemos o mundo e a nós mesmos. 

 

 
As ações e práticas educativas devem considerar a cultura no reconhecimento, na valorização, no respeito e na interação das c rianças com as histórias e as culturas africanas, afro-brasileiras, indígenas, bem 

como o combate ao racismo e a qualquer forma de discriminação, tornando-se mediadora nos processos constitutivos de construção da identidade de cada criança, contemplando as especificidades desses  

processos nas diferentes idades e em relação à diversidade cultural e étnico-racial dos bebês e das crianças pequenas atendidas pela unidade educacional. 

A educação inclusiva inicia-se na educação infantil, onde se desenvolvem as basesnecessárias para a construção do conhecimento e do desenvolvimento integral do bebê e dacriança pequena. Nessa 

etapa, a rotina da criança na unidade favorece as relações interpessoais, o respeito e a valorização, tendo como ferramenta para atingir tal objetivo, obrincar. 

O direito de participação das crianças no CEI Bem Querer Senador João de MedeirosCalmon será acolhido, garantindo que os espaços da unidade sejam estruturados de modo a permitir sua condição de 

sujeitos ativos e ampliar suas possibilidades de ação nas brincadeiras e nas interações com outras crianças e isso inclui garantir no cotidiano da escola a acessibilidade dos espaços, materiais, objetos, jogos, 

brinquedos e formas de comunicação, onde todas as crianças, com ou sem deficiência, terão direito à participação emtodas as atividades da unidade e à aprendizagem, com igualdade de oportunidades para o 

total desenvolvimento de suas habilidades. 

De acordo com as Diretrizes Curriculares Municipais (2013), a premissa a ser seguida será o respeito e o reconhecimento pelo diferente, sem impedir, restringir, diminuir ou desqualificar o exercício dos 

direitos, em que ações e posturas inclusivas inviabilizem práticas educativas de convivência com a diversidade e com as diferenças culturais. 

As condições para que ocorra uma educação inclusiva, levando em conta as diferenças e a pluralidade, no município de Campinas, serão embasadas no Decreto  nº 7.611/2011, que ao dispor sobre  a educação 

especial e o atendimento educacional especializado, 

Art. 2º A educação especial deve garantir os serviços de apoio especializado voltado a eliminar as barreiras que possam obstruir o processo de escolarização de 

estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. 

§ 2º O atendimento educacional especializado deve integrar a proposta pedagógica da escola, envolver a participação da família para garantir pleno  acesso  e 

participação dos estudantes, atender às necessidades específicas das pessoas público-alvo da educação especial, e  ser  realizado em articulação  com  as  demais 

políticas públicas. 

 
A Educação Especial no CEI se ocupará do atendimento e da educação de criançascom ou sem deficiência, d e a c o r d o c o m a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação 

Inclusiva. É evidente que os fundamentos da inclusão escolar estarão apoiados na ideia de uma educação de qualidade para todos aos que nelaestão inseridos, com respeito à diversidade e a singularidade 

das crianças e ampara no que preconiza a Lei de Diretrizes e Bases da Educação - Lei 9394/1996: 

 
Art. 59. Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidadesou superdotação: (Redação dada 

pela Lei nº 12.796, de 2013) 

I - Currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos, para atender às suas necessidades; 

II - Terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido para a conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas deficiências, e 

aceleração para concluir em menor tempo o programa escolar para os superdotados; 

III - professores com especialização adequada em nível médio ou superior, para atendimento especializado, bem como professores doensino regular capacitados para 

a integração desses educandos nas classes comuns; 

IV - Educação especial para o trabalho, visando a sua efetiva integração na vida em sociedade, inclusive condições adequadas paraos que não revelarem capacidade 

de inserção no trabalho competitivo, mediante articulação com os órgãos oficiais afins, bem como para 

aqueles que apresentam uma habilidade superior nas áreas artística, intelectual ou psicomotora; 

V -    Acesso   igualitário    aos    benefícios   dos   programas   sociais suplementares disponíveis para o respectivo nível do ensino regular. 

 

Os alunos atendidos pelo CEI serão acompanhados pelo professor de educação especial e um cuidador, em casos específicos, no agrupamento ao qual pertencem para nãoserem marcados como 

diferentes, podendo gerar rótulos ou discriminação, orientando todos os envolvidos com a criança pequena em questão, visando os princípios da inclusão. 

O CEI Bem Querer Senador João de Medeiros Calmon assumirá o papel de propiciarações que favoreçam interações sociais, definidos  em  seu  projeto  pedagógico  de  práticas heterogêneas  e 

inclusivas, por meio de atividades lúdicas com os bebês e crianças pequenas, com finalidade de alcançar o planejamento que se torna imprevisível e desafiador, fazendocom que a equipe de educadores 

se adeque a novas hipóteses de conhecimento, criando contextos e situações. 

A Educação Inclusiva n a unidade partirá do pressuposto que todos as crianças tem capacidade e potencial para ter, ser e  aprender,  proporcionando  sempre  apoio,  recursos  e estratégias 

diferenciadas para sua dificuldade, seja ela transitória ou permanente. Terá como foco valorizar as diferenças e o  respeito, a solidariedade e a ação colaborativa, a autonomia  e independência  e  os 

diversos tipos de linguagem como a verbal ou não verbal, possibilitando ações pedagógicas e trabalhando junto com o professor  de  educação  especial e  a  equipe  de  profissionais  da  educação 

responsáveis na elaboração de metodologias e estratégias específicas que atenderá a demanda da unidade educacional. 

Acreditando que a escola é um ambiente de formação, com diversidades, rico em oportunidades e experiências, que propicia estímulos sensoriais, afetivos, intelectuais e sociais constantes, 

ampliando a possibilidade de desenvolvimento das potencialidades e capacidades dos bebês e das crianças pequenas, O CEI se compromete em promover atividades diárias nas quais as crianças possam 

cultivar o respeito, a cidadania, o cuidar de si e do outro, o companheirismo e demais valores necessários para a uma formação visando orespeito à diversidade. 

Para que essas atividades atinjam os objetivos propostos se faz necessário que todos osprofissionais da unidade educativa e famílias abarquem a perspectiva da Educação Inclusiva através do 

planejamento de atividades e processos significativos que promovam a integração, respeitando o ritmo e as peculiaridades de cada criança. As famílias serão atendidas desde o momento da matrícula, 

onde será feito um acolhimento para obter informações da criança, conhecendo seu ritmo e peculiaridades para que possa ser pensado e elaborado um planejamento inclusivo da criança desde seu início 
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na unidade educacional. 

Mensalmente o professor de Educação Especial participará das reuniões de formação da SME e multiplicará as informações nas reuniões  de  formação  entre  pares  na  unidade.  Oprofessor  de 

educação especial acompanhará o planejamento, com as possibilidades e desafios que as atividades planejadas apresentam para os  alunos  público-alvo  da  educaçãoespecial,  bem  como  atuará  em 

conjunto nos momentos em que outras formas de interação forem propostas como conversas, contação de histórias,  vídeos,  entre  outros  e  apontar,  sugerirrecursos  e  adaptar  materiais  quando 

necessários ao processo educativo realizado na escola, utilizando recursos específicos. Além de acompanhar a criança em sala de referência e demaisespaços educacionais, em conjunto com a professora 

de referência e cuidador de acordo com as necessidades identificadas pela equipe escolar. 

Desenvolveremos um projeto colaborativo entre profissionais da escola e familiaresatravés de um conjunto de atitudes pensadas para fortalecer tal parceria, como: viabilizar acomunicação com os 

profissionais da unidade e equipe gestora, a escola estar aberta as expectativas da família; incentivar o respeito aos profissionais e a confiança no trabalho desenvolvido pela unidade; visitar a escola; 

participar das atividades valorizando as produções feitas pela criança com deficiência. 

Os pais, por todas essas razões, são coparticipes na implementação e no sucesso doprojeto inclusivo da unidade. 

 
 
 

Objetivos da Educação Infantil e da Educação Especial na perspectiva da Educação inclusiva 

 
 

“A educação direito de todos e dever do Estado e da família,será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade,visando pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para oexercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho.” 

 
 

 
 

A Educação Inclusiva constitui em um paradigma educacional fundamental e desuma importância na concepção de direitos humanos que somam as igualdades e diferençascomo valores 

indissociáveis e que avança em relação à ideia de equidade formal ao contextualizar as circunstâncias históricas da produção de exclusão dentro e fora do âmbitoescolar. O movimento Mundial pela 

educação inclusiva é uma ação política, cultural, social, 

e pedagógica em defesa de direitos de todos os alunos de estarem juntos, aprendendo e participando sem nenhum tipo de discriminação. (MEC, 2003). 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei 9394/96, artigo 29, estabelece 

que: 

A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) anos,em seus aspectos físico, 

psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. (Redação dadapela Lei nº 12.796, de 2013) 

 
 
 

As Diretrizes Municipais vão além da construção de um entendimento de infância alicerçado nas práticas pedagógicas cotidianas e construções coletivas, o que, sem qualquer dúvida, é um avanço 

imensurável para a Educação Infantil em nosso Município. 

O CEI Bem Querer Senador João de Medeiros Calmon compreende a criança comocentro do processo educativo, sujeito histórico e de direitos, que nas interações, relações epráticas cotidianas que 

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

Nossa proposta pedagógica, em consonância comos princípios curriculares da RMEC , terá como objetivosgarantir à criança: 

 
 

 
a) o acesso a processos de elaboração, apropriação, renovação e articulaçãode conhecimentos e aprendizagens por meio da experienciação de diferenteslinguagens e de novas 

tecnologias; 

b) o direito à proteção, à saúde, à liberdade, à confiança, ao respeito, à dignidade, à brincadeira, à convivência e à interação com outras crianças e adultos; 

c) as condições e os recursos para que usufruam seus direitos civis, humanos e sociais; 

d) a igualdade de oportunidades educacionais, independente da condição física, psicológica eda classe social, no que se refere ao acesso a bens culturais e às possibilidades de vivência 

da infância; 

e) a construção de novas formas de sociabilidade e de subjetividade comprometidas com aludicidade, a sustentabilidade do planeta e relações etárias, socioeconômica, étnico-racial, de 

gênero, regional, linguística e religiosa mais democráticas; 

f) a educação em sua integralidade, entendendo o brincar e o educar comoalgo indissociável ao processo educativo; 

g) a indivisibilidade das dimensões expressivo/motora, afetiva, cognitiva, linguística, ética, estética e sociocultural; 

h) o reconhecimento das especificidades etárias, das singularidades individuais e coletivas, promovendo interações entre elas ou de diferentes idades; 

i) os deslocamentos e os movimentos amplos nos espaços internos e externos às salas de referência das turmas e à unidade educacional; 

j) a acessibilidade aos espaços da unidade educacional, materiais, objetos, brinquedos e instruções para todos; 

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

l) o reconhecimento, a valorização, o respeito e a interação com as culturas africanas e afrobrasileiras, bem como o combate ao racismo e à discriminação; 

m) a dignidade como pessoa humana e a proteção contra qualquer forma de violência física ousimbólica e negligência no interior da unidade educacional ou praticadas pela família, 

prevendo os encaminhamentos de violações para as instâncias competentes; 

n) a participação, o diálogo e a  escuta cotidiana das famílias, bem como o respeito e a valorização de suas formas de organização e a corresponsabilidade na educação das crianças; 

o) o estabelecimento de uma relação efetiva com a comunidade local e a consideração dosseus saberes. 

 
 

Para a efetividade da garantia desses objetivos, a unidade educacional se pautará naconcepção de organização multietária, embasada na concepção de Infância, Educação Infantil e Educação Especial na 

Perspectiva da Educação Inclusiva valorizando a diversidade e nas Diretrizes Nacionais e Municipais que regem nossa proposta de trabalho. 

De acordo com o MEC, podemos definir adaptaçõescurriculares como: estratégias, critérios de atuações docentes, admitindo: Decisões e planejamentos que oportunizam adequarações educativas de maneira 

peculiar na aprendizagem dos alunos considerando que o processo de ensino aprendizagem pressupõe atender a diversificação de necessidades dosalunos na escola (MEC 2003). 

 

Nesta perspectiva a organização multietária do CEI Bem Querer Senador João de Medeiros Calmon vislumbrará o bebê, a criança pequena e o público alvo da educação especial em suas relações sociais e as 

mais diversas formas de interação, como elementos que constituem o cotidiano da Educação Infantil, garantindo incessantes formas de possibilidades e descobertas, ampliando as oportunidades de realização 

de aprendizagens significativas, tendo em vista que cada uma delas apresenta condições particulares de experimentar e aprender. 

 
As ações educacionais promoverão experiências que envolvam 

 

I - relações sociais e culturais da criança com a vida e com o mundo, que incluemdiferentes gêneros textuais e formas de expressão – corporal, gestual, verbal, plástica, dramática e musical; 

II - vivências narrativas de apreciação e interação, individual e coletivamente, com alinguagem oral e escrita, em meio a diferentes suportes e gêneros textuais orais e escritos, nocontexto 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, doseducadores e da 

comunidade; 

IV - relações com variadas formas de expressões artísticas: música, artes plásticas egráficas, 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, nocuidado 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 ooutro 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. 
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2.7 - Matriz curricular 
 

Prefeitura Municipal de Campinas 

Secretaria Municipal de Educação 
DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO 

MATRIZ CURRICULAR INFANTIL 

E0865 - CEI BEM QUERER SEN JOÃO DE MEDEIROS CALMON Semanas: 40 semanas 

 
L
E
I 
9
3
9
4
/
9
6
, 

a
rt

ig
o
 3

1
 P

o
rt

a
ri

a
 S

M
E
 6

9
/
2
0
1
8
 

D
ir

e
tr

iz
e
s 

C
u
rr

ic
u
la

re
s 

d
a
 E

d
u
c
a
ç
ã
o
 B

á
si

c
a
 

p
a
ra

 a
 E

d
u
c
a
ç
ã
o
 I
n
fa

n
ti

l:
 u

m
 p

ro
c
e
ss

o
 

c
o
n

tí
n
u
o

 d
e

 r
e

fl
e
x
ã
o

 e
 a

ç
ã
o

 (
S
M

E
/C

a
m

p
in

a
s
) 

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 

 
 

 
2.8 - Proposta Curricular 

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

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

 

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

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

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

a socialização das crianças por meio de sua participação e inserção nas mais diversificadas práticas sociais, sem discriminação de espécie 
alguma; 
o atendimento aos cuidados essenciais associados à sobrevivência e ao desenvolvimento de sua identidade. 

 
 

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

 
“Por que motivo as crianças, de um modo geral, são poetas e, com o tempo, deixam de sê-lo? Será poesia um estado de infância relacionado com 

a necessidade do jogo, a urgência do conhecimento livresco, a despreocupação com os mandamentos práticos do viver — estado de pureza da 

mente?" Carlos Drummond de Andrade 

 
E somam-se a estes, os princípios norteadores da proposta pedagógica da instituições de Educação Infantil, de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (BRASIL, 2009) 

 

Princípios Norteadores: 
 

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

Princípios Políticos dos Direitos e Deveres de Cidadania, do Exercício da Criticidade e do Respeito à Ordem Democrática; 
 

Princípios Estéticos da Sensibilidade, da Criatividade, da Ludicidade, da Qualidade e da Diversidade de Manifestações Artísticas e Culturais; 

 
 

Conceito de Educação 

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

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

Desde o nascimento a criança recebe a influência externa. Ela é um ser histórico e social que faz parte de uma família, pertence a uma sociedade 

e está inserida em uma determinada cultura. Há uma forte relação com o meio social, ela tanto recebe influência como influencia o mesmo. 
Importante é entender que a criança sente e pensa o mundo de maneira única, própria dela. Esforça-se para compreender esse mundo através 
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das interações que estabelecem com o meio e com as pessoas com quem convivem. 

A criança na atualidade traz consigo a imagem de um mundo que ultrapassa muito os limites da família e da comunidade onde está inserida. São 

mensagens lúdicas, informativas, publicitárias, etc., transmitidas pelos meios de comunicação. 

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

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

habilidades são adquiridas. 

O Conceito de Educação deve ser visto como um processo de aprendizagem ao longo de toda uma existência, onde cada indivíduo tenha a 
capacidade de conduzir sua própria vida em um mundo onde a rapidez das mudanças é um fato, onde a globalização não tem volta, onde a 

competitividade ocupa um lugar considerável exigindo assim uma disposição para aprender e reaprender continuamente. Toda educação visa 
levar o indivíduo ao progresso, ao acesso a conhecimentos variados, ao pleno desenvolvimento de suas capacidades inatas e adquiridas de forma 

constante e dialética. 

 
Os professores têm um papel determinante na formação de atitudes positivas e negativas. Devem ensinar as crianças tendo como base os pilares 

da educação, ou seja, aprender a ser (competência pessoal), aprender a conviver (competência social), aprender a fazer (competência 

produtiva)  e aprender a aprender (competência cognitiva). 

A expansão da Educação Infantil (0 a 5 anos) no Brasil e no mundo, mostra uma sociedade mais consciente da importância da primeira infância. 

De acordo com o referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, o educar e o cuidar não podem e não devem estar desvinculados. 

Acrescenta-se ainda o brincar, pois, educar, cuidar e brincar são funções fundamentais e indispensáveis para o desenvolvimento agradável e 
saudável da criança. 

A ação educativa tem ainda, que estar comprometida com a cidadania e com a formação e manutenção de uma sociedade democrática. Devem 

ser inseridas as questões culturais e regionais e ainda, o conhecimento familiar. 
A tarefa educacional pressupõe em princípio, amor, desprendimento, doçura, firmeza, paciência e decisão. 

Enfim, educação é um apontar de possibilidades, de distinções, de relações e de humanidade. É abrir, é levantar, é questionar, é duvidar e 

ensinar a duvidar, é ensinar a ser curioso, é saber ajudar. 

Educar é cuidar, é ajudar, é ser cúmplice do aprender e de escolher entres infinitas possibilidades oferecidas. É um gesto, um olhar, uma palavra 
a qualquer momento e em qualquer momento. 

 
 
 

2.9 - Calendário Escolar 
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Feriado 
Dia Não 
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Dia Não Letivo com 
Atividade 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Legendas 

 

 

 

 

2.10 - Programas e Projetos 
 

(...) respeitar a especificidade do seu momento de vida infantil significa preservar seu modo poético de abarcar 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, maravilhando-se ou horrorizando-se criando e 

inventando significados que ultrapassam o sentido único, no desafio de conhecer a si própria, 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 do mundo como uma maneira de falar de si. (RICHTER, 2004, p. 

32) 

 
 

Visando uma proposta voltada à aprendizagem e desenvolvimento dos bebês e crianças pequenas, que parte das singularidades e tem a criança como protagonista do seu 

conhecimento, organizamos o trabalho pedagógico permeado por um Projeto Pedagógico anual e também por projetos comuns a todas os agrupamentos, respeitando as especificidad 

das turmas. Esta proposta envolverá todos os agrupamentos respeitando o desenvolvimento natural de cada. 

 
PROJETOS 2021 

Neste ano de 2021 o CEI Senador João de Medeiros Calmon trabalhará com o tema norteador “O Mundo em Minha Volta e sua Diversidade Cultural Brasileira”, onde cada sala 

desenvolverá os projetos partindo dos interesses e curiosidades das crianças, tornando a criança como protagonista do seu próprio fazer e aprendizado, respeitando sua singularidade 

autoria e processo criador, que interage e ressignifica os sentidos e suas ações. Nestes projetos contemplaremos a diversidade brasileira no que se diz relacionado à culturas, regiões 

alimentos, musicalidade, natureza dentre tantos. 

Também trabalharemos os projetos coletivos: 

 

 
Projeto “Me Conta uma História” 

 
Justificativa 

 

Para Vygostski, a principal função da linguagem se constitui no intercambio social, pois a linguagem é o sistema simbólico básico dos grupos sociais. (CARDOSO, Bruno Puglisi de Assumpção. Práticas de linguagem oral e 

 
escrita na Educação Infantil, p.11). 
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A leitura na educação infantil tem um valor muito significativo para o desenvolvimento da fala e incentivar na formação do hábito de leitura pois em se tratando de educação infantil, 

é nesta fase que todos os hábitos se formam. Além disto, trata-se de uma proposta que leva a criança a desenvolver a imaginação, sentimentos e emoções de forma significativa. 

 
Deste modo, em relação ao atendimento pedagógico neste período de pandemia, vemos na parceria família e escola uma grande fer ramenta para o desenvolvimento do projeto, 

visto que, os pais passaram a ler mais com seus filhos, em parceira com a professora. 

 
Os momentos de leitura trabalham temas que permeiam a infância, como: solidariedade, bondade, curiosidade, dor, perda, vitórias, medos, tristeza, carinho e sentimentos de 

bondade, além de abordarem uma imensidão de outros assuntos. 

 
Dito isto, nasceu este projeto com o intuito de fomentar o hábito da leitura no contexto familiar e no contexto escolar, quando este for possível. 

 
 

Objetivo Geral 

 
Este projeto tem como objetivo desenvolver atividades que possibilitem momentos de interação entre as crianças e suas famílias e entre as crianças e a escola, de forma a estimular 

a inserção das crianças e suas famílias no universo da leitura. 

 
Objetivos específicos 

 
Estimular a imaginação, percepção visual e auditiva, estimular a oralidade, a criatividade, desenvolver a capacidade de contar, recontar e cria histórias. Oportunizando as crianças a 

relação com o lúdico, aprendendo assim de uma forma prazerosa e divertida em um mundo de fantasias, sonhos e imaginação. 

 
Metodologia 

 
Para a efetivação das atividades a distância, procuraremos junto as famílias propor estratégias que compreendam a necessidade das famílias, deste modo, pensamos em organizar 

vídeos gravados pela equipe com contação de histórias adequadas para cada faixa etária, compartilhamento de vídeos interativos com diversificadas maneiras de se contar histórias 

de modo a convidar as famílias que não tem livros em casa, que criem suas próprias histórias usando como recurso itens que elas usam no dia a dia de suas casas. 

 
Já no ambiente escolar organizar propostas que abranjam estes momentos de leitura seguindo as recomendações, oportunizando ao grupo momentos de roda de história, leitura de 

recortes de jornais, leituras de receitas e etc, de forma que as crianças tenham contato com diferentes gêneros textuais. 

 
Recursos 

 
Livros, Cds, papel sulfite, cartolina, caderno de desenho, canetinha, giz de cera, cola, tesoura, fantoches, aparelho de som, microfones, massa de modelar, papel craft, cola colorida, 

lápis de cor, DVD, caixa de papelão, colher, balde, panela, garrafa pet, pote de margarina, isopor, vassoura, rodo, espuma, sino e tampa de panela. 

 
Avaliação 

 
A avaliação será processual e contínua, por meio da observação e escuta da criança durante as atividades propostas e da interação da família e da criança nos grupos de Whatsapp. 

 

 
Projeto “Caras e Cores” 

 
Justificativa 

 

Ou seja, identificar-se é conviver interagir e também pode ser separar-se do outro, diferenciar-se, constituir-se em suas singularidades. (BENTO, 2011, p. 107) 

 

 

Este projeto foi pensado, com o intuito de se trabalhar a diversidade dentro do contexto escolar e na comunidade escolar como um todo. Onde buscaremos a valorização do EU no 

OUTRO, aceitando seus traços, seus jeitos, sua cultura, sua cor... sua identidade. Sendo assim, queremos fomentar a valorização do diferente, uma vez que, o SER diferente não é um 

problema, e sim, uma qualidade, há beleza em todas as cores, em todos os traços e em todas as culturas. 

 
Para garantir um resultado significativo, a de se pensar e considerar todo o contexto ao qual esta criança está inserida, de modo a valorizar o que ela trás consigo de bagagem 

dessas relações. Em nossa unidade temos famílias da região nordeste de nosso pais, outras que vieram de outros países e valorizar essa troca é muito importante, pois damos ênfase 

na valorização do SER-Humano. 

 
Após estudos e levantamentos de dados, vimos o importante trabalho da profissional Angélica Dass em seu projeto Hamanae, que documenta as verdadeiras cores da humanidade, 

na perspectiva de que a gramatura de cor da pele humana vai além do preto e branco, destacando e valorizando as diferenças e a beleza contida nesta diversidade. 

 
Pensando na perspectiva de trabalho remoto, iremos estruturar ações em que as famílias possam compartilhar itens de sua cultura, de modo que todos possam falar um pouco sobre 

esta temática, valorizando as trocas ricas e potentes entre toda a comunidade escola. 

 
Objetivo Geral 

 
Este projeto tem como objetivo desenvolver atividades que possibilitem o contato com diferentes culturas de modo a estimular o respeito ao diferente a valorização do mesmo, de 

modo a incluir todas as crianças da escola e suas famílias com respeito e dignidade. 

 
Objetivos específicos 

 
Estimula a linguagem e proporcionar a descoberta de palavras diferentes originadas de outras culturas. 

Promover um ambiente de respeito as diferenças. 

Desenvolver atividades a respeito das leis 11.645/2008 e 10.639/2003 que estabelecem diretrizes e bases para a inclusão no currículo oficial da rede de ensino  da 

obrigatoriedade das temáticas sobre a História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena. 
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Trabalhar na criança a construção de sua auto-estima, valorizando seus traços e sua cultura de modo que a mesma possa fazer considerações positivas de si no relacionamento social 

com seus semelhantes e na sociedade como um todo. 

 
 

 
Metodologia 

 
Para a efetivação das atividades à distância, procuraremos junto as famílias propor estratégias que compreendam a cultura de cada família e a valorização da mesma. 

Propor leitura de livros que abordem a questão racial e cultural. 

Trabalhar a aquisição de palavras oriundas da cultura indígena, africana, haitiana e marroquina, estes dois últimos trabalharemos em vista de termos em nossa unidade famílias 

advindas desses países. 

 
 

 
Recursos 

 
Livros, Cds, papel sulfite,vídeos, cartolina, caderno de desenho, canetinha, giz de cera, cola, tesoura, fantoches, aparelho de som, microfones, massa de modelar, papel craft, cola 

colorida, lápis de cor, DVD, caixa de papelão, colher, balde, panela, garrafa pet, pote de margarina, isopor, vassoura, rodo, espuma, sino e tampa de panela. 

 
Avaliação 

 
A avaliação será processual e contínua, por meio da observação e escuta da criança durante as atividades propostas, buscando analisar o comportamento das crianças frente às 

questões colocadas em sala e também relacionadas ao convívio escolar. 

 
 

 
Bibliografia 

 
Projeto Pedagógico na Educação Infantil, Maria Carmem Silveira Barbosa e Maria da Graça Souza Horn (2013). 

https://angelicadass.com/pt/foto/humanae 

 
Artigo: Friedrich Froebel O criador dos jardins-de-infância. 

 
Diretrizes Curriculares da Educação BÁSICA PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL: Um Processo Contínuo de Reflexão e Ação. 2013 

A Base Nacional Comum Curricular 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

 
Lei 10.639 

 
Lei 11.645 

 
 

Projeto “Musica para os meus ouvidos” 

 
Justificativa 

 
As unidades de educação devem ser sensíveis às oportunidades diárias de se trabalhar com o lúdico e com a criatividade, de forma a cooperar com uma aprendizagem significativa. A 

música consegue promover e favorecer interações que facilitam o trabalho com o movimento, criatividade e ludicidade, pois ela traz de forma prazerosa o conhecimento de diversas 

habilidades, como por exemplo: o movimento, a coordenação motora fina e grossa, a fantasia, o brincar, o conhecimento de diferentes sons e trabalho com palavras diversificadas. 

 
A Base Nacional Comum Curricular - BNCC (BRASIL, 2018), prevê o a abordagem de atividades com diferentes movimentos, rimas e sons desde os primórdios da vida da criança: 

 

Bebês (0 a 1 ano e 6 meses): 

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

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

 
Crianças bem pequenas (1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses): 

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

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

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. 

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

 
Crianças pequenas (4 anos a 5 anos e 11 meses ): 

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

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

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

 
Objetivo Geral 
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Este projeto tem como objetivo desenvolver atividades que possibilitem o contato com diferentes gêneros musicais, brincadeiras ritmadas, jogos, exploração de instrumentos 

musicais. 

 
Objetivos específicos 

 
Estimular a linguagem 

 
Estimular a coordenação motora 

Trabalhar o corpo e movimento 

Despertar o interesse por instrumentos musicais 

Vivenciar os movimentos corporais através da música 

Linguagem oral e vocabulário 

Desenvolver a percepção auditiva 

 
Descobrir, experimentar, reconhecer e inventar sons com o corpo 

 
 
 

Metodologia 

 
Para a efetivação das atividades à distância, procuraremos junto as famílias propor estratégias que proporcione o contato com diferentes gêneros musicais, propor junto as famílias 

uma parceria no sentido da construção de alguns instrumentos musicais feitos a partir de sucatas. 

 
Em nossa unidade, iremos organizar a oferta de instrumentos musicais da bandinha, interações em grupo com brincadeiras musicadas, jogos com rimas e iremos construir uma 

parede musical utilizando utensílios domésticos acompanhados de outros objetos que produzam sons. 

 
Recursos 

 
Livros, Cds, papel sulfite,vídeos, cartolina, caderno de desenho, canetinha, giz de cera, cola, tesoura, fantoches, aparelho de som, microfones, massa de modelar, papel craft, cola 

colorida, lápis de cor, DVD, caixa de papelão, colher, balde, panela, garrafa pet, pote de margarina, isopor, vassoura, rodo, espuma, sino e tampa de panela. 

 
Avaliação 

 
A avaliação será processual e contínua, por meio da observação e escuta da criança durante as atividades propostas, buscando analisar o comportamento das crianças frente às 

questões colocadas em sala e também relacionadas ao convívio escolar. 

 
 

 
PROJETO PARABÉNS PRA VOCÊ 

 
 

A identidade remete à ideia de distinção: é uma marca de diferença entre as pessoas, a começar pelo nome, seguido de todas as características físicas, de modos de agir, de pensa 

da história pessoal. O desenvolvimento da identidade e a construção da autonomia estão intimamente relacionados aos processos de socialização. Podemos pensar que é o que aconte 

ao ter um dia especial, um dia de alegria. A comemoração do aniversário pode enfatizar essa diferença entre as pessoas e destacar a sua unicidade. 

Nos mais variados momentos da Rotina da creche as crianças interagem e constroem seus vínculos afetivos. Como ampliação do repertório de experiências, as celebrações deve 

fazem parte das intenções pedagógicas da equipe da creche. Essas ações contribuem para que o reconhecimento do outro e a constatação das diferenças entre as pessoas seja 

valorizadas e aproveitadas para o enriquecimento de si próprias. Favorecendo as crianças em um ambiente coletivo as interações e valorização da data de aniversario de cada criança 

cada mês. Possibilitando as vivências éticas entre as crianças. Seguiremos desta forma, no começo da última semana de cada mês, as crianças e suas professoras confeccionarão u 

cartão de convite de aniversário convidando todos os amigos da creche a participarem da festinha na sexta-feira, com o nome dos aniversariantes e seus respectivos agrupamentos. 

dia da comemoração, após o café da manhã, as crianças se reunirão no pátio e os aniversariantes serão chamados no palco e receberão uma identificação de aniversariantes especi 

como uma coroa ou outra a critério do coletivo docente. As crianças cantarão parabéns aos aniversariantes com um bolo fake coletivo e cada aniversariante terá seu bolinho individu 

(cupcake) para apagar a velinha. Será um dia de danças e brincadeiras para a diversão das crianças. 

PROJETO SEMANAL - “SEXTA EM CENA” 

Visando alcançar uma formação consciente, organizada e uma atitude reflexiva nas crianças atendidas pela unidade educacional, as professoras e orientação pedagógica desenvolver 

um projeto envolvendo os alunos nesta proposta de forma gradual. As apresentações se darão semanalmente às sextas -feiras e seus temas sempre adaptados as realidades 

dificuldades apresentadas em sala de aula pelas crianças e lincados ao desenvolvimento trimestral dos conteúdos do projeto anual, respeitando a faixa etária e o nível de entendimen 

das mesmas. 

 
ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO NOS AGRUPAMENTOS 

O ambiente educativo tem uma grande influência nos processos de aprendizagem. Quanto mais agradável for esse ambiente, maior será a probabilidade de se obter a qualidade 

educação, garantindo ainda a interação professor-aluno-conhecimento. 

A partir da compreensão e do reconhecimento que o aspecto físico do ambiente exerce forte impacto sobre as ações das crianças e consequentemente sobre sua aprendizage 

construiu-se uma proposta de organização do ambiente que atenda as crianças em sua plenitude, ou pelo menos, que favoreça um melhor desenvolvimento infantil. 

Considerando que o planejamento do espaço ou ambiente deve promover segurança, confiança e provocar as diversas formas de expressão: plástica, motora, musical, entre outr 

assim como possibilitar o trabalho com as diferentes linguagens, é fundamental que o espaço promova o desenvolvimento e a interação criança/criança; criança/adulto e criança/obje 
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assim como os contatos sociais, a privacidade para o crescimento e por fim a promoção da identidade pessoal. Enfim, os espaços precisam encontrar-se organizados para u 

pedagogia da educação infantil, onde as ações de cuidar e educar sejam indissociáveis, complementando as ações da família. Para garantir tudo isto, organização e rotina s 

necessários, entretanto é possível flexibilizar a organização dos diferentes espaços, criando diversos ambientes desafiadores e criativos para as crianças utilizarem com mediaç 

intervenção e participação do profissional da Educação Infantil. 

 
DESFRALDE PARA AGRUPAMENTO II 

 

A etapa de um Desfralde é muito importante no crescimento, quanto engatinhar, falar ou seja é um processo relativo simples, e com várias etapas. As crianças podem levar alguns di 

ou meses para aprender. 

Não temos uma data certa, porque geralmente as crianças começam o desfralde por volta dos 2 aninhos, o mais importante é observar o tempo certo da criança, o tempo necessá 

para que elas consigam dar adeus às fraldas com segurança. Este projeto visará: Ensinar cuidados que se deve ter nesse momento; Estimular a retirada da fralda; Trabalhar sempre e 

parceria com a escola e família, evitando processos violentos tornando assim um processo divertido e lúdico para a criança. É um projeto que necessitará de parceria com as famíli 

para seu êxito e para tal ,encaminharemos para a família o bilhete abaixo com dicas para as famílias: 

 

 
MANUAL DO DESFRALDE   

 
 

Apesar de reconhecer que os custos das fraldas podem muitas vezes perturbar alguns pais e que o “desconforto” causado pelo incômodo da criança quando suja ou molhad 

associado ao aroma peculiar e normalmente desagradável que exala dessas fraldas, nada justifica os riscos causados pela sua retirada precoce. 

 
É sempre importante, tanto nessa quanto em outras questões, respeitar o ritmo da criança. É necessário que a criança tenha as condições de entender o processo para que 

possa ser desfraldada sem que isso cause transtornos emocionais, psicológicos e até clínicos. 

 
Depois do período de adaptação, a equipe pedagógica avaliou cada criança e entendeu que seu(sua) filho(a) está na fase de passar da fralda ao vaso sanitário. Muitos pais n 

sabem como lidar com esse momento e perdem a paciência fácil. 

Pensando nisso estamos enviando este manual para que a família, em conjunto com a escola, possa passar por esse momento de uma forma prazerosa tanto para a crian 

quanto para os adultos. 

Pedimos que a família leia com atenção e siga os conselhos abaixo e estamos à disposição para qualquer dúvida que apareça ou ajuda que seja necessária. 

 
 

DICAS: 

1. O primeiro ponto que você deve ter em mente é começar tirando a fralda no período matutino (de manhã), que é quando a criança está tranquila, pois acabou de acordar. Assim q 

você der o primeiro banho da criança pela manhã, deixe-o sem fralda e coloque alguma peça de roupa leve, de preferência uma calcinha ou cuequinha que a criança goste muito. Fe 

isto, explique para a criança, carinhosamente, que é muito importante que ela a chame quando sentir vontade de fazer as suas necessidades (use uma linguagem simples, como xi 

cocô, pipi, etc.). 

No caso do vaso sanitário, uma dica útil para fazer a criança se acostumar e se preparar para o desfralde, é levando-a até o banheiro e mostrando como é que se faz (podendo s 

você ou qualquer outra pessoa da família que a criança confie). Depois dê a descarga, explicando para o seu filho o que acontece quando o xixi ou cocô vai embora. 

 
2. Mandar a criança para a escola sem fralda e com bastante troca de roupa e cueca ou calcinha a mais na mochila e uma fralda para a hora do soninho. 

3. Evitar a ingestão de líquidos antes da criança se deitar. Leve-a ao banheiro também antes de dormir e explique que sempre que ela sentir vontade de usar o banheirinho é para 

acordar sem nenhum problema. 

4. Cada vez que ela pedir para ir ao banheiro e não fizer suas necessidades na roupa, faça muita festa e lhe dê os parabéns estimulando de forma positiva que continue assim, ma 

normal que ela te avise só depois que fez na roupa. Caso isso aconteça de forma alguma brigue ou castigue a criança. Mesmo que ela faça na roupa converse com muita calma 

explique que precisa pedir antes de fazer na roupa. LEMBRE-SE, SEMPRE COM MUITO CARINHO! 

 

 
PROJETO: PROIN 

 
 

Em 2021, visando à aproximação da Guarda Municipal de Campinas com a comunidade do entorno da unidade escolar, será desenvolvido o PROIN- Projeto de Integração – que tem p 

objetivo contribuir para a construção de uma cultura de paz, mostrando a Guarda Municipal como amiga e protetora da sociedade. O PROIN estará desenvolvendo um projeto e 

parceria com diversas atividades com as crianças: teatro com fantoches palestra com as famílias das crianças e tantas outras atividades. 

 
 
 
 
 
 

 

2.11 - Composição dos Colegiados 

 

 
Quadro de formação do Conselho de Escola 
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Quadro da Comissão Própria de Avaliação 

 
 
 
 
 
 

2.12 - Normas que regulam a convivência escolar 

PROCEDIMENTOS GERAIS/2021 

 
 

Srs. Pais/Responsáveis, 

 
É com muita alegria que iniciamos o ano letivo de 2021 nesta unidade escolar e para que tenhamos um andamento proveitoso, informamos os procedimentos que deverão ser seguidos 

pela escola e família. 

 

 

 

1. ADAPTAÇÃO: A fase de acolhimento na Educação Infantil é diferente para cada faixa etária e requer atenção redobrada com 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. 

 
ATENÇÃO!!!! APÓS O HORÁRIO DE ATENDIMENTO DO AGIII NÃO É PERMITIDA A PERMANÊNCIA 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. 

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 diretora ou a coordenadora ou fazer pelo caderno de recados a qualquer momento que sentir 
necessidade. 

 
O portão será aberto as 7h e fechado as 7:30h. Após este horário só será permitida a entrada da criança com atestado médico. 

 

4. SAÍDA DOS ALUNOS DOS AGRUPAMENTOS I, II, III (PERIODO DA MANHÃ E TARDE): 

 
Para as crianças do agrupamento III do período da manhã a saída será das 10:50h 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 das 16:40h às 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 a partir das 16:40h até as 17:45h . 
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INFORMAMOS QUE ÀS 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. 

 
CASO A PESSOA NÃO TENHA A CARTEIRINHA E O RG DEVERÁ PRIMEIRO PASSAR NA SECRETARIA DA CRECHE. 

 
Contamos com a compreensão, colaboração e educação de todos, pois tal procedimento é visando a total segurança e integridade de nossas crianças e quando for necessário a liberação 

na secretaria da creche, pedimos a PACIÊNCIA de esperar o tempo necessário para a liberação com segurança. 

 

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 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 deverá 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: Deverão permanecer diariamente na mochila da criança 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 – 08h00 às 10h30 

 
· 3ª e 5ª feira - 13:30h às 16h 

 
A família poderá se comunicar com a escola através do telefone 3226-2660, Whatsapp 19 98105-7214 ou através do email: diretoriacalmon@anabrasil.org 

 

 
 

Equipe Gestora 

CEI BEM QUERER SEN. JOÃO DE MEDEIROS CALMON 

 
 

“Quando família e escola educam 

com os mesmos critérios, 

as diferenças entre os dois ambientes 

se reduzem e quem ganha é a criança.” 

Andrea Ramal 

 

Itens do Regimento Escolar 2021 
 

DA ORGANIZAÇÃO DA VIDA ESCOLAR 

CAPÍTULO I 

DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

 
Art. 72. O horário de funcionamento do CEI está organizado para a garantia: 

 
I – da carga horária mínima anual de oitocentas horas, distribuídas por um mínimo de duzentos dias de efetivo trabalho escolar; 

II – do atendimento das 7 h às 18 h para crianças dos agrupamentos I e II; e 

III – da permanência mínima diária de quatro horas para as crianças dos Agrupamentos III. 

 
Art. 73. O horário de funcionamento para atendimento das crianças está organizado em tempo parcial e/ou integral, de acordo com os períodos/turnos:  

I - Manhã das 7 h às 11 h; 

II - Tarde das 13 h às 17 h; 

III - Integral das 7 h às 18 h. 

mailto:diretoriacalmon@anabrasil.org
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Parágrafo único. Além da organização de que trata o caput poderá ocorrer outras formas de organização dos períodos e a reorganização dos períodos/turnos, durante o ano letivo, 

mediante a comprovada necessidade do atendimento da demanda e expressa autorização da Secretaria Municipal de Educação de Campinas. 

 
 
 

CAPÍTULO II 

CRITÉRIOS DE ENTURMAÇÃO 

Seção I 

 
Da nomenclatura e organização das turmas 

 
Art. 74 A organização das turmas e agrupamentos deverá ser de acordo com resolução específica da SME publicada anualmente no Diário Oficial Municipal, e obedecerá aos 

seguintes critérios: 

 
I- Agrupamento I, em período integral; 

 
II- Agrupamento II, em período integral, 

 
III- Agrupamento III, em período parcial. 

 
Art. 75. A enturmação das crianças deve considerar a efetiva presença de crianças com idades variadas, conforme a faixa etária que compõe cada agrupamento, promovendo a 

heterogeneidade de idades e características das crianças conforme indicado nos documentos curriculares. 

 
Parágrafo único. Outras formas de organização dos agrupamentos I, II e III poderão ser indicadas mediante demandas específicas, por ocasião do planejamento da demanda junto à 

Coordenadoria de Educação Básica da SME, sempre pautados no disposto em legislação vigente. 

 

Art. 76º A criança com seis anos completos até o dia trinta e um de março do ano corrente será demanda para o ingresso no primeiro ano do Ensino Fundamental. 

 
 

 
CAPÍTULO III 

 
DO MÓDULO DE PROFISSIONAIS 

 
Seção I 

 
Da Equipe Gestora 

 
Art. 77. O módulo da equipe Gestora é composto por um Diretor Educacional, um Vice-Diretor Educacional e um Orientador Pedagógico. 

Parágrafo único. A presença do Vice-Diretor Educacional no módulo está condicionada a critérios previstos em legislação vigente. 

Art. 78. O horário de trabalho diário dos profissionais que compõem a equipe Gestora, definido por legislação vigente, deve prever o revezamento entre seus membros de forma a 

possibilitar o acompanhamento de entrada e saída das crianças, visando à articulação da equipe e a qualidade do atendimento em todos os turnos. 

 

Seção II 

 
Da Equipe Docente 

 
Art. 79. O Módulo de Professores deve ser constituído de um Professor para cada turma de crianças. 

 
Art. 80. Cada Professor cumprirá a carga horária de quatro horas diárias de trabalho pedagógico com as crianças. 

 
Art. 81. O Módulo de Professor de Educação Especial deve ser constituído de um profissional para o atendimento a todas as turmas do CEI. 

Parágrafo único. A formação entre os pares da equipe docente deve ocorrer em duas horas semanais consecutivas. 

Seção III 

 
Da Equipe de Apoio direto às crianças 

 
Art. 82. O módulo de Monitores de Educação Infantil, definido conforme legislação vigente, é constituído de acordo com o número de crianças matriculadas na turma. 

Art. 83. O módulo de Cuidador é constituído por um profissional para cada criança público-alvo da educação especial, dependente do adulto. 

Art. 84. O horário de trabalho diário dos profissionais que compõem a equipe de apoio direto às crianças, definido por legislação vigente, deve assegurar o atendimento das crianças 

durante todo o período de funcionamento do CEI. 

 
Parágrafo único. A formação entre os pares da equipe de Monitores de Educação Infantil deve ocorrer em duas horas semanais consecutivas. 

 
 

 
Seção IV 

 
Da Equipe de Apoio 

 
Art. 85. O módulo da equipe de apoio, definido por legislação vigente, deve assegurar o atendimento da demanda de trabalho do CEI. 

 
 

 
CAPÍTULO IV 

 
DO CALENDÁRIO ESCOLAR 

 
Art. 86. O calendário escolar é organizado de acordo com resolução específica, homologado pelo Representante Regional da SME e deve garantir: 
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I - mínimo anual de 200 dias letivos; 

 
II - férias docentes na forma estabelecida na convenção coletiva de trabalho dos professores de Educação Básica e de sua representatividade sindical; 

III - recesso escolar na forma estabelecida na convenção coletiva de trabalho dos professores de Educação Básica e de sua representatividade sindical; 

IV - feriados; 

V - reuniões de Família e Educadores, RFE, com periodicidade de acordo com Resolução específica; 

 
VI - reuniões Pedagógicas coletivas para planejamento e avaliação do Projeto Pedagógico de acordo com Resolução específica; e 

VII - quatro reuniões ordinárias de Conselho de Escola. 

Parágrafo único. Nos períodos de férias e recessos dos docentes o CEI deve garantir o atendimento de crianças, nos agrupamentos I e II. 

 
 

 
CAPÍTULO V 

 
DO CADASTRO, DA MATRÍCULA E DA TRANSFERÊNCIA 

 
 

 
Seção I 

Do Cadastro 

Art. 87. Os cadastros serão realizados no Sistema informatizado da SME de acordo com resolução específica da SME e mediante a apresentação, pelo responsável legal pela criança, 

dos seguintes documentos originais: 

 

I - certidão de nascimento da criança; 

 
II - cédula de identidade, RG, ou outro documento com foto do responsável legal; 

III - comprovante de guarda ou de tutela, quando for o caso; e 

IV - comprovante de residência no Município de Campinas, preferencialmente, conta de água. 

 
§ 1º Os beneficiários do programa Bolsa Família deverão, além dos documentos indicados nos incisos deste artigo, apresentar o cartão Bolsa Família do responsável legal, com o 

Número de Identificação Social, NIS. 

 
§ 2º Para a criança e/ou responsável legal público alvo da Educação Especial, além dos documentos indicados nos incisos deste artigo, apresentar documento comprobatório (laudo, 

relatório médico ou Cartão Acessibilidade). 

 
 
 

Seção II 

Da Matrícula 

Art. 88. Matrícula é o ato realizado presencialmente, pelo responsável legal pela criança, nos termos de Resolução específica da SME e mediante: I 

- cadastramento da criança; 

II – 2 fotos 3x4 recentes da criança; 

 
III – apresentação da cópia dos seguintes documentos comprobatórios: 

 
a) certidão de nascimento; 

 
b) cédula de identidade, RG, ou outro documento com foto do responsável legal; 

 
c) comprovante de guarda ou de tutela, quando for o caso; 

 
d) comprovante de residência no Município de Campinas; 

 
e) carteira de vacinação atualizada; 

 
f) número de Identificação Social, NIS, apenas para os beneficiários do Programa Bolsa Família; 

 
g) laudo, relatório médico ou Cartão Acessibilidade para a criança e/ou responsável legal público-alvo da Educação Especial; 

IV - assinatura de ficha de matrícula; e 

V - inserção dos dados, pela direção do CEI, no Sistema Informatizado da SME. 

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

 
 

 
Seção III 

 
Da Transferência 

 
Art. 89. A transferência em qualquer época do ano letivo, só ocorre para a criança na faixa etária de matrícula obrigatória, nos termos de Resolução específica da SME, da seguinte 

forma: 
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I - entre CEIs da Rede Municipal de Ensino de Campinas, RMEC, no Sistema Informatizado da SME; 

 
II - entre CEIs da RMEC e escolas privadas de Educação Infantil de instituições colaboradoras com a SME, no Sistema Informatizado da SME; e 

 
III - entre CEIs da RMEC e escolas privadas do Sistema Municipal de Ensino de Campinas ou escolas públicas e privadas de outros sistemas educacionais, mediante: 

 
a) requerimento de transferência assinado pelo responsável legal; 

 
b) apresentação, pelo responsável legal, de declaração de vaga emitida pela escola que efetivará a matrícula ou assinatura de termo de ciência sobre a necessidade de matrícula 

imediata em outra escola; 

 

c) emissão de declaração de transferência, pela direção do CEI; e 

 
d) emissão do histórico escolar no prazo máximo de quinze dias. 

 
Art. 90. Para todas as crianças transferidas durante o ano letivo e que frequentaram, no mínimo, dois terços do trimestre em que foi solicitada a transferência, o relatório individual 

deverá ser elaborado e inserido no Sistema Informatizado da SME. 

 

Parágrafo único. Somente para as transferências previstas no inciso III do art. 89 deste Regimento o relatório deverá ser impresso para compor o histórico escolar. 

 
 

 
CAPÍTULO VI 

DA FREQUÊNCIA 

Art. 91. A frequência da criança é controlada diariamente pelo professor, registrada no diário de classe e inserida no Sistema Informatizado da SME. 

 
Art. 92. A frequência das crianças da faixa etária de matrícula obrigatória, matriculadas no Agrupamento III, deverá ser igual ou superior a 60% do total da carga horária. 

Art. 93. Para o efetivo acompanhamento e controle da frequência das crianças na faixa etária de matrícula obrigatória, a direção da Unidade Educacional deverá: 

I - comunicar por escrito, no ato da matrícula e ciência do responsável legal pela criança, a obrigatoriedade do percentual mínimo de frequência; 

 
II - comunicar ao responsável legal pela criança, que as ausências a partir de cinco dias consecutivos devem ser devidamente justificadas por documentação; 

III - convocar o responsável legal pela criança para esclarecimentos, após cinco dias consecutivos de ausência sem justificativa; 

IV - notificar, por meio de documento protocolizado, o Conselho Tutelar após esgotadas as ações indicadas nos incisos I. II e III deste artigo, decorridos quinze dias consecutivos de 

ausências injustificadas; e 

 
V - notificar ao Conselho Tutelar os casos em que a infrequência atingir 50% do percentual permitido em lei. 

 
Art. 94. Para o efetivo acompanhamento e controle da frequência das crianças matriculadas nos Agrupamentos I, II e as de matrícula facultativa no Agrupamento III, a direção do CEI 

deve: 

 
I - comunicar, por escrito, no ato da matrícula, ao responsável legal pela criança, que as ausências a partir de cinco dias consecutivos devem ser devidamente justificadas por 

documentação; 

 
II - convocar o responsável legal para esclarecimentos, após cinco dias consecutivos de ausência sem justificativa; e 

 
III - cancelar a matrícula da criança, esgotada a situação prevista no Inciso II deste artigo, decorridos quinze dias consecutivos de ausências injustificadas. 

Art. 95. Os eventuais atrasos da criança devem ser registrados em livro próprio mediante justificativa do responsável legal. 

Parágrafo único. Os atrasos não impedem o acesso da criança à escola. 

 
 
 
 

 
CAPÍTULO VII 

DA ALIMENTAÇÃO 

Art. 96. A escola participará do Programa de Alimentação Escolar destinado, exclusivamente, às crianças, sendo fornecido por meio de convênio firmado entre a Prefeitura Municipal 

de Campinas e empresas terceirizadas, em conformidade com o Programa Municipal de Alimentação Escolar. 

 
Art. 97. A alimentação será preparada e servida pelos profissionais da escola, seguindo orientação do Manual de Boas Práticas do ano  vigente  e  cumprindo  as  normas  e 

procedimentos estabelecidos pela Vigilância Sanitária. 

 
Art. 98 O cardápio é elaborado semanalmente e orientado por Nutricionista responsável quanto aos intervalos de refeições para  cada agrupamento, respeitando a faixa etária de 

cada criança. 

 
 
 

CAPÍTULO VIII 

 
DA DOCUMENTAÇÃO E ESCRITURAÇÃO ESCOLAR 

 
Art. 99. Os atos da vida escolar da criança, para efeito de registro e de arquivamento, são escriturados em livros e formulários padronizados, e nos Sistemas Informatizados da 

Secretaria Municipal de Educação, observando-se os regulamentos e as disposições legais. 

 

Art. 100. A escrituração e o arquivamento de documentos da vida escolar da criança têm como finalidade assegurar, a qualquer tempo, a verificação de: I 

- identificação da criança; 
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II - regularidade da frequência ao CEI; e 

III - autenticidade da vida escolar. 

Art. 101. O registro da vida escolar da criança é feito por meio de: 

 
I - ficha de matrícula; 

 
II - relatórios individuais trimestrais; 

III - diário de classe; 

IV - Histórico Escolar; 

 
V - requerimento e declaração de transferência; 

 
VI - inserção de dados no Sistema Informatizado da Secretaria Municipal de Educação; e 

 
Parágrafo único. Os registros de vida escolar não devem conter emendas ou rasuras e devem ser rubricados pelo profissional responsável. 

 
Art. 102. Os dados da organização do CEI devem ser inseridos, no que couber, nos Sistemas Informatizados e atualizados sempre que necessário. 

 
 

 
Seção I 

 
Do Prontuário das Crianças 

 
Art. 103. O CEI mantém os prontuários das crianças contendo: 

 
I - ficha de matrícula; 

 
II - certidão de nascimento; 

 
III - carteira de vacinação atualizada; 

 
IV - comprovante de endereço e telefones de contato atualizados; 

V - autorização de uso de imagem; 

VI - RG e CPF dos pais e/ou responsáveis legais; 

 
VII - atestados e laudos médicos quando necessário; 

 
VIII - termo de ciência referente à frequência da criança na escola; 

IX - autorização para terceiros retirar a criança do CEI; 

X - comprovante de guarda ou de tutela, quando for o caso; 

XI - foto 3x4, de identificação da criança; 

XII - relatórios individuais trimestrais; 

XIII - histórico escolar; e 

XIV - requerimento e declaração de transferência, quando for o caso. 

 
 

 
Seção II 

 
Do Prontuário dos Profissionais 

 
Art. 104. O CEI mantém os prontuários dos professores, dos especialistas de educação e dos funcionários contendo: I 

- ficha de registro de empregados; 

II - cópia carteira profissional; 

 
III - cópia simples do RG, CPF, Título de Eleitor, Cartão do PIS; 

IV - cópia do Certificado de Reservista; 

V - endereço domiciliar e telefones para contato atualizados; 

VI - cópia da Certidão Nascimento ou Casamento; 

VII - cópia da Certidão de Nascimento dos filhos de até 21 anos; 

VIII - cópia simples do CPF do cônjuge e dos filhos de até 21 anos; 

IX - cópia da carteira de vacinação dos filhos, com menos de 14 anos; 

X - declaração de matrícula escolar dos filhos, com menos de 14 anos; 

XI - cópia de vale de transporte, caso seja necessário; 
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XII - atestado de saúde ocupacional; 

 
XIII - cópia do histórico escolar, diploma de graduação superior reconhecido pelo MEC e/ou declaração de matrícula, caso esteja cursando; 

XIV - foto 3X4 recente; 

XV - cópia do diploma de especialização para os cargos e/ou funções que exigem essa formação; 

XVI - atestado médico; 

XVII - ficha de entrega de Equipamento de Proteção Individual, EPI; e 

 
XVIII - comprovante de experiência mínima exigida no magistério para os profissionais da equipe gestora, conforme legislação vigente. 

 
 

 
Seção III 

 
Dos Livros de Registro 

 
Art. 105. A organização do CEI deve ser registrada por meio de livros de registro de: 

 
I - reuniões de famílias e educadores; 

II - reuniões do Conselho de Escola; 

III - termo de visita do Supervisor Educacional; 

IV - registro de ocorrências com as crianças; 

V - registro de ocorrência com funcionários; 

VI - ponto administrativo e docente; 

VII - reunião de Equipe Gestora; 

 
VIII - reuniões pedagógicas: formação, planejamento e avaliação institucional; 

IX - reuniões pedagógicas com Professores; 

X - reuniões pedagógicas com Monitores de Educação Infantil; 

XI - comunicados aos pais; 

XII - comunicados internos; 

XIII - bens patrimoniais; 

XIV - eliminação de documentos; e 

XV - protocolos. 

Art. 106. Os livros de escrituração escolar devem conter: 

 
I - termos de abertura e de encerramento; 

II - numeração em todas as páginas; e 

III - rubrica do diretor educacional em todas as páginas. 

 
 

 
TÍTULO V 

DOS COLEGIADOS 

 

 
CAPÍTULO I 

 
DO CONSELHO DE ESCOLA 

 
Art. 107. O Conselho de Escola, criado pela Lei Municipal nº 6.662, de 10 de outubro de 1991, é um colegiado de caráter deliberativo. 

 
Art. 108. A autonomia do Conselho se exercerá nos limites da Legislação em vigor, das diretrizes de política educacional traçadas pela SME, e do compromisso com a democratização 

das oportunidades de acesso e permanência na escola pública de todos que a ela têm direito. 

 
Art. 109. Ao Conselho de Escola caberá estabelecer diretrizes e critérios gerais relativos a organização e funcionamento do CEI, bem como ao relacionamento com a comunidade. 

Art. 110. O Conselho de Escola visa à qualidade da educação e deve assegurar a gestão democrática do CEI, com a participação ativa da comunidade escolar. 

Art. 111. O Conselho de Escola é eleito anualmente conforme calendário estabelecido em Resolução específica da SME, com atas de eleição e reuniões registradas em livro próprio. 

 
 

 
Seção I 
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Da composição e da eleição do Conselho de Escola 

 
Art. 112. O Conselho de Escola deve garantir a representatividade das famílias e responsáveis legais pelas crianças, professores e funcionários do CEI. 

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

registrada. 

 
Art. 113. A composição do Conselho de Escola, do qual o diretor do CEI, é membro nato, obedecerá à seguinte proporcionalidade: I 

- quinze por cento de docentes e/ou especialistas; 

II - trinta e cinco por cento dos demais funcionários; e 

 
III - cinquenta por cento de famílias e responsáveis legais das crianças. 

 
 

 
Seção II 

 
Das atribuições do Conselho de Escola 

 
Art. 114. São atribuições e competência do Conselho de Escola: 

 
I - deliberar sobre: 

 
a) as diretrizes a serem seguidas e metas a serem alcançadas pelo CEI; 

 
b) o investimento de recursos; 

 
c) a criação e as normas regulamentares dos organismos auxiliares do CEI que venham a ser criados; 

 
d) os projetos, a ação e as prioridades dos organismos auxiliares que existam no CEI; 

 
e) projetos de atendimentos integrais à criança, no campo material, psicopedagógico, social ou de saúde; 

 
f) programações regulares ou especiais que visem a integração escola-família-comunidade; 

 
g) alternativas de solução para os problemas de natureza administrativa e pedagógica; 

 
h) saídas extraclasses que visem proporcionar atividades significativas às crianças, em consonância com o projeto pedagógico; e 

 
i) a organização e o funcionamento do CEI, o atendimento à demanda e demais aspectos pertinentes, de acordo com as orientações fixadas pela SME. 

II - discutir e dar parecer sobre: 

a) problemas existentes entre o corpo docente ou entre os funcionários e que estejam prejudicando o projeto pedagógico; 

 
c) posturas individuais que surjam em qualquer dos segmentos que interagem no CEI e que coloquem em risco as diretrizes e as metas deliberadas; e 

 
d) as penalidades disciplinares a que estiverem sujeitos os profissionais do CEI, sem prejuízo de recorrência a outras instâncias; 

 
III - elaborar, com a equipe de educadores do CEI, o calendário escolar e o projeto pedagógico, observadas as normas do Conselho Municipal de Educação, da SME e da legislação 

pertinente; 

 
IV - apreciar os relatórios anuais, analisando seu desempenho, tendo por parâmetros as diretrizes e metas deliberadas; e 

V - acompanhar o desenvolvimento do projeto pedagógico. 

 

 
Seção III 

 
Das reuniões e registros do Conselho de Escola 

 
Art. 115. As reuniões ordinárias do Conselho de Escola devem constar do calendário escolar. 

 
Art. 116. Os Conselheiros suplentes poderão participar de todas as reuniões sem direito a voto, salvo quando estiverem substituindo Conselheiro efetivo. 

Art. 117. O Conselho de Escola poderá se reunir a qualquer época, em caráter extraordinário, mediante convocação por escrito: 

I - do Diretor do CEI; 

 
II - de um terço dos Conselheiros efetivos, em requerimento dirigido ao Presidente, especificando o motivo da convocação; e 

III - do Conselho das Escolas Municipais. 

§ 1º A convocação por escrito, de que trata este artigo, deverá chegar individualmente a cada um dos Conselheiros efetivos ou suplentes, no mínimo setenta e duas horas antes da 

reunião, que comprovará o seu recebimento. 

 
§ 2º A reunião extraordinária do Conselho de Escola se fará sempre segundo a pauta para a qual a mesma foi convocada e que deverá constar da carta convocatória. 

 
§ 3º As reuniões extraordinárias só poderão ser convocadas para horário idêntico ao estabelecido para as ordinárias. 

 
Art. 118. O Conselheiro efetivo que faltar a duas reuniões sucessivas, sem justificativa por escrito, deverá ser substituído por seu suplente, mediante exoneração e convocação por 

escrito do Diretor do CEI. 

 
Art. 119. As reuniões do Conselho de Escola deverão ter sempre sua pauta elaborada e aprovada no início da mesma e suas deliberações deverão constar de ata lavrada em livro 
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próprio para esse fim. 

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

 
Art. 120. As reuniões serão realizadas em primeira convocação com a presença da maioria simples dos membros do Conselho ou em segunda convocação, trinta minutos após, com 

qualquer quórum. 

 
 
 

CAPÍTULO II 

 
DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO - CPA 

 
Art. 121. A Comissão Própria de Avaliação, CPA, é um colegiado que visa coordenar o processo de avaliação institucional do CEI e sua organização e funcionamento são definidos por 

Resolução específica da SME. 

 
Art. 122. A CPA tem como princípios: 

 
I - a participação de todos os sujeitos envolvidos com o CEI visando ao avanço no processo de qualificação da educação a partir das especificidades e disposições locais; e 

 
II - a qualidade negociada entre os atores internos e entre estes e os atores externos ao CEI, produzindo acordos para contemplar as ações prioritárias definidas no plano de avaliação 

do Projeto Pedagógico. 

 

Art. 123. A autoavaliação, o Plano de Trabalho e os relatórios da CPA devem ser: 

 
I - socializados a todos os membros da comunidade escolar; e 

II - integrados ao Projeto Pedagógico. 

 

 
Seção I 

 
Da composição da CPA 

 
Art. 124. A composição da CPA deverá ser constituída por representantes de todos os segmentos da unidade educacional, conforme a representação estabelecida em Resolução 

específica da SME. 

 

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

 
 

 
Seção II 

 
Das atribuições da CPA 

 
Art. 125. São atribuições da CPA: 

 
I - conduzir o processo de avaliação interna ou autoavaliação do CEI; 

 
II - sistematizar as informações obtidas no processo de avaliação interna para estabelecer a interlocução com as ações desencadeadas por meio das políticas públicas da SME; 

 
III - desenvolver o processo de avaliação interna de tal modo que haja superação das experiências avaliativas descontextualizadas e geradoras de comparações e competições entre 

os envolvidos; 

 
IV - estimular a participação de todos os atores do CEI nas diferentes etapas do processo de avaliação interna; 

 
V - incluir, corresponsabilizar e valorizar a comunidade escolar na análise dos dados coletados no processo de avaliação interna; 

VI - manter informada a comunidade escolar sobre o processo de avaliação interna, seus encaminhamentos e resultados; 

VII - identificar, no processo educativo, fragilidades e/ou potencialidades e propor estratégias para superação das dificuldades observadas; 

 
VIII - elaborar seu Plano de Trabalho, indicando as ações propostas para o monitoramento do Plano de Metas definido pelos coletivos da escola e indicado no Projeto Pedagógico; e 

IX - manter atualizados em livro próprio os registros das discussões, encaminhamentos propostos e atividades realizadas pela comissão. 

Parágrafo único. O Plano de Trabalho da CPA deverá ser aprovado pelo Conselho de Escola. 

 
 

 
Seção III 

 
Das reuniões e registros da CPA 

 
Art. 126. As reuniões ordinárias da CPA devem constar do calendário escolar e terão periodicidade definida em resolução específica. 

 
Art. 127. As reuniões da CPA deverão ter sempre sua pauta elaborada e aprovada no início da mesma e o registro de todo o trabalho deverá constar de ata lavrada em livro próprio 

para esse fim. 

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

 
Art. 128. As reuniões serão realizadas em primeira convocação com a presença da maioria simples dos membros da CPA ou em segunda convocação, trinta minutos após, com 

qualquer quórum. 
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TÍTULO VI 

 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Art. 129. O presente Regimento deve estar à disposição e ser cumprido por toda a comunidade escolar, após publicado em Diário Oficial do Município. 

 
Art. 130. Este Regimento Escolar terá vigência mínima de quatro anos e deverá ser reelaborado mediante adendos ou alterações regimentais, quando houver necessidade de 

aperfeiçoamento do processo educativo ou alteração na legislação educacional. 

 
Art. 131. Os casos omissos devem ser analisados e resolvidos pelo titular da Secretaria Municipal de Educação. 

 
Art. 132. O presente Regimento Escolar Próprio, aprovado pelo titular da Secretaria Municipal de Educação, entra em vigor na data da sua publicação no Diário Oficial do Município. 

 
 

 
3 - Avaliação instituicional interna ou autoavaliação institucional 

 

3.1 - Avaliação do Projeto Pedagógico do ano anterior 
 

3.1.1 - Cumprimento de Metas 
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Atas Rpai de Avaliação 2020 
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3.1.2 - Relato sobre a formação continuada dos profissionais do CEI, indicando os resultados na prática 

educativa 

a) Formação Continuada dos profissionais da UE e/ou em outros espaços 
 

A formação da equipe educativa é sem dúvida uma ferramenta para aprimorar e fortalecer a prática pedagógica dentro da instituição, sendo momentos de reflexão dos “Saberes e 

eres” envolvidos no Projeto Político Pedagógico. 

 
As equipes de monitoras e professoras permaneceram até findar o ano de 2020 em teletrabalho devido aos cuidados do Covid-19 e determinação do decreto Nº20. 768 do dia 16 de 

ço, onde a partir do dia 23 de Março dispõe sobre a suspensão de todas as atividades escolares nas unidades que compõem o sistema municipal de ensino de Campinas. 

 
Nos meses de Outubro, Novembro e Dezembro permanecemos com nossas formações on line pela plataforma Meeting, onde as formações foram organizadas nos seguintes dias e 

ários: 

 
Terças-feira: Das 10:00 as 12:00 h – Equipe de Monitoras 

Quintas-feira: Das 11:00 as 13:00 h – Equipe de Professoras 

Quartas-feira: Das 11:00 as 13:00 h – Equipe de Monitoras e Professoras (REPOSIÇÃO) 

 
Nos meses de Outubro, Novembro e Dezembro, além da coordenadora conduzir as formações, recebemos de forma online alguns especialistas para contribuir e fortalecer ainda mais 

sas formações. 

 

Participamos de vários eventos, atividades propostas pelo CSF e abordamos sobre os seguintes temas com a equipe de monitoras e professoras: 
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Participação da atividade do CSF “A escola pública como direito” – Profª Dr. Silvio Gallo 

 
· Leitura e reflexão das ações do texto “A impotância do brincar” realizando uma costura com as Diretrizes Curriculares para Educação Infantil de Campinas e o Caderno Temático 

Curricular Tempos e Espaçoes da SME de Campinas”. 

 
Participação da atividade do CSF “A participação ampla e efetiva nos processos decisórios e avaliativas como exercício da cidadania – Luciane Palma. 

“A importância da educação infantil: Um olhar para a criança, para a família e para a escola” – com a palestrante psicopedagoga Débora Corigliano. 

· Participação da 11ª Semana da Educação realizada pela Feac com os temas – “Alfabetização na idade certa”, “Evasão escolar” e “Implementação de tecnologias e metodologias 

ativas”. 

 
Participação da atividade do CSF “Palavras e Gestos no berçário: Um olhar para as interações das crianças e educadoras” – ministrada por Maria Nazaré da Cruz. 

Leitura de trechos e reflexão das ações da unidade educacional embasadas no Caderno Temático Curricular Étnico- Raciais Afro- Brasileiros da SME de Campinas.”. 

Participação do II Seminário de alimentação escolar – “Alimentação Infantil sem açúcar” promovido pelo CEASA. 

“Os prejuízos e benefícios das telas de tecnologias na infância” – com a palestrante neuropsicopedagoga Miriam Bassolani. 

“Mini curso de musicalização” 

Participação da atividade do CSF “A CPA como estratégia para efetivação da gestão democrática” – ministrada pela Luciane Palma. 

“Os prejuízos e benefícios das telas de tecnologias na infância” – com a palestrante neuropsicopedagoga Miriam Bassolani. 

“Ansiedade em tempos de Pandemia” – com a psicóloga Rosangela Galante. 

“O desenvolvimento da fala e seus mitos/dúvidas” – com as fonoaudiólogas Mayara Cardoso e Ariane Bois. 

 
“A primeira infância: o desenvolvimento e estímulos para as crianças” – com a psicanalista Ciomara Scheneider da TV Brasil. 

 
Leitura de trechos e reflexão das ações da unidade educacional embasadas no livro “Registros na educação infantil” de Luciana Ostetto. 

 
Participação da atividade do CSF sobre a CPA “A gestão democrática e sua relação com os princípios curriculares da educação infantil Municipal” - ministrada pela Luciane Palma. 

Participação da atividade do CSF “Literatura e educação: encontros (re) criadores entre arte e infância inclusive em tempos de pandemia” – ministrada por Lígia Prando 

Participação da atividade do CSF “Educação infantil no contexto atual: perspectivas de (re) criações com a coletividade” – ministrada por Luciane Palma. 

Participação da atividade do CSF “Educação infantil no contexto atual: perspectivas de (re) criações com a coletividade” – ministrada por Luciane Palma. 

Leitura e reflexão das ações do texto “Autonomia e limites” – Nova escola. 

Reflexão das ações e ilustração com vídeo sobre o tema “O brincar do bebê: ações, expressões e interações” com as pedagogas Tatiara Alves e Valéria Pasetchnv. 

 
Participação da atividade Afetividade na educação infantil: crianças e brincadeiras.” realizada pelo grupo do Afeto da Unicamp e dirifida pelo Profº Sérgio Antonio da Silva Leite. 

 
Realização de cinco RPAIs - Reunião Pedagógica e Avaliativa interna para reflexão, avaliação e possível planejamento para 2021 sobre as ações mitigadoras da unidade juntamente 

com as famílias. A reunião foi realizada com a presença da equipe gestora, administrativo, limpeza e portaria e pela plataforma meeting a  equipe de professoras. 

 
 
 

3.1.3 - Atividades de integração realizadas entre equipe educativa e famílias 

 
Conforme o decreto Nº 20.768 de 16 de Março do ano de 2020, a partir do dia 23 /03 houve-se a suspensão de todas as atividades escolares nas 

unidades que compõem o sistema municipal de ensino de Campinas. 

Antes dessa demanda realizamos com as famílias a primeira reunião de pais onde conversamos um pouco sobre a dinâmica da escola e combinados, 

perpassamos pela apresentação das equipes e as famílias puderam ver onde ficava a sala de seus filhos(as). Realizamos nossa eleição do Conselho de Escola. 

Após o decreto, nossa unidade educacional passou a definir ações de forma a amenizar um pouco as demandas desse isolamento soc ial através de 

proposta de mitigação elaboradas pela equipe gestora em parceria com a SME, de forma a fortalecer os seus laços com as famíli as durante esse período 

tão delicado e preocupante em meio a Pandemia do Covid-19. 

 

Pautados em uma escuta sensível nesse momento de pandemia, estivemos em funcionamento com a equipe gestora e administrativo, em escala 

de revezamento e realizando os atendimentos com as famílias através de telefone, e-mail, oferecendo apoio total e palavras de conforto, além de 

esclarecer as dúvidas e inquietações durante este momento de aflições devido a Pandemia. 

 

A unidade educacional usou durante todo o ano de 2020 como ferramentas de aproximação as redes sociais Instagran e Facebook, onde 

disponibilizamos várias atividades mitigadoras como: dicas de brincadeiras, contação de histórias, curiosidades culturais... Além de comunicados  

importantes. 

 

Instagran - @anabrasilorg 

 
Facebook - https://www.facebook.com/anabrasilorg 

Também, colaboramos, em parceria com a Prefeitura de Campinas e o equipe do CEASA, entregando as cestas básicas e kits  de  hortifrutigranjeiro 

para as famílias, o que intensificou ainda mais nosso contato e aproximação, visto que de maneira presencial podemos ouvir as famílias e sempre 

disponibilizar uma palavra de conforto e consolo por algum motivo. 

 

Nossa unidade educacional permaneceu em prontidão á disposição das famílias e comunidade escolar, a fim de manter o vínculo afetivo e a 

http://www.facebook.com/anabrasilorg
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comunicação. A equipe docente confeccionou para as famílias, cartazes com frases acolhedoras e de esperança que ficaram expost os no hall de entrada 

da unidade educacional trazendo palavras de carinho. 

 

Confeccionamos diversas materialidades que foram entregues para as famílias, como por exemplo, brinquedos folclóricos, jogos e jornalzinho da  

Calmon, com intuito de informar as famílias sobre nossa ações e possibilidades de interações, tudo em conformidade com a faix a etária de cada 

agrupamento. 

A equipe docente construiu também uma maquete com informações sobre os cuidados contra o coronavirus, com o objetivo transmitir mais  

informações de cuidados de forma lúdica para nossas famílias. 

 

Construímos também, uma árvore de girassóis na entrada da unidade com distribuição de sementes para as famílias plantarem juntamente com as 

crianças na esperança de um ano seguinte cheio de esperança e tempos melhores. 
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Realizamos Reuniões de Pedagógicas com as famílias de modo remoto e pela plataforma Meeting, onde houve uma média de 10/12  famílias por sala. A 

orientadora pedagógica e as professoras juntamente com as famílias refletiram sobre as ações desenvolvidas na unidade e foi um momento de 

bastante emoção e agradecimentos. 

 
 

 

 
 

3.1.4 - As aprendizagens e conhecimentos construídos por meio das ações educacionais vivenciadas entre as 

crianças e adultos nos tempos e espaços educativos 

) Síntese do trabalho pedagógico desenvolvido 

) Processo de Ensino Aprendizagem 

Projetos coletivos desenvolvidos com as crianças e famílias 

 

 
Projeto Norteador da escola: “Meu Brasil Brasileiro” 

AGR. I - Pomar, Adaptação/Identidade, Acolhimento; 

AGR. II - Projeto Identidade, Bichos da Floresta Amazônica, Projeto Meio ambiente, Acolhimento e o Projeto Fazendinha. 

AGR. III - Adaptação, Identidade e Autonomia, Mala Viajante. 

Agrupamentos I, II e III: Parabéns para Você e Sexta em cena. 

 
Até 20/03/2020 (Atividades Presenciais) 

 
Agrupamento I 

 
Iniciamos o ano letivo com dois projetos aplicados de forma paralela, sendo eles o Projeto “acolhimento” e o projeto “Identidade”. Através desses projetos, foram proporcionadas 

atividades lúdicas, cujo o principal objetivo era acolher os bebês e familiares em um novo ambiente social chamado escola. Visando facilitar esse período de acolhimento, a escola 

promoveu um dia de interação escola e família, a fim de que os familiares pudessem participar de atividades lúdicas e interacionais com os bebês, assim podendo conhecer melhor 

esse ambiente e passar maior segurança aos pequenos, dessa maneira, também foi proporcionado momentos que os auxiliaram no reconhecimento de sua essência, como por 

exemplo, conhecer partes do corpo, desenvolver os sentidos, e reconhecer o nome próprio. Assim, foi realizado atividades sensoriais como por exemplo, caminhar em caixa de ovos e 

plástico bolha, com espelhos, músicas, confeccionamos chocalhos e garrafas sensoriais. 
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O Agr. I iniciou o Projeto “Meu Brasil Brasileiro”, onde foi proporcionado às crianças, o trabalho com as aves, como o Tucano do bico preto, Arara Canindé, Tuiuiú. Foi apresentado a 

elas, aves em forma de imagem, escutas e imitação de seus sons, seu voos. Através do tato, sentiram os diferentes tipos de pena, conheceram no mapa do Brasil onde é o habitat de 

cada ave, o estado que mais habitam e colaram bolinhas de papel crepom nessa região, confeccionaram Araras de papel para pendurar na sala. 

 
No Agr. I o  Projeto Pomar,  deu  destaque à alimentação saudável e preservação do meio ambiente em diferentes Regiões brasileiras pois, a infância vivida nos quintais, o gosto da 

“fruta comida no pé” na escola, tal como: a goiaba, o contato com a natureza e valorizar tudo o que vem dela, foram vivências únicas para quem teve a oportunidade de ser “criança 

de quintal”, e têm se transformado em coisa rara. 

Agrupamento II 

 

 
Dando início ao Projeto Acolhimento, notamos que através dele, as crianças se adaptaram tranquilamente, apenas as crianças novas que tiveram resistência para se adaptar, mas 

com a flexibilidade de horários na semana de adaptação e o apoio das famílias, foram fundamentais para esse período de conhecimento e adaptação da rotina escolar, fizemos 

atividades como brincadeiras, música e histórias, para que esse momento se tornasse prazeroso e acolhedor. 

 
No Projeto Identidade, trabalhamos o eu e o outro, abordando a valorização das diferenças, o respeito ao próximo e a autonomia. Foram realizadas atividades com espelhos das 

salas, caixa com um espelho dentro e fotos das crianças. Através do espelho, houve a proposta de danças e movimentos corporais com coreografias de músicas. Trabalhamos o auto 

reconhecimento e reconhecer o outro, com cartazes e imagens das crianças. Todos os dias, foi incentivada a necessidade dos cuidados com a higiene bucal, corporal e com seus 

pertences e, as mesmas foram acompanhadas com os educadores ao banheiro, para tal realização. As crianças escolheram através de votação, os mascotes das salas. 

 
Em março iniciamos o “Projeto Bichos da Floresta Amazônica”, tendo como eixo norteador “Meu Brasil Brasileiro”, o tema do pro jeto foi escolhido pelas crianças, através de uma 

sondagem realizada pelos educadores. Iniciamos o projeto apresentando para as crianças a Bandeira do Brasil. Foram realizadas atividades de colagem, brincadeiras, músicas 

explorando as cores e formas geométricas que tem na bandeira, de uma forma lúdica e divertida. Já com o Projeto Meio Ambiente, trabalhamos atividades que pudessem despertar 

nas crianças a conscientização da importância da preservação do meio ambiente. Tivemos experiências com o plantio do feijão, a Horta na garrafa Pet e o trabalho sobre a 

importância dos alimentos e os cuidados com desperdício da água. 

 
Realizamos a leitura dos livros: “O grande Rabanete “, e Acabou a Água”, dos autores: Tatiana Belinky e Suelen K. Santos e confeccionamos uma cesta de legumes e uma Torneira 

jogando água. Ainda confeccionamos o rio Limpo e o Rio Sujo. Através de observação e sondagem iniciamos o desfralde com algumas crianças com o apoio das 

famílias, para tal, fizemos a leitura e trabalho do livro: O que tem dentro da sua fralda? do autor Guido Van Genechten. 

 
Através do Projeto Meu Brasil Brasileiro, foi desenvolvido o Projeto Fazendinha, onde pesquisamos a região Centro Oeste como um dos lugares com mais fazendas no Brasil. 

 
Os animais despertaram interesse natural nas crianças e elas contaram com várias informações relativas a eles, as quais fazem parte do cotidiano pelos desenhos animados, 

histórias, filmes. Foi identificado o meio urbano e meio rural, e foi realizado uma grande maquete com as crianças. 

Agrupamento III – 

 
Nesse trimestre focamos na adaptação, pois é um período de transição entre a saída de casa e a entrada na instituição de Educação Infantil. Durante esse momento a criança e a 

família experimentam uma série de sentimentos, expectativas e ansiedades. Portanto a equipe Pedagógica promoveu e promove um ambiente seguro e uma rotina diária para as 

crianças. 

 
Em geral tivemos uma adaptação tranquila com muitos pontos positivos e conquistas respeitando a criança como um ser individual. 

 
Trabalhamos com os projetos: Adaptação, Identidade e Autonomia, nos quais foram propostas atividades lúdicas como: brincadeiras, teatro e música, proporcionando a todos um 

ambiente seguro e acolhedor. Através da roda, cantinhos e brincadeiras, as crianças se sentiram à vontade para expressar seus desejos, sentimentos e ideias, em grupo e 

individualmente. 

 
Tivemos a inauguração da biblioteca, onde fizemos um teatro interativo com as crianças ressaltando como é prazeroso ler e o cu idado que precisamos ter com os livros e com o 

nosso novo espaço. 

 
A primeira visita à biblioteca foi um momento prazeroso para todo o agrupamento, pois as crianças ficaram encantadas com o espaço e tiveram a oportunidade de ver, tocar, sentir e  

viajar através das imagens dos livros que elas mesmo escolhiam. Essa liberdade de escolha e o leque de opções foi o que deixou a turma mais animada. As crianças foram bem 

cuidadosas com o espaço, guardaram os livros no local e cobravam uns aos outros para manter o ambiente em ordem. Na segunda semana de março iniciamos o projeto anual que 

tem como o tema norteador meu Brasil Brasileiro, proporcionando as crianças contato com músicas, artesanatos e brincadeiras de diversas regiões Brasileiras. Inicialmente foi feita 

uma provocação, onde foi apresentada às crianças imagens, músicas, artesantos e brincadeiras de diversas regiões essa provocação foi feita com grupo de até seis crianças, pois 

deste modo facilitou a captura das falas e reações das crianças, podendo identificardo o que teve maior interesse pelas crianças. 

 
Cabe ressaltar que alguns projetos foram iniciados e não tiveram tempo hábil para o término e avaliação, pois as aulas foram interrompidas devido ao decreto n° 20.768 do dia 16 de 

março, onde a partir do dia 23 de março dispões sobre a suspenção de todas as atividades escolares nas unidades que compõem o Sistema Municipal de Ensino de Campinas. 

De 23/03/2020 a 30/09/2020 (Atividades remotas) 

 
Conforme o decreto nº 20.768 de 16 de março do ano de 2020, a partir do dia 23/03 houve a suspensão de todas as atividades escolares nas unidades educacionais que compõem o 

sistema Municipal de ensino de Campinas. 

 
Nossa unidade passou a definir ações de mitigação elaboradas pela equipe gestora em parceria com a SME, de forma a fortalecer os seus laços com as famílias durante esse período 

tão delicado e preocupante em meio a Pandemia do Covid-19. 

 
Através de uma escuta sensível nesse momento, estando diariamente em funcionamento com a equipe gestora e administrativo, em escala de revezamento e realizando os 

atendimentos com as famílias através de telefone, e-mail e whatsapp, oferecemos apoio total e palavras de conforto, além de esclarecer as dúvidas e inquietações durante este 

momento de aflições devido a Pandemia. 
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A unidade educacional usou durante todo o ano de 2020 como ferramentas de aproximação as redes sociais Instagran e Face book, onde disponibilizamos várias atividades 

mitigadoras como dicas de brincadeiras, contação de histórias, curiosidades culturais... Além de comunicados importantes. 

 
Foram entregues para todas as famílias um kit de materiais pedagógicos contendo materiais de uso diário das crianças dentro da unidade levando um pouco das interações escolares 

para os lares para que dessa forma elas pudessem explorar sua imaginação e criatividade em casa e continuar com atividades e brincadeiras que já faziam parte do cotidiano 

educacional ao qual estava inserida. 

 
Para a demanda do Agrupamento 3, além do kit de materiais pedagógicos entregamos também o Kit Território da Leitura. Com esses kits enviamos para as famílias um informativo 

com as ações da SME de Campinas com indicação de links disponíveis na internet, com a intenção de fortalecer o Projeto Pedagógico. 

 
No segundo trimestre permanecemos respeitando o decreto nº 20.768 do dia 16 de março, sobre a suspensão das atividades escolares e seguros de que a Educação Infantil não se 

faz à distância, foram definidas outras ações mitigadoras elaboradas pelos CEIs desenvolvidas pelos profissionais através dos tempos coletivos conforme orientações contidas no  

Comunicado SME nº 04, de 30 abril de 2020. 

 
A equipe docente confeccionou para as famílias, cartazes com frases acolhedoras e esperançosas que ficaram expostos no hall de entrada da unidade educacional trazendo palavras 

de carinho. Confeccionamos diversas materialidades que foram entregues para as famílias, como por exemplo, brinquedos folclóricos, jogos e jornalzinho da Calmon para as crianças 

e as famílias, onde cada material respeitava sua faixa etária e com o maior objetivo de estimular a interação entre as famílias. 

 
A professora de Educação Especial, por ter sido contratado no período de Pandemia, desenvolveu uma proposta educativa com as crianças, na qual abordou o tema: Uso de máscara 

para crianças com deficiência, onde possuía os seguintes objetivos: fazer com que os familiares conhecessem a Lei Municipal de Campinas no16.003, de 15 de outubro de 2020, que 

dispensa o uso de máscara e proteção facial dentro do Município de Campinas, não sendo obrigatório para as pessoas com espect ro autista (TEA). Essa medida, atinge também, 

pessoas com deficiência intelectual, com deficiências sensoriais ou com quaisquer outras deficiência que a impeça de fazer o uso adequado da máscara com declaração médica. 

 
Em suas propostas foram adotadas como estratégias de atividades: Vídeo educativo, com os seguintes objetivos: desenvolver a reflexão sobre o que o vírus Covid está modificando 

as nossas vidas; estabelecer vínculos entre a educadora, crianças e escola; estimular hábitos saudáveis; favorecer reflexão sobre hábitos saudáveis: higiene bucal e rotina alimentar. 

Nesse sentido, foi realizado um vídeo educativo-lúdico (atividade remota), com a história do Joãozinho (fantoche), onde a educadora abordou os cuidados sobre o vírus Covid. 

De 1º/10/2020 ao final de 2020; 

 
A partir dessa data, demos continuidade às entregas de cestas básicas e kits de hortifrutigranjeiros para as famílias em situações de pobreza e extrema pobreza, até o final de 

dezembro. 

 
As entregas de cestas básicas e kits de hortifrutigranjeiro para as famílias em situação de pobreza e extrema pobreza, intensificaram ainda mais nosso contato e aproximação, visto 

que de maneira presencial pudemos ouvir as famílias e sempre disponibilizar uma palavra de conforto e consolo por algum motivo, famílias que perderam entes queridos, que estão 

passando por depressão ou mesmo uma ansiedade devido a tudo que estamos vivendo nesse momento. 

 
Realizamos as RPAI’s com a equipe educativa da unidade com o propósito de avaliar as ações e estar sempre buscando interações mitigadoras eficazes juntamente com as famílias. 

Vale ressaltar que em todos os momentos discutíamos os conteúdos em equipe, onde refletíamos as ações da demanda em nossa unidade educacional, avaliando e (RE) planejando 

as ações em conjunto e equipe. 

 
Para o segundo semestre, seguimos com as ações mitigadoras elaboradas pelo CEI Bem Querer Senador João de Medeiros Calmon que  não mediu esforços para cada vez mais 

manter seus laços com as famílias fortalecidos durante todo o ano de 2020 e nesse período tão incerto e desafiador que atravessamos com a pandemia. 

 
Foram confeccionados pela equipe docente uma maquete com informações preventivas sobre os cuidados contra o Covid -19 com o objetivo de transmitir mais informações de 

cuidados de forma lúdica, móbiles com os elementos do céu que traziam frases esperançosas e carinhosas para nossas famílias e comunidade, ficando expostas na entrada da nossa 

unidade educacional. 

 
Como última ação para as famílias construímos uma árvore de girassóis e distribuímos sementes para as famílias plantarem com as crianças como forma de renovação da esperança 

de um ano seguinte cheio de coisas positivas. 

 
Encerramos o ano letivo com as reuniões de Famílias e Educadores de modo remoto e pela plataforma Meeting, momento este de reflexão sobre as ações desenvolvidas na unidade e 

de bastante emoção e agradecimentos. 

 
O trabalho da equipe gestora manteve-se constante com o apoio da SME através das reuniões online com as Coordenadoras Pedagógicas para as Orientadoras Pedagógicas, reuniões 

de diretores com o Representante Regional e acompanhamento dos supervisores do NAED, o que fortaleceu as ações da unidade educacional, em busca de estreitar e manter o 

vínculo com as famílias, crianças e comunidade. 

 
 
 
 

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

 
O CEI Bem Querer Senador João de Medeiros Calmon partirá do princípio de uma visão de Avaliação Institucional como parte do processo onde os 

objetivos propostos devem se pautar nas necessidades dos que dela participam, entendendo que esse processo de construção é contínuo e 

participativo como apresenta os indicadores de qualidade da educação infantil, que considera o processo avaliativo, um processo conjunto, 

integrativo e democrático. 

 

Seguiremos o que orienta as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica, onde todos os esforços da equipe educativa se convergirão 

para a estruturação de condições que melhor contribuam para a aprendizagem e o desenvolvimento do bebê e da criança pequena. Mantendo a 

observação sistemática, crítica e criativa do comportamento de cada uma, de seus grupos, das brincadeiras e interações no cotidiano e a 

utilização de múltiplos registros realizados pelos adultos e crianças por meio de relatórios, fotografias, desenhos, álbuns, feitos ao longo do 
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período em diversificados momentos com conversas e interações com as famílias, na entrada e na saída das crianças, através de recados, 

bilhetes nos cadernos, contatos telefônicos até as reuniões de conselho de escola e CPA. 

 

A  Avaliação  Institucional  Participativa  vem  agregar  como  uma  ferramenta  que  traz  à  luz  potencialidades,  fraquezas/incertezas  da  unidade 

educacional em promover qualidade no ensino, tendo como protagonistas e autores desse momento as crianças com participação efetiva dos 

pais e responsáveis, profissionais da educação, comunidade, num olhar de coletividade voltada para o bem estar  e  desenvolvimento  das 

habilidades e potencialidades das crianças fomentando uma cultura de discussões e avaliação das ações educacionais acerca  do  projeto 

pedagógico. 

 
Art. 52. A avaliação institucional interna deve ser prevista no projeto político-pedagógico e detalhada no plano de gestão, realizada anualmente, levando em consideração as orientações contidas 

na regulamentação vigente, para rever o conjunto de objetivos e metas a serem concretizados, mediante ação dos diversos segmentos da comunidade educativa, o que pressupõe delimitação de 

indicadores compatíveis com a missão da escola, além da clareza quanto ao que seja qualidade social da aprendizagem e da escola. (Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica, p. 77) 

 
 
 
 
 
 
 

 

4 - Planos de Trabalho 
 

4.1 - Plano de ação pedagógica do CEI 

Multiplicidade de experiências e linguagens 

Meta(s) definida(s) 

Oportunizar momentos de contato com diversificados meios de linguagem, de modo que, a criança consiga ser ouvida e suas 
observações e falas sejam levadas em consideração no planejamento pedagógico, para que ela se sinta cada vez mais valorizada. 

Ação(ões)s para o cumprimento da(s) meta(s) 

Organizar um espaço que evidencie as produções das crianças, dando ainda mais a sensação de pertencimento delas ao ambiente 
escolar. Trabalhar a elaboração de projetos que nasçam do interesse das crianças. 

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

Equipe Gestora, Equipe Docente e Equipe de Agentes de Educação Infantil. 

Indicador(es) para monitoramento da(s) ação(ões) 

Observar crianças felizes interagindo de forma livre com suas produções em diferentes espaços da escola. 

Cronograma da(s) ação(ões) planejada(s) 
Durante o ano letivo. 

 

Espaço seguro, pensado e organizado para o atendimento das crianças. 
 

Meta(s) definida(s) 

Manter o espaço físico da escola o mais seguro possível para que as crianças possam usufruir das propostas organizadas. 
Manter, juntamente com os demais órgãos da Prefeitura Municipal de Campinas, a manutenção da escola. 

Averiguar os mobiliários da unidade, de modo a solicitar reparos ou trocas dos mesmos quando se fizer necessário. 

Ação(ões)s para o cumprimento da(s) meta(s) 

Providenciar a compra, trocas e reparos de itens que apresente a necessidade. 
Principal(is) responsável(is) pela(s) ação(ões) 

Equipe Gestora. 

Indicador(es) para  monitoramento  da(s)  ação(ões) 
Espaços bem organizados, limpos, atrativos e seguros. 

Compra e acompanhamento da entrega dos itens necessários para a realização das ações, supervisão troca quando necessário. 

Cronograma da(s) ação(ões) planejada(s) 
Ano letivo. 

 

Materiais variados e acessíveis as crianças. 
 

Meta(s) definida(s) 

Disponibilizar diversos tipos de brinquedos que respondam ao interesse das crianças em quantidade suficiente e para diversos usos em 
diferentes espaços (casinha da boneca, salas, área externa). 

Material individual de higiene, de qualidade e em quantidade suficiente, guardado em locais adequados. 

Diferentes tipos de objetos e brinquedos em quantidade suficiente e adequados para às necessidades dos bebês e crianças pequenas 

(Explorar texturas, sons, formas e pesos, morder, puxar, por e retirar, empilhar, abrir e fechar, ligar e desligar, encaixar, emburrar, etc). 
Ação(ões)s para o cumprimento da(s) meta(s) 

Providenciar a compra de novos brinquedos e a confecção de instrumentos musicais e de brinquedos realizado pela equipe. 

Fazer um trabalho de conscientização com as famílias sobre a importância do envio de materiais de higiene suficientes para o 
atendimento de qualidade das crianças. 

Aquisição de novos brinquedos e confecção de brinquedos com material reciclado. 
Principal(is) responsável(is) pela(s) ação(ões) 

Equipe Gestora e Equipe Docente. 

Indicador(es) para monitoramento da(s) ação(ões) 
Observar a autonomia das crianças nos espaços de unidade, percebendo-as livres aproveitando tudo o que lhe for disponibilizado. 

Cronograma da(s) ação(ões) planejada(s) 
Ano letivoo. 

Planejamento institucional 

Meta(s) definida(s) 

Favorecer o conhecimento do Projeto Pedagógico para toda a comunidade escolar e discutir com a equipe educativa o planejamento e 
(re) planejamento deste documento. 

Ação(ões)s para o cumprimento da(s) meta(s) 

Discutir a proposta nos tempos pedagógicos; RPAIs, Reuniões de Conselho de Escola e formação de monitores e docentes. 
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Principal(is) responsável(is) pela(s) ação(ões) 

Equipe Gestora. 

Indicador(es) para monitoramento da(s) ação(ões) 
Proposta pedagógica consolidada. 

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

Ano letivo 
 

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. 
 

Meta(s) definida(s) 

– 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. 

Ação(ões)s para o cumprimento da(s) meta(s) 

- Realizar reunião com a equipe de profissionais da educação e famílias atendidas durante todo o desenvolvimento da proposta 
pedagógica. - Realizar reunião para a eleição dos colegiados da unidade educacional - Distribuir pesquisa para levantamento de dados 

sócio econômico. - Criar momentos nas formações entre pares para planejamento das ações educacionais resultantes das reflexões e 
interações do coletivo. 

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

Equipe Gestora. 

Equipe educativa 

Indicador(es) para monitoramento da(s) ação(ões) 
Proposta pedagógica consolidada. 

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

Ano letivo 
 

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. 
 

Meta(s) definida(s) 

- Propor Ações educacionais que garantam: - Relações sociais e culturais da criança com a vida e com o mundo, que incluem di- ferentes 
gêneros textuais e formas de ex- pressão: corporal, gestual, verbal, plástica, dramática e musical; – Vivências narrativas de apreciação e 

inte- ração, individual e coletivamente, com a lin- guagem 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 práti- cas sociais da vida da criança, da família, dos educadores e da comunidade; – Relações com variadas 

formas de expres- sões artísticas: música, artes plásticas e grá- ficas, cinema, fotografia, teatro, literatura e dança; – Vivências éticas e 

estéticas com outras crianças e grupos, dialogando com a diversi- dade humana, social e cultural; – Promoção de vivências com o 

conheci- mento e a cultura, que explorem e estimulem a socialização entre sujeitos e grupos, por meio de uma educação integradora e 

inclu- siva que responda às necessidades educa- cionais 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 so- cial; 

Ação(ões)s para o cumprimento da(s) meta(s) 

- Realizar momentos lúdicos através de histórias infantis e musicalização; - Inserir no plano de trabalho pedagógico estudos e momentos 

que contemplem a cultura brasileira; - Garantir estudos do meio e interação com as famílias; - Incentivar a socialização das crianças 
através de jogos cooperativos; - Proporcionar para a comunidade/família palestras, como meio de socialização e integração no ambiente 

educacional; - Favorecer constantemente as atividades de psicomotricidade: correr, subir, rastejar, pular, sentar, descer, rolar, andar... - 

Proporcionar as experiências entre criança e a natureza; - Fomentar a alimentação saudável e autosservimento para as crianças 
atendidas; - Programar atividades de estimulo a identidade e autonomia da criança como: escovar os dentes, vestir, calçar, comer,  

pentear-se, desfralde. - Desenvolver atividades que utilizem o uso de câmera fotográfica, microfone, rádio, televisão, projetor, DVD. 

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

Indicador(es) para monitoramento da(s) ação(ões) 

Perceber crianças com mais autonomia no contexto escolar. Observar a postura das crianças frente as propostas organizadas. 
Oportunizar momentos de contato com diversificados meios de linguagem, de modo que, a criança consiga ser ouvida e suas 

observações e falas sejam levadas em consideração no planejamento pedagógico, para que ela se sinta cada vez mais valorizada. 
Diversidade de propostas valorizando a escuta da criança. 

Observar a autonomia das crianças nos espaços de unidade, percebendo-as livres aproveitando tudo o que lhe for disponibilizado. 

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

Ano Letivo 

Implementação da Gestão Democrática 

Meta(s) definida(s) 

Elaboração e atualização coletivas do PP com a participação dos diversos segmentos. Atuação dos colegiados na tomada de decisões. 
Ação(ões)s para o cumprimento da(s) meta(s) 

- Promover momentos de integração família/escola; - Trabalhar junto com as famílias a fim de conscientizá-las da importância dos 
colegiados e da participação em relação à educação das crianças, incentivando-as a frequentarem as reuniões de pais e educadores e 

eleição dos colegiados; 

Organização de reuniões de pais e mestres Reuniões dos colegiados Interação com as famílias através do Whatsapp e Facebook. 
Compartilhar fotos das propostas realizadas pela escola. 

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

Indicador(es) para monitoramento da(s) ação(ões) 

Crescimento da participação das famílias e comunidade escolar nas propostas da unidade. 

Cronograma da(s) ação(ões) planejada(s) 
Ano letivo 

 

Realização de 100% dos encontros semanais das duas horas consecutivas para o desenvolvimento do Plano de Formação. 
 

Meta(s) definida(s) 
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Propor momentos de formação para atualização e estudos dos documentos oficiais. Propor estudos e reflexões a cerca dos pensadores 

da educação. Oportunizar a equipe momentos de interações com cursos on-line e palestras. Organizar formações com a equipe sobre 
como trabalhar e interagir com os brinquedos pedagógicos, brinquedos não estruturados, bandinha e livros didáticos. 

Ação(ões)s para o cumprimento da(s) meta(s) 

Realizar as reuniões programadas semanalmente conforme Termo de Referência Técnica e registrar os encontros em livros Atas. Investir 
em formação entre os pares, oportunizar reuniões interativas e instigadoras. 

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

Indicador(es) para monitoramento da(s) ação(ões) 

Observar na equipe a melhora de sua prática junto as crianças. 

Cronograma da(s) ação(ões) planejada(s) 
Ano Letivo 

 
 

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

 
"Em uma pedagogia participativa, o processo de coleta de informações e avaliação é visto como uma maneira de garantir que as experiencias de aprendizagem construídas em conjunto, oferecidas e 

experimentadas pelas crianças nos contextos de educação infantil possuam valor exerçam um impacto sobre a criança, a família, a comunidade e a sociedade em que se inserem, isto é, que sejam de qualidade. Neste 

sentido, acoleta de informações e avaliação se constituem em ferramentas pedagógicas essenciais para garantir que a educação oferecida seja culturalmente situada, empoderada e transformadora para todos os 

envolvidos". ( Oliveira - 2019, p.63). 

 
 

 
Nossa unidade tem como princípio a visão de que os objetivos propostos devem se pautar nas necessidades dos que dela participam,  por isto, conforme o texto da citação acima, procuramos ouvir toda a comunidade validando e 

valorizando toda e qualquer informação advinda dos mesmos, entendo que este processo é continuo, como apresenta os indicadores de qualidade da educação infantil, que considera o processo avaliativo, um processo conjunto, interativo, 

democrático, participativo e contínuo. 

Todos os esforços da equipe educativa se convergirão para a estruturação de condições que melhor contribuam para a aprendizagem e o desenvolvimento da criança, mantendo a observação sistemática, crítica e criativa do comportamento de 

cada uma, de seus grupos, das brincadeiras e interações no cotidiano e a utilização de múltiplos registros realizados pelos adultos e crianças por meio de relatórios, fotografias, desenhos, álbuns entre outros, feitos ao longo do período em 

diversificados momentos e através das reuniões de formação entre pares, poderemos planejar e replanejar ações para o êxito de tais objetivos. Também valorizando o protagonismo dos mesmos e validando suas falas, seus interesses e forma 

de ver e vivenciar o mundo. 

 
Como indicadores externos nossa unidade educacional terá como prioridade estreitar a relação escola x família, favorecendo condições para uma avaliação participativa de qualidade, v isando com esta avaliação construir ao longo do 

processo educativo, conhecimento sobre o resultado das ações praticadas pela equipe educativa. Uma vez identificadas às superações ou dificuldades, quer seja de cunho pedagógico, social ou administrativo, nortear-se-á para possíveis 

retomadas de ações. 

 
Fortaleceremos a articulação entre família e escola, promovendo uma fala horizontal “com” as famílias e não “para” as famílias, principalmente neste atual  cenário de pandemia, onde temos uma missão de minimizar os impactos 

resultantes da problemática do isolamento social. 

 
Através de reuniões com a participação das famílias, teremos um momento de escuta avaliativa e socialização, permitindo assim obter dados sobre o andamento do Projeto Pedagógico da unidade, com o objetivo de qualificar as suas 

ações de planejamento. Implementação da CPA como recurso para efetivação da avaliação dos processos de ensino aprendizagem em parceria com o Conselho de Escola. 

 

 

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 

 
Com uma proposta de desenvolver uma gestão democrática no CEI Bem Querer Senador João de Medeiros Calmon, a equipe gestora me diará ações que promovam aparticipação social, onde professores, 

crianças, pais, direção, comunidade, equipe pedagógica eeducativa serão considerados sujeitos ativos em todo o processo da gestão, participando detodas as decisões da escola através dos colegiados e 

desenvolvimento da proposta pedagógica elaborada de forma horizontal. 

 
As metas que serão cumpridas pela gestão da unidade educacional e as ações estão em conformidade com as dimensões contidas no documento“Indicadores de Qualidade da Educação 

Infantil”, publicado pelo MEC em 2009, por meio da Secretaria da Educação Básica, sob a coordenação da Ação Educativa, da Fundação Orsa, da Undime e do Unicef. 

Caracteriza- se como um instrumento de auto avaliação da qualidade das instituições de educação infantil,por meio de um processo 
participativo e aberto a toda a comunidade na direção de práticas educativas que respeitem os direitos fundamentais das crianças e ajudem a 

construir uma sociedade mais democrática. 
 

Partindo dos princípios de uma gestão democrática apresentamos na sequência as atribuições de cada gestor e as metas e 

ações coletivas de toda a equipe gestora. 

 
Diretor Educacional e/ou Vice Diretor 

· Responsabilizar – se pela elaboração coletiva, sistematização, implementação e avaliação do Projeto Pedagógico (PP); 

· Aprovar e divulgar o PP; responsabilizar-se pelo processo de atribuição de turmas e períodos dos profissionais da unidade educacional; 

· Responsabilizar-se pela elaboração coletiva do calendário escolar, conforme resolução específica da SME; 

· Instituir o Conselho de Escola e garantir o funcionamento dos diferentes colegiados da unidade educacional; 

 
· Definir e organizar com cada integrante da equipe educacional o respectivo horário e/ou escala de trabalho; 

 
· Responsabilizar – se pelo controle e registro da frequência dos profissionais da unidade escolar; 

· Acompanhar os registros escolares, incluindo o diário de classe dos professores; 

· Realizar a abertura e encerramento dos livros unidade educacional; 

· Responsabilizar-se com a SME o cumprimento das orientações técnicas da vigilância sanitária e epidemiológicas; encaminhar aos órgãos competentes as propostas de 

modificações na infraestrutura física da unidade escolar, após a apreciação do conselho escolar; 

· Planejar, junto aos órgãos competentes da SME, espaço físico e condições adequadas ao atendimento dos alunos público-alvo da Educação Especial; 

· Assegurar o cumprimento dos programas mantidos e implementados pelo MEC e estabelecidos pela SME; 

· Responsabilizar-se pela efetivação dos procedimentos referentes a vida escolar dos alunos, conforme a legislação da SME; 

· Informar, antecipadamente, ao departamento de alimentação escolar/central Estadual de Abastecimento, CEASA/Campinas, toda e qualquer necessidade de alteração do 
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cardápio, reprogramação ou suspensão da entrega de gêneros alimentícios; 

· Responsabilizar-se pelo registro e atualização dos dados relativos á gestão e á vida escolar dos alunos nos sistemas informatizados; 

· Participar de reuniões nos NAED´s quando chamados e atender as recomendações da supervisão educacional. 

 

 
Orientador Pedagógico 

· Coordenar a elaboração, a sistematização, a implementação e a avaliação do Plano Pedagógico; 

· Coordenar a construção e subsidiar a implementação da Proposta Curricular na unidade educacional, considerando as Diretrizes curriculares Nacionais, as Diretrizes 

Curriculares do Município e as Políticas Educacionais da SME; 

· Coordenar as reuniões semanais de formações previstas na carga horária dos profissionais - professores e monitores educacionais - à luz dos documentos curriculares 

Nacionais e Municipais. 

· Orientar e acompanhar o planejamento e execução do trabalho educativo das equipes docentes e de monitores; 

· Participar efetivamente das reuniões semanais no Centro de Formação, Tecnologia e Pesquisa Educacional "Prof. Milton de Almeida (CEFORTEPE); 

· Auxiliar na garantia da Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva, possibilitando a interação/socialização com acessibilidade na comunicação e informação, 

na arquitetura, na segurança e autonomia e nos mobiliários em parceria com os órgãos competentes da SME; 

· Coordenar o processo de escolha dos livros, materiais pedagógicos e brinquedos em conjunto com a equipe educativa; 

· Promover ações e projetos de incentivos à leitura, as artes e as demais linguagens; 

· Incentivar e planejar com os demais integrantes da equipe educacional, as propostas de atividades nos diferentes ambientes escolares e o uso de tecnologias nesses 

processos; 

· Construir com os integrantes da equipe educacional estratégias pedagógicas de superação de todas as formas de discriminação, preconceito e exclusão social; 

· Orientar, coordenar e acompanhar a avaliação processual das crianças; 

· Orientar e acompanhar os registros e a prática pedagógica dos profissionais da unidade educacional; 

· Facilitar o processo comunicativo entre a comunidade escolar, possibilitando a intersetorialidade; 

· Identificar e propor ações formativas necessárias à implantação do PP e articuladas com a política de formação da SME; 

· Promover momentos de participação do coletivo da unidade educativa e famílias na elaboração do Projeto Pedagógico através de momentos para discussão coletiva sobre 

as ideias e ações para a formação do projeto; 

· Manter uma comunicação efetiva com as famílias através de e-mail e rede social, onde serão enviados comunicados e notícias do desenvolvimento do projeto 

pedagógico, como também a utilização da comunicação diária pelo Caderno de Recados; 

· Organizar encontros periódicos com a família visando uma escuta de anseios e contribuições; 

· Criar eventos pedagógicos com a participação das famílias, especialistas em saúde, nutrição, aprendizagens, higiene e outros temas de abordagem do cotidiano da 

criança. 

· Acolher a escuta da criança, não só verbal, mas também através de suas emoções, observando seu corpo, choro, alegrias, descontentamentos, atitudes durante o 

convívio social no ambiente educacional, brincadeiras e comportamentos de uma forma geral. Nesses momentos a criança expressa o que gostou ou não gostou e sinaliza suas 

preferências. Através de tais sinalizações a equipe gestora contará com a participação da criança na construção de sua gestão tendo esta como protagonista e  (co)autor  do  plano 

de ação da gestão educacional. 

 

 
Metas/Ações Equipe Gestora 

 
 
 
 

METAS AÇÕES 

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 

Realizar reunião com a equipe de 
profissionais da educação e 
famílias atendidas a cada final de 
trimestre e reunião  para  a 
eleição  dos colegiados  da 
unidade  educacional  (Conselho 
de com a finalidade Escola  e 
CPA). 

e com a cultura.  

 

 
  

 

Elaborar pesquisa para 
levantamento de dados sócio 
econômicos com o objetivo de 
conhecer as especificidades da 
comunidade atendida. 

 

Criar momentos nas formações 
entre pares para planejamento 
das ações educacionais 
resultantes das reflexões e 
interações do coletivo. 

 
Realizar momentos lúdicos 
através de histórias 

infantis e musicalização. 

 
 
Inserir no plano de trabalho 

pedagógico estudos e 

momentos que contemplem a 
cultura brasileira. 

 
Garantir estudos do meio e 

interação com as famílias. 
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Incentivar a socialização das 

crianças através de jogos 

cooperativos. 

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 

Proporcionar para a 

comunidade/família palestras, 

como meio de socialização e 

integração no ambiente 

educacional. 

conhecimentos. Favorecer constantemente as 

atividades de psicomotricidade: 

correr, subir, rastejar, pular, 

sentar, descer, rolar, andar. 

 Fomentar a 

alimentação saudável e 

autosservimento para as 

crianças atendidas. 

 Programar atividades de 

estímulo a identidade e 

autonomia da criança como: 

escovar os dentes,  vestir, 
calçar, comer, pentear-se, 

desfralde. 

 Desenvolver atividades que 

utilizem o uso de câmera 

fotográfica, microfone, rádio, 

televisão, projetor, DVD. 

 

 
  

 
Promover momentos de 
integração família/escola. 

 
 
 
 
 
 

Implementação 
da Gestão 
Democrática 

 
Trabalhar junto com as famílias 
a fim de conscientizá-las da 
importância dos  colegiados  e 
da participação em relação à 
educação das crianças, 
incentivando-as a frequentarem 
as r e u n i õ e s de pais e 
educadores e eleição dos 
colegiados. 

  
Reunir, refletir, (re)planejar 
junto à equipe dos profissionais 
da educação. 

  
Garantir a participação ativa 
dos conselheiros nas reuniões e 
decisões da unidade 
educacional. 

  
Garantir que os profissionais 
tenham um olhar sensível no 
cotidiano sobre as opiniões e 
singularidades de cada criança. 

  

Garantir eficácia das relações 
intersetoriais tendo  presença 
nas reuniões e eventos pré- 
estabelecidos visando  à 
melhoria e a conscientização do 
trabalho correlacionado. 

Manutenção de 100% do quadro de 
pessoal aprovado no Plano de 
Trabalho. 

Providenciar processo 
seletivo e contratação 
sempre que necessário para 
manter o quadro 

 de profissionais descrito no Plano 
de Trabalho 
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Realização de 100% dos encontros 
semanais das duas horas 
consecutivas para o 
desenvolvimento do Plano de 
Formação. 

Realizar as reuniões 
programadas semanalmente 
conforme Termo de Referência 
Técnica e registrar os encontros 
em livros Atas. 

 
 

Cumprimento das disposições da 
SME sobre Calendário Escolar 

 

 
Elaborar o calendário escolar 

dentro das  normativas 

previstas na resolução da SME 

que dispõe da elaboração do 

mesmo, com a participação dos 

colegiados e equipe educativa. 

 

Para a garantia do desenvolvimento destas ações, destacamos que: 

· Semanalmente a equipe gestora da unidade educacional se reunirá nas dependências 

da direção para discussões pertinentes do cotidiano escolar e dificuldades e problemáticas requerentes de soluções e necessárias ao funciona 

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

·  A comunicação entre a equipe será feita diariamente através de conversas relatando-se 

as necessidades imediatas e acontecimentos relevantes. 

·  Sempre que necessário à equipe gestora se reunirá com os demais integrantes que compõe a unidade escolar para dar orientações e 

receber sugestões quanto ao trabalho em andamento e tais encontros serão registrados em impresso próprio para que posteriormente não 

haja dupla interpretação do que foi discutido nas reuniões. 

·  Dentro da dinâmica do trabalho com as crianças, haverá também momentos de escuta de seus interesses e reinvidicações (Projeto mini 

assembleia) 

 
 
 

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

 
Organização e utilização dos espaços educativo 

 
 

“Escola que pensa espaço como cuidado nas relações é uma escola preocupada com essa infância potente”.(BUENO, 2018, pg.10) 

 

O CEI Bem Querer Senador João de Medeiros Calmon terá como fundamento para a organização e utilização dos espaços educativos o 
“Caderno Curricular Temático, intitulado Espaços e Tempos na Educação Infantil”, o qual considera os caminhos das ações educativas 
vivenciadas por crianças, adultos educadores e famílias atendidas pela unidade educacional. 

Teceremos possibilidades de caminhos onde o nosso foco será o Projeto Pedagógico construído coletivamente, considerando contemplar a 
realidade da comunidade atendida, em sua especificidade com a sequencialidade da ação educacional. 

Pensando nesta organicidade dos espaços, assumiremos o cuidar e o educar como dimensões que, para além da Educação Infantil, se 
estenderá por toda a Educação Básica. 

 

 
(...)Cuidar e educar significa entender que o direito à educação parte do princípio da formação humana, considerando o cuidado como sendo um acolhimento de  todos,  com 

respeito e atenção; implica em ouvir, encorajar, apoiar, cuidar de si e do outro, numa ação compartilhada de pensar e fazer juntos, sem perder de vista a singularidade de cada um 

dos envolvidos, na construção da pessoa humana em suas múltiplas dimensões(...) (Caderno Curricular Temático Educação Básica: Ações Educacionais em Movimento – Espaços e 

tempos na Educação das Crianças Vol. 1 – p, 100) 

 

 

Considerando a criança, o espaço educativo e todos os envolvidos no processo dodesenvolvimento integral dos bebês e das crianças pequenas, articularemos eixos temáticos que nortearão o 

plano de ensino da  unidade  educativa,  tendo  como  premissa  que  o  brincar  é um direito da criança e  que a  escuta  e  o  diálogo  se  fazem  necessários  para  o  fortalecimento  desse 

processo. Para a criança o espaço  é  o  que  sente,  o  que  vê,  o  que  faz  nele.  Portanto,  segundo  Marcondes  (2008),  o  espaço  é  sombra  e  escuridão,  é  grande,  enorme  ou,  pelo 

contrário, pequeno, é poder correr ou ter que ficar quieto, é esse lugar aonde pode ir, olhar, ler, pensar. 

Entendemos que o espaço é um facilitador para que ocorra a infância e cuidar desses espaços significa ensinar a generosidade, o afeto, 

respeitar o próximo e suas diferenças e acreditar que aprendemos com o meio e com o outro. 
 

Por isso, não faz sentido separar os momentos de brincar dos momentos de aprender onde os espaços e a rotina da escola serão  
planejados de modo a proporcionar multiplicidade de experiências e contato com todas as linguagens a todo tempo, sem abrirmão, é claro, 
dos cuidados com segurança e saúde. 

Acreditar na importância do brincar como desenvolvimento integral da criança faz com que a equipe de profissionais da Unidade 
educacional desenvolva, em suas potencialidades, o trabalho pedagógico e de cuidar numa perspectiva lúdica, na escuta minuciosa e na 
observação atenta aos sinais dos bebês e das crianças pequenas, ressignificando as vivencias e (re)planejando novas propostas. 

Segundo Ostetto, 

São vivências com gosto de paixão! Paixão que é movimento, dança, brincadeira, sentimento, fantasia. Paixão que é sonho revelado (promessa aos que virão), que é partilha (ser 

com o outro) na dança da educação (que pode ter boi-de-mamão!), no exercício da criação (de 

ousadia, por que não?). Paixão que mobiliza, que humaniza, que nos lança em busca da dimensão lúdica do “ser pessoa na pessoa”, que nos convida a resgatar  a  pessoa  na  pessoa 

da educadora. (Encontros e Encantamentos na Educação Infantil, 2020, p.10) 

 

 

Pensando a vida da criança como uma sucessão de experiências de aprendizagem adquirida por ela mesma, em sua individualidade e 
coletividade, temos infinitas experiências e conhecimentos acumulados, conquistados por meio de vivencias, jogos, brincadeiras e conversas. 

 
 

Roda da história 



Prefeitura Municipal de Campinas 

Secretaria Municipal de Educação 

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

16/07/2021 12:13:19 Página 57 de 130 

 

 

 
Acontecerá diariamente, onde escutarão e participarão da história, estimulando a importância de se ter contato com a leitura, dessa forma também é possível trabalhar a linguagem oral através dos 

questionamentos que os alunos apresentam no decorrer da história compartilhada. 

 
Roda da música 

 

É um momento em que se trabalha a expressão corporal, linguagem oral, coordenação motora e expressão corporal. A roda será realizada todos os dias em dois momentos: o primeiro logo na recepção 

dos alunos, para que eles interajam com os colegas, professora e com o ambiente escolar é ao término do período escolar. 

 
Experimentação e culinária/ Refeitório/ Lactário: 

 

Os momentos de apreciação dos alimentos e culinárias ocorrerão dentro da organização estabelecida pela unidade e supervisionada pela nutricionista responsável. A culinária é necessária para vivência 

e prática, além do contato diário com as refeições, momento estes onde é vivenciado pela criança atitudes de ética, respeito, cidadania e descobertas. 

 
Parque /Quiosque/ Tanque de areia/ Solários 

 

São instrumentos canalizadores de interação com a sociedade e o meio, favorecendo a exploração do espaço físico, integração social com os colegas, exploração da coordenação motora. Nesses 

espaços físicos serão trabalhados todos os movimentos do corpo, agilidade, força e a psicomotricidade de forma ampla. 

 
Roda da conversa 

 

Acontecerão momentos de troca de experiências diariamente antes de dar início ao período de aula e toda vez que se fizer necessário. É no momento da roda que estabeleceremos regras de convívio, 

os combinados são colocados pelos próprios alunos com a intervenção da professora. Também é um instrumento de retomada da rot ina diária a ser desenvolvida e ao término do dia como uma ferramenta 

avaliativa do aprendizado diário ocorrido. 

 
ROTINA 

 

No convívio social os alunos se deparam com uma série de regras e convenções já estabelecidas: horários determinados, espaços delimitados, etc. Nesse sentido, é importante que tenham a 

oportunidade de refletir sobre essas questões, para que possam compreender a organização do grupo e descobrir maneiras de interagir em um espaço comum. 

 
PROJETO SEMANAL “SEXTA EM CENA” 

 

Visando alcançar uma formação consciente, organizada e uma atitude reflexiva nas crianças atendidas pela unidade educacional, as professoras e orientação pedagógica desenvolverão um 

projeto envolvendo os alunos nesta proposta de forma gradual. As apresentações se darão semanalmente às sextas-feiras e seus temas sempre adaptados as realidades e dificuldades apresentadas em sala 

de aula pelas crianças e desenvolvimento trimestral dos conteúdos do projeto anual, respeitando a faixa etária e o nível de entendimento das mesmas. Neste momento faremos uso de apresentações no palco 

para todas as salas da unidade. 

Dos recursos físicos da Unidade Educacional possui: 

 

a) Espaço destinado à área administrativa é composto de: 
 

Secretaria 

Sala da coordenação 

Sala da direção 

Almoxarifado 

Dois banheiros 

 
 
 

b) Espaço interno uso comum: 

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

tapetes, mesinhas, mobiliário de uma casa em miniatura que possibilitam o jogo simbólico, através do qual a criança irá entender o mundo ao redor, testar habilidades, aprend 

funções sociais, conhecer as regras e também criá-las. A aprendizagem da linguagem e a habilidade motora de uma criança também são desenvolvidas durante o ato de brincar nes 

espaço. 

 
Pátio interno: Privilegiado com uma bela área interna o pátio será utilizado como parte fundamental no processo de aprendizagem e socialização das crianças. Nele está o palco, lo 

onde as apresentações teatrais e musicais serão realizadas. No pátio vários brinquedos são distribuídos no espaço e formando um playground. Pensando em dias chuvosos ou de mu 

frio as crianças poderão usufruir deste espaço coberto com segurança e conforto. Além disso, o chão foi decorado com a pintura de brincadeiras e circuitos que possibilitam às crianç 

atividades lúdicas e de movimento. 

 

  Cozinha: Local onde se prepara a alimentação das crianças, seguindo toda orientação do Ceasa. Este local é equipada com diversos utensílios de cozinha e com o estoque d 

alimentos. 

 

Refeitório infantil e lactários: Espaço destinado para as crianças se alimentarem. As educadoras estimulam uma alimentação saudável durante todos os momentos que ali est 

Espaço utilizado também para os momentos de culinárias com as crianças, fazendo assim uma experiência rica com os alimentos. 

 
  Refeitório de funcionários: Espaço destinado aos funcionários para o momento de almoço e descanso. 

 
03 parques externos: Teremos em mente a importância do brincar, objetivando o desenvolvimento integral da criança, onde a equipe de profissionais da educação da unida 

realizará e pensará seu trabalho pedagógico na perspectiva lúdica observando o bebê e a criança pequena brincando e fazendo desta ocasião um momento de pensar no ( 

planejamento de suas hipóteses e novas propostas de trabalho, sendo este espaço amplo com brinquedos diversos e uma bela área com gramada para a socialização das crianças. 

professoras serão mediadoras entre as crianças para favorecerem momentos de experiências e interação com o meio e entre as crianças. 

 
01 Quiosque: Um espaço muito usado para momentos de interação entre turmas através de histórias, músicas, materiais pedagógicos e formação para os funcionários (quando 

necessita de um espaço maior para dinâmicas) 

 

12 salas de referência: Este local é a referência de sala para os bebes e as crianças se sentirem seguros, pois é neste local que serão recepcionadas diariamente pelas educadoras 

e onde serão guardados seus pertences. Nesta sala também será o ponto de referência para o momento do soninho das turmas de período integral. Em coerência com os princípios 

que embasarão nosso plano de trabalho, compreendemos a organização e a utilização dos espaços como elemento educador para os bebês e crianças pequenas em todos os 

momentos. 

 
Biblioteca: Acreditamos que o gosto pela leitura se dá por meio de experiências lúdicas e trocas construídas a partir dos primeiros contatos com os livros e no incentivo da instituiç 

educativa em oferecer literaturas diversificadas como um dos recursos para envolver a criança no universo letrado. Fazendo assim, que os bebês e as crianças tenham contato dire 

com os livros e seu mundo letrado. Despertando curiosidades, experiências, estimulando interesses por livros, cuidados com o material, incentivando valores e pr incípios para s 

socialização e interação com as demais crianças. 

 
  02 banheiros adaptados para portadores de necessidades especiais. 

 
QUADRO DE SALAS E SUA OCUPAÇÃO POR TURMA 
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ESPAÇO FÍSICO 

 
TURMA ATENDIDA 

 

HORÁRIO DE 

ATENDIMENTO 

 
SALA 1 

 
AG I A 

 
7h às 18h 

 
SALA 2 

 
AG I B 

 
7h às 18h 

 
SALA 3 

 
AG I/II A 

 
7h às 18h 

 
SALA 4 

 
AG II A 

 
7h às 18h 

 
SALA 5 

 
AG II B 

 
7h às 18h 

 
SALA 6 

 
AG II C 

 
7h às 18h 

 
SALA 7 

 
AG II D 

 
7h às 18h 

 
SALA 8 

 
AG II E 

 
7h às 18h 

 
SALA 10 

 
AG II F 

 
7h às 18h 

 
SALA 11 

 
AG II G 

 
7h às 18h 

 
SALA 9 

 
AG III  A / C 7h às 11h 

13h às 17h 

 
SALA 12 

 
AG III  B / D 7h às 11h 

13h às 17h 

 

4.5 - Planos de trabalho entre pares 

 
A Formação continuada da equipe educativa da unidade é essencial para a qualificação de um profissional reflexivo, elegendo a concepção que preconiza elementos importantes do processo, tendo em 

vista a reflexão da prática, o conhecimento da teoria e o (re) planejamento da atuação dos saberes e fazeres. 

 

A demanda de formação foi levantada através de observações do fazer pedagógico, dos movimentos e interações das crianças nos tempos e nos espaços e da participação dos 

docentes e agentes educacionais em sugerirem temas na Reunião de Avaliação Institucional (RPAI) no início do ano letivo de 2021. Dentre elas, foram citadas capacitações com 

especialistas em educação especial, equipe do Centro de Saúde com orientações sobre a Pandemia e o Covid – 19 e Primeiros Socorros. 

 
A formação será estabelecida de forma dialógica e participativa dos envolvidos para a elaboração de um plano de Formação que de fato contemplará a real necessidade na 

formação e na capacitação da equipe que trabalham com a criança. 

 
Desde o início do ano de 2021 está sendo desenvolvido de forma continua as formações entre pares da equipe de docentes e da equipe de agentes educacionais, segundo 

orienta o Termo de Referência Técnica, que exige o mínimo de 2 horas semanais de formação. Ressaltando que devido a Pandemia, nossas formações estão sendo realizadas de 

forma virtual pela plataforma Meeting sendo registrada em Ata pela equipe gestora. 

 
Nos encontros formativos tem sido abordados temas relevantes para o bom andamento do Projeto Pedagógico e para o desenvolvimento das crianças atendidas. 

 

Salientamos que dentro das discussões teóricas teremos abertura para as discussões sobre as questões do cotidiano da unidade educacional, harmonizando a teoria com a prática dentro da realidade 

educativa da unidade, discutindo sobre as observações realizadas pela equipe de docentes e levando em consideração as hipóteses das crianças. 

Alimentaremos as formações e estruturaremos uma proposta pedagógica dentro das necessidades apontadas pela equipe e dentro do cotidiano educacional. 
 

Posto isto, elencamos o plano de formação entre pares para os docentes, seguindo as temáticas das Diretrizes Curriculares da Educação Básica para a Educação Infantil. 

 
 
 
 

 

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

FORMAÇÃO ENTRE PARES DAS PROFESSORAS E AGENTES EDUCACIONAIS 

 
 

TEMAS AÇÕES 

Projeto Politico Pedagógico 
Reflexão, construção e 
avaliação com o coletivo e 
mediação da equipe gestora e 
supervisor do Naed Sudoeste. 

 

Registro na Educação Infantil 

Abordar diferentes 
modalidades e práticas de 
registros na Educação Infantil, 
articulando conceitos e 
contextos implicados na 
documentação pedagógica, 
utilizando como subsídio o 
livro de Luciana Esmeralda 
Ostetto. 

  

Estudo 
 

e 
 

reflexão 
 

sobre 
 

o 
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Planejamento na Educação Infantil planejamento na Ed. Infantil 

através da literatura  de 
Luciana Esmeralda Ostetto. 

Caderno Curricular Temático: Ações 
educacionais em Movimento - Arte, 
Música e Educação: Tudo é Coisa 
musical – Prefeitura Municipal de 
Campinas – 2016. 

Estudo  e  discussão  do 
Caderno Curricular Temático 
solicitando a mediação de um 
formador ao Centro de 
Formação, Tecnologia e 
Pesquisa Educacional (CEFORTEPE). 

discussão    do
 

Caderno Curricular Temático: 
Ações 

educacionais em Movimento - Relações 
étnico-Raciais Afro- Brasileira: 
Subsídios á Ação Educativa – Prefeitura 
Municipal de Campinas –  2016; 
parceria com o MIPID. 

Estudo    e 
Caderno Curricular Temático 
solicitando a mediação de um 
formador ao Centro de 
Formação, Tecnologia e 
Pesquisa Educacional 
(CEFORTEPE). 

Caderno Curricular Temático: 
Ações 

educacionais em Movimento - Espaços 
e Tempos na Educação das Crianças – 
Prefeitura Municipal de Campinas – 
2014. 

Estudo  e  discussão  do 
Caderno Curricular Temático 
solicitando a mediação de um 
formador ao Centro de 
Formação, Tecnologia e 
Pesquisa Educacional 
(CEFORTEPE). 

EstatutodaCriança edoAdolescente 

ECA. 

Solicitar a mediação de um 
Conselheiro Tutelar do Cras 
Nelson Mandela para 
reflexionarmos os direitos da 
criança e do adolescente a luz 
da lei. 

 
Formação intersetorial com a  equipe 
do Centro de Saúde Jd. Santo Antônio. 

 
Em parceria com a 
coordenação do centro de 
saúde e seus profissionais, 
ensinar procedimentos 
visando a integridade e saúde 
das crianças através do curso 
de Primeiros Socorros, Higiene 
Bucal, Dengue, entre outros. 

 

Educação Inclusiva 
 
Propor uma abordagem 
baseada na Educação Especial 
e Inclusiva, dentro da unidade 
educacional, com o apoio do 
profissional de Educação 
Especial. 

Psicomotricidade  
Psicomotricidade Na Educação 
Infantil: A infância e a 
psicomotricidade; a 
pedagogia do corpo e do 
desenvolvimento -  Fátima 
Alves  -  Editora:   WAK   – 
2015. 

 
Diretrizes Curriculares da Educação 
Infantil 

 
Estudo e discussão das 
Diretrizes Curriculares 
Nacionais da Educação Básica 
e Diretrizes Curriculares da 
Educação Básica para a 
Educação Infantil:  Um 
processo contínuo de reflexão 
e ação. Solicitar a  mediação 
do supervisor do Naed 
Sudoeste. 

Caderno 6 Protocolo Sanitário 
Municipal de Campinas - DEVISA  

Estudo e reflexão de todos os 
protocolos da vigilância 
sanitária contra o  Corona 
vírus. Solicitar mediação e 
contribuição com a equipe da 
vigilância sanitária. 

 

4.7 - Plano de demanda de manutenção de infraestrutura do CEI 
 

DEMANDA DE 

INFRAESTRUTURA 

AÇÃO A SER 

REALIZADA 

 

CRONOGRAMA 
 

RESPONSÁVEIS 

 

Rampa de acesso 

ao palco para as 
crianças 

portadoras de 

deficiência física. 

 

Solicitar ao 

CAE a 

reestruturação 

desse espaço, 

adequando 

para o acesso 

das crianças 

portadoras de 

deficiência. 

 

E acordo  com 

a 
disponibilidade 

do CAE. 

 

CAE 

Banheiros de 

deficientes 

adaptados para o 

público infantil. 

 

Solicitar ao 

CAE a 

adaptação dos 

banheiros. 

E acordo  com 

a 

disponibilidade 

do CAE. 

 

CAE 

 

Pintura predial. 
 

Solicitar ao 
 

Primeiro 
 

CAE 
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 CAE a pintura 

do prédio 
conforme 

necessidade 
exposta. 

semestre  

 

Manutenção e 

pintura dos 
brinquedos do 

parque. 

Solicitar a 

manutenção e 

a pintura dos 

brinquedos ao 

CAE. 

 

Primeiro 

semestre 

 

CAE 

 

Troca de vidros 
das portas e vitrôs 

das salas de aula. 

Solicitar a 

recolocação 

dos vidros ao 

CAE. 

 

Primeiro 
semestre 

 

CAE 

 

Trocas das portas 

da lavanderia e 
sala da aula. 

 

Solicitar a 

troca das 
portas ao 

CAE. 

 

Primeiro 

semestre 

 

CAE 

 

Aumento da 

quantidade  de 

ralos  para  saída 

de água no pátio 

interno e no 

refeitório infantil. 

 

Solicitar ao 

CAE a troca e 
aumento dos 

ralos. 

 

Primeiro 

semestre 

 

CAE 

 

Troca de conjunto 

de mesas e 

bancos no 
refeitório infantil 

Solicitar ao 

CAE a  troca 

dos conjuntos 

de mesas do 

refeitório 

infantil. 

 

Primeiro 

semestre 

 

CAE 

Impermeabilização 

das paredes 

contra umidade 

 

Solicitar ação 
junto ao CAE. 

 

Primeiro 
semestre 

 

CAE 

 

Troca das pias e 

cubas da cozinha 

Fazer 

solicitação da 

manutenção 

do Conutri 

 

Primeiro 

semestre 

 

CONUTRI 

Colocação de pias 

nos láctários 

Solicitar ao 

CAE 

Primeiro 

semestre 

 

CAE 

Troca de registros 

de água 

Solicitar junto 

ao CAE. 

Primeiro 

semestre 

 

CAE 

Troca dos  canos 

do chuveiro da 

unidade 

 

Solicitar junto 

ao CAE. 

 

Primeiro 

semestre 

 

CAE 

Manutenção do 

Muro dos fundos 

de nossa unidade. 

 

Solicitar junto 
ao CAE. 

 

Primeiro 
semestre 

 

CAE 

 

 
4.8 - Plano de recursos humanos do CEI 

 
 
 

 
Seguimento Profissional 

 
Quantidade Proposta  no cronograma de trabalho do contrato 

 
Quantidade proposta no planejamento para o ano de 2021 

 
Observações 

Diretor 

1 

 
1 
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Vice- Diretor 

1 

1 

 
 

 
Orientador Pedagógico 

1 

1 

 
 

 
Professora de Educação Infantil 

14 

14 

 
 

 
Professora de Educação Especial 

1 

1 

 
 

 
Professora de Educação Infantil Volante 

1 

1 

 
 

 
Agentes de educação infantil 

66 

66 

 
 

 
Agentes de educação infantil 44 horas 

4 

4 

 
 

 
Cozinheira 

2 

2 

 
 

 
Auxiliar de cozinha 

2 

2 

 
 

 
Servente de limpeza 

4 

4 

 
 

 
Zelador 

1 

1 

 
 

 
Auxiliar Administrativo 
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1 

 
1 

 
 

 
Assistente administrativo 

2 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
PLANO DE AÇÃO INTERSETORIAL 

“A formação integral dos indivíduos não está adstrita ao processo formal e intencional de ensino, pois tem sua base nas esferas 

da vida cotidiana, como nos lembra Agnes Heller. Inicia-se no nascimento e prossegue com a aprendizagem do universo cultural, 
durante todo o processo de desenvolvimento das pessoas, pois é na vida cotidiana que se objetivam as ações humanas e nela se 

inscrevem os resultados do conhecimento humano, de suas conquistas e desafios (Guará, 2006, p.17)”. 

Entendemos a escola como um espaço multiplicador de saberes e de reflexão e formação de uma consciência crítica. Vemos uma potência na relação entre a escola e os demais órgãos que podem 

contribuir para que o desenvolvimento da criança seja efetivo. Diante disto, enxergamos a relação entre família e escola como um importante indicador de qualidade do atendimento, devendo a escola ter 

um olhar que permita incluir e considerar as famílias em seus aspectos positivos que tem aspirações e direitos legítimos. Devemos, portanto, convidar as famílias e legitimar essa participação através do 

acompanhamento e envolvimento delas nas ações e planejamentos da escola. Iremos desenvolver projetos paralelos com as família s durante todo o ano de modo a cativá-los a participarem mais do 

ambiente escolar. Iremos propor uma parceria constante e contínua, de modo a acolher as demandas que as famílias possam ter, ajudando-as no que for necessário. 

 
De igual forma, um bom relacionamento com a comunidadee os demais órgãos que a compõem, favorece a dinamiza o intercâmbio entre todos e a busca de benefícios comuns que gerem para a população 

novas oportunidades e melhorias necessárias para uma boa qualidade de vida. Deste modo família, comunidade e profissionais, devem se esmerar em todas as ações possíveis para garantir meios que ajudem 
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as crianças e toda comunidade, como: campanhas preventivas, nas questões ambientais, nas manifestações culturais e sociais, a ssim promovendo uma maior consciência do compromisso e da 

responsabilidade de todos com a comunidade. Por isso, dentro de nossas possibilidades, buscaremos promover palestras educativas voltadas para temas: Higiene Pessoal, Doenças diversas, Meio Ambiente,  

Planejamento Familiar dentre outros temas que possam surgir ao longo do ano para que o maior número de pessoas seja atingido. 

 
Também reconhecemos a força do trabalho junto aos demais setores públicos, outros órgãos ou instituições da rede de assistência social, segurança pública, saúde, organizações não governamentais, outras 

esferas de governos para conseguir a garantia dos direitos das crianças previstos na Constituição Federal de 1988, entendemos  que é indiscutível a importância de tais ações na unidade educacional para o 

bom desenvolvimento do nosso plano de trabalho. Partindo desta premissa, durante o ano de 2021 uniremos esforços para estabelecer relações intersetoriais com a comunidade onde es tá inserido o CEI, e 

com órgãos que possam somar às nossas ações, visando unicamente o desenvolvimento integral e bem-estar da criança. 

 
Elencamos algumas parcerias intersetoriais que buscaremos ao longo do ano: 

 
Centro  de   Saúde   Jd.   Santo   Antônio   –   a   partir   de   uma   reunião   inicial   com   a   coordenadora   do   CS,   Sra.   Wanice,   iniciaremos   a   parceria   em   promover   na   unidade   os 

projetos viáveis como, saúde bucal, encaminhamentos  médicos  e  odontológicos  e  especialidades,  campanhas  de  vacinação,  bloqueios  epidemiológicos,  palestras  e  ações  sobre  saúde  do 

bebê, da criança pequena e do adulto; 

 
Guarda Municipal de Campinas – objetivando a aproximação da Guarda Municipal de Campinas com a comunidade do entorno da unidade escolar, desenvolvendo oProi n – Projeto Integração – que tem por 

objetivo contribuir para a construção de uma cultura de paz com a comunidade. 

Projeto Dog Show - propor uma apresentação de Show Dog do Canil da Guarda Municipal de Campinas, como forma de interação da comunidade com este órgão de nossa cidade. Projeto Banda na escola – 

propor um convite a Banda da Policia Militar para uma apresentação a toda comunidade escolar de nossa unidade. Além de proporcionar a aproximação da guarda municipal com a comunidade, serão 

momentos de oportunizar à comunidade acesso à cultura e lazer. 

 
Conselho Tutelar - dialogar e atuar de forma direta com a unidade educacional, priorizando ezelando pelo cumprimento dos direitos da criança, tanto no âmbito educacional quanto familiar. 

 
CRAS Nelson Mandela - a unidade educacional trabalhará em parceria com o Centro de Referência de Assistência Social – CRAS, frequentando as reuniões semanais junto com os especialistas da região 

(pediatras, assistentes sociais, psicólogos e representantes do Conselho Tutelar) onde são apresentados os casos que requerem atenção da comunidade escolar e são articuladas propostas de atendimento  

entre os pares visando encaminhamentos pertinentes para a uma possível solução. 

 
Sanasa - com projetos que visem o uso racional da água e a necessidade de cuidar deum bem natural com risco de escasseze a manutenção da limpeza da caixa d’água, visando 

o fornecimento de uma água com qualidade as crianças atendidas no CEI; 

 

 
Corpo de Bombeiros – ministração de cursos e palestras sobre primeiros socorros eprevenção de acidentes; 

 

Vigilância Sanitária - promovendo a sensibilização da comunidade educacional por meio de capacitaçõese realizações de eventos educacionais estimulando a inserção de conteúdos de promoção da saúde; 

além disso, diante do contexto da pandemia do Covid 19, há a parceria no acompanhamento e orientação da unidade educacional quanto aos procedimentos e encaminhamentos de casos suspeitos ou 

confirmados. 

 
CEASA - palestras ministradas pelas nutricionistas com temas sobre a conscientizaçãode uma alimentação saudável desde a primeira infância, educação da criança para o não desperdício de alimentos e 

capacitação das profissionais; 

 
E.E. Doutor Enéas Cezar Ferreira e Prof. Mario Junqueira da Silva - ação para as crianças do agrupamento III que ingressarão no primeiro ano do Ensino Fundamental, comoforma de socialização e  

integração com o espaço da nova fase da Educação Básica, sendo estas as principais escolas da região que acolherão as crianças com idade de matrícula no EnsinoFundamental do 

Cei Bem Querer Senador João de Medeiros Calmon; 

 
 
 

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

Série: Agrupamento I 

 
PLANO COLETIVO AGRUPAMENTO I 

 

Ano Letivo: 2021 

Turma: Agrupamento I 

Professoras: 

AG I A - Bruna Catariny Rodrigues Julio 

AG I B - Suselaine Reis 

AG I/II A - Fernanda Almeida da Silva 

 

Agentes de Educação Infantil: acrescentar os nomes das agentes 

AGI A 

LUCIANA CALIXTO GONÇALVES 

TAMIRES DE SOUZA FERNANDES 

TATIANA AP. ANGELO 

VANESSA RAMOS 

DORALITA MUNIZ DA SILVA CARVALHO 

JULIANA MOREIRA CEZAR 

ILSA APARECIDA BERNARDES 

 

 
AGI B 

ALINE SANTOS DE ANDRADE 

ELIANA CARDOSO BRITO 

EVELLYN MUCKENFUSS DE ARAUJO 

NAGILA MICHELE CORREA COSTA 

ANA PAULA ARAUJO DOS SANTOS 

ELISÂNGELA PEREIRA DA SILVA 

VANESSA MARTINS DOS REIS 

JAQUELINE MAIARA DELFINO SILVA 
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AGI/II A 

BARBARA MARY VAIES KRAHEMBUHL 

HELENA DE SOUSA DIAS 

SHIRLEI DE LOURENÇA BELINI 

GILDA SALES DE OLIVEIRA SOARES 

KARINA DE MORAES VILELA DOS SANTOS 

ROSANA APARECIDA DE SOUZA 

JOELMA AP. MACHADO MISSIO 

 
 
 

Prof.ª Volante .Daiane Mendes de O. Zambanini 

 
 

Educação Especial-Prof.ªElen Cristina O. da Silva Elpidio 

 
Os bebês possuem um corpo onde o afeto, intelecto e motricidade estão profundamente conectados e é a forma particular como es ses 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 i ndivíduos. 

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 respeitado, sentem-se mais 

confiantes em suas descobertas, e são instigados naturalmente a concentrar-se em suas atividades. 

 
Sendo assim, é preciso ter um olhar cuidadoso aos bebês que não andam e isto é de extrema importância, épreciso 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. 

 
Assim como afirmam o as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil - DCNEI: “As propostas pedagógicas da Educação Infantil deverão considerar que a criança, centro do planejamento  

curricular, é sujeito histórico e de direitos que, nas interações, relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, 

experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura (BRASIL, 2009, p.12).” 

 
As agentes educacionais estarão presentes em 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 garantidas e de que ela conheça o sentimento de segurança e confiança ligados as experiências positivas nos diversos momentos de sua vida cotidiana e escolar. 

 
Em busca de favorecer o desenvolvimento integral dos bebês vamos trabalhar com a abordagem sociointeracionista de Lev Vygotsky que propõe à criança a construção do conhecimento, partindo de 

investigações acerca do mundo, considerando-a um agente ativo do processo ensino-aprendizagem, sendo o professor facilitador do mesmo. 

 
Diante disto, pretende-se oferecer as crianças um ambiente propício para aprendizagem e que acima de tudo, respeite a especificidades de cada criança do grupo, assegurando-lhes um ambiente seguro, 

acolhedor e desafiador. Neste sentido, temos como objetivo: introduzir a criança no mundo social, cultural e científico; e is to é direito incondicional de todo o ser humano, independente de padrões de 

normalidade estabelecidos pela sociedade. Precisamos, acima de tudo, entender que a escola tem o compromisso de garantir interações e brincadeiras que possibilitem as crianças, de compartilharem o 

saber, os sentidos das coisas, as emoções; a discutir e a trocar experiências e pontos de vista. (já havia feito esta indicação no plano de ação) 

 
Inicialmente, 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, organizamos nossas ações de forma remota, já que de início não tínhamos uma previsão de retorno para as crianças do Agrupamento I, portanto, seguimos com a proposta de ações mitigadoras de 

forma a criar vínculos com as famílias e as crianças, de modo a amenizar um pouco esse momento de isolamento social e de distanciamento da escola. Com o retorno das atividades presenciais, todo o 

trabalho será organizado dentro das possibilidades que os protocolos sanitários trazem. 

 
Também teremos como objetivo dessas ações durante a pandemia, assegurar que as crianças e bebês tenham acesso aos recursos necessários dentro do processo de ensino-aprendizagem. Com isso, 

pretendemos minimizar os prejuízos no desenvolvimento da criança ocasionados pela suspensão das aulas presenciais. 

 
Nossa escola possui uma professora de educação especial que respalda todo trabalho pedagógico do professor e cuidador, com o objetivo de descobrir quais estratégias são viáveis e eficientes para 

atender e ajudar no desenvolvimento das crianças. Por isso, a inclusão pressupõe uma escola que se ajuste a todas as crianças, em vez de esperar que uma determinada criança com deficiências se ajuste a 

escola. 

 
Caracterização dos alunos 

 

O Agrupamento I é composto por duas turmas: A e B, e também temos crianças desta faixa etária atendidas na turma mista I/II A. Essas crianças possuem de quatro meses a dois anos de idade. 

 

A equipe das salas é composta por uma professora, que terá sua jornada de trabalho de 04 horas, e oito monitoras que realizarão o atendimento dessas crianças durante a rotina escolar, que se dá das 07h ás 

18h, quando o atendimento se normalizar. 

 
As crianças, portanto, são atendidas por tempo integral, a professora está alocada no período da manhã e à tarde há os agentes de educação infantil que também realizam com as crianças atividades lúdicas, 

na área interna e externa da sala. 

 
A distribuição das crianças nos agrupamentos/turmas é feita por idades aproximadas, conforme Resolução SME nº 23/2002, mencionada nas Diretrizes curriculares de Campinas (Campinas, 2013, p. 11). 

 
 
 
 
 

 
Projeto e Temáticas 

 
O planejamento anual ter por objetivo atender essas crianças com projeto pedagógico contextualizado, com o dinâmico e o lúdico, adaptando as necessidades das crianças, buscando desenvolver ótimas 

praticas educativas organizadas que se constituem nas múltiplas linguagens e na cultura a sua volta, possibilitando a criança o bem-estar e respeito a sua individualidade como o cuidar e educar em grupo. 

 
O espaço e tempo são organizados de forma a garantir que todas as crianças possam ter acesso aos diversos locais e recursos pedagógicos que a escola oferece. 

 
Para o enfrentamento a pandemia, nossa unidade tem feito todas as adaptações segundo as orientações do Protocolo Sanitário Municipal de Campinas e visita técnica do departamento de Vigilância 

Sanitária de Campinas - DEVISA, para que assim que possível o atendimento seja retomado de forma segura e eficiente através de um plano de retomada que norteará nossas ações. 

 
Para este ano o tema de nosso projeto norteador será “O MUNDO EM MINHA VOLTA EA DIVERSIDADE CULTURAL BRASILEIRA” a equipe do Agrupamento I, irá trabalhar propostas diversificadas com os 

temas dentro da proposta da unidade. À volta a aula presencial iniciará com o projeto ACOLHIMENTO MUSICAL, tendo como objetivo passar para os pais e alunos que a escola é um ambiente seguro e 

acolhedor. Para esse processo usaremos músicas, danças, brincadeiras, e muita ludicidade, com o intuito de se aproximar mais dos bebês e ajudar na interação com os demais colegas da sala. Respeitando o 

distanciamento como norma de segurança e o tempo de cada bebê com esse processo de se habituar ao novo ambiente. 

 
Os  temas  que  iremos  trabalhar  não  tem  um  tempo  determinado  para  início  e  fim,  pois,  ressaltamos  a  escuta  atenta  e  a  valorização  da  curiosidade  que  se  manifestará  ao  longo  dos  temas  a  serem 

abordados dentro do projeto, tendo como protagonista o bebê e a criança pequena. 

 
Elencamos como temas: Brincadeiras brasileiras, resgatando as brincadeiras antigas e atuais. Pratos limpos com o intuito de trabalhar alimentação saudável e também a conhecerem e 

experimentarem novos sabores. Animais a minha volta e Transporte ao meu redor seja em nossa região ou em outras regiões do nosso país. 

 
Projetos anuais serão desenvolvidos partindo do interesse das crianças e também iremos trabalhar com os projetos coletivos elencados em nossoProjeto Pedagógico que são eles: Projeto “Me Conta uma 
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História”; Projeto “Caras e Cores”; Projeto Parabéns pra você; Projeto Semanal  - “Sexta em Cena”; Desfralde para agrupamento II e Projeto Música para os meus Ouvidos. 

 
Nossas Semanas Educativas serão pautadas nos seguintes temas: 

 
Última semana de Maio "Semana Municipal do Brincar" - a brincadeira é um dos principais meios de proporcionar as nossas crianças a aprendizagem, ressaltaremos a importância do bri ncar na 

educação infantil, com objetivo de desenvolver brincadeiras que explorarem seu corpo e espaço, fantasias, imaginação, autoconfiança, atenção, imitação, curiosidade e trabalhar a coordenação motora. 

 
Para destacar a importância e o valor que todas as famílias possuem em nossa comunidade escolar, o CEI irá trabalhar na 3° semana de Agosto a"Semana da Família", dessa forma, com essa semana 

educativa iremos trabalhar propostas pedagógicas que destaquem o valor que as famílias possuem para a nossa escola, pois a parceria família e escola é fundamental para um ano letivo de diálogos, partilhar 

de saberes, apoio e conquistas. 

 
Durante a infância, é preciso se divertir, se inventar e se reinventar e pensando nissonós do CEI trabalharemos na última semana de setembro a "Semana do teatro" que visa resgatar a presença de 

componentes curriculares da educação formal das crianças de suas sensibilidades artísticas. 

 
Programa de incentivo a leitura - Gostar de ler. Tendo em vista, apresentar a importância da leitura aos bebês e crianças pequenas iremos desenvolver proposta cativantes e lúdicas, visando 

demonstrar o real valor da leitura e incentivá-los a mergulharem nesse universo mágico de conhecimento. 

 
Nós como educadores resgataremos o “faz de conta” no conteúdo teatral, a imaginação e a criatividadena qual será que serão as ferramentas principais para trabalhar a expressividade cênica, 

oferecendo assim, oportunidades para criança atuar efetivamente no mundo: opinar, criticar e sugerir, tendo em vista explorar as capacidades de relacionamento. 

 
Assim o professor terá como prever, já no planejamento, as ações que contribuíram para alcançar seus objetivos e facilitar o aprendizado. 

 
Ao observar a aquisição e a construção do conhecimento nas áreas, 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. 

 
 

 
Referência Bibliográfica: 

 
CAMPINAS. Secretaria Municipal de Educação, Departamento Pedagógico. Diretrizes Curriculares da Educação Básica para Educação infantil: um processo contínuo de reflexão e ação: Prefeitura Municipal 

de Campinas, Secretaria Municipal de Educação, Departamento Pedagógico / Organização: Miriam Benedita de Castro Camargo / Coordenação pedagógica: Heliton Leite de Godoy – Campinas, SP, 2013 

 
KOHL, Marta de Oliveira. Vygotsky: Aprendizado e desenvolvimento: um processo sócio-histórico. São Paulo:Scipione, 2010.REGO, Tereza 

REGO, Teresa Cristina. Vygotsky - Uma Perspectiva Histórico-Cultural da Educação. Rio de Janeiro: Vozes,1995 

OSTETTO, Luciana. A pratica do registro na educação infantil. Unicid, 2015. Disponível em:http://publicacoes.unicid.edu.br/index.php/ambienteeducacao/article/view/526/498. Acesso em: 14 de Fevereiro de 

2020. 

 
 

 

Série: Agrupamento II 

 
 

PLANO COLETIVO AGRUPAMENTO II 

 
 

Ano Letivo: 2021 

Turma: Agrupamento II 

Professoras: 

AGII A – Prof.ª Eliane Cristina dos Santos 

Agentes de Educação Infantil: Célia Almeida dos Santos, Thaynara Batistela Ananias Martins e Kathleen Rosa Benevides. 

 
AGII B – Prof.ª Érika Zablonski Ferreira de Barros 

Agentes de Educação Infantil: Claúdia de Jesus Durac, Elza AP. de Oliveira Dantas, Diana Lopes da Costa, Aline Cristina Madeira. 

 
 

 
AGII C – Prof.ª Valéria Franca silva 

Agentes de Educação Infantil: Rosemary Faria de Souza,Elisângela de lima Honorato,  Taila Guilherme Ramos, Jessica Rodrigues de Almeida e Jacqueline Teixeira. 

 
 

 
AGII D – Prof.ª Rosane Ruótolo de Almeida Figueiredo 

Agentes de Educação Infantil: Cintia Cristina Brália Toledo, Elizania Oliveira Carvalho, Katarina Naiany Correia de Souza, Priscila Estavam Camelo e Daniela Elias Dias. 

 
AGII E – Prof.ª Eliane Santana do Amaral 

Agentes de Educação Infantil: Edilaine de Souza Silva, Newkia Maria da Silva Marinho, Fabiana Ap. de Castro, Grasiele Zava J. Araújo, Lilian Correia da Silva e Roseneide Dos Santos 

Lima. 

 

AGII F – Prof.ª Luciene Barbosa Santos Prates 

Agentes de Educação Infantil:  Adriana Melo,Tatiane Gomes da Silva Santana, Jéssica Cristina G. A. Figueirali, Viviane de Moraes Villas Boas e Vitória Jessika Rodrigues M. Ribeiro. 

 
AGII G – Prof.ª Talita Moreira Sberci da Rocha 

Agentes de Educação Infantil: Adriana Peixoto de Menezes e Kelli Cristina Camargo da Silva 

 
 

 
Prof.ª Volante .Daiane Mendes de O. Zambanini 

 
 

Educação Especial-Prof.ªElen Cristina O. da Silva Elpidio 

http://publicacoes.unicid.edu.br/index.php/ambienteeducacao/article/view/526/498
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O trabalho pedagógico do agrupamento II será desenvolvido por meio da sala referência e dos demais espaços educativos da unidade com o objetivo de buscar e valorizar a 

autonomia das crianças, valorizando o desenvolvimento e curiosidade, junto com o apoio da professora e agentes educacionais. 

 
Todas experiências cotidianas de cuidados educacionais compõem o currículo, como: carinho, beijo, toque, banho, trocar fraldas, descansar, dormir quando tiver vontade, calçar 

os sapatos, vestir a roupa, arrumar a sala, locomover-se, alimentar-se, passear, cantar, escalar, pular, escorregar, brincar, conversar, pintar, modelar, desenhar, dramatizar, escrever, 

dentre tantas outras práticas intencionais, que na instituição de Educação Infantil são planejadas e avaliadas, com a mesma importância na configuração curricular. 

 

Constitui este currículo as relações entre bebês, crianças pequenas entre si e com os adultos: danças, piruetas, músicas, brincadeiras, rodas cantadas, 

descanso, dramas, choros, risos, descobertas, limpar bumbum, misturas, histórias, contos, parlendas, emoções, balbucios, alimentação, melecas, soneca... 

Estes elementos trazem sentidos e significados múltiplos á experiência única da infância as crianças da Educação Infantil de Campinas, em rede de relações 

permeadas de sentidos múltiplos, pois o “conhecimento só é conhecimento quando está organizado, relacionado com as informações e inserido no contexto 

destas” (BARBOSA e HORN, 2008, p.38). 

 
 
 
 

Caracterização dos alunos 

 
 
 

A organização das turmas de crianças na unidade de Educação Infantil obedece ao critério de agrupamentos de crianças por faixa etária entre crianças nascidas entre 

2018/2019 e assim por diante. O agrupamento II (AG II) é constituído por crianças atendidas por tempo integral, sendo uma monitora por cada grupo de 12 crianças. Este centro de 

Educação Infantil, possui 7 salas de agrupamentos II, cada sala possui uma Professora e seis agentes de educação infantil, sendo três no período da manhã e três no período da tarde. 

 

Conforme a resolução n° 04/2009 do CNE, as creches e pré-escolas passaram a prever o atendimento das especificidades educacionais das crianças com deficiência em seu 

Projeto Político-Pedagógico, planejando e desenvolvendo as atividades próprias da educação infantil de forma a favorecer a interação entre as crianças com e sem deficiência nos 

diferentes ambientes (berçário, solário, parquinho, sala de recreação, refeitório, entre outros), proporcionando a plena participação de todos. De acordo com a lei n° 13.005/2014, a 

articulação entre as áreas da educação infantil e da educação especial é condição indispensável para assegurar o atendimento das especificidades das crianças com deficiência na 

creche e na pré-escola. Portanto as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica. Brasília-DF: CNE/CEB, 2001. DCNEE-EB (2001) ressaltam que: 

 
 
 

A educação tem hoje, portanto, um grande desafio: garantir o acesso aos conteúdos básicos que a escolarização deve proporcionar a todos os indivíduos – 

inclusive àqueles com necessidades educacionais especiais, particularmente alunos que apresentam altas habilidades, precocidade, superdotação; condutas 

típicas de síndromes/quadros psicológicos, neurológicos ou psiquiátricos; portadores de deficiências, ou seja, alunos que apresentam significativas diferenças 

físicas, sensoriais e intelectuais... (2001, p.22). 

 

Projeto e Temáticas 

 
 
 

Na educação infantil a criança recebe todo apoio e cuidados necessários para o seu desenvolvimento, se tornando cada dia mais independente e confiante em suas ações. 

Portanto, serão desenvolvidas atividades pedagógicas que contribuirão e facilitarão esse processo. Os Projetos anuais serão desenvolvidos partindo do interesse das crianças, sob a 

temática norteadora “O mundo a minha volta e a diversidade cultural brasileira” e também iremos trabalhar com os projetos coletivos elencados em nosso PP: Projeto “Me Conta uma 

História”; Projeto “Caras e Cores”; Projeto Parabéns pra você; Projeto Semanal  - “Sexta em Cena”; Desfralde para agrupamento II e Projeto Música para os meus Ouvidos. 

 

PROJETO ADAPTAÇÃO - Trabalhamos com atividades lúdicas como jogos, brincadeiras e músicas, favorecendo um ambiente harmonioso e acolhedor, para que as crianças se 

sentissem acolhidas no ambiente escolar. O projeto vem dar a devida importância a adaptação na creche ou em um novo agrupamento, que significa a chegada da criança em um 

mundo diferente em que necessita de ajuda, interferência e proteção do adulto. É necessário que se transmita segurança, confiança, para aos poucos, ir conquistando seu espaço, e 

aprendendo a conviver com outras pessoas, adultos e crianças. Para cada adaptação será necessário um olhar, uma escuta, uma atenção e determinada ação. O objetivo desse 

projeto é propiciar à 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. Na adaptação à Unidade Escolar pós pandemia é necessário levar em consideração aspectos totalmente novos, como flexibilização do tempo de permanência da criança na 

escola, cuidado ao distanciamento social, diálogos em roda de conversa sobre abraços, troca de objetos, tudo que antes podíamos fazer, hoje não podemos mais. Objetivando a 

retomada gradativa das atividades presenciais e seguindo as orientações contidas no Caderno 6 do protocolo municipal de Campinas e visita técnica do DEVISA, o CEI Bem Querer 

Senador João de Medeiros Calmon elaborou o plano de retomada das atividades inicialmente com o agrupamento III e subsequente com os demais agrupamentos. 

 

Ações importantes serão realizadas para evitar aglomerações na instituição, em detrimento ao nosso atual cenário, garantindo um ambiente saudável e educativo para as  

crianças de maneira lúdica; iniciaremos com orientações preventivas relacionadas ao combate ao COVID-19, fazendo uso de plaquinhas plastificadas para total segurança dos 

pequenos. Durante esse acolhimento, nos reuniremos enquanto equipe pedagógica para nos adequarmos às possíveis dificuldades. A  empatia e a solidariedade passaram a ser 

entendidas em plenitude. Mais do que apenas palavras, assumiram real significado e significância. 

 

PROJETO PREVENÇÃO DO CORONAVÍRUS - O mundo ao nosso redor está enfrentando a pandemia do novo Corona vírus, partindo dessa necessidade de enfrentamento e 

conhecimento sobre prevenção do vírus, trabalharemos ao longo do ano com o projeto “Prevenindo o Corona”, o mesmo tem como ob jetivo trazer para as crianças e famílias 

informações sobre prevenção e as diversas formas que o mundo vem lidando com as transformações que a pandemia trouxe, de forma negativa ou positiva dentro da nossa 

sociedade. Cada professor desenvolverá suas atividades de acordo com as características e interesses de sua turma; podem ser realizadas atividades de pesquisa, contação de 

história, músicas, desenhos cartográficos, teatros, vídeos e exposições para as famílias. A forma de avaliação será através da observação na construção de novos hábitos e registros 

com fotos. 

 

PROJETO DESFRALDE - O desfralde acontecerá no decorrer do ano letivo, será realizado o desfralde com as crianças de forma lúdica e a família participará de forma ativa 

desse processo. É preciso respeitar o ritmo de cada criança e sempre ressaltar suas conquistas. Conforme as competências gerais da Base Nacional Comum Curricular (BNCC). O uso 

do vaso sanitário e a higiene devem ser tratados dentro do contexto pela escola, como qualquer outra vivência que faça parte do contexto social da criança. 

 
 
 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DE INTERAÇÃO E DIÁLOGOS COM AS CRIANÇAS E FAMÍLIAS 

 
Por meio de uma ação conjunta em reuniões entre pares de formação online, discutimos ações pedagógicas envolvendo atividades lúdicas, para que haja uma interação das 

crianças com as suas famílias. Mesmo com o retorno presencial, devido à limitação das porcentagens de frequência, o trabalho remoto continua sendo realizado, mesmo porque, a 

presença da criança na escola é facultativa. Todas as atividades serão pensadas de maneira em que elas possam ficar no conforto de sua residência, garantindo assim sua segurança 

e saúde. Nesse momento de pandemia e distanciamento social, as atividades e brincadeiras serão propostas de modo que facilitem a interação entre adulto-criança, envolvendo as 

famílias em atividades divertidas e fáceis de brincar. 

 
Muito se vê em reportagem, noticiários e em outros recursos de comunicação que o nosso dia a dia está diferente, isso se deve a COVID 19 vírus da “confusão” que está 

promovendo mudanças, distanciou pessoas que amamos, abalou diversas nações, ocasionou a corrida frenética por uma cura. Mudamos hábitos, sentimentos, questionamentos, 

deixamos de realizar tarefas simples do cotidiano do ser humano, todos os setores da nossa existência foram abalados. Quem mais sentiu o impacto foi a educação, junto disso vem a 

pergunta como trabalhar o desenvolvimento nas crianças de maneira global e a distância? Como tudo será daqui para frente? 

 
A educação é uma área do conhecimento não exata, consiste na arte da comunicação, interação, afetividade, socialização, baseia-se no processo ensino aprendizagem, em 

minúcias, se trata do estreitamento na relação escola, crianças pequenas e família. Nos deparamos com o desafio de educar de maneira remota na atual situação em que o país se 

encontra, lembrando que a educação é para todos e a nossa é voltada ao bebês e crianças pequenas. O CEI Senador João de Medeiros Calmon, desde o início do isolamento social, se 

comprometeu em parceria com a Prefeitura Municipal de Campinas a dar continuidade no atendimento pedagógico e assistencial para a comunidade, onde está inserido. Dessa forma 

a Unidade educacional vem desempenhando papel de extrema importância para as crianças pequenas e suas famílias. Na atual pandemia a equipe gestora se tornou linha de frente 
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no intuito de acolher a todos que de forma direta e indiretamente fazem parte da unidade. Em todo momento toda instituição escolar trabalhou em conjunto no sentido de garantir o 

bem-estar das crianças. 

 
Objetivo (s) da (s) atividade (s); 

 
Trabalhar a linguagem por meio de vídeos com contação de histórias e música; 

Desenvolver a coordenação motora com brinquedos (materialidade); 

Desenvolver a raciocínio lógico por meio de jogos (materialidade); 

Estabelecer vínculos com as famílias, com produção de brinquedos, vídeos e jornal da instituição; desenvolver a socialização entre educadores, crianças e família. 

 
VÍDEOS 

 
O vídeo será produzido e gravado de acordo com a criatividade das Professoras, podendo ser, músicas, histórias, brincadeiras, experiências e etc. O projeto será desenvolvido 

semanalmente pelos agrupamentos AG - I, a intenção é que o vídeo chegue na casa da maioria das crianças do CEI – Senador João de Medeiros Calmon, que poderão assistir vídeos 

pedagógicos dentro de casa, feito com carinho por suas professoras, amenizando o distanciamento nesse momento de pandemia. 

 

SEMANAS EDUCATIVAS: 

 
Semana Municipal do Brincar – Última semana do mês de maio. A brincadeira é parte fundamental no desenvolvimento da criança, o foco é lembrar os adultos sobre a 

necessidade de preservação do tempo das crianças brincarem. Cada vez mais observamos famílias com tempo curto para  as crianças devido aos horários de trabalho, substituem 

esse tempo com jogos eletrônicos e perdem esse momento de troca ao lado dos filhos. 

 
Semana da Família – 3º semana de agosto. Acreditamos que a participação da família na Unidade Educacional favorece a aprendizagem e promove a autoestima da criança  

que se sente segura com a presença dos seus familiares em seu ambiente escolar. 

 

Semana do Teatro – Última semana de setembro. O teatro ajuda a criança a desenvolver a imaginação, a criatividade, a intelectualidade e suas habilidades artísticas. De 

maneira lúdica, o teatro infantil também ajuda os pequenos estimular a memória, a atenção, a concentração e a rapidez dos pensamentos, estimula a imaginação e a organização do 

pensamento. Enfim, são incontáveis as vantagens em se trabalhar o teatro e o faz de conta em sala de aula. 

 
Programa de Incentivo à Leitura – Gostar  de  ler.  O programa tem como objetivo desenvolver na criança o gosto pela leitura, estimular a criatividade e a imaginação, 

promovendo a afetividade entre criança e família nos momentos de leitura. Será oportunizado as crianças diversos tipos de livros e sua importância de cuidado e preservação. 

 

AVALIAÇÃO 

 
As avaliações serão feitas e discutidas em conjunto com a equipe gestora por meio das reuniões de formação entre pares e diálogos com os familiares. 

 
 
 

REFERÊNCIAS: 

 
BRASIL, 1988. Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil. 

 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica. Brasília-DF:CNE/CEB, 200 
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A educação infantil é o momento de interação da criança com o mundo, com todos os que a cercam e consigo mesma. Acreditamos que na educação infantil estimulamos e 

iniciamos os processos de formação e integração das várias áreas do desenvolvimento da fase da criança. 

 
A Unidade educacional CEI Senador de João Medeiros Calmon, possui quatro agrupamentos III. Agrupamento A, B, C e D. Nós da equipe do agrupamento III, daremos ênfase para 

crianças protagonistas, criadoras, inventoras, transgressoras, que tem no brincar o constitutivo do humano. 

 
O projeto surgirá da escuta efetiva das crianças, valorizando seus conhecimentos prévios assim ampliando a partir desse trabalho, suas vivencias de mundo, dando ênfase a 

esse olhar diferenciado para criança e valorizando seus saberes. 

 

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. 

 

Em sua teoria, Vygotsky (1998) partiu do princípio que o sujeito se constitui nas relações com os outros, por meio de atividades caracteristicamente humanas, mediadas por 

ferramentas técnicas e semióticas. 

 
Nesta perspectiva, a brincadeira infantil assume uma posição privilegiada para a análise do processo de constituição do sujeito, rompendo com a visão tradicional de que esta é 
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uma atividade natural de satisfação de instintos infantis. O autor ainda se refere à brincadeira como uma maneira de expressão e apropriação do mundo das relações, das atividades 

e dos papéis dos adultos. A capacidade para imaginar, fazer planos, apropriar-se de novos conhecimentos, surge, nas crianças, através do brincar. A criança, por intermédio da 

brincadeira, das atividades lúdicas, atua, mesmo que simbolicamente, nas diferentes situações vividas pelo ser humano, reelaborando sentimentos, conhecimentos, significados e 

atitudes, podendo, assim, preparar-se para a vida e seus diversos desafios, sem ter diretamente vivenciado as situações em si. Diante das referidas situações, afirma se que ao 

brincar, a criança não está preocupada com os resultados da brincadeira – fato possível de ser observado durante e depois da brincadeira. O que a impulsiona a explorar e descobrir 

o mundo é o prazer e a motivação que surgem da necessidade de aprender através dos exemplos dos pais, amigos ou pessoas próximas, desde que seja esta uma de seus atuais 

referenciais de comportamento de mundo. 

 
Acreditamos na parceria família e unidade escolar para um acolhimento prazeroso diante da pandemia que estamos passando, algo novo para todos, contamos com o apoio das 

famílias para passarmos juntos uma das tarefas mais difíceis. De um lado estão a proposta pedagógica, a construção do conhecimento e as ferramentas de estímulo para favorecer o 

desenvolvimento infantil. Do outro, estão o carinho, o afeto, atividades de rotina, como a alimentação, e o inevitável envolvimento com as crianças. Equilibrar tudo isso não é tarefa 

fácil, diante de todo o contexto ao qual estamos passando, porém esse é o grande desafio do educador da unidade e deve ser encarado com determinação e vontade de aprender 

sempre mais. Neste período de acolhimento, onde tudo é novo, há a necessidade de orientar, estimular com amor e paciência, aos novos compromissos das crianças, mais um ano de 

trabalho se inicia, com ele também iniciam as atividades da unidade escolar, os primeiros dias de retorno de 2021. A criança está deixando a convivência com seu ente familiar para 

ir a um ambiente que lhe é estranho, portanto, precisa se sentir acolhida. Para tanto é essencial que o educador crie um vínculo efetivo, de forma que a criança perceba essa 

transferência de cuidado, afeto e confiança. O abaixar para falar com a criança, o olhar para ela nos olhos, o conversar sobre o que está acontecendo, o reconhecer o sentimento dela 

naquele momento, o esperar pelo seu tempo, o brincar, a interação lúdica como recurso de aproximação, mas sempre respeitando as regras do plano de retomada, para garantir um 

retorno seguro a todos. 

 
 
 

Projetos 2021 

 
Com base no Plano de retomada que está de acordo com as orientações do Devisa, iniciamos o ano letivo de 2021, com a primeira  reunião pedagógica com um propósito de 

olharmos ás novas janelas de conhecimento e assim discutimos e ampliarmos nossos conhecimentos, contudo a equipe chegou ao bom senso de desenvolvermos e ficou acordado 

que trabalharíamos com um tema gerador, “O mundo em minha volta e a diversidade cultural brasileira” e também iremos trabalhar com os projetos coletivos elencados em nosso 

PP: Projeto “Me Conta uma História”; Projeto “Caras e Cores”; Projeto Parabéns pra você; Projeto Semanal - “Sexta em Cena”; Desfralde para agrupamento II e Projeto Música para os 

meus Ouvidos. 

 
Abordaremos os projetos: 

 
Identidade: De acordo com o referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, a identidade tem a finalidade de evidenciar, marcar as diferenças, sejam elas, emocionais, 

físicas e comportamentais de cada indivíduo. 

 

Neste primeiro contato com as crianças de modo presencial, resolvemos produzir identificações com os nomes individuais e com uma imagem (adesivos, desenhos pintados), 

para serem colados nas mesas e também confeccionaremos crachás com uso de imagens e nomes. Desta forma estaríamos trabalhando o letramento, a identidade e fixaríamos os 

lugares de cada criança para mantermos o distanciamento. 

 
Virtualmente e presencialmente as crianças vão ser incentivadas a reconhecerem, identificarem e expressarem suas emoções por meio da  ludicidade  oportunizando  o 

protagonismo infantil na construção da identidade, nas relações de respeito com si mesmo com o outro e com a natureza. 

 

Projeto me adaptando: Diante da situação atual, nós como educadoras precisamos acolher e inserir amorosamente a criança em uma nova rotina alertando nossas crianças 

de uma forma lúdica, sobre como prevenir doenças e compreender a importância da higiene pessoal para nossa saúde, sendo assim  trabalharemos por intermédio de atividades 

lúdicas, usaremos histórias, brincadeiras e músicas para lembrar dos cuidados necessários que devemos ter conosco e com os colegas, as brincadeiras acontecerão sem contato 

físico, favorecendo um ambiente harmonioso e acolhedor porém seguro, para que as crianças se sintam-se acolhidas e protegidas dentro do ambiente escolar. 

 
Durante todo o ano ocorrerá o Projeto Mini assembleia: tem como objetivo a participação das crianças pequenas na gestão democrática contribuir para o diálogo entre 

criança e adultos, criando a possibilidade da escuta e mantendo uma conversa próxima com as crianças sobre as decisões do cotidiano da unidade escolar, aonde todos decidem 

coletivamente a respeito da instituição e o que pode ser feito com ela e para ela. Cada agrupamento irá registrar através de desenho como cada um se sente na instituição, vamos 

ter dois representantes um menino e uma menina, que serão escolhidos através de votação, os mesmos vão participar de encontros mensais com a equipe gestora e nesse encontro 

serão levantadas questões para o agrupamento sobre o cotidiano escolar, tempo, espaço, o que eles mais gostam na escola, o que eles desejam e a partir dessa escuta sensível em 

conjunto ver o que é possível, o que pode ser melhorado, mudado a partir do que as crianças estão nos trazendo. 

 
Projeto Festa  dos  Aniversariantes : Será realizada na última sexta feira de cada mês, a festa acontecerá no refeitório ou em sala da instituição, as professoras confeccionarão 

uma coroa para as crianças utilizarem no dia do seu aniversário e no momento da festa; será confeccionado um convite e os aniversariantes do mês ganham um kit pedagógico, no 

momento do parabéns os aniversariantes serão apresentados para todo agrupamento, onde as demais crianças cantam parabéns para as crianças aniversariantes. 

 

Projeto Olímpiadas consciente: Ao falarmos sobre educação infantil em meio ao cenário em que estamos vivenciando, notamos que estamos em uma terra de incertezas e 

adversidades provocadas pela pandemia em uma escala mundial, o vírus tem levado nós professores a repensar estratégias para tentar amenizar algumas situações no convívio 

escolar. Uma das ações para minimizar esta situação é mantermos o vínculo com nossos bebês e crianças pequenas, sem dúvida por intermédio de atividades, de conscientização e 

cuidados necessários para a não contaminação do vírus dentro do ambiente escolar. Sendo assim elaboramos esse projeto onde cada agrupamento III fará competições entre si e 

através de alguns jogos presentes nas Olímpiadas. As competições serão realizadas com as crianças no ambiente escolar todo pensado e planejado com antecedência, sendo assim 

tudo estará com suas devidas marcações pensadas para não contaminação do vírus, também será explanado o significado do que acabara de ocorrer durante a atividade. 

 

Projeto liberte uma poesia: segundo Carlos Drumod de Andrade, as crianças são poetas por natureza, esse projeto é uma oportunidade encantamento para as c rianças, 

diante do que estamos vivenciando a poesia é uma oportunidade de as crianças desvendarem os gracejos que a mesma apresenta, mexendo com o imaginário levando a expressar 

desejos e sentimentos. 

 

Toda sexta uma criança será sorteada a mesma vai até a gaiola decorada e será proposta para que a mesma liberte uma poesia, letra de músicas, travas-língua e adivinhações 

que será lida pela professora. 

 
As professoras vão apresentar poesias de autores de diversas regiões e também o cordel que é uma manifestação da cultura brasileira. 

 
Semana do Teatro: Para as crianças, trabalhar com teatro na educação infantil é extremamente benéfico. Nossa proposta para essa semana educativa é fornece-lhes através 

da arte do teatro uma base de experimentação e os tornar mais dispostos a lidar com a sociedade. As fases iniciais da vida da criança são muito adequadas para o contato com este 

campo, no sentido de vivenciar ambientes e funções diferentes se preparando para desafios inesperados, exigindo criatividade d ireta e, além disso, movimentos e expressões 

corporais são diretamente abordados nessas situações, promovendo o aumento da criatividade, e desenvolvimento da expressão corporal e pensamento, além de fortalecer a 

autonomia e a autoria e desenvolver a expressão corporal, tudo de uma forma lúdica e prazerosa. 

 

Semana de incentivo à leitura - gostar de ler: A leitura tem o poder de transformar vidas, influenciar atitudes positivas e revolucionar diversas formas de expressões, o  

incentivo à leitura desperta diferentes habilidades nas crianças pequenas como a linguagem, ampliação do vocabulário, criatividade e a descoberta do mundo imaginário. 

 

Estaremos criando oportunidade para que as crianças conheçam diferentes e criativas maneiras de se conectar ao mundo imaginário que existe na leitura, nossa proposta será 

repleta de magia e ludicidade vamos proporcionar as crianças roda de leitura com imagens, dramatização, leitura com fantoches, declamações, parlendas e criações de dobraduras, 

estaremos utilizando os recursos do projeto liberte uma poesia proporcionando o encantamento através da poesia, criando oportunidade para as crianças pequenas desvendar os 

gracejos que as poesias possuem mexendo o seu imaginário levando a expressar seus sentimentos. 

 

As propostas do projeto Semana Municipal do Brincar são de levar as crianças pequenas a brincar com brinquedos, brincadeiras livres, dirigidas, jogos com orientação e  

auxilio das educadoras. Crianças a partir de três anos de idade devem ser capaz de explorar o ambiente, relacionar-se com outras pessoas, manifestar curiosidade e interesse. Cabe 

ao professor planejar atividades de ensino de modo que as mesmas sejam desenvolvidas e que estejam inseridas e integradas na realidade da criança. Ao final das  brincadeiras 

também estaríamos desenvolvendo questões como equilíbrio, agilidade, socialização, lateralidade, ritmo, criatividade, linguagem, atenção, concentração, coordenação motora, 

estratégia, organização e orientação espacial. As atividades deverão privilegiar a observação e exploração do meio em que essas crianças estão inseridas e estimular a utilização das 

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

 
O papel da educação especial: Segundo as diretrizes curriculares afirmam uma concepção que questiona e transforma o indivíduo, refletindo continuamente sobre o trabalho 

pedagógico e valorizam a pesquisa em nome de uma Educação infantil criativa e transformadora das experiências individuais e sociais. 

 

A educação inclusiva pode ser entendida como uma concepção de ensino contemporânea que tem como objetivo garantir o direito de todos à educação. Implica a transformação 

da cultura, das práticas e das políticas vigentes na escola e nos sistemas de ensino, de modo a garantir o acesso, a participação e a aprendizagem de todos, sem exceção. 

 
A educação infantil tem um papel muito importante para o desenvolvimento integral das crianças. Estímulos adequados recebidos nos primeiros anos de vida proporcionarão seu 

desenvolvimento global. Sabendo-se dessa intencionalidade que é a educação infantil, levamos em consideração os conhecimentos específicos assim como os gerais do dia a dia, 

sendo direcionados especificamente a cada etapa da vida, trabalhando com o que se já tem para relacionar com o novo. 

 
A educação especial tem um papel fundamental na garantia da inclusão de todos nesse contexto de isolamento social, em que o processo educacional escolar das crianças se dá 

por meio do oferecimento de outras formas de interação e acesso ao conhecimento, mediante o uso de plataformas digitais, visando oportunizar o fortalecimento do vínculo entre 

escola e família. 

 
A educação especial, enquanto modalidade de ensino e campo de conhecimento, deve se articular a todas as práticas da escola, com aporte  de  recursos,  serviços  e 

conhecimentos especializados para promover a inclusão, o acesso e a participação das crianças com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento  e  altas 

habilidades/superdotação nas práticas educacionais de sua turma/escola, que serão disponibilizadas, agora, por meio de plataformas digitais. 

 

Semana da Família: Na terceira semana do mês de agosto contaremos com a Semana da Família, onde seu objetivo é mostrar para as famílias o papel fundamental que elas 

exercem na vida das crianças; por meio do presente projeto visamos propagar o respeito, cordialidade, amor e união entre família e unidade de educação infantil. 

 

Sabemos que a família precisa acompanhar o desenvolvimento integral da criança, sendo assim para comemorar essa semana não há  nada melhor do que promover a 

integração das famílias no ambiente educacional, mostrando que a importância mutua da mesma no cotidiano escolar da criança. 

 
A semana da família serve para demonstrar e ressaltar a importância da presença e participação da família na vida da criança, auxiliando na educação e formação, moral, ética e 

cultural. A família não é formada apenas por mamãe e papai, mas sim por todos aqueles que cuidam e protegem. Uma família pode ser formada pelos avós/avôs, mãe solteira, pai 

solteiro, tio/tia. O mais que importante é quem tem o papel de cuida e educa. 
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Série: Educação Especial 
 

PLANO DE TRABALHO EDUCAÇÃO ESPECIAL 

 
 

PROJETO EDUCAÇÃO ESPECIAL 

 
PROFESSORA: ELEN CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA ELPIDIO 

AGRUPAMENTO: AG I / AG II / AG III 

 
 

O PNE considera público-alvo da Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva, crianças com deficiência intelectual, física, auditiva, visual, múltipla e transtornos do 

Espectro Autista e altas habilidades. 

DEFICIÊNCIA INTELECTUAL- SÍNDROME DE DOWN 

AG II D 

AGIII A 

TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO/ESPECTRO AUTISTA DE ALTO DESEMPENHO. 

AGIII 

AGIII A 

TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO/ESPECTRO AUTISTA CLÁSSICO. 

AG II G 

 
DEFICIÊNCIA FÍSICA- OUTROS 

 
AGII E 

 
 
 

Crianças... 
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são como borboletas dançando ao vento! 

 
Algumas voam rápido, 

outras voam pausadamente 

mas, todas voam do seu melhor jeito, porque cada 

 
uma é … ESPECIAL !!! 

 
Ines Clímaco. 

 
 

 
A educação inclusiva é entendida como uma concepção de ensino contemporânea que tem como objetivo garantir o direito de todos à educação. Ela pressupõe a igualdade de 

oportunidades e a valorização das diferenças humanas, contemplando, assim, as diversidades étnicas, sociais, culturais, intelectuais, físicas, sensoriais e de gênero dos seres 

humanos. Implica a transformação da cultura, das práticas e das políticas vigentes na escola e nos sistemas de ensino, de modo a garantir o acesso, a participação e a aprendizagem 

de todos, sem exceção. A inclusão obriga a repensar a diferença, pois cada criança tem características, interesses, capacidades e necessidades de aprendizagem que lhe são 

próprias. Segundo a perspectiva inclusiva aceitar a diferença implica respeitar as características, os interesses, as motivações e os projetos de vida de cada criança,  o  que  só  é 

possível criando estratégias e recursos educativos capazes de promover o seu desenvolvimento global (AINSCOW, 1999). A ideia central do princípio da inclusão é que todos as 

crianças são únicas, com as suas experiências, interesses e atitudes e é a escola que se tem de adaptar à elas, para tirar partido da diversidade existente. A diferença surge como 

uma mais-valia, como uma oportunidade de desenvolvimento (AINSCOW, 1999; MORATO, 2003). O conceito de inclusão não tem em conta só a criança, mas também a modificação 

dos seus ambientes de aprendizagem. Dá a máxima relevância a uma educação apropriada, respeitando as capacidades e necessidades de cada um, como também tem em conta as 

características e necessidades dos ambientes onde as crianças interagem. Inclusão é querer que todos as crianças aprendam juntos, respeitando as suas diferenças. 

A Lei de Diretrizes e Base da Educação (LDB/96) e o Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil (Brasil 1998) representam um grande, conceitual, colocando a educação 

infantil como primeira etapa da educação básica, a qual, tem a finalidade o desenvolvimento integral de todas as crianças do nascimento até os 5 anos e 11 meses, inclusive as com 

deficiência, promovendo o desenvolvimento de seus aspectos físicos, psicológicos, social, intelectual e cultural. 

De acordo com o MEC, podemos definir adaptações curriculares como: estratégias e critérios de atuação docente, admitindo decisões que oportunizam adequar a ação educativa 

escolar às maneiras peculiares de aprendizagem dos alunos, considerando que o processo de ensino-aprendizagem pressupõe atender à diversificação de necessidades dos alunos 

na escola (MEC, 2003) 

Diante da peculiaridade desta pandemia, entendemos também que o momento requer que reorganizemos o ano letivo, de modo a garantir o acesso, permanência e pleno 

aproveitamento das aprendizagens no ensino presencial e ensino remoto, o que significa que devemos ter especial atenção as famílias em vulnerabilidade social, econômica e as 

com necessidades educacionais especiais, assegurando que não haja discriminação devido as condições de vida das crianças. 

Paralelamente acontecem ações que tem marcado esse período em que se detecta famílias que se encontram em vulnerabilidade  socioeconômica  e  assim  serão  atendidas 

diretamente pela equipe gestora através de distribuição de cestas básicas e kit de hortifruti. 

Neste contexto, vemos a plena necessidade da reorganização dos planejamentos escolares, assegurando o alcance de direitos e objetivos de aprendizagem previsto para este ano de 

2021. 

Com essa mudança no início do ano letivo, requer mudanças às quais aderiram na medida de superação desse desafio, onde tem acontecido a realização semanal de vídeos voltados 

para as crianças com intuito de aumentar o vínculo com as crianças e famílias. 

E assim, defendemos que, tão logo acabe esta necessidade de distanciamento social, o retorno das atividades escolares presenciais deve iniciar mediante os cuidados, instrumentos 

e protocolos sanitários adequados e formulados nesta unidade escolar. Assim acontecendo esse retorno no ambiente com acolhimento, afetividade, diálogo, participação e amparada 

inicialmente em avaliações diagnósticas da aprendizagem, após isto, as atividades pedagógicas devem visar uma adequada abordagem a cada necessidade de aprendizagem. 

Buscando estratégias pedagógicas que visem complementar e/ou suplementar o trabalho desenvolvido na sala de aula, diante disso, o trabalho será desenvolvido com toda a turma 

da sala e com a participação da Professora de Referência, visando de forma inclusiva possibilitar a criança o desenvolvimento de habilidades que possam contribuir com as 

aprendizagens para sua vida. 

O ano de 2021 traz consigo o tema gerador, “O mundo em minha volta e sua diversidade cultural Brasileira” o qual abrange nossa realidade de Pandemia e pós pandemia, onde 

podemos trabalhar diversas áreas; visão do mundo, experiência imaginária, cognitiva, vivência das crianças, criatividade, cultura, etnias, escuta ativa, entre outras. 

Os Projetos trabalhados resultaram em reflexões sobre as crianças em questão, assim disponibilizando jogos e materiais pedagógicos que a unidade oferece de acordo com a 

necessidade de cada um. Com isso serão trabalhadas atividades de psicomotricidade a fim de desenvolver e aprimorar a coordenação motora global da criança, com atividades 

significativas e lúdicas, estimulando o desenvolvimento cognitivo das crianças, trabalhando a estimulação sensorial cognitiva e psicomotora a fim de desenvolver as habilidades 

necessárias, através de acompanhamento...as atividades de motricidade fina elaboradas ao longo dos meses terá como finalidade desenvolver e aprimorar o movimento das mãos 

(movimento dos membros superiores), fortalecendo os músculos e proporcionando e aprimorando o movimento de pinça. Usamos o lúdico para desenvolver a motricidade ampla por 

meio das brincadeiras no parque interno e externo, fazendo bastante uso do esquema corporal, correr, pular, dançar, assim desenvolvendo vários movimentos e aprimorando a 

coordenação motora grossa. 

Os temas a serem trabalhados envolvem a estimulação motora, atividades que estimulem o controle dos movimentos,  estimulação  da  comunicação,  estimulação  da  visão, 

estimulação tátil, e demais atividades no auxílio de adaptações e interação realizadas on line ou presencial para uma melhor inserção destas crianças nas atividades em grupo dentro 

do tema gerador. Iniciarei as atividades com a confecção de jogos a partir da sucata, onde se aprende com objetos que iriam para o lixo, assim ajudando a natureza e estimulando as 

crianças a aprenderem a brincar com objetos que tem em casa de fácil acesso, com o intuito de desenvolver a criatividade, ampliar a imaginação, desenvolver também noções de 

cuidados como: higiene, saúde e alimentação saudável, estimulando a autonomia e incentivando-as ao aprendizado. Trabalharemos a oralidade, através de músicas, histórias e roda 

de conversa, avaliando as necessidades de cada um para um atendimento mais concreto e significativo. Assim, concluindo as observações, serão elaborados relatórios, e haverá o 

agendamento de reuniões com os responsáveis quando necessário e de acordo com a solicitação da orientadora pedagógica. 

A educação especial tem um papel fundamental na garantia da inclusão de todos nesse contexto de isolamento social, em que o processo educacional escolar das crianças se dá por 

meio do oferecimento de outras formas de interação e acesso ao conhecimento, mediante o uso de plataformas digitais, visando oportunizar: * o fortalecimento do vínculo entre 

escola e família. A educação especial, enquanto modalidade de ensino e campo de conhecimento, deve se articular a todas as práticas da escola, com aporte de recursos, serviços e 

conhecimentos especializados para promover a inclusão, o acesso e a participação das crianças com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento  e  altas 

habilidades/superdotação nas práticas educacionais de sua turma/escola, que serão disponibilizadas, agora, por meio de plataformas digitais. 

Dessa forma, reafirmamos que a unidade escolar busca fortalecimento dos vínculos entre escola x família e a comunidade. Todo trabalho realizado junto a equipe escolar, se dá por 

meio da Professora de Educação Especial em trabalho colaborativo com a Professora de referência, lembrando que esse público-alvo será atendido dentro do horário matriculado e 

junto com o agrupamento. 

Planejar situações em que a criança aprenda a utilizar seus conhecimentos como instrumento de compreensão da realidade, que permitam a ele expressar e comunicar suas ideias, 

usufruir das produções culturais, bem como analisar, interpretar e transformar o mundo que o rodeia. 

Promover condições para que a criança se aproprie dos conteúdos, transformando-os em conhecimento próprio, com autonomia. 
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Promover situações para que a criança tenha confiança em suas capacidades cognitivas, afetiva, ética e social para agir com perseverança na busca do conhecimento. 

 
As crianças, público-alvo da educação especial, devem ser conduzidos ao efetivo cumprimento do direito à educação e da qualidade social do ensino, com igualdade de condições e 

inclusão social. 

 
A filosofia inclusiva encoraja os docentes a provocarem ambientes de aprendizagem de entreajuda, onde a confiança e o respeito mútuos são essenciais para o desenvolvimento de 

um trabalho em equipe. Aliás, um dos fatores, desde sempre, destacado para o sucesso da inclusão é precisamente a colaboração  entre os professores, pais e todos os agentes 

educativos. Por outro lado, a implementação de parcerias e de redes com a comunidade, designadamente com os serviços sociais, de saúde e de reabilitação constituem facilitadores 

imprescindíveis no desenvolvimento de apoios para a inclusão de alunos com necessidades educativas especiais e o caminho que se deve enfatizar no futuro. 

 
A avaliação será realizada através do parecer pedagógico, por meio da flexibilização dos critérios conforme a especificidade de  cada criança, bem como a definição dos mesmos em 

conjunto com o Professor de referência da sala. 
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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: 911001440 - BRUNA CATARINY RODRIGUES JULIO 

PROJETO POLITICO PEDAGÓGICO INDIVIDUAL 

PROFESSORA: BRUNA CATARINY RODRIGUES JULIO 

AGRUPAMENTO: AGI-A 

O agrupamento I/A é composto por uma equipe de 09 profissionais: uma professora e oito agentes educacionais que são dividas em dois 

períodos, 4 agentes educacionais no período da manhã e 4 no período da tarde, e contém 36 alunos com faixa etária de quatro meses há um ano 

e seis meses, sendo 15 meninas e 21 meninos. Os bebês e crianças pequenas são atendidos por tempo integral, no período da manhã com a 

professora realizando atividades pedagógicas e lúdicas visando conduzir os pequenos no desenvolvimento de sua essência, e a tarde com as 

agentes educacionais onde realizam atividades lúdicas e dirigidas, na área interna e externa da sala de referência. 

Em nossa unidade educacional possui banheiros de uso individual para a sala de referência do agrupamento I/A com instalação de dois chuveiros, 

dois trocadores, um vaso sanitário e um lavatório com o tamanho adequado para os bebês, e também um refeitório compartilhado com a turma 

do agrupamento I/B composto por mesas e cadeirões apropriados para idade, um solário de uso individual para nossa turma, além do parque 

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

 

Nossa escola possui uma professora de educação especial que respalda todo trabalho pedagógico do professor, com o objetivo de descobrir quais 

estratégias são viáveis e eficientes para as singularidades de cada agrupamento, visando introduzir os bebês e crianças pequenas no mundo 

social. 

 

Segundo a BNCC Acredita-se que, assim, os bebês (crianças de 0 a 1 ano e 6 meses), crianças bem pequenas (de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 

meses) e crianças pequenas (de 4 anos a 5 anos e 11 meses) contarão com as condições necessárias para que “aprendam em situações nas 

quais possam desempenhar um papel ativo em ambientes que as convidem a vivenciar desafios e a sentirem-se provocadas a resolvê-los, nas 

quais possam construir significados sobre si, os outros e o mundo social e natural. ” (p.35). 

 

Iniciamos o ano letivo de 2021 de forma remota, mas com entusiasmo e diversas estratégias vindas da equipe gestora e docente do CEI BEM 

QUERER JOÃO MEDEIROS CALMON, elaborando planos e ações mitigadoras como os vídeos e o uso de plataformas digitais para fortalecer o 

vínculo com as famílias e crianças. 

http://www.infoescola.com/educacao/lei-de-diretrizes-e-bases-da-educacao/
http://portal.mec.gov.br/secretaria-de-educacao-especial-sp-598129159
http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/diretrizes.pdf
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-65382013000400002
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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, realizamos uma analise do ano letivo anterior, partilhando experiências e aprendizados 

obtidos, de maneira que possamos identificar o que pode ser transformado, visando aprofundar o vínculo e orientar as famílias, por meio de 

ações educativas. 

 

O enfrentamento a pandemia do Covid-19 continua, mas para que as aulas sejam retomadas de maneira organizada, segura e  eficiente, apresenta-

se fundamental o planejamento antecipado para a retomada gradual das aulas na  unidade  educacional  com  toda  a  segurança sanitária, e assim 

proporcionando um ambiente saudável para todos, com menor risco possível para saúde e bem star da comunidade escolar, dessa forma, o 

centro educacional deverá tomar alguns cuidados segundo a Organização Mundial da Saúde. São eles: distanciamento social em todos os 

ambientes, aferimento de temperatura, uso da máscara, horário de entrada distintos para cada turma, lavagem das mãos com água e sabão e o 

uso do álcool 70%. 

 

Desta forma, estruturamos um plano de ações mitigadoras estabelecendo um cronograma, a partir desse planejamento, está sendo realizado 

formações entre pares online com a equipe gestora, com isso, em nossa carga horária tem se dado também com ações de planejamento e 

gravação de reuniões coletivas, reuniões de pais e mestres, gravação de vídeos, e-mail. 

 

Com a intenção de minimizar os impactos causados pela suspensão das aulas presenciais e dar continuidade aodesenvolvimento e vinculo com 

as crianças durante o período de isolamento, planejamos atividades de maneira que os bebês e crianças pequenas possam seguir seu processo 

de desenvolvimento. 

 

Um dos objetivos dessas ações durante a pandemia é assegurar que os bebês e as crianças pequenas tenham acesso aos recursos necessários 

dentro do processo de ensino-aprendizagem. 

 

Diante da interação da criança com o meio social, Negrine observa: 

 
A criança, por meio da observação, imitação e experimentação das instruções recebidas de pessoas mais experientes,  

vivencia diversas experiências físicas e culturais, construindo, dessa forma, o conhecimento a respeito do mundo que a 

cerca. (NEGRINE,1995, p.23) 

 

Ao longo deste ano letivo nosso tema norteador será “O MUNDO EM MINHA VOLTA E SUA  DIVERSIDADE  CULTURAL  BRASILEIRA’’ , tem 

como objetivo proporcionar as crianças vivências, estimular um olhar observador, curiosidades e singularidades sobre o mundo onde estão 

inseridos, fazendo uso de diferentes recursos para conduzi-los em um universo de novos saberes, e assim ter um olhar atento em relação aos 

interesses dos pequenos. À vista disso, o primeiro vídeo foi uma apresentação acolhedora da professora às crianças e suas famílias, em seguida 

foram outros vídeos com orientações sobre os cuidados e prevenção contra o Covid-19 de forma lúdica e interativa. 

 

Dentro do tema gerador “O Mundo em minha volta e sua diversidade cultural brasileira” neste ano letivo o agrupamento I-A estará 

desenvolvendo o projeto “De geração em geração”, que abrangerá diversos assuntos pertinentes as singularidades da cultura brasileira. 

 

Tendo em vista, que os bebês e crianças pequenas são sujeitos históricos, únicos e singulares em sua essência, o projeto “De geração em 

geração” abordará assuntos como musicalização, brincadeiras, confecção de brinquedos com materiais recicláveis, comidas típicas e 

alimentação saudável, com isso, também possibilitando a oportunidade de trabalharmos as cores, os meios de transporte, e contação de 

histórias. Assim sendo, os temas citados serão desenvolvidos de forma interdisciplinar, fazendo uso de diversos recursos lúdicos e pedagógicos, 

que irão instigar a curiosidade, imaginação e a rica potencialidade dos pequenos em aprender. 

 

Sendo assim, existe a possibilidade de abordarmos a valorização cultural, o resgate de vivências e o partilhar de saberes, portanto auxiliando os 

bebês em seu desenvolvimento pleno desde a primeira infância. 

 

Vale a pena ressaltar, que as atividades propostas no projeto pedagógico poderão ser trabalhadas de forma remota ou em um possível retorno 

das aulas presenciais. 

 

Trabalharemos mensalmente durante o ano o projeto coletivo “Parabéns para você” que neste ano letivo teve que ser replanejado, pensando 

em novas estratégias para não deixar esse momento passar em branco, pois sabemos que os bebês e as crianças gostam de comemorar o 

aniversário e sentem-se especiais, queridas por todos e alegres. Sendo assim, como professora da sala irei planejar esse momento tomando 

todos os cuidados para manter a saúde e o bem star de todos. 

 

É, pois, direito da criança segundo a BNCC, “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) 

 

No processo de avaliação considera-se cada avanço alcançado pelos bebês e crianças pequenas, sem rótulos ou julgamentos, dessa forma, o 

professor será um apoiador, estimulador, acolhedor para auxiliar e encorajar a criança em seu desenvolvimento pleno e significativo de sua 

essência desde a primeira infância. Assim sendo, a avaliação é um processo continuo que vai acontecendo naturalmente ao longo do ano letivo 

em diferentes momentos, visando observar, acompanhar e registrar de diversas formas como por exemplo, relatórios, fotos e reuniões de pais. 

Portanto a avaliação na educação infantil acontece sem o objetivo de promover ou classificar. 
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A 
 

Planejamento Específico 

Disciplina: Educação Especial 

Professor: 911001513 - ELEN CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA ELPIDIO 

 
 

PROJETO POLITICO PEDAGÓGICO INDIVIDUAL 

PROFESSORA: ELEN CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA ELPIDIO 

AGRUPAMENTO: AG I / AG II / AG III 

 

O PNE considera público-alvo da Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva, crianças com deficiência intelectual, física, auditiva, 

visual, múltipla e transtornos do Espectro Autista e altas habilidades. 

DEFICIÊNCIA INTELECTUAL- SÍNDROME DE DOWN 

· AG II D 

· AGIII A 

TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO/ESPECTRO AUTISTA DE ALTO DESEMPENHO. 

· AGIII B 
· AGIII A 

TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO/ESPECTRO AUTISTA CLÁSSICO. 

· AG II G 

DEFICIÊNCIA FÍSICA- OUTROS 

· AGII E 

 

 
Crianças... 

são como borboletas dançando ao vento! 

Algumas voam rápido, 

outras voam pausadamente 

mas, todas voam do seu melhor jeito, porque cada 

uma é … ESPECIAL !!! 

Inês Clímaco. 
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A educação inclusiva é entendida como uma concepção de ensino contemporânea que tem como objetivo garantir o direito de todos à educação. 
Ela pressupõe a igualdade de oportunidades e a valorização das diferenças humanas, contemplando, assim, as diversidades étnicas, sociais, 

culturais, intelectuais, físicas, sensoriais e de gênero dos seres humanos. Implica a transformação da cultura, das práticas e das políticas vigentes 
na escola e nos sistemas de ensino, de modo a garantir o acesso, a participação e a aprendizagem de todos, sem exceção. A inc lusão obriga a 

repensar a diferença, pois cada criança tem características, interesses, capacidades e necessidades de aprendizagem que lhe são próprias. 

Segundo a perspectiva inclusiva aceitar a diferença implica respeitar as características, os interesses, as motivações e os projetos de vida de 

cada criança, o que só é possível criando estratégias e recursos educativos capazes de promover o seu desenvolvimento global (AINSCOW, 
1999). A ideia central do princípio da inclusão é que todos os alunos são únicos, com as suas experiências, interesses e atitudes e é a escola que 

se tem de adaptar aos seus alunos, para tirar partido da diversidade existente. A diferença surge como uma mais-valia, como uma oportunidade 

de desenvolvimento (AINSCOW, 1999; MORATO, 2003). O conceito de inclusão não tem em conta só a criança, mas também a modificação dos 
seus ambientes de aprendizagem. Dá a máxima relevância a uma educação apropriada, respeitando as capacidades e necessidades de cada um, 

como também tem em conta as características e necessidades dos ambientes onde as crianças interagem. Inclusão é querer que todos as 

crianças aprendam juntos, respeitando as suas diferenças. 

A Lei de Diretrizes e Base da Educação (LDB/96) e o Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil (Brasil 1998) representam um grande, 
conceitual, colocando a educação infantil como primeira etapa da educação básica, a qual, tem a finalidade o desenvolvimento integral de todas 

as crianças do nascimento até os 5 anos e 11 meses, inclusive as com deficiência, promovendo seus aspectos físicos, psicológicos, social, 

intelectual e cultural. 

De acordo com o MEC, podemos definir adaptações curriculares como: estratégias e critérios de atuação docente, admitindo decisões que 

oportunizam adequar a ação educativa escolar às maneiras peculiares de aprendizagem dos alunos, considerando que o processo de ensino- 

aprendizagem pressupõe atender à diversificação de necessidades dos alunos na escola (MEC, 2003) 

Diante da peculiaridade desta pandemia, entendemos também que o momento requer que reorganizemos o ano letivo, de modo a garantir o 

acesso, permanência e pleno aproveitamento das aprendizagens no ensino presencial e ensino remoto, o que significa que devemos ter especial 
atenção as famílias em vulnerabilidade social, econômica e as com necessidades educacionais especiais, assegurando que não haja 

discriminação devido as condições de vida das crianças. 

Paralelamente acontecem ações que tem marcado esse período em que se detecta famílias  que  se  encontram  em  vulnerabilidade 

socioeconômica e assim serão atendidas diretamente pela equipe gestora através de distribuição de cestas básicas e kit de hortifruti. 

Neste contexto, vemos a plena necessidade da reorganização dos planejamentos escolares, assegurando o alcance de direitos e objetivos de 

aprendizagem previsto para este ano de 2021. 

Com essa mudança no início do ano letivo, requer mudanças às quais aderiram na medida de superação desse desafio, onde tem acontecido a 
realização semanal de vídeos voltados para as crianças com intuito de aumentar o vínculo com as crianças e famílias. 

E assim, defendemos que, tão logo acabe esta necessidade de distanciamento social, o retorno das atividades escolares presenc iais deve iniciar 
mediante os cuidados, instrumentos e protocolos sanitários adequados e formulados nesta unidade escolar. Assim acontecendo esse retorno no 

ambiente com acolhimento, afetividade, diálogo, participação e amparada inicialmente em avaliações diagnósticas da aprendizagem, após isto, 

as atividades pedagógicas devem visar uma adequada abordagem a cada necessidade de aprendizagem. 

Buscando estratégias pedagógicas que visem complementar e/ou suplementar o trabalho desenvolvido na sala de aula, diante disso, o trabalho 

será desenvolvido com toda a turma da sala e com a participação da Professora de Referência, visando de forma inclusiva possibilitar a criança o 

desenvolvimento de habilidades que possam contribuir com as aprendizagens para sua vida. 

O ano de 2021 traz consigo o tema gerador, “O mundo em minha volta e sua diversidade cultural Brasileira” o qual abrange nossa realidade de 
Pandemia e pós pandemia, onde podemos trabalhar diversas áreas; visão do mundo, experiência imaginária, cognitiva, v ivência das crianças, 
criatividade, cultura, etnias, escuta ativa, entre outras. 

Os Projetos trabalhados resultaram em reflexões sobre as crianças em questão, assim disponibilizando jogos e materiais pedagógicos que a 

unidade oferece de acordo com a necessidade de cada um. Com isso será trabalhado atividades de psicomotricidade a fim de desenvolver e  
aprimorar a coordenação motora global da criança, com atividades significativas e lúdicas,  estimulando  o  desenvolvimento  cognitivo  das 

crianças, trabalhando a estimulação sensorial cognitiva e psicomotora a fim de desenvolver as habilidades necessárias, através de 

acompanhamento...as atividades de motricidade fina elaboradas ao longo dos   meses terá como finalidade desenvolver e aprimorar  o movimento 
das mãos (movimento dos membros superiores), fortalecendo os músculos e proporcionando e aprimorando o movimento de pinça. Usamos o 

lúdico para desenvolver a motricidade ampla por meio das brincadeiras no parque interno e externo, fazendo bastante uso do esquema corporal, 

correr, pular, dançar, assim desenvolvendo vários movimentos e aprimorando a coordenação motora grossa. 

Os temas a serem trabalhados trata se da estimulação motora, atividades que estimulem o controle  dos  movimentos,  estimulação  da 

comunicação, estimulação da visão, estimulação tátil, e demais atividades no auxílio de adaptações e interação realizadas on line ou presencial 

para uma melhor inserção destas crianças nas atividades em grupo dentro do tema gerador.   Iniciarei as atividades com a confecção de jogos a 
partir da sucata, onde se aprende com objetos que iriam para o lixo, assim ajudando a natureza e estimulando as crianças a aprenderem a 

brincar com objetos que tem em casa de fácil acesso, com o intuito de desenvolver a criatividade, ampliar a imaginação, desenvolver também 

noções de cuidados como: higiene, saúde e alimentação saudável. Estimulando a autonomia e incentivando-as ao aprendizado de forma correta. 

Trabalharemos a oralidade, através de músicas, histórias e roda de conversa. Assim, concluindo as observações, elaborando rel atórios, marcando 
reuniões com os responsáveis quando necessário e de acordo com a solicitação da Coordenação. Podendo avaliar as necessidades de cada um 

para um atendimento mais concreto e significativo. 

A educação especial tem um papel fundamental na garantia da inclusão de todos nesse contexto de isolamento social, em que o p rocesso 
educacional escolar das crianças se dá por meio do oferecimento de outras formas de interação e acesso ao conhecimento, media nte o uso de 
plataformas digitais, visando oportunizar: * o fortalecimento do vínculo entre escola e família. A educação especial, enquanto modalidade de 

ensino e campo de conhecimento, deve se articular a todas as práticas da escola, com aporte de recursos,  serviços  e  conhecimentos 

especializados para promover a inclusão, o acesso e a participação das crianças com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação nas práticas educacionais de sua turma/escola, que serão disponibilizadas, agora, por meio de plataformas digitais. 

Dessa forma, reafirmamos que a unidade escolar busca fortalecimento dos vínculos entre escola x família e a comunidade. Todo trabalho 

realizado junto a equipe escolar, se dá por meio da Professora de Educação Especial em trabalho colaborativo com a Professora  de referência, 

lembrando que esse público-alvo será atendido dentro do horário matriculado e junto com o agrupamento. 

Planejar situações em que a criança aprenda a utilizar seus conhecimentos como instrumento de compreensão da realidade, que permitam a ele 
expressar e comunicar suas ideias, usufruir das produções culturais, bem como analisar, interpretar e transformar o mundo que o rodeia. 
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Promover condições para que a criança se aproprie dos conteúdos, transformando-os em conhecimento próprio, com autonomia. 

Promover situações para que a criança tenha confiança em suas capacidades cognitivas, afetiva, ética e social para agir com perseverança na 

busca do conhecimento. 

As crianças, público-alvo da educação especial, devem ser conduzidos ao efetivo cumprimento do direito à educação e da qualidade social do  
ensino, com igualdade de condições e inclusão social. 

A filosofia inclusiva encoraja os docentes a provocarem ambientes de aprendizagem de entreajuda, onde a confiança e o respeito mútuos são 
essenciais para o desenvolvimento de um trabalho em equipe. Aliás, um dos fatores, desde sempre, destacado para o sucesso da inclusão é 

precisamente a colaboração entre os professores, pais e todos os agentes educativos. Por outro lado, a implementação de parcerias e de redes 

com a comunidade, designadamente com os serviços sociais, de saúde e de reabilitação constituem facilitadores imprescindíveis no 
desenvolvimento de apoios para a inclusão de alunos com necessidades educativas especiais e o caminho que se deve enfatizar no futuro. 

A avaliação será realizada através do parecer pedagógico, por meio da flexibilização dos critérios conforme a especificidade de cada criança, 

bem como a definição dos mesmos em conjunto com o Professor de referência da sala. 

 
 
 
 

BIBLIOGRAFIA 

https://www.infoescola.com/educacao/lei-de-diretrizes-e-bases-da-educacao/ 

http://portal.mec.gov.br/secretaria-de-educacao-especial-sp-598129159 

http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/diretrizes.pdf 

https://diversa.org.br/educacao-inclusiva/ 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-65382013000400002 

 
 
 
 

 

B 
 

Planejamento Específico 

Disciplina: Educação Infantil 

Professor: 911001362 - SUSELAINE REIS DE LIMA 

PROJETO POLITICO PEDAGÓGICO INDIVIDUAL 

PROFESSORA: SUSELAINE REIS 

AGRUPAMENTO: AGI-B 

 
 

 
O agrupamento I/B é composto por uma professora e 8 auxiliares, divididas em dois períodos sendo 4 no período da manhã e 4 no período da 

tarde. As crianças são atendidas em tempo integral, com crianças na faixa etária de quatro meses a um ano e seis meses. As atividades 

pedagógicas são realizadas no período da manhã com auxílio da professora, e no período da tarde atividades lúdicas com as auxiliares. 

 

Na instituição possui banheiros de uso individual para o agrupamento I/B com instalação de dois chuveiros e dois trocadores, um refeitório 

compartilhado com a turma do agrupamento I/A composto por mesas e cadeirão apropriado para idade, um solário de uso individua l para nossa 

turma, além do parque interno e parque externo, casinha de boneca e gramado que são de uso coletivo para toda unidade escolar. 

 

Nossa escola possui uma professora de educação especial que respalda todo trabalho pedagógico do professor, com o objetivo de descobrir quais 

estratégias são viáveis e eficientes, com o objetivo de introduzir o aluno no mundo social. 

 

O ensino a distância tem sido um desafio, no entanto, nos do CEI JOÃO MEDEIROS CALMON, iniciamos nosso ano letivo com entusiasmo, 

elaborando estratégias como plataformas digitais para não perder o vínculo com as famílias e crianças. 

 

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, realizamos uma analise do ano anterior, trocando experiências e aprendizados obtidos, de 

maneira que possamos identificar o que pode ser transformado, visando aprofundar vinculo e orientações as famílias, por meio de ações 

educativas. 

 

O enfrentamento a pandemia do novo corona vírus continua, mas para que as aulas sejam retomadas de maneira organizada, segura e eficiente, 

é fundamental que planejamos antecipadamente a reabertura das escolas para quando esse cenário conturbado acabar, e pensando em um 

possível retorno às aulas a unidade escolar deverá tomar alguns cuidados segundo a Organização Mundial da Saúde. São eles: distanciamento 

social, uso da máscara e uso lavagem das mãos com água e sabão e o uso do álcool 70%. 

 

Elaboramos um plano de ação estabelecendo um cronograma, a partir desse planejamento, está sendo realizado formações online com a equipe 

http://www.infoescola.com/educacao/lei-de-diretrizes-e-bases-da-educacao/
http://portal.mec.gov.br/secretaria-de-educacao-especial-sp-598129159
http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/diretrizes.pdf
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-65382013000400002
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gestora, nossa carga horária tem se dado também com ações de planejamento e gravação de reunião coletivas reuniões de pais, email. 

 
Na tentativa de minimizar o impacto da suspensão das aulas e dar continuidade aodesenvolvimento das crianças durante o período de 

isolamento, planejamos atividades de maneira que as crianças e bebês possam seguir seu processo de desenvolvimento.Um dos objetivos 

dessas ações durante a pandemia é assegurar que as crianças e bebês tenham acesso aos recursos necessários dentro do processo de ensino- 

aprendizagem. Com isso, se conseguir minimizar os prejuízos ocasionados pela suspensão das aulas presenciais. 

 

Nesse ano nosso projeto norteador será “O MUNDO EM MIHA VOLTA E SUA DIVERSIDADE CULTURAL BRASILEIRA’’ , tem como intuito 

proporcionar as crianças vivencias, curiosidades sobre o mundo onde estão inseridos, baseando se nas observações do que está chamando a 

atenção do grupo. 

 

Para oportunizar as crianças vivências que permitam a aprendizagem de forma lúdica e divertida por meio de vídeos vamos iniciar o projeto com 

o tema “Reciclar aprender e brincar”. Com o objetivo de desenvolver a expressão e comunicação através das brincadeiras de diferentes 

regiões do Brasil, despertar o interesse nas brincadeiras respeitando regras e limites, estimular a capacidade criativa da criança através das 

brincadeiras, estimular a criatividade e o desenvolvimento psicomotor da criança, vivenciar o lúdico e confeccionar brinquedos em casa. 

 

Em busca de novas descobertas vamos trabalhar com o tema “Tudo cabe na caixa”, esse tema consiste em trabalhar com caixas e caixotes de 

diferentes formas, tamanhos texturas e cores. O objetivo é estimulas as crianças, incentivando a curiosidade e o processo de descoberta. Caixas 

podem virar carrinho, túnel, torre e tambor. Também podem ser misteriosas, se houver buracos nela, ou virar uma torre enorme. Quanto ao 

tamanho que cabe dento 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. 

 

Toda criança gosta de conviver com um animal, seja em casa, nos momentos de contação de história, ou até mesmo nas brincadeir as, assim, 

proporcionaremos com o tema “Amazônia dos sonhos” o contato com alguns animais, oportunizar o estabelecimento de algumas diferenças e 

semelhanças entre os animais, proporcionar o desenvolvimento de sentimentos positivos em relação aos animais, observar e comparar as 

características de animais que existem em ambientes próximos, e também conhecer os que vivem em lugares distantes. Estudar a vida desses 

animais, e sua importância para o meio ambiente. 

 

Considerando a importância da temática ambiental e a visão integrada do mundo, no tempo e no espaço, trabalharemos “Os elementos da 

natureza” ligando com o projeto “Amazônia dos sonhos”. Despertaremos nas crianças valores e idéias de preservação da natureza e senso 

de responsabilidade para com as gerações futuras; sensibilizar de forma lúdica sobre o uso sustentável dos recursos naturais através de suas 

próprias ações. Sensibilizar as crianças sobre a importância do cuidado adequado da terra e dos alimentos que ela produz à saúde humana e 

também dos rios, dos animais e das espécies que ali se estabelecem. Trabalharemos texturas e colagens com esses recursos. 

 

Trabalharemos mensalmente durante o ano o projeto coletivo “Parabéns pra você” promovendo a valorização da data de aniversário de cada 

criança do mês, tornando esse momento especial mesmo de forma remota, com a gravação de vídeos parabenizando os mesmos. 

 

A avaliação deve ampliar o olhar do professor a respeito do contexto da aprendizagem e das atividades realizadas. O docente deve estar atento 

ao modo como foi executada a tarefa e o que norteou os procedimentos, a saber: o ambiente, os materiais, as escolhas, enfim, tudo que cerca o 

momento da realização da atividade. A avaliação deverá ser realizada em forma de observação, registro e atividades práticas. Portanto, o olhar 

do professor sobre os aspectos que facilitam ou dificultam o desenvolvimento das crianças ajudará a organizar e reorganizar outras atividades, os 

materiais oferecidos, as formas de execução e os agrupamentos de crianças. Assim o professor terá como prever, já no planejamento, as ações 

que contribuirão para alcançar seus objetivos e facilitar o aprendizado do aluno. 

 

A avaliação será contínua através da observação e do registro, de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases (LDB 1998, ARTIGO 31), na educação 

infantil a avaliação deve ser feita mediante acompanhamento e registro de desenvolvimento da criança, sem o objetivo de promover ou 

classificar. 

 
 
 

Referência Bibliografia: 

 
Pedagogia de projetos: contribuições para uma educação transformadora pág. 3 – Fernando Hernández 

 
FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. 43. Ed., São Paulo: Paz e Terra, 2011. 

LDB: Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional-lei n°93/34/96. 

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. Brasília: MEC, SEB, 

2010. 
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Disciplina: Educação Especial 
 

Professor: 911001513 - ELEN CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA ELPIDIO 

 
 

PROJETO POLITICO PEDAGÓGICO INDIVIDUAL 

PROFESSORA: ELEN CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA ELPIDIO 

AGRUPAMENTO: AG I / AG II / AG III 

 

O PNE considera público-alvo da Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva, crianças com deficiência intelectual, física, auditiva, 

visual, múltipla e transtornos do Espectro Autista e altas habilidades. 

DEFICIÊNCIA INTELECTUAL- SÍNDROME DE DOWN 

· AG II D 

· AGIII A 

TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO/ESPECTRO AUTISTA DE ALTO DESEMPENHO. 

· AGIII B 

· AGIII A 

TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO/ESPECTRO AUTISTA CLÁSSICO. 

· AG II G 

DEFICIÊNCIA FÍSICA- OUTROS 

· AGII E 

 

 
Crianças... 

são como borboletas dançando ao vento! 

Algumas voam rápido, 

outras voam pausadamente 

mas, todas voam do seu melhor jeito, porque cada 

uma é … ESPECIAL !!! 

Inês Clímaco. 

 
 

A educação inclusiva é entendida como uma concepção de ensino contemporânea que tem como objetivo garantir o direito de todos à educação. 

Ela pressupõe a igualdade de oportunidades e a valorização das diferenças humanas, contemplando, assim, as diversidades étnicas, sociais, 
culturais, intelectuais, físicas, sensoriais e de gênero dos seres humanos. Implica a transformação da cultura, das práticas e das políticas vigentes 

na escola e nos sistemas de ensino, de modo a garantir o acesso, a participação e a aprendizagem de todos, sem exceção. A inc lusão obriga a 

repensar a diferença, pois cada criança tem características, interesses, capacidades e necessidades de aprendizagem que lhe são próprias. 
Segundo a perspectiva inclusiva aceitar a diferença implica respeitar as características, os interesses, as motivações e os projetos de vida de 

cada criança, o que só é possível criando estratégias e recursos educativos capazes de promover o seu desenvolvimento global (AINSCOW, 

1999). A ideia central do princípio da inclusão é que todos os alunos são únicos, com as suas experiências, interesses e atitudes e é a escola que 
se tem de adaptar aos seus alunos, para tirar partido da diversidade existente. A diferença surge como uma mais-valia, como uma oportunidade 

de desenvolvimento (AINSCOW, 1999; MORATO, 2003). O conceito de inclusão não tem em conta só a criança, mas também a modificação dos 

seus ambientes de aprendizagem. Dá a máxima relevância a uma educação apropriada, respeitando as capacidades e necessidades de cada um, 

como também tem em conta as características e necessidades dos ambientes onde as crianças interagem. Inclusão é querer que todos as 
crianças aprendam juntos, respeitando as suas diferenças. 

A Lei de Diretrizes e Base da Educação (LDB/96) e o Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil (Brasil 1998) representam um grande, 

conceitual, colocando a educação infantil como primeira etapa da educação básica, a qual, tem a finalidade o desenvolvimento integral de todas 

as crianças do nascimento até os 5 anos e 11 meses, inclusive as com deficiência, promovendo seus aspectos físicos, psicológicos, social, 
intelectual e cultural. 

De acordo com o MEC, podemos definir adaptações curriculares como: estratégias e critérios de atuação docente, admitindo decisões que 

oportunizam adequar a ação educativa escolar às maneiras peculiares de aprendizagem dos alunos, considerando que o processo de ensino- 

aprendizagem pressupõe atender à diversificação de necessidades dos alunos na escola (MEC, 2003) 

Diante da peculiaridade desta pandemia, entendemos também que o momento requer que reorganizemos o ano letivo, de modo a garantir o 
acesso, permanência e pleno aproveitamento das aprendizagens no ensino presencial e ensino remoto, o que significa que devemos ter especial 

atenção as famílias em vulnerabilidade social, econômica e as com necessidades educacionais especiais, assegurando que não haja 

discriminação devido as condições de vida das crianças. 

Paralelamente acontecem ações que tem marcado esse período em que se detecta famílias  que  se  encontram  em  vulnerabilidade 

socioeconômica e assim serão atendidas diretamente pela equipe gestora através de distribuição de cestas básicas e kit de hortifruti. 

Neste contexto, vemos a plena necessidade da reorganização dos planejamentos escolares, assegurando o alcance de direitos e objetivos de 
aprendizagem previsto para este ano de 2021. 

Com essa mudança no início do ano letivo, requer mudanças às quais aderiram na medida de superação desse desafio, onde tem acontecido a 
realização semanal de vídeos voltados para as crianças com intuito de aumentar o vínculo com as crianças e famílias. 
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E assim, defendemos que, tão logo acabe esta necessidade de distanciamento social, o retorno das atividades escolares presenc iais deve iniciar 

mediante os cuidados, instrumentos e protocolos sanitários adequados e formulados nesta unidade escolar. Assim acontecendo esse retorno no 
ambiente com acolhimento, afetividade, diálogo, participação e amparada inicialmente em avaliações diagnósticas da aprendizagem, após isto, 

as atividades pedagógicas devem visar uma adequada abordagem a cada necessidade de aprendizagem. 

Buscando estratégias pedagógicas que visem complementar e/ou suplementar o trabalho desenvolvido na sala de aula, diante disso, o trabalho 

será desenvolvido com toda a turma da sala e com a participação da Professora de Referência, visando de forma inclusiva possibilitar a criança o 
desenvolvimento de habilidades que possam contribuir com as aprendizagens para sua vida. 

O ano de 2021 traz consigo o tema gerador, “O mundo em minha volta e sua diversidade cultural Brasileira” o qual abrange nossa realidade de 
Pandemia e pós pandemia, onde podemos trabalhar diversas áreas; visão do mundo, experiência imaginária, cognitiva, vivência das crianças, 

criatividade, cultura, etnias, escuta ativa, entre outras. 

Os Projetos trabalhados resultaram em reflexões sobre as crianças em questão, assim disponibilizando jogos e materiais pedagógicos que a 

unidade oferece de acordo com a necessidade de cada um. Com isso será trabalhado atividades de psicomotricidade a fim de desenvolver e 

aprimorar a coordenação motora global da criança, com atividades significativas e lúdicas,  estimulando  o  desenvolvimento  cognitivo  das 
crianças, trabalhando a estimulação sensorial cognitiva e psicomotora a fim de desenvolver as habilidades necessárias, através de 

acompanhamento...as atividades de motricidade fina elaboradas ao longo dos   meses terá como finalidade desenvolver e aprimorar  o movimento 

das mãos (movimento dos membros superiores), fortalecendo os músculos e proporcionando e aprimorando o movimento de pinça. Usamos o 
lúdico para desenvolver a motricidade ampla por meio das brincadeiras no parque interno e externo, fazendo bastante uso do esquema corporal, 

correr, pular, dançar, assim desenvolvendo vários movimentos e aprimorando a coordenação motora grossa. 

Os temas a serem trabalhados trata se da estimulação motora, atividades que estimulem o controle  dos  movimentos,  estimulação  da 

comunicação, estimulação da visão, estimulação tátil, e demais atividades no auxílio de adaptações e interação realizadas on line ou presencial 

para uma melhor inserção destas crianças nas atividades em grupo dentro do tema gerador.   Iniciarei as atividades com a confecção de jogos a 

partir da sucata, onde se aprende com objetos que iriam para o lixo, assim ajudando a natureza e estimulando as crianças a aprenderem a 

brincar com objetos que tem em casa de fácil acesso, com o intuito de desenvolver a criatividade, ampliar a imaginação, desenvolver também 
noções de cuidados como: higiene, saúde e alimentação saudável. Estimulando a autonomia e incentivando-as ao aprendizado de forma correta. 

Trabalharemos a oralidade, através de músicas, histórias e roda de conversa. Assim, concluindo as observações, elaborando relatórios, marcando 

reuniões com os responsáveis quando necessário e de acordo com a solicitação da Coordenação. Podendo avaliar as necessidades de cada um 
para um atendimento mais concreto e significativo. 

A educação especial tem um papel fundamental na garantia da inclusão de todos nesse contexto de isolamento social, em que o p rocesso 
educacional escolar das crianças se dá por meio do oferecimento de outras formas de interação e acesso ao conhecimento, med iante o uso de 

plataformas digitais, visando oportunizar: * o fortalecimento do vínculo entre escola e família. A educação especial, enquanto modalidade de 

ensino e campo de conhecimento, deve se articular a todas as práticas da escola, com aporte de recursos,  serviços  e  conhecimentos 
especializados para promover a inclusão, o acesso e a participação das crianças com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação nas práticas educacionais de sua turma/escola, que serão disponibilizadas, agora, por meio de plataformas digitais. 

Dessa forma, reafirmamos que a unidade escolar busca fortalecimento dos vínculos entre escola x família e a comunidade. Todo trabalho 

realizado junto a equipe escolar, se dá por meio da Professora de Educação Especial em trabalho colaborativo com a Professora  de referência, 
lembrando que esse público-alvo será atendido dentro do horário matriculado e junto com o agrupamento. 

Planejar situações em que a criança aprenda a utilizar seus conhecimentos como instrumento de compreensão da realidade, que permitam a ele 
expressar e comunicar suas ideias, usufruir das produções culturais, bem como analisar, interpretar e transformar o mundo que o rodeia. 

Promover condições para que a criança se aproprie dos conteúdos, transformando-os em conhecimento próprio, com autonomia. 

Promover situações para que a criança tenha confiança em suas capacidades cognitivas, afetiva, ética e social para agir com perseverança na 
busca do conhecimento. 

As crianças, público-alvo da educação especial, devem ser conduzidos ao efetivo cumprimento do direito à educação e da qualidade social do 
ensino, com igualdade de condições e inclusão social. 

A filosofia inclusiva encoraja os docentes a provocarem ambientes de aprendizagem de entreajuda, onde a confiança e o respeito mútuos são 
essenciais para o desenvolvimento de um trabalho em equipe. Aliás, um dos fatores, desde sempre, destacado para o sucesso da inclusão é 

precisamente a colaboração entre os professores, pais e todos os agentes educativos. Por outro lado, a implementação de parcerias e de redes 
com a comunidade, designadamente com os serviços sociais, de saúde e de reabilitação constituem facilitadores imprescindíveis no 

desenvolvimento de apoios para a inclusão de alunos com necessidades educativas especiais e o caminho que se deve enfatizar no futuro. 

A avaliação será realizada através do parecer pedagógico, por meio da flexibilização dos critérios conforme a especificidade de cada criança, 

bem como a definição dos mesmos em conjunto com o Professor de referência da sala. 
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Planejamento Específico 

Disciplina: Educação Infantil 

Professor: 911000709 - ELIANE CRISTINA DOS SANTOS 

PROJETO POLITICO PEDAGÓGICO INDIVIDUAL 

PROFESSORA: ELIANE CRISTINA DOS SANTOS 

AGRUPAMENTO: AGII - A 

 
 

O agrupamento II A, é uma turma composta por 28 crianças (vinte e oito), sendo que, a proposta de atendimento é de 30 (trinta) crianças com 
idade mínima de um ano e oito meses, e máxima de três anos completos. Devido à pandemia iniciamos o ano letivo sem contato presencial com 
as crianças, impossibilitando o trabalho de sondagem que acontecerá em um segundo momento. 

 

Considerando a diferença de idade do agrupamento II acredito que a interação entre elas será de grande importância, para os diferentes 
aspectos de seu desenvolvimento. 

Vygotsky et. al. (1988) acredita que as características individuais e até mesmo suas atitudes individuais 
estão impregnadas de trocas com o coletivo, ou seja, mesmo o que tomamos por mais individual de um ser 
humano foi construído a partir de sua relação com o indivíduo. 

 

O trabalho a ser realizado terá como referência a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) que aborda os campos de experiências na educação 
infantil – o eu, o outro e o nós; corpo, gestos e movimento; traços, sons, cores e formas; escuta, fala, pensamento e imaginação; espaços, 
tempos, quantidades, relações e transformações. 

 

O tema gerador do nosso ano letivo será “O Mundo Em Minha Volta e Sua Diversidade Cultural Brasileira” e juntamente com os projetos 
coletivos dos agrupamentos II – Projeto Parabéns; Projeto Desfralde; Projeto Adaptação; Projeto Prevenção do Corona Vírus e Projeto Vídeo. 

 

Projeto A Hora da Roda: De forma presencial diariamente iniciaremos o período com a roda de conversa, a roda poderá ser realizada nos 
diferentes espaços da escola, nesse momento a turma será oportunizada a comunicação, falaremos de assuntos relacionados às suas vivências 
familiares, cantaremos músicas infantis de sua preferência; faremos os combinados da turma e a rotina do dia (com plaquinhas de imagens 
visuais) que será pendurada em um varal para a criança visualizar durante o dia, a chamadinha será coletiva feita com CD’s, terá a foto da 
criança e seu nome com letras grandes, estimulando o letramento, associando imagem com escrita e sua identidade; pretendo incluir nesse 
momento o relógio do humor e a caixa das preocupações (descritas no projeto Os sentimentos logo abaixo) no segundo semestre acrescentarei 
no momento da roda de conversa a leitura de calendário e contagem das crianças. A roda de conversa será a atividade norteadora para o 
desenvolvimento das outras, é na roda que a criança expressa seus desejos e curiosidades, dando assim um sentido único aos trabalhos durante 
o ano letivo. Este projeto também será desenvolvido de forma remota através da plataforma meeting juntamente com as famílias, porém com 
outra periodicidade. 

Projeto caixa surpresa: pensando na nova forma de trabalhar com as crianças em sala de aula ou a distancia neste período de enfrentamento 
à pandemia do coronavírus, pretendo desenvolver este projeto com uma caixa grande e bem colorida onde poderá sair de dentro dela assuntos 
diversos, como literatura através de livros, poemas, músicas, teatros; curiosidades, temas do mundo ao nosso redor e diversidade cultural, 
sempre trazendo ao encontro dos interesses apresentados pela turma ou necessidades relevantes observadas pelo professor, podendo surgir 
ainda novos projetos; o objetivo principal do projeto é a versatilidade que ele propõe com a possibilidade de mudança dos temas a qualquer 
momento, considerando as incertezas e desafios ainda desconhecidos para o ano de 2021. 

Projeto Os sentimentos: O projeto será desenvolvido ao longo do ano, terá com ponto de partida a coleção de livros Os Sentimentos (Iraci 
Moroney) e Quem tem Medo de Quê (Ruth Rocha) com o objetivo do bom desenvolvimento da criança no seu processo emocional. Será 
oportunizado para as crianças a caixa do relógio do humor, onde diariamente poderão falar como se sentem, tendo o apoio e compreensão do 
professor e da turma, essa atividade será realizada nos tempos do Projeto A Hora da Roda. No Projeto Alimentação Saudável será 
desenvolvido com a turma diariamente o incentivo para experimentar todos os alimentos que a escola oferece nos momentos de refeição, 
realizaremos pesquisas da alimentação das famílias e construiremos cartazes, faremos degustação de frutas e legumes, visando o estímulo a 
bons hábitos alimentares. No Projeto Higiene e Saúde Bucal abordaremos esse tema durante todo o ano nos momentos de história e roda de 
conversa, nas trocas e banhos, com músicas e vídeos de incentivo ao autocuidado, escovação diária, visita e palestra de prevenção e cuidado 
com os dentes, realizada pela unidade de saúde que faz acompanhamento das crianças da escola. No Projeto As Diferenças será desenvolvido 
a partir dos livros Era Uma Vez Um Conto de Fadas Inclusivo (Cristiano Refosco), O Cabelo de Lelê (Valéria Belém), Ninguém é Igual a Ninguém 
(Regina Rennó e Regina Otero). O mesmo abordará diferenças étnicas, físicas ou de personalidade que existem nas pessoas do mundo ao nosso 
redor e também na nossa escola, incentivando assim a criança ser um cidadão pleno e sem preconceitos, com pensamento crítico, mas cheio de 
amor ao próximo. No Projeto Brincando na Minha Escola desenvolveremos propostas de brincadeiras acontecerão, nos diversos espaços e 
tempos da escola, no parque, no pátio, na casinha de bonecas, no gramado e na sala de aula, serão propostos cantos móveis onde as crianças 
poderão escolher com o que querem brincar - jogos de empilhar, massinha de modelar, roupas, sapatos, fantasias, objetos do cotidiano dos 
adultos, utensílios de cozinha, essas brincadeiras também serão usadas para organizar a sala em grupos nos momentos de atividades individuais. 
As brincadeiras acontecerão de acordo com as normas sanitárias apresentadas no plano de retomada das atividades presenciais, à medida que 
forem liberadas realizaremos as propostas pela professora. E de forma remota será proposto para as famílias realizarem as brincadeiras com as 
crianças em suas casas.Pela oportunidade de vivenciar brincadeiras imaginativas e criadas por elas mesmas, as crianças podem acionar seus 
pensamentos para a resolução de problemas que lhe são importantes e significativos. Propiciando a brincadeira, portanto, cria-se um espaço no 
qual as crianças podem experimentar o mundo e internalizar uma compreensão particular sobre as pessoas, os sentimentos e os diversos 
conhecimentos. (Referencial Curricular Nacional Para a Educação Infantil, vol. 1, p. 28). 

Ressalvo que poderão surgir outros projetos de interesse nos diversos tempos e espaços da escola e partindo do interesse e curiosidade das 
crianças ou necessidades encontradas ao longo do ano poderemos avaliar e re planejar o plano pedagógico da sala. 

 

Vale ainda ressaltar que todos os projetos serão realizados de forma presencial ou à distância dependendo da necessidade que a escola 
apresentar. 

 

A Avaliação será contínua, feita através de registros escritos, fotos, vídeos ou interações com as famílias através dos grupos de watts app. 
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Planejamento Específico 

Disciplina: Educação Especial 

Professor: 911001513 - ELEN CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA ELPIDIO 

 
 

PROJETO POLITICO PEDAGÓGICO INDIVIDUAL 

PROFESSORA: ELEN CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA ELPIDIO 

AGRUPAMENTO: AG I / AG II / AG III 

 

O PNE considera público-alvo da Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva, crianças com deficiência intelectual, física, auditiva,  
visual, múltipla e transtornos do Espectro Autista e altas habilidades. 

DEFICIÊNCIA INTELECTUAL- SÍNDROME DE DOWN 

· AG II D 

· AGIII A 

TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO/ESPECTRO AUTISTA DE ALTO DESEMPENHO. 

· AGIII B 
· AGIII A 

TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO/ESPECTRO AUTISTA CLÁSSICO. 

· AG II G 

DEFICIÊNCIA FÍSICA- OUTROS 

· AGII E 

 

 
Crianças... 

são como borboletas dançando ao vento! 

Algumas voam rápido, 

outras voam pausadamente 

mas, todas voam do seu melhor jeito, porque cada 

uma é … ESPECIAL !!! 

Inês Clímaco. 

 
 

A educação inclusiva é entendida como uma concepção de ensino contemporânea que tem como objetivo garantir o direito de todos à educação. 
Ela pressupõe a igualdade de oportunidades e a valorização das diferenças humanas, contemplando, assim, as diversidades étnicas, sociais, 

culturais, intelectuais, físicas, sensoriais e de gênero dos seres humanos. Implica a transformação da cultura, das práticas e das políticas vigentes 

na escola e nos sistemas de ensino, de modo a garantir o acesso, a participação e a aprendizagem de todos, sem exceção. A inclusão obriga a 
repensar a diferença, pois cada criança tem características, interesses, capacidades e necessidades de aprendizagem que lhe são próprias. 

Segundo a perspectiva inclusiva aceitar a diferença implica respeitar as características, os interesses, as motivações e os projetos de vida de 

cada criança, o que só é possível criando estratégias e recursos educativos capazes de promover o seu desenvolvimento global (AINSCOW, 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/
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1999). A ideia central do princípio da inclusão é que todos os alunos são únicos, com as suas experiências, interesses e atitudes e é a escola que 

se tem de adaptar aos seus alunos, para tirar partido da diversidade existente. A diferença surge como uma mais-valia, como uma oportunidade 
de desenvolvimento (AINSCOW, 1999; MORATO, 2003). O conceito de inclusão não tem em conta só a criança, mas também a modificação dos 

seus ambientes de aprendizagem. Dá a máxima relevância a uma educação apropriada, respeitando as capacidades e necessidades de cada um, 

como também tem em conta as características e necessidades dos ambientes onde as crianças interagem. Inclusão é querer que todos as 
crianças aprendam juntos, respeitando as suas diferenças. 

A Lei de Diretrizes e Base da Educação (LDB/96) e o Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil (Brasil 1998) representam um grande, 
conceitual, colocando a educação infantil como primeira etapa da educação básica, a qual, tem a finalidade o desenvolvimento integral de todas 

as crianças do nascimento até os 5 anos e 11 meses, inclusive as com deficiência, promovendo seus aspectos físicos, psicológicos, social, 

intelectual e cultural. 

De acordo com o MEC, podemos definir adaptações curriculares como: estratégias e critérios de atuação docente, admitindo decisões que 

oportunizam adequar a ação educativa escolar às maneiras peculiares de aprendizagem dos alunos, considerando que o processo de ensino- 

aprendizagem pressupõe atender à diversificação de necessidades dos alunos na escola (MEC, 2003) 

Diante da peculiaridade desta pandemia, entendemos também que o momento requer que reorganizemos o ano letivo, de modo a garantir o 

acesso, permanência e pleno aproveitamento das aprendizagens no ensino presencial e ensino remoto, o que significa que devemos ter especial 
atenção as famílias em vulnerabilidade social, econômica e as com necessidades educacionais especiais, assegurando que não haja 

discriminação devido as condições de vida das crianças. 

Paralelamente acontecem ações que tem marcado esse período em que se detecta famílias  que  se  encontram  em  vulnerabilidade 

socioeconômica e assim serão atendidas diretamente pela equipe gestora através de distribuição de cestas básicas e kit de hortifruti. 

Neste contexto, vemos a plena necessidade da reorganização dos planejamentos escolares, assegurando o alcance de direitos e objetivos de 

aprendizagem previsto para este ano de 2021. 

Com essa mudança no início do ano letivo, requer mudanças às quais aderiram na medida de superação desse desafio, onde tem acontecido a 
realização semanal de vídeos voltados para as crianças com intuito de aumentar o vínculo com as crianças e famílias. 

E assim, defendemos que, tão logo acabe esta necessidade de distanciamento social, o retorno das atividades escolares presenciais  deve iniciar 
mediante os cuidados, instrumentos e protocolos sanitários adequados e formulados nesta unidade escolar. Assim acontecendo esse retorno no 

ambiente com acolhimento, afetividade, diálogo, participação e amparada inicialmente em avaliações diagnósticas da aprendizagem, após isto, 

as atividades pedagógicas devem visar uma adequada abordagem a cada necessidade de aprendizagem. 

Buscando estratégias pedagógicas que visem complementar e/ou suplementar o trabalho desenvolvido na sala de aula, diante disso, o trabalho 

será desenvolvido com toda a turma da sala e com a participação da Professora de Referência, visando de forma inclusiva possibilitar a criança o 

desenvolvimento de habilidades que possam contribuir com as aprendizagens para sua vida. 

O ano de 2021 traz consigo o tema gerador, “O mundo em minha volta e sua diversidade cultural Brasileira” o qual abrange nossa realidade de 
Pandemia e pós pandemia, onde podemos trabalhar diversas áreas; visão do mundo, experiência imaginária, cognitiva, v ivência das crianças, 
criatividade, cultura, etnias, escuta ativa, entre outras. 

Os Projetos trabalhados resultaram em reflexões sobre as crianças em questão, assim disponibilizando jogos e materiais pedagógicos que a 

unidade oferece de acordo com a necessidade de cada um. Com isso será trabalhado atividades de psicomotricidade a fim de desenvolver e 
aprimorar a coordenação motora global da criança, com atividades significativas e lúdicas,  estimulando  o  desenvolvimento  cognitivo  das 

crianças, trabalhando a estimulação sensorial cognitiva e psicomotora a fim de desenvolver as habilidades necessárias, através de 

acompanhamento...as atividades de motricidade fina elaboradas ao longo dos   meses terá como finalidade desenvolver e aprimorar  o movimento 
das mãos (movimento dos membros superiores), fortalecendo os músculos e proporcionando e aprimorando o movimento de pinça. Usamos o 

lúdico para desenvolver a motricidade ampla por meio das brincadeiras no parque interno e externo, fazendo bastante uso do esquema corporal, 

correr, pular, dançar, assim desenvolvendo vários movimentos e aprimorando a coordenação motora grossa. 

Os temas a serem trabalhados trata se da estimulação motora, atividades que estimulem o controle  dos  movimentos,  estimulação  da 

comunicação, estimulação da visão, estimulação tátil, e demais atividades no auxílio de adaptações e interação realizadas on line ou presencial 

para uma melhor inserção destas crianças nas atividades em grupo dentro do tema gerador.   Iniciarei as atividades com a confecção de jogos a 
partir da sucata, onde se aprende com objetos que iriam para o lixo, assim ajudando a natureza e estimulando as crianças a aprenderem a 

brincar com objetos que tem em casa de fácil acesso, com o intuito de desenvolver a criatividade, ampliar a imaginação, desenvolver também 

noções de cuidados como: higiene, saúde e alimentação saudável. Estimulando a autonomia e incentivando-as ao aprendizado de forma correta. 

Trabalharemos a oralidade, através de músicas, histórias e roda de conversa. Assim, concluindo as observações, elaborando relatórios, marcando 
reuniões com os responsáveis quando necessário e de acordo com a solicitação da Coordenação. Podendo avaliar as necessidades de cada um 

para um atendimento mais concreto e significativo. 

A educação especial tem um papel fundamental na garantia da inclusão de todos nesse contexto de isolamento social, em que o processo 
educacional escolar das crianças se dá por meio do oferecimento de outras formas de interação e acesso ao conhecimento, media nte o uso de 

plataformas digitais, visando oportunizar: * o fortalecimento do vínculo entre escola e família. A educação especial, enquanto modalidade de 

ensino e campo de conhecimento, deve se articular a todas as práticas da escola, com aporte de recursos,  serviços  e  conhecimentos 
especializados para promover a inclusão, o acesso e a participação das crianças com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação nas práticas educacionais de sua turma/escola, que serão disponibilizadas, agora, por meio de plataformas digitais. 

Dessa forma, reafirmamos que a unidade escolar busca fortalecimento dos vínculos entre escola x família e a comunidade. Todo trabalho 
realizado junto a equipe escolar, se dá por meio da Professora de Educação Especial em trabalho colaborativo com a Professora  de referência, 

lembrando que esse público-alvo será atendido dentro do horário matriculado e junto com o agrupamento. 

Planejar situações em que a criança aprenda a utilizar seus conhecimentos como instrumento de compreensão da realidade, que permitam a ele 
expressar e comunicar suas ideias, usufruir das produções culturais, bem como analisar, interpretar e transformar o mundo que o rodeia. 

Promover condições para que a criança se aproprie dos conteúdos, transformando-os em conhecimento próprio, com autonomia. 

Promover situações para que a criança tenha confiança em suas capacidades cognitivas, afetiva, ética e social para agir com perseverança na 
busca do conhecimento. 

As crianças, público-alvo da educação especial, devem ser conduzidos ao efetivo cumprimento do direito à educação e da qualidade social do 
ensino, com igualdade de condições e inclusão social. 

A filosofia inclusiva encoraja os docentes a provocarem ambientes de aprendizagem de entreajuda, onde a confiança e o respeito mútuos são 
essenciais para o desenvolvimento de um trabalho em equipe. Aliás, um dos fatores, desde sempre, destacado para o sucesso da inclusão é 
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precisamente a colaboração entre os professores, pais e todos os agentes educativos. Por outro lado, a implementação de parcerias e de redes 

com a comunidade, designadamente com os serviços sociais, de saúde e de reabilitação constituem facilitadores imprescindíveis  no 
desenvolvimento de apoios para a inclusão de alunos com necessidades educativas especiais e o caminho que se deve enfatizar no futuro. 

A avaliação será realizada através do parecer pedagógico, por meio da flexibilização dos critérios conforme a especificidade de cada criança, 
bem como a definição dos mesmos em conjunto com o Professor de referência da sala. 
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Planejamento Específico 

Disciplina: Educação Infantil 

Professor: 911001560 - ERIKA ZABLONSKY FERREIRA DE BARROS 

PROJETO POLITICO PEDAGÓGICO INDIVIDUAL 

PROFESSORA: ERIKA ZABLONSKI FERREIRA DE BARROS 

AGRUPAMENTO: AGII - B 

 

O agrupamento II B, é uma turma composta por crianças com idade mínima de um ano e oito meses, e máxima de três anos completos. 
Devido à pandemia iniciamos o ano letivo de forma remota e sem contato presencial com as crianças. Considerando a sala multietária, com suas 
diferenças de idade do agrupamento II acredito no trabalho focado na interação e brincadeiras. 

 

Neste ano de 2021, o projeto tem como Tema gerador “O mundo em minha volta e sua Diversidade Cultural Brasileira”. Um dos projetos 

da turma será ‘Brincando a Gente se Aprende” que será desenvolvido por meio das brincadeiras, músicas e das interações e  vivências 

socioculturais das crianças e famílias, onde este projeto será desenvolvido de forma remota ou presencial. Neste contexto, podemos agregar as 

contribuições de Vigotski (2000) que, a partir de sua teoria histórico-cultural, afirma que a aprendizagem ocorre por meio das interações sociais. 

Sabemos que o desenvolvimento das linguagens nas crianças também ocorre por  meio  dessas  interações.  Portanto,  esperamos  que  cada 

indivíduo leve para casa e para a vida, suas descobertas cotidianas. Outro projeto será “Projeto Conversando com o mundo” ressaltaremos a 

importância da linguagem. Ela é um meio de comunicação que proporciona conhecimentos para construir uma representação do mundo. A partir 

do Livro “Reinações de Narizinho”, de Monteiro Lobato, iremos explorar vários conhecimentos. Teremos a possibilidade de levar as crianças à 

riqueza de nossa cultura, criando uma identidade nacional, inseri-los nos costumes de nosso povo concentrando nossos próprios costumes e os 

de outras regiões. Vamos entrar no mundo encantado do sitio do pica pau amarelo resgatando as cantigas de roda, as brincadeiras cantadas, os 

brinquedos da época bem como as receitas e jogos folclóricos. Iremos desenvolver as seguintes atividades como: Contar e ouvir histórias, contos, 

fábulas, reconto, pelas crianças, de histórias lidas/ouvidas ou de fatos com elas ocorridos, cantigas de ninar, brincadeiras cantadas de roda, teatro 

de fantoches e dedoches, organização seqüencial da linguagem oral, com a estruturação dos pensamentos e a produção de narrativas também 

orais, Apreciação oral de vídeos, fotografias, gravuras, desenhos. Para completar iremos cantinho de leitura em sala, identificação dos nomes em 

fichas e objetos pessoais como roupas, calçados, mochilas, chupetas, agendas e brinquedos, escrita como conhecimento social através de 

rótulos, placas, embalagens, panfletos, crachás, etiquetas etc, gêneros textuais para leitura e manuseio, parlendas, trava–línguas, poemas, 

recontos, tendo o professor como escriba. Outro projeto para enriquecer ainda mais nosso trabalho, será o “Projeto Cantando e Cantando” 

onde a musicalização infantil é muito importante para o desenvolvimento das crianças e pode começar ainda quando a criança é muito pequena. 

Além da sensibilidade musical, que é desenvolvida, isso ajuda também em sociabilização, coordenação motora, a aprender a ter disciplina, 

acuidade auditiva e desenvolvendo em grupo, entre outras características necessárias para viver em sociedade. Para incentivar e trabalhar a 

musicalização infantil iremos cantar canções com as crianças e diversos momentos do cotidiano e estimular os movimentos e ritmos com as 

músicas. 

 

Construiremos instrumentos musicais para as crianças terem contato com instrumentos simples e de fácil manuseio, sendo eles com tamanhos e 

materiais adaptados para elas, formando uma bandinha. Vamos alternar o andamento das músicas, o andamento das músicas, para que elas 

sintam as diferenças. No “Projeto gente pequena fazendo arte” realizaremos muitas atividades com diferentes materiais e técnicas. 

Oferecendo e oportunizando várias atividades que permitirão contato com as cores primárias, formas, tamanhos e releitura de obras de Arte. 

Vamos realizar duas obras “Cabo de Guerra” de Ivan Cruz, onde resgataremos as brincadeiras tradicionais abordadas pelo autor e “A Árvore” de 

http://www.infoescola.com/educacao/lei-de-diretrizes-e-bases-da-educacao/
http://portal.mec.gov.br/secretaria-de-educacao-especial-sp-598129159
http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/diretrizes.pdf
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-65382013000400002
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observando e explorando coleções de objetos naturais para que possam relatar suas características: folhas secas, pedrinhas, tipos de gravetos, 

tampinhas, toquinhos, rolinhos de papel. No “Projeto Fazendo a transformação” promoveremos as atividades de interações, brincadeiras nas 

quais as crianças possam fazer observações e manipular objetos no qual irão investigar e explorar seu entorno para buscar respostas sobre suas 

curiosidades e indagações. Diante disto, faremos propostas onde as crianças, onde estarão percebendo a importância das questões ambientais 

para todo o Brasil. Sendo assim, sensibilizar as crianças com o meio ambiente, vamos ensinar por meio de situações concretas que elas possam 

vivenciar. Abordaremos diversas temáticas que ampliarão os conhecimentos das crianças acerca de higiene e saúde, com rodas de conversas, 

imitações, histórias, desenhos, objetos concretos, músicas, e práticas de higiene diárias, músicas relacionadas ao tema assim como Cinco 

Patinhos, Minhoca, Amigo Planeta, Herdeiros, Futuro, Enquanto Seu Lobo não vem, Não atire o pau no gato. No “ Projeto Somos todos iguais” 

apresentarei para a turma de crianças a diversidade na escola é ensinar às crianças a respeitar as diferenças é um exercício diário. Diversidade 

não é o desigual, esquisito e deslocado é promover o resgate da verdadeira raiz da pluralidade de línguas, raças e condutas que não podem ser 

prejulgadas. Trabalhar e explorar a diversidade cultural existente no Brasil proporcionará às crianças o contato com outras culturas e 

conseqüentemente com o novo, favorecendo o desenvolvimento da tolerância ao diferente e reforçará a auto estima e identidade de cada um, a 

atividade será desenvolvida com a leitura das histórias: “Inclusão no coração”;“O Cabelo de Lelé”; “Rodrigo Enxerga Tudo”; iremos realizar 

confecção de cartazes e painel sobre o tema, com diversas técnicas em artes plásticas, leitura de contos e lendas das regiões do Brasil, oficinas 

culinárias com receitas típicas de algumas regiões brasileiras, dvd’s, fotos e outros materiais de mídia sobre o tema. Assistiremos ao Filme do ‘‘ 

Shrek’, que é composto por cenas que refletem sobre a diversidade, o conceito de normalidade e os lugares que a sociedade julga estarem 

destinados para as pessoas que são consideradas. Durante todo o ano letivo de 2021 irei desenvolver o “Projeto Resgatando de brincadeiras 

antigas” a partir e pesquisa com os pais, tais como: pique- esconde, amarelinha, bolinhas de sabão, confecções de brinquedos de sucata... 

Incentivaremos a realização destas brincadeiras com as crianças e suas famílias. 

 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, na seção 11, referente à Educação Infantil, artigo 31, preconiza que: “[...] a avaliação far-se-á mediante 

o acompanhamento e registro do seu desenvolvimento, sem o objetivo de promoção. Sendo então, compreendida como processo de ca ráter 

investigativo para tomada de decisão, deverá oferecer ao educador subsídios na construção de instrumento e análise que lhe permitem intervir 

no processo de ensino aprendizagem no momento em que ela está ocorrendo. Portanto, terá as funções de acompanhar, orientar, r egular e 

redirecionar o processo como um todo. É a partir da observação e do registro através de relatórios diários, que o educador da Educação Infantil 

irá adquirir os principais instrumentos para apoiar sua prática pedagógica. Enfim, a avaliação será continua e sistemática, te ndo como objetivo 

central o processo a partir da ação educativa da criança dentro das Múltiplas Linguagens e dos Campos de Experiências 
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PROJETO POLITICO PEDAGÓGICO INDIVIDUAL 

PROFESSORA: ELEN CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA ELPIDIO 

AGRUPAMENTO: AG I / AG II / AG III 

 

O PNE considera público-alvo da Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva, crianças com deficiência intelectual, física, auditiva,  

visual, múltipla e transtornos do Espectro Autista e altas habilidades. 

DEFICIÊNCIA INTELECTUAL- SÍNDROME DE DOWN 

· AG II D 

· AGIII A 

TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO/ESPECTRO AUTISTA DE ALTO DESEMPENHO. 

· AGIII B 

· AGIII A 

TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO/ESPECTRO AUTISTA CLÁSSICO. 

· AG II G 

DEFICIÊNCIA FÍSICA- OUTROS 

· AGII E 

 

 
Crianças... 

são como borboletas dançando ao vento! 

Algumas voam rápido, 

outras voam pausadamente 

mas, todas voam do seu melhor jeito, porque cada 

uma é … ESPECIAL !!! 

Inês Clímaco. 

 
 

A educação inclusiva é entendida como uma concepção de ensino contemporânea que tem como objetivo garantir o direito de todos à educação. 
Ela pressupõe a igualdade de oportunidades e a valorização das diferenças humanas, contemplando, assim, as diversidades étnicas, sociais, 
culturais, intelectuais, físicas, sensoriais e de gênero dos seres humanos. Implica a transformação da cultura, das práticas e das políticas vigentes 

na escola e nos sistemas de ensino, de modo a garantir o acesso, a participação e a aprendizagem de todos, sem exceção. A inc lusão obriga a 

repensar a diferença, pois cada criança tem características, interesses, capacidades e necessidades de aprendizagem que lhe são próprias. 

Segundo a perspectiva inclusiva aceitar a diferença implica respeitar as características, os interesses, as motivações e os projetos de vida de 
cada criança, o que só é possível criando estratégias e recursos educativos capazes de promover o seu desenvolvimento global (AINSCOW, 

1999). A ideia central do princípio da inclusão é que todos os alunos são únicos, com as suas experiências, interesses e atitudes e é a escola que 

se tem de adaptar aos seus alunos, para tirar partido da diversidade existente. A diferença surge como uma mais-valia, como uma oportunidade 
de desenvolvimento (AINSCOW, 1999; MORATO, 2003). O conceito de inclusão não tem em conta só a criança, mas também a modificação dos 

seus ambientes de aprendizagem. Dá a máxima relevância a uma educação apropriada, respeitando as capacidades e necessidades de cada um, 

como também tem em conta as características e necessidades dos ambientes onde as crianças interagem. Inclusão é querer que todos as 
crianças aprendam juntos, respeitando as suas diferenças. 

A Lei de Diretrizes e Base da Educação (LDB/96) e o Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil (Brasil 1998) representam um grande, 
conceitual, colocando a educação infantil como primeira etapa da educação básica, a qual, tem a finalidade o desenvolvimento integral de todas 

as crianças do nascimento até os 5 anos e 11 meses, inclusive as com deficiência, promovendo seus aspectos físicos, psicológicos, social, 
intelectual e cultural. 

De acordo com o MEC, podemos definir adaptações curriculares como: estratégias e critérios de atuação docente, admitindo decisões que 

oportunizam adequar a ação educativa escolar às maneiras peculiares de aprendizagem dos alunos, considerando que o processo de ensino- 
aprendizagem pressupõe atender à diversificação de necessidades dos alunos na escola (MEC, 2003) 

Diante da peculiaridade desta pandemia, entendemos também que o momento requer que reorganizemos o ano letivo, de modo a garantir o 

acesso, permanência e pleno aproveitamento das aprendizagens no ensino presencial e ensino remoto, o que significa que devemos ter especial 
atenção as famílias em vulnerabilidade social, econômica e as com necessidades educacionais especiais, assegurando que não haja 

discriminação devido as condições de vida das crianças. 

Paralelamente acontecem ações que tem marcado esse período em que se detecta famílias  que  se  encontram  em  vulnerabilidade 
socioeconômica e assim serão atendidas diretamente pela equipe gestora através de distribuição de cestas básicas e kit de hortifruti. 

Neste contexto, vemos a plena necessidade da reorganização dos planejamentos escolares, assegurando o alcance de direitos e objetivos de 
aprendizagem previsto para este ano de 2021. 

Com essa mudança no início do ano letivo, requer mudanças às quais aderiram na medida de superação desse desafio, onde tem acontecido a 
realização semanal de vídeos voltados para as crianças com intuito de aumentar o vínculo com as crianças e famílias. 

E assim, defendemos que, tão logo acabe esta necessidade de distanciamento social, o retorno das atividades escolares presenc iais deve iniciar 
mediante os cuidados, instrumentos e protocolos sanitários adequados e formulados nesta unidade escolar. Assim acontecendo esse retorno no 

ambiente com acolhimento, afetividade, diálogo, participação e amparada inicialmente em avaliações diagnósticas da aprendizagem, após isto, 



Prefeitura Municipal de Campinas 

Secretaria Municipal de Educação 

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

16/07/2021 12:13:19 Página 86 de 130 

 

 

as atividades pedagógicas devem visar uma adequada abordagem a cada necessidade de aprendizagem. 

Buscando estratégias pedagógicas que visem complementar e/ou suplementar o trabalho desenvolvido na sala de aula, diante disso, o trabalho 

será desenvolvido com toda a turma da sala e com a participação da Professora de Referência, visando de forma inclusiva possibilitar a criança o 
desenvolvimento de habilidades que possam contribuir com as aprendizagens para sua vida. 

O ano de 2021 traz consigo o tema gerador, “O mundo em minha volta e sua diversidade cultural Brasileira” o qual abrange nossa realidade de 
Pandemia e pós pandemia, onde podemos trabalhar diversas áreas; visão do mundo, experiência imaginária, cognitiva, v ivência das crianças, 

criatividade, cultura, etnias, escuta ativa, entre outras. 

Os Projetos trabalhados resultaram em reflexões sobre as crianças em questão, assim disponibilizando jogos e materiais pedagógicos que a 
unidade oferece de acordo com a necessidade de cada um. Com isso será trabalhado atividades de psicomotricidade a fim de desenvolver e  

aprimorar a coordenação motora global da criança, com atividades significativas e lúdicas,  estimulando  o  desenvolvimento  cognitivo  das 

crianças, trabalhando a estimulação sensorial cognitiva e psicomotora a fim de desenvolver as habilidades necessárias, através de 
acompanhamento...as atividades de motricidade fina elaboradas ao longo dos   meses terá como finalidade desenvolver e aprimorar  o movimento 

das mãos (movimento dos membros superiores), fortalecendo os músculos e proporcionando e aprimorando o movimento de pinça. Usamos o 

lúdico para desenvolver a motricidade ampla por meio das brincadeiras no parque interno e externo, fazendo bastante uso do esquema corporal, 
correr, pular, dançar, assim desenvolvendo vários movimentos e aprimorando a coordenação motora grossa. 

Os temas a serem trabalhados trata se da estimulação motora, atividades que estimulem o controle  dos  movimentos,  estimulação  da 

comunicação, estimulação da visão, estimulação tátil, e demais atividades no auxílio de adaptações e interação realizadas on line ou presencial 

para uma melhor inserção destas crianças nas atividades em grupo dentro do tema gerador.   Iniciarei as atividades com a confecção de jogos a 
partir da sucata, onde se aprende com objetos que iriam para o lixo, assim ajudando a natureza e estimulando as crianças a aprenderem a 

brincar com objetos que tem em casa de fácil acesso, com o intuito de desenvolver a criatividade, ampliar a imaginação, desenvolver também 

noções de cuidados como: higiene, saúde e alimentação saudável. Estimulando a autonomia e incentivando-as ao aprendizado de forma correta. 
Trabalharemos a oralidade, através de músicas, histórias e roda de conversa. Assim, concluindo as observações, elaborando rel atórios, marcando 

reuniões com os responsáveis quando necessário e de acordo com a solicitação da Coordenação. Podendo avaliar as necessidades de cada um 

para um atendimento mais concreto e significativo. 

A educação especial tem um papel fundamental na garantia da inclusão de todos nesse contexto de isolamento social, em que o p rocesso 

educacional escolar das crianças se dá por meio do oferecimento de outras formas de interação e acesso ao conhecimento, media nte o uso de 

plataformas digitais, visando oportunizar: * o fortalecimento do vínculo entre escola e família. A educação especial, enquanto modalidade de 

ensino e campo de conhecimento, deve se articular a todas as práticas da escola, com aporte de recursos,  serviços  e  conhecimentos 
especializados para promover a inclusão, o acesso e a participação das crianças com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação nas práticas educacionais de sua turma/escola, que serão disponibilizadas, agora, por meio de plataformas digitais. 

Dessa forma, reafirmamos que a unidade escolar busca fortalecimento dos vínculos entre escola x família e a comunidade. Todo trabalho 
realizado junto a equipe escolar, se dá por meio da Professora de Educação Especial em trabalho colaborativo com a Professora  de referência, 

lembrando que esse público-alvo será atendido dentro do horário matriculado e junto com o agrupamento. 

Planejar situações em que a criança aprenda a utilizar seus conhecimentos como instrumento de compreensão da realidade, que permitam a ele 
expressar e comunicar suas ideias, usufruir das produções culturais, bem como analisar, interpretar e transformar o mundo que o rodeia. 

Promover condições para que a criança se aproprie dos conteúdos, transformando-os em conhecimento próprio, com autonomia. 

Promover situações para que a criança tenha confiança em suas capacidades cognitivas, afetiva, ética e social para agir com perseverança na 
busca do conhecimento. 

As crianças, público-alvo da educação especial, devem ser conduzidos ao efetivo cumprimento do direito à educação e da qualidade social do  

ensino, com igualdade de condições e inclusão social. 

A filosofia inclusiva encoraja os docentes a provocarem ambientes de aprendizagem de entreajuda, onde a confiança e o respeito mútuos são 
essenciais para o desenvolvimento de um trabalho em equipe. Aliás, um dos fatores, desde sempre, destacado para o sucesso da inclusão é 

precisamente a colaboração entre os professores, pais e todos os agentes educativos. Por outro lado, a implementação de parcerias e de redes 

com a comunidade, designadamente com os serviços sociais, de saúde e de reabilitação constituem facilitadores imprescindíveis no 
desenvolvimento de apoios para a inclusão de alunos com necessidades educativas especiais e o caminho que se deve enfatizar no futuro. 

A avaliação será realizada através do parecer pedagógico, por meio da flexibilização dos critérios conforme a especificidade de cada criança, 

bem como a definição dos mesmos em conjunto com o Professor de referência da sala. 
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Professor: 911001552 - VALÉRIA FRANCA SILVA 

PROJETO POLITICO PEDAGÓGICO INDIVIDUAL 

PROFESSORA: VALÉRIA FRANCA SILVA 

AGRUPAMENTO: AGII - C 

 
 

A educação infantil é o inicio da vida escolar de uma criança, é uma das fases mais importantes, o planejamento para tal processo deve conter 

diretrizes para um desenvolvimento amplo em todas as áreas para um melhor aprendizado. Segundo a LDB (Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional) no Artigo 29, a educação infantil, na primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da 

criança até seis anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. Por 

este motivo, este plano individual de ensino do no letivo de 2021 do agrupamento ll da turma C, tem o objetivo de embasar teorias e práticas de 

projetos e atividades de acordo com essas diretrizes, norteados também pelo tema gerador “O mundo em minha volta e sua Diversidade 

Cultural Brasileira”. 

 

A turma do AGlIC é composta por 28 crianças com a faixa etária de 2 e 3 anos de idade, sendo 13 meninas e 15 meninos.A equipe é composta 

por uma professora e quatro monitoras, sendo duas no período da manhã e duas no período da tarde. Algumas crianças já frequentavam a escola 

e outras estão iniciando neste ano na creche. As crianças permanecem na unidade escolar em período integral. 

 

A metodologia de trabalho será realizada de forma lúdica, carinhosa e com muito zelo. Atividades realizadas totalmente com a 

participação das crianças na qual são os maiores protagonistas do se aprendizado. Atividades envolvendo as famílias, as outras turmas da escola 

para construir aprendizados, valores e vínculos afetivos. O meu papel como professora é de proporcionar um ambiente a qual a criança se sinta 

inspirada a aprender de diversas formas, entendendo que cada criança é um ser diferente, aprende e ensina de formas distintas, é dever do 

professor ser sensível a isto, e buscar formas para que isso aconteça. 

 
 
 

O educador deve conhecer não só teorias sobre como cada criança reage e modifica sua forma de sentir, pensar, 

falar e construir coisas, mas também o potencial de aprendizagem presente em cada atividade realizada na 

instituição de educação infantil. Deve também refletir sobre o valor dessa experiência enquanto recurso necessário 

para o domínio de competências consideradas básicas para todas as crianças terem sucesso em sua inserção em 

uma sociedade concreta. (OLIVEIRA, 2002, p.124) 

 
 

Portanto, quanto mais o professor conhecer as crianças, a sala, o ambiente de trabalho, mais acontecerá uma educação empática. O 

desenvolvimento será amplo e de qualidade, proporcionando cada vez mais alegria e motivação nesse processo com projetos pedagógicos. 

 

Os projetos, na realidade, são verdadeiras fontes de investigação e criação, que passam sem dúvida por processos de  

pesquisas, aprofundamento, análise, depuração e criação de novas hipóteses, colocando em prova a todo momento 

as diferentes potencialidades dos elementos do grupo, assim como as suas limitações(NOGUEIRA, 2003, p. 80). 

 
 
 

Para o desenvolvimento dos projetos de forma remota, os vídeos tem sido uma ferramenta de punho pedagógico, pois através dele, pode-se 

estabelecer vínculos afetivos e emocionais com as crianças e famílias. Diante de um contexto social novo e nunca vivido antes, o vídeo tem 

proporcionado interação e alegria entre família e escola. Este projeto tem o objetivo de construir novos saberes, mesmo que de forma remota, 

sendo este um recurso pedagógico abrangente, na qual trabalhará, atividades, músicas, conceitos, informação, acolhimento tudo isto de forma 

lúdica e pedagógica, sempre trabalhando de forma dinâmica dentro dos temas proposto por este documento. 

 
 

O primeiro projeto será “Adaptação afetuosa”, onde acreditamos que: 

 
 

A adaptação pode ser entendida como o esforço que a criança realiza para ficar, e bem, no espaço coletivo, povoado 
de pessoas grandes e pequenas desconhecidas. Onde as relações, regras e limites são diferentes daqueles do espaço 

doméstico a que ela está acostumada. Há de fato um grande esforço por parte da criança que chega e que está 

conhecendo o ambiente da instituição, mas ao contrário do que o termo sugere não depende exclusivamente dela 

adaptar-se ou não à nova situação. Depende também da forma como é acolhida” (ORTIZ, Revista Avisa Lá). 

 
 
 
 

Nesse período pós-pandemia será um desafio á adaptação das crianças, pois ficaram um tempo longo em casa, com um mundo totalmente 

diferente da antiga realidade destas crianças. O contato físico tão usado nessa fase de adaptação, não será mais possível. Então descobrir formas 

de uma adaptação aconchegante e segura, usando outros recursos como o olhar, palavras, gestos, atitudes e muita compreensão. 

 

Metodologia: Conversar muito com as crianças, músicas com gestos, atividades de movimentos, brincadeiras ao ar livre. A professora sempre 
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presente em todos os momentos como apoio total. 

 
 

 
PROJETO DESFRALDE : TCHAL, TCHAL FRALDINHA : A retirada da fralda é uma etapa do crescimento tão importante quanto engatinhar, 

andar, falar. Cada criança tem o seu momento, não existe uma data certa é um processo natural. A maioria das crianças está  apta 

neurologicamente para o desfralde por volta dos 2 anos, mas deve ser respeitada a individualidade década um. O mais importante é perceber o 

tempo da criança, estimular, ter paciência e respeitar o ritmo dela. De acordo com as competências gerais da Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC). O uso do vaso sanitário e a higiene devem ser tratados dentro do contexto pela escola, como qualquer outra v ivência que fazem parte do 

contexto social da criança. Metodologia: Fazer o uso de leituras sobre o desfralde, usando livros, fantoches, teatro. Conversar sempre com as 

crianças, estimulando o uso do vaso sanitário, manter uma rotina, conversar com os pais conscientizando-os desta fase, combinados e cartazes 

sobre o assunto. 

 
 

“PROJETO PREVENÇÃO  DO  CORONAVÍRUS”:  O mundo hoje está enfrentando uma luta contra o coronavírus, e a prevenção é a melhor arma 

contra o covid 19 pois impede a disseminação do vírus. Então este tema é de extrema importância para a escola, sensibilizar as crianças e 

famílias. Metodologia: vamos trabalhar este projeto com o subtema : ‘’Xô Corona’’, usando combinados na sala, e reforçando -os diariamente, 

histórias, informações, atividades e experimentações sobre este assunto, de forma lúdica para as crianças aprenderem. A higienização será 

muito presente beste projeto, pois é a forma mais segura contra o vírus. 

 
 

“PROJETO A ARTE DE SE ALIMENTAR” : Alimentação é uma necessidade humana, e que é a base para o sustento do corpo. Para um bom 

desenvolvimento físico e intelectual da criança é preciso uma alimentação saudável, é preciso criar esse hábito nas crianças, para facilitar nesse 

processo. Este projeto tem objetivo de apresentar novos alimentos as crianças, falar da sua importância, que as crianças prefiram o doce das 

frutas que doces e chocolates, trocar refrigerantes por sucos entre outros. 

 
 
 

“a escola deve ser trabalhada no sentido educacional e vivencional, pois depois da família é a grande “formadora” na vida  

da criança e onde geralmente ela passa a maior parte de seu dia. O papel da escola na prevenção e combate a obesidade 

é fundamental. A ela é dada a oportunidade de colocar a criança frente a uma reeducação alimentar, atividades físicas e  

mudanças comportamentais, em ambiente otimista, acolhedor e com possibilidade de cumplicidade entre todos os 

envolvidos”(FRANQUES,2007,p.01). 

 
 
 
 
 

As crianças fazem muitas refeições na escola, pois ficam o período integral. Esta é um oportunidade de trabalhar a alimentação com os 

pequenos, para no futuro ter uma qualidade de vida muito melhor. Metodologia: iremos trabalhar as frutas, legumes, as cores dos alimentos, a 

sementes, frutas que podem ser ingeridas com cascas, outras sem cascas, a plantação de um ‘pé de feijão’ na sala com as crianças. Envolvendo 

a arte, pintura dos alimentos, carimbos das mãozinhas para representar as frutinhas, cartazes de exposição, atividade envolvendo a família. 

 

“PROJETO RECICLANDO E CRIANDO” Trabalhar a sustentabilidade e a reciclagem com nossos pequenos é muito rico, em todos os sentidos, 

em desenvolvimento criativo da criança, melhorias para o meio ambiente, conscientização de cuidar do planeta, se isso for desenvolvido quando 

criança teremos adultos que cuidarão do nosso planeja, e consequentemente teremos um mundo melhor. O trabalho com reciclagem e sucatas 

proporciona grandes possibilidades e hipóteses com a crianças, amplia  a  criatividade  imaginação.  Metodologia:transformar  sucata  em 

brinquedos, jogar lixo no lixo, trabalhar os diversos objetivos que podem se transformados os reciclados. Atividades com dobradura de papel, 

fantoches feito com reciclagem. 

 

“PROJETO CURIOSIDADES SOBRE O MUNDO  EM  MINHA  VOLTA”  A curiosidade da criança é uma porta para o saber, nesta idade as crianças 

gostam muito de explorar, descobrir, conhecer, são questionadoras, assertivas. E dever do educador está atento a isto, e usar  de estratégia para 

ensinar a partir do seu interesse. Este projeto tem o objetivo observar os interesses da turma, e pesquisar, criar estratégias de ensino, para um  

melhor aprendizado das crianças. Metodologia: Neste projeto será oferecido aos pequenos alguns temas que contemplem as divers idades cultural 

brasileira. Todos estes temas trabalhados de forma lúdica, empática, diálogos com as crianças, atividades de pinturas, movimentos detalhados 

nos semanários. 

 

Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil defende a avaliação como: 
 

A avaliação não se dá no momento final do trabalho. É tarefa permanente do professor, instrumento 

indispensável à constituição de uma prática pedagógica e educacional verdadeiramente comprometida com o 

desenvolvimento das crianças (BRASIL, 1998, p. 203). 

 
 

A avaliação pode ser um instrumento precioso de diagnóstico e diálogo, sendo um momento de reflexão do professor sobre o proce sso de 

aprendizagem. Assim, caberá a ele investigar sobre a adequação dos conteúdos escolhidos, sobre o tempo e ritmo imposto ao trabalho tanto 

quanto caberá investigar sobre as aquisições das crianças em vista de todo o processo vivido, na sua relação com os objetivos propostos. 

Portanto a avaliação será continua em todo o processo dos projetos e vivencias na sala de aula. 
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Planejamento Específico 

Disciplina: Educação Especial 

Professor: 911001513 - ELEN CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA ELPIDIO 

 
 

PROJETO POLITICO PEDAGÓGICO INDIVIDUAL 

PROFESSORA: ELEN CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA ELPIDIO 

AGRUPAMENTO: AG I / AG II / AG III 

 

O PNE considera público-alvo da Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva, crianças com deficiência intelectual, física, auditiva,  
visual, múltipla e transtornos do Espectro Autista e altas habilidades. 

DEFICIÊNCIA INTELECTUAL- SÍNDROME DE DOWN 

· AG II D 

· AGIII A 

TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO/ESPECTRO AUTISTA DE ALTO DESEMPENHO. 

· AGIII B 

· AGIII A 

TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO/ESPECTRO AUTISTA CLÁSSICO. 

· AG II G 

DEFICIÊNCIA FÍSICA- OUTROS 

· AGII E 

 

 
Crianças... 

são como borboletas dançando ao vento! 

Algumas voam rápido, 

outras voam pausadamente 

mas, todas voam do seu melhor jeito, porque cada 

uma é … ESPECIAL !!! 

Inês Clímaco. 

 
 

A educação inclusiva é entendida como uma concepção de ensino contemporânea que tem como objetivo garantir o direito de todos à educação. 
Ela pressupõe a igualdade de oportunidades e a valorização das diferenças humanas, contemplando, assim, as diversidades étnicas, sociais, 

culturais, intelectuais, físicas, sensoriais e de gênero dos seres humanos. Implica a transformação da cultura, das práticas e das políticas vigentes 

na escola e nos sistemas de ensino, de modo a garantir o acesso, a participação e a aprendizagem de todos, sem exceção. A inclusão obriga a 
repensar a diferença, pois cada criança tem características, interesses, capacidades e necessidades de aprendizagem que lhe são próprias. 

Segundo a perspectiva inclusiva aceitar a diferença implica respeitar as características, os interesses, as motivações e os projetos de vida de 

cada criança, o que só é possível criando estratégias e recursos educativos capazes de promover o seu desenvolvimento global (AINSCOW, 

http://www.mec.gov.br/
http://www.aprendaki.com.br/
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1999). A ideia central do princípio da inclusão é que todos os alunos são únicos, com as suas experiências, interesses e atitudes e é a escola que 

se tem de adaptar aos seus alunos, para tirar partido da diversidade existente. A diferença surge como uma mais-valia, como uma oportunidade 
de desenvolvimento (AINSCOW, 1999; MORATO, 2003). O conceito de inclusão não tem em conta só a criança, mas também a modificação dos 

seus ambientes de aprendizagem. Dá a máxima relevância a uma educação apropriada, respeitando as capacidades e necessidades de cada um, 

como também tem em conta as características e necessidades dos ambientes onde as crianças interagem. Inclusão é querer que todos as 
crianças aprendam juntos, respeitando as suas diferenças. 

A Lei de Diretrizes e Base da Educação (LDB/96) e o Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil (Brasil 1998) representam um grande, 
conceitual, colocando a educação infantil como primeira etapa da educação básica, a qual, tem a finalidade o desenvolvimento integral de todas 

as crianças do nascimento até os 5 anos e 11 meses, inclusive as com deficiência, promovendo seus aspectos físicos, psicológicos, social, 

intelectual e cultural. 

De acordo com o MEC, podemos definir adaptações curriculares como: estratégias e critérios de atuação docente, admitindo decisões que 

oportunizam adequar a ação educativa escolar às maneiras peculiares de aprendizagem dos alunos, considerando que o processo de ensino- 

aprendizagem pressupõe atender à diversificação de necessidades dos alunos na escola (MEC, 2003) 

Diante da peculiaridade desta pandemia, entendemos também que o momento requer que reorganizemos o ano letivo, de modo a garantir o 

acesso, permanência e pleno aproveitamento das aprendizagens no ensino presencial e ensino remoto, o que significa que devemos ter especial 
atenção as famílias em vulnerabilidade social, econômica e as com necessidades educacionais especiais, assegurando que não haja 

discriminação devido as condições de vida das crianças. 

Paralelamente acontecem ações que tem marcado esse período em que se detecta famílias  que  se  encontram  em  vulnerabilidade 

socioeconômica e assim serão atendidas diretamente pela equipe gestora através de distribuição de cestas básicas e kit de hortifruti. 

Neste contexto, vemos a plena necessidade da reorganização dos planejamentos escolares, assegurando o alcance de direitos e objetivos de 

aprendizagem previsto para este ano de 2021. 

Com essa mudança no início do ano letivo, requer mudanças às quais aderiram na medida de superação desse desafio, onde tem acontecido a 
realização semanal de vídeos voltados para as crianças com intuito de aumentar o vínculo com as crianças e famílias. 

E assim, defendemos que, tão logo acabe esta necessidade de distanciamento social, o retorno das atividades escolares presenciais  deve iniciar 
mediante os cuidados, instrumentos e protocolos sanitários adequados e formulados nesta unidade escolar. Assim acontecendo esse retorno no 

ambiente com acolhimento, afetividade, diálogo, participação e amparada inicialmente em avaliações diagnósticas da aprendizagem, após isto, 

as atividades pedagógicas devem visar uma adequada abordagem a cada necessidade de aprendizagem. 

Buscando estratégias pedagógicas que visem complementar e/ou suplementar o trabalho desenvolvido na sala de aula, diante disso, o trabalho 

será desenvolvido com toda a turma da sala e com a participação da Professora de Referência, visando de forma inclusiva possibilitar a criança o 

desenvolvimento de habilidades que possam contribuir com as aprendizagens para sua vida. 

O ano de 2021 traz consigo o tema gerador, “O mundo em minha volta e sua diversidade cultural Brasileira” o qual abrange nossa realidade de 
Pandemia e pós pandemia, onde podemos trabalhar diversas áreas; visão do mundo, experiência imaginária, cognitiva, vivência das crianças, 
criatividade, cultura, etnias, escuta ativa, entre outras. 

Os Projetos trabalhados resultaram em reflexões sobre as crianças em questão, assim disponibilizando jogos e materiais pedagógicos que a 

unidade oferece de acordo com a necessidade de cada um. Com isso será trabalhado atividades de psicomotricidade a fim de desenvolver e 
aprimorar a coordenação motora global da criança, com atividades significativas e lúdicas,  estimulando  o  desenvolvimento  cognitivo  das 

crianças, trabalhando a estimulação sensorial cognitiva e psicomotora a fim de desenvolver as habilidades necessárias, através de 

acompanhamento...as atividades de motricidade fina elaboradas ao longo dos   meses terá como finalidade desenvolver e aprimorar  o movimento 
das mãos (movimento dos membros superiores), fortalecendo os músculos e proporcionando e aprimorando o movimento de pinça. Usamos o 

lúdico para desenvolver a motricidade ampla por meio das brincadeiras no parque interno e externo, fazendo bastante uso do esquema corporal, 

correr, pular, dançar, assim desenvolvendo vários movimentos e aprimorando a coordenação motora grossa. 

Os temas a serem trabalhados trata se da estimulação motora, atividades que estimulem o controle  dos  movimentos,  estimulação  da 

comunicação, estimulação da visão, estimulação tátil, e demais atividades no auxílio de adaptações e interação realizadas on line ou presencial 

para uma melhor inserção destas crianças nas atividades em grupo dentro do tema gerador.   Iniciarei as atividades com a confecção de jogos a 
partir da sucata, onde se aprende com objetos que iriam para o lixo, assim ajudando a natureza e estimulando as crianças a aprenderem a 

brincar com objetos que tem em casa de fácil acesso, com o intuito de desenvolver a criatividade, ampliar a imaginação, desenvolver também 

noções de cuidados como: higiene, saúde e alimentação saudável. Estimulando a autonomia e incentivando-as ao aprendizado de forma correta. 

Trabalharemos a oralidade, através de músicas, histórias e roda de conversa. Assim, concluindo as observações, elaborando relatórios, marcando 
reuniões com os responsáveis quando necessário e de acordo com a solicitação da Coordenação. Podendo avaliar as necessidades de cada um 

para um atendimento mais concreto e significativo. 

A educação especial tem um papel fundamental na garantia da inclusão de todos nesse contexto de isolamento social, em que o processo 
educacional escolar das crianças se dá por meio do oferecimento de outras formas de interação e acesso ao conhecimento, media nte o uso de 

plataformas digitais, visando oportunizar: * o fortalecimento do vínculo entre escola e família. A educação especial, enquanto modalidade de 

ensino e campo de conhecimento, deve se articular a todas as práticas da escola, com aporte de recursos,  serviços  e  conhecimentos 
especializados para promover a inclusão, o acesso e a participação das crianças com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação nas práticas educacionais de sua turma/escola, que serão disponibilizadas, agora, por meio de plataformas digitais. 

Dessa forma, reafirmamos que a unidade escolar busca fortalecimento dos vínculos entre escola x família e a comunidade. Todo trabalho 
realizado junto a equipe escolar, se dá por meio da Professora de Educação Especial em trabalho colaborativo com a Professora  de referência, 

lembrando que esse público-alvo será atendido dentro do horário matriculado e junto com o agrupamento. 

Planejar situações em que a criança aprenda a utilizar seus conhecimentos como instrumento de compreensão da realidade, que permitam a ele 
expressar e comunicar suas ideias, usufruir das produções culturais, bem como analisar, interpretar e transformar o mundo que o rodeia. 

Promover condições para que a criança se aproprie dos conteúdos, transformando-os em conhecimento próprio, com autonomia. 

Promover situações para que a criança tenha confiança em suas capacidades cognitivas, afetiva, ética e social para agir com perseverança na 
busca do conhecimento. 

As crianças, público-alvo da educação especial, devem ser conduzidos ao efetivo cumprimento do direito à educação e da qualidade social do 
ensino, com igualdade de condições e inclusão social. 

A filosofia inclusiva encoraja os docentes a provocarem ambientes de aprendizagem de entreajuda, onde a confiança e o respeito mútuos são 
essenciais para o desenvolvimento de um trabalho em equipe. Aliás, um dos fatores, desde sempre, destacado para o sucesso da inclusão é 
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precisamente a colaboração entre os professores, pais e todos os agentes educativos. Por outro lado, a implementação de parcerias e de redes 

com a comunidade, designadamente com os serviços sociais, de saúde e de reabilitação constituem facilitadores imprescindíveis  no 
desenvolvimento de apoios para a inclusão de alunos com necessidades educativas especiais e o caminho que se deve enfatizar no futuro. 

A avaliação será realizada através do parecer pedagógico, por meio da flexibilização dos critérios conforme a especificidade de cada criança, 
bem como a definição dos mesmos em conjunto com o Professor de referência da sala. 
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Planejamento Específico 

Disciplina: Educação Infantil 

Professor: 911001429 - ROSANE RUOTOLO DE ALMEIDA FIGUEIREDO 

 
 

PROJETO POLITICO  PEDAGÓGICO  INDIVIDUAL 

PROFESSORA: ROSANE RUÓTOLO DE ALMEIDA FIGUEIREDO 

AGRUPAMENTO: AGII - D 

 
A Educação Infantil é constituída na relação que se dá no âmbito educativo com as crianças, suas famílias e as equipes educacionais. No 

mundo da cultura, considerando todos os sujeitos socioculturais que produzem culturas. Nesta perspectiva, enfatiza-se que as relações 

constituem os sujeitos históricos presentes no cotidiano. Segundo Ostetto 

[...] o respeito à criança ganha concreticida de na medida em que, nas práticas efetivas no interior da instituição de educação 

infantil, estejam previstos: brincadeiras; atenção individual; ambiente aconchegante, seguro e estimulante; contato com a 

natureza; higiene e saúde; alimentação sadia; desenvolvimento da curiosidade, imaginação e capacidade de expressão; 

movimento em espaços amplos; proteção afeto e amizade; expressão de sentimentos; especial atenção durante o período de 

adaptação; desenvolvimento da identidade cultural, racial e religiosa. (OSTETTO, 2012, p.16). 

Na educação infantil a criança deve receber todo apoio e cuidados necessários para o seu desenvolvimento, se tornando cada dia mais 

independente e confiante em suas ações. 

O agrupamento II- D é composto por 28 crianças, sendo 17 meninos e 11 meninas, entre 1 ano e 9 meses a 3 anos e 6 meses. 

A equipe é composta por uma professora e quatro monitoras, sendo duas no período da manhã e duas no período da tarde. Algumas 

crianças já frequentavam a escola e outras estão iniciando neste ano na unidade. 

As crianças no contexto socioeconômico e cultural são oriundas de classe média baixa, algumas moram próxima a escola e outras em 

bairros adjacentes. Algumas utilizam de ônibus, carro e transporte escolar para ir a escola. As crianças permanecem na unidade escolar em 

período integral, sendo das 07 às 18 horas. 

As instalações físicas da escola são adaptadas ao fim a que se destina, local é amplo e apresenta condições adequadas de localização, 

acesso, segurança, iluminação, saneamento e higiene, com espaços destinados exclusivamente ao uso das crianças e dos funcionários. Nele 

encontramos: salas de referencia, instalações sanitárias para crianças e adultos, fraldários, espaço de recreação livre em área coberta no 

pátio, espaço em área descoberta, área verde, quatro parques, um quiosque, dois tanques de areia, refeitório, biblioteca, casa da boneca, 

sala da coordenação, sala da direção e secretaria. 

O projeto do ano letivo de 2021 será “O MUNDO EM MINHA VOLTA E SUA DIVERSIDADE CULTURAL BRASILEIRA” o tema norteará as 

práticas pedagógicas ao decorrer dos meses, as atividades serão realizadas de forma remota ou presencial, para manter o vínculo, 

Interação e diálogo com as crianças, família e educadores através do Facebook da instituição e grupo de WhatsApp. 

O Projeto tem como objetivo oportunizar momentos de conhecimento sobre o meio que a criança vive e estreitar os vínculos com as 

famílias, crianças e educadores através de vídeos curtos, com atividades pedagógicas, criativas e lúdicas para promover o desenvolvimento 

de novas habilidades como, autonomia coordenação motora, expressões, respeito a diversidade, imaginação e criatividade de cada criança, 

essas atividades serão enviadas semanalmente  para os pais ou responsáveis via grupo de WhatsApp promovendo a  interação e 

valorizando seu cotidiano e cultura, desenvolvendo a empatia, ampliando vocabulário e diversificando seus conhecimento de mundo e 

http://www.infoescola.com/educacao/lei-de-diretrizes-e-bases-da-educacao/
http://portal.mec.gov.br/secretaria-de-educacao-especial-sp-598129159
http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/diretrizes.pdf
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-65382013000400002
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proporcionando para as famílias momentos de interações e brincadeiras.Teremos o “ PROJETO ADAPTAÇÃO  E  ACOLHIMENTO”  onde  vem 

dar a devida importância a adaptação na escola ou em um novo agrupamento, que significa a chegada da criança em um mundo diferente 

onde a mesma necessita de ajuda, interferência e proteção do adulto. É necessário que se transmita segurança e confiança, para aos 

poucos a criança ir conquistando seu espaço, e aprendendo a conviver com outras pessoas, adultos e crianças. Para cada adaptação será 

necessário um olhar, uma escuta, uma atenção e determinada ação. O objetivo desse projeto é propiciar à 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 à unidade de educação infantil pós pandemia é necessário levar em consideração aspectos totalmente novos, como flexibilização 

do tempo de permanência da criança na unidade escolar, cuidado ao distanciamento social, diálogos em roda de conversa sobre abraços, 

troca de objetos, tudo que antes podíamos fazer, hoje não podemos mais. Objetivando a retomada gradativa das atividades presenciais e 

seguindo as orientações contidas no  Caderno  6  do  protocolo  municipal  de  Campinas. O  “PROJETO  PREVENÇÃO  DO  CORONAVÍRUS” 

onde o mundo ao nosso redor está enfrentando a pandemia do novo Corona vírus, partindo dessa necessidade de enfrentamento e 

conhecimento sobre prevenção do vírus, trabalharemos ao longo do ano com o projeto “Prevenindo o Corona vírus”, o mesmo tem c omo 

objetivo trazer para as crianças e famílias informações sobre prevenção e as diversas formas que o mundo vem  lidando  com  as 

transformações que a pandemia trouxe, de forma negativa ou positiva dentro da nossa sociedade. “PROJETO PARABÉNS PARA  VOCÊ” 

Sabemos que celebrar o aniversário é importante para que as crianças se sintam  reconhecidas  em  seu  grupo  social  e  para  que 

desenvolvam uma autoestima positiva. É um dos primeiros rituais significativos às crianças, por isso, “brincar de aniversário”  se torna uma 

atividade significativa para as crianças da educação infantil. Complexificando os momentos propostos as crianças irão significar o momento 

de cantar os parabéns e viver o momento. “PROJETO DESFRALDE” o desfralde acontecerá no decorrer do ano letivo, será realizado o 

desfralde com as crianças de forma lúdica, a família participará de forma ativa desse processo. É preciso respeitar o ritmo de cada criança e 

sempre ressaltar suas conquistas. Conforme as competências gerais da Base Nacional Comum Curricular (BNCC). O uso do vaso sanitário e 

a higiene devem ser tratados dentro do contexto pela escola, como qualquer outra vivência que faça parte do contexto social da criança. 

“PROJETO  IDENTIDADE” no Projeto Identidade será desenvolvido atividades que possibilitaram as crianças o conhecimento de si mesmo 

como: Conhecer a história e significado do seu nome e conhecer as partes do seu corpo. Dentro desse projeto será trabalhado higiene do 

corpo e higiene bucal. “PROJETO AMIGOS DE PATAS” o projeto tem como objetivo apresentar os animas, expondo a diversidade e a 

característica que os diferenciam, o projeto também tem como finalidade criar vínculos afetivos e cuidados com os animais. A partir desse  

projeto as crianças vão descobrir o som que cada animal emite, ampliando seu vocabulário e desenvolverá o raciocínio e a cria tividade. O 

“PROJETO CADA UM DO SEU JEITO” tem como o objetivo do projeto é desenvolver a autonomia oportunizando a criança se expressar, 

trabalhando a independência e disponibilizando ferramentas para que ela possa desenvolver sua autonomia. Com ações cotidianas , em 

atividades e utilizando recursos pedagógicos e sociais, trabalhando a noção de higiene pessoal, o uso do álcool em gel, momento de lavar 

as mãos, alimentar-se sozinho e etc. Dentro deste projeto será explorado a diversidade cultural existente no Brasil e a  inclusão  das 

diferenças, proporcionando as crianças aprender a Diversidade Cultural Brasileira e enxergar as diferenças, compreender a interação entre 

si e o mundo ao redor. Possibilitando que conheçam formas, cores e pensamentos que tornam o mundo rico em experiências e diversidades. 

O “PROJETO COMER PARA PODER CRESCER” o intuito do projeto é orientar as famílias e crianças sobre os benefícios de uma boa 

alimentação, enfatizando os problemas causados pelo consumo de alimentos industrializados que contem, conservantes e  corantes. O 

“PROJETO: UM, DOIS, TRÊS,  AGORA  É  SUA  VEZ”  O projeto tem como objetivo apresentar para as crianças os numerais, as letras, as 

formas geométricas e as cores. O Projeto será trabalhado de forma lúdica e prazerosa, com objetivo de desenvolver a imaginação, 

desenvolver o raciocínio logico, identificar e reconhecer as coras e formas geométricas. 

Esse Plano também visa o atendimento a Educação Especial, pois a utilização de jogos como recursos pedagógicos para crianças com 

necessidades educacionais especiais, é uma significativa oportunidade de desenvolvimento da aprendizagem, onde a criança realiza 

experimentações, descobertas, invenções e exercita suas habilidades. De acordo com a lei n° 13.005/2014, a articulação entre as áreas da 

educação infantil e da educação especial é condição indispensável para assegurar o atendimento das especificidades das crianças com 

deficiência na creche e na pré-escola. Nesse contexto educativo, por intermédio  das  brincadeiras  multissensoriais,  as  crianças  são 

instigadas a redescobrirem o mundo, assim como, são introduzidas estratégias de desenvolvimento  da  comunicação.  Na  perspectiva 

inclusiva, valoriza-se tanto a comunicação oral, quanto a sinalizada e demais formas alternativas de expressão, levando as crianças a 

compartilharem meios diversificados de interação. 

O processo de avaliação será feito continuamente através da observação e do registro, de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases (LDB, 

1998, Artigo 31), na educação infantil a avaliação deve ser feita mediante acompanhamento e registro de desenvolvimento da criança, sem 

o objetivo de promover ou classificar. 
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Planejamento Específico 

Disciplina: Educação Especial 

Professor: 911001513 - ELEN CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA ELPIDIO 

PROJETO POLITICO PEDAGÓGICO INDIVIDUAL 

PROFESSORA: ELEN CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA ELPIDIO 

AGRUPAMENTO: AG I / AG II / AG III 

 

 
O PNE considera público-alvo da Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva, crianças com deficiência intelectual, física, auditiva, 
visual, múltipla e transtornos do Espectro Autista e altas habilidades. 

DEFICIÊNCIA INTELECTUAL- SÍNDROME DE DOWN 

· AG II D 

· AGIII A 

TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO/ESPECTRO AUTISTA DE ALTO DESEMPENHO. 

· AGIII B 

· AGIII A 

TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO/ESPECTRO AUTISTA CLÁSSICO. 

· AG II G 

DEFICIÊNCIA FÍSICA- OUTROS 

· AGII E 

 

 
Crianças... 

são como borboletas dançando ao vento! 

Algumas voam rápido, 

outras voam pausadamente 

mas, todas voam do seu melhor jeito, porque cada 

uma é … ESPECIAL !!! 

Inês Clímaco. 

 
 

A educação inclusiva é entendida como uma concepção de ensino contemporânea que tem como objetivo garantir o direito de todos à educação. 
Ela pressupõe a igualdade de oportunidades e a valorização das diferenças humanas, contemplando, assim, as diversidades étnicas, sociais, 

culturais, intelectuais, físicas, sensoriais e de gênero dos seres humanos. Implica a transformação da cultura, das práticas e das políticas vigentes 
na escola e nos sistemas de ensino, de modo a garantir o acesso, a participação e a aprendizagem de todos, sem exceção. A inc lusão obriga a 

repensar a diferença, pois cada criança tem características, interesses, capacidades e necessidades de aprendizagem que lhe são próprias. 

Segundo a perspectiva inclusiva aceitar a diferença implica respeitar as características, os interesses, as motivações e os projetos de vida de 
cada criança, o que só é possível criando estratégias e recursos educativos capazes de promover o seu desenvolvimento global (AINSCOW, 

1999). A ideia central do princípio da inclusão é que todos os alunos são únicos, com as suas experiências, interesses e atitudes e é a escola que 

se tem de adaptar aos seus alunos, para tirar partido da diversidade existente. A diferença surge como uma mais-valia, como uma oportunidade 

de desenvolvimento (AINSCOW, 1999; MORATO, 2003). O conceito de inclusão não tem em conta só a criança, mas também a modificação dos 
seus ambientes de aprendizagem. Dá a máxima relevância a uma educação apropriada, respeitando as capacidades e necessidades de cada um, 

como também tem em conta as características e necessidades dos ambientes onde as crianças interagem. Inclusão é querer que todos as 

crianças aprendam juntos, respeitando as suas diferenças. 

A Lei de Diretrizes e Base da Educação (LDB/96) e o Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil (Brasil 1998) representam um grande, 
conceitual, colocando a educação infantil como primeira etapa da educação básica, a qual, tem a finalidade o desenvolvimento integral de todas 

as crianças do nascimento até os 5 anos e 11 meses, inclusive as com deficiência, promovendo seus aspectos físicos, psicológicos, social, 

intelectual e cultural. 

De acordo com o MEC, podemos definir adaptações curriculares como: estratégias e critérios de atuação docente, admitindo decisões que 

oportunizam adequar a ação educativa escolar às maneiras peculiares de aprendizagem dos alunos, considerando que o processo de ensino- 

aprendizagem pressupõe atender à diversificação de necessidades dos alunos na escola (MEC, 2003) 

Diante da peculiaridade desta pandemia, entendemos também que o momento requer que reorganizemos o ano letivo, de modo a garantir o 

acesso, permanência e pleno aproveitamento das aprendizagens no ensino presencial e ensino remoto, o que significa que devemos ter especial 
atenção as famílias em vulnerabilidade social, econômica e as com necessidades educacionais especiais, assegurando que não haja 

discriminação devido as condições de vida das crianças. 

Paralelamente acontecem ações que tem marcado esse período em que se detecta famílias  que  se  encontram  em  vulnerabilidade 
socioeconômica e assim serão atendidas diretamente pela equipe gestora através de distribuição de cestas básicas e kit de hortifruti. 

Neste contexto, vemos a plena necessidade da reorganização dos planejamentos escolares, assegurando o alcance de direitos e objetivos de 

aprendizagem previsto para este ano de 2021. 
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Com essa mudança no início do ano letivo, requer mudanças às quais aderiram na medida de superação desse desafio, onde tem acontecido a 

realização semanal de vídeos voltados para as crianças com intuito de aumentar o vínculo com as crianças e famílias. 

E assim, defendemos que, tão logo acabe esta necessidade de distanciamento social, o retorno das atividades escolares presenc iais deve iniciar 
mediante os cuidados, instrumentos e protocolos sanitários adequados e formulados nesta unidade escolar. Assim acontecendo esse retorno no 

ambiente com acolhimento, afetividade, diálogo, participação e amparada inicialmente em avaliações diagnósticas da aprendizagem, após isto, 

as atividades pedagógicas devem visar uma adequada abordagem a cada necessidade de aprendizagem. 

Buscando estratégias pedagógicas que visem complementar e/ou suplementar o trabalho desenvolvido na sala de aula, diante disso, o trabalho 

será desenvolvido com toda a turma da sala e com a participação da Professora de Referência, visando de forma inclusiva possibilitar a criança o 

desenvolvimento de habilidades que possam contribuir com as aprendizagens para sua vida. 

O ano de 2021 traz consigo o tema gerador, “O mundo em minha volta e sua diversidade cultural Brasileira” o qual abrange nossa realidade de 
Pandemia e pós pandemia, onde podemos trabalhar diversas áreas; visão do mundo, experiência imaginária, cognitiva, v ivência das crianças, 

criatividade, cultura, etnias, escuta ativa, entre outras. 

Os Projetos trabalhados resultaram em reflexões sobre as crianças em questão, assim disponibilizando jogos e materiais pedagógicos que a 
unidade oferece de acordo com a necessidade de cada um. Com isso será trabalhado atividades de psicomotricidade a fim de desenvolver e 
aprimorar a coordenação motora global da criança, com atividades significativas e lúdicas,  estimulando  o  desenvolvimento  cognitivo  das 

crianças, trabalhando a estimulação sensorial cognitiva e psicomotora a fim de desenvolver as habilidades necessárias, através de 

acompanhamento...as atividades de motricidade fina elaboradas ao longo dos   meses terá como finalidade desenvolver e aprimorar o movimento 
das mãos (movimento dos membros superiores), fortalecendo os músculos e proporcionando e aprimorando o movimento de pinça. Usamos o 

lúdico para desenvolver a motricidade ampla por meio das brincadeiras no parque interno e externo, fazendo bastante uso do esquema corporal, 

correr, pular, dançar, assim desenvolvendo vários movimentos e aprimorando a coordenação motora grossa. 

Os temas a serem trabalhados trata se da estimulação motora, atividades que estimulem o controle  dos  movimentos,  estimulação  da 

comunicação, estimulação da visão, estimulação tátil, e demais atividades no auxílio de adaptações e interação realizadas on line ou presencial 

para uma melhor inserção destas crianças nas atividades em grupo dentro do tema gerador.   Iniciarei as atividades com a confecção de jogos a 

partir da sucata, onde se aprende com objetos que iriam para o lixo, assim ajudando a natureza e estimulando as crianças a aprenderem a 
brincar com objetos que tem em casa de fácil acesso, com o intuito de desenvolver a criatividade, ampliar a imaginação, desenvolver também 

noções de cuidados como: higiene, saúde e alimentação saudável. Estimulando a autonomia e incentivando-as ao aprendizado de forma correta. 

Trabalharemos a oralidade, através de músicas, histórias e roda de conversa. Assim, concluindo as observações, elaborando rel atórios, marcando 
reuniões com os responsáveis quando necessário e de acordo com a solicitação da Coordenação. Podendo avaliar as necessidades de cada um 

para um atendimento mais concreto e significativo. 

A educação especial tem um papel fundamental na garantia da inclusão de todos nesse contexto de isolamento social, em que o p rocesso 
educacional escolar das crianças se dá por meio do oferecimento de outras formas de interação e acesso ao conhecimento, media nte o uso de 

plataformas digitais, visando oportunizar: * o fortalecimento do vínculo entre escola e família. A educação especial, enquanto modalidade de 
ensino e campo de conhecimento, deve se articular a todas as práticas da escola, com aporte de recursos,  serviços  e  conhecimentos 

especializados para promover a inclusão, o acesso e a participação das crianças com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação nas práticas educacionais de sua turma/escola, que serão disponibilizadas, agora, por meio de plataformas digitais. 

Dessa forma, reafirmamos que a unidade escolar busca fortalecimento dos vínculos entre escola x família e a comunidade. Todo trabalho 

realizado junto a equipe escolar, se dá por meio da Professora de Educação Especial em trabalho colaborativo com a Professora  de referência, 

lembrando que esse público-alvo será atendido dentro do horário matriculado e junto com o agrupamento. 

Planejar situações em que a criança aprenda a utilizar seus conhecimentos como instrumento de compreensão da realidade, que permitam a ele 
expressar e comunicar suas ideias, usufruir das produções culturais, bem como analisar, interpretar e transformar o mundo que o rodeia. 

Promover condições para que a criança se aproprie dos conteúdos, transformando-os em conhecimento próprio, com autonomia. 

Promover situações para que a criança tenha confiança em suas capacidades cognitivas, afetiva, ética e social para agir com perseverança na 
busca do conhecimento. 

As crianças, público-alvo da educação especial, devem ser conduzidos ao efetivo cumprimento do direito à educação e da qualidade social do 
ensino, com igualdade de condições e inclusão social. 

A filosofia inclusiva encoraja os docentes a provocarem ambientes de aprendizagem de entreajuda, onde a confiança e o respeito mútuos são 
essenciais para o desenvolvimento de um trabalho em equipe. Aliás, um dos fatores, desde sempre, destacado para o sucesso da inclusão é 

precisamente a colaboração entre os professores, pais e todos os agentes educativos. Por outro lado, a implementação de parcerias e de redes 
com a comunidade, designadamente com os serviços sociais, de saúde e de reabilitação constituem facilitadores imprescindíveis no 

desenvolvimento de apoios para a inclusão de alunos com necessidades educativas especiais e o caminho que se deve enfatizar no futuro. 

A avaliação será realizada através do parecer pedagógico, por meio da flexibilização dos critérios conforme a especificidade de cada criança, 

bem como a definição dos mesmos em conjunto com o Professor de referência da sala. 
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Disciplina: Educação Infantil 

Professor: 911001368 - ELIANE SANTANA DO AMARAL 

PROJETO POLITICO PEDAGÓGICO INDIVIDUAL 
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AGRUPAMENTO: AGII - E 

 

 
É na infância que as crianças desenvolvem a imaginação e procuram se espelhar nas atitudes dos adultos perante elas; ou seja, qualquer 

tipo de comportamento diferenciado a criança estará observando, diante disto, cabe a nós educadores estimulá-las e auxiliá-las em seu 

desenvolvimento. É uma fase curta onde aprendem valores, culturas, e desenvolvem seu intelectual, cognitivo. 

 

A infância tem maneiras de ver, de pensar e de sentir que lhes são próprias; nada é menos sensato do que querer substituir 

essas maneiras pelas nossas, e para mim seria a mesma coisa exigir que uma criança tivesse cinco pés de altura e que tivesse 

juízo aos dez anos (ROUSSEAU, 1995, p. 86). 

 

Assim a educação infantil é aquela que atende as crianças no período da vida escolar com idade até 6 anos. As crianças do AGII-E e 

composta por 14 meninas e 13 meninos totalizando 28 crianças. 

 

As atividades pedagógicas serão realizadas em grupos pequenos ou coletivo e/ou individualmente não tendo  separação  de  meninos  e 

meninas, independentemente do sexo, idade, etnia ou até mesmo da cultura familiar. Procurando sempre explicar atividade  antes  de  ser 

realizada e deixando a criança agir naturalmente, é importante mostrar o material de arte disponível e se necessário auxiliar em alguns 

momentos durante realização das atividades. 

 

A professora tem a função de estimular o desenvolvimento e o crescimento das crianças, de cuidar e educar e principalmente em conduzir a 

construção do seu conhecimento oportunizando estímu-los a elas. Na educação infantil, faz necessário das interações em aspectos físicos, 

emocionais, afetivos, cognitivos e sociais. 

 

Sabemos que o brincar é fundamental na educação infantil. É através da brincadeira que a criança desenvolve a imaginação e se interage 

com os outros. Para Vigotski1 (2007), na abordagem histórico-cultural, brincar é satisfazer necessidades com a realização de desejos que não 

poderiam ser imediatamente satisfeitos. O brinquedo seria um mundo ilusório, em que qualquer desejo pode ser realizado. As duas principais 

características colocadas pelo autor são as regras e a situação imaginária, sempre presentes nas brincadeiras. 

 

Segundo a BNCC,na primeira etapa da Educação Básica, e de acordo com os eixos estruturantes da Educação Infantil  (interações  e 

brincadeira), devem ser assegurados seis direitos de aprendizagem e desenvolvimento, para que as crianças tenham condições de  aprender e se 

desenvolver através de conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se.Considerando os campos de experiência da aprendizagem 

e desenvolvimento a BNCC estabelece cinco campos de experiência que são essenciais para o aprendizado e desenvolvimento da criança o eu 

outro e nós; corpo, gestos e movimentos; traços, sons, cores e formas; escuta, fala, pensamento e imaginação; espaços, tempos, quantidades, 

relações e transformações. 

 

Neste ano de 2021 permaneceremos com os cuidados contra a pandemia a COVID – 19 e diante disso tivemos que manter o isolamento 

social, para evitar a contaminação e propagação do vírus. Tivemos que nos reinventar de diferentes formas da educação. Sendo assim a CEI 

Senador João Medeiros Calmon, elaborou estratégias baseadas na Carta de Princípios e resolução SME 006 de 1 de setembro de 2020 e no diário 

oficial, onde crianças e educadores construrirão os vínculos e seu trabalho pedagógico de forma remota. Sendo assim, irão se ver, ouvir, 

interagir, rememorar, conversar, compartilhar saberes, respeitando o distanciamento social. De acordo com a SME, que demarcam princípios e 

olhares a ações das crianças, devemos continuar a valorizar interações que potencializam a autoria e criação através do olhar, da escuta, do 

brincar, do contato com materiais não estruturados, com a arte, historias, com a possibilidade da participação das crianças na construção 

proposta, na exploração de objetos e memórias presentes em sua vida. Para manter o vínculo com as famílias estaremos realizando encontros 

virtuais semanalmente através da plataforma virtual googlemet, facebook e whatssap. 

 

Iniciaremos o ano letivo de 2021, tendo como o tema gerador “O mundo a minha volta e sua diversidade cultural brasileira”. Essa 

afirmação nos levou a escolher projetos que ampliam de forma lúdica o conhecimento das crianças. Portanto ao longo do ano desenvolveremos 

os seguintes projetos: 

 

PROJETO “RECICLANDO E BRINCANDO”: Este projeto tem como objetivo a participação das famílias, despertando a criatividade e o 

reaproveitamento de materiais recicláveis, e na construção de novos objetos e brinquedos, valorizando e incentivando os cuidados com o meio 

ambiente.O projeto proporcionará as crianças um espaço onde possa sentir-se sujeito da ação, oportunizando práticas educativas para o 

desenvolvimento da cidadania ativa e consciente, reconhecendo a importância da reciclagem e da coleta seletiva do lixo. Aprender a separar o 

lixo de forma seletiva a fim de que possa ser reciclado e transformado novas coisas, como brinquedos e objetos. E para alcança r nosso objetivos 

teremos como recurso, materiais recicláveis, construção de brinquedos, vídeos, figuras ilustrativas, livros, musicalização e brincadeiras. 

 

PROJETO “CORES E FORMAS”: Este projeto tem o objetivo de fazer com que a criança conheça cores e formas que estão presentes em 

todos os ambientes em que vive, proporcionando o contato e manuseio de diversos objetos que compõem o universo das cores e formas. Como 
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recurso para aprendizagem usaremos o livros, atividades que envolvam as famílias, músicas, vídeos e danças. 

 
PROJETO “A COR E CARA DO BRASIL”: T em como finalidade de resgatar nas crianças, o que diz respeito a construção gradativa da 

identidade. Referimo-nos à construção pessoal de cada indivíduo, sem distinção ou preconceitos. 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.Como recurso para aprendizagem usaremos o livros, atividades que envolvam 

as famílias, músicas, vídeos e danças. 

 

PROJETO ADAPTAÇÃO: trabalhamos com atividades lúdicas como jogos, brincadeiras e músicas, favorecendo um ambiente harmonioso e  

acolhedor, para que as crianças se sintam acolhidas no ambiente escolar. O objetivo desse projeto é propiciar a criança um ambiente acolhedor, 

mesmo que a distancia e valorizando sua presença de forma que ela se sinta segura e tranquila para se desenvolver nos aspectos, físico, 

emocional e social. A adaptação no ambiente escolar 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, hoje não podemos mais. 

 

PROJETO PREVENÇÂO DO CORONAVÍRUS: O mundo ao nosso redor está enfrentando a pandemia do novo coronavírus, partindo dessa 

necessidade de enfrentamento e conhecimento sobre prevenção do vírus, trabalharemos ao longo do ano com o projeto “Prevenindo o Corona”, 

o mesmo tem como objetivo trazer para as crianças e famílias informações sobre prevenção e as diversas formas que o mundo vem lidando com 

as transformações que a pandemia trouxe, de forma negativa ou positiva dentro da nossa sociedade. Sendo assim será desenvolvidas atividades 

de acordo com as características e interesses de sua turma; podem ser realizadas atividades de pesquisa, contação de história, músicas, 

desenhos cartográficos, teatros, vídeos e exposições para as famílias. 

 

PROJETO PARABÉNS PRA VOCÊ - Sabemos que celebrar o aniversário é importante para que as crianças sintam-se reconhecidas em seu 

grupo social e para que desenvolvam uma autoestima positiva. É um dos primeiros rituais significativos às crianças, por isso, “brincar de 

aniversário” se torna uma atividade significativa para as crianças da educação infantil. 

 

PROJETO “DESFRALDE”´: Esse projeto tem como objetivo desenvolver a autonomia da criança, fazendo com que ela entenda e perceba 

suas vontades, desenvolver o controle do esfíncter, e adquirir hábitos de higiene pessoal. É preciso respeitar o ritmo de cada criança e sempre 

ressaltar as conquistas. Conforme as competências gerais da Base Nacional Comum Curricular (BNCC). O uso do vaso sanitário e a higiene devem 

ser tratados dentro do contexto pela escola, como qualquer outra vivência que fazem parte do contexto social da criança. 

VÍDEOS- Os vídeos serão produzidos e gravados pela professora de forma lúdica, com proposito de interagir com as famílias mesmo que de 
forma remota, sendo assim a professora poderá apresentar músicas, histórias, brincadeiras, experiências e etc. O projeto será  desenvolvido 
semanalmente com a intenção de que o vídeo chegue na casa da maioria das crianças do CEI – Senador João de Medeiros Calmon, as crianças 
poderão assistir vídeos pedagógicos dentro de casa, feito com carinho por suas professoras, amenizando o distanciamento nesse momento de 
pandemia.  Para realizar os projetos a professora, necessitará de alguns recursos como: livros de histórias, CDs, DVDs, lápis  de cor jumbo, 
canetinhas jumbo, giz de cera, objetos de reciclagem (Garrafa pet, tampinhas, etc), pincel, tintas guache, etc. 

 
 
 

A avaliação é um processo continuo que vai acontecendo ao longo do ano letivo em diferentes momentos, pois vai oportunizando um 

acompanhamento sistematizado da aprendizagem do aluno pelo professor. Ela deve ser processual, qualitativa, observando onde a  criança está e 

onde podemos ajudá-la, mediando o que está a um passo de conseguir fazer sozinha. Devemos ter subsídios para que possamos rever o processo 

de ensino-aprendizagem, tornando-o um ponto de partida na busca da superação das dificuldades e potencialidades dessa criança. A avaliação é  

também uma oportunidade do professor rever sua prática pedagógica a fim de produzir resultados positivos para sua formação pessoal e 

profissional. 
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Planejamento Específico 

Disciplina: Educação Especial 

Professor: 911001513 - ELEN CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA ELPIDIO 

PROJETO POLITICO PEDAGÓGICO INDIVIDUAL 

PROFESSORA: ELEN CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA ELPIDIO 

AGRUPAMENTO: AG I / AG II / AG III 

 

 
O PNE considera público-alvo da Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva, crianças com deficiência intelectual, física, auditiva,  
visual, múltipla e transtornos do Espectro Autista e altas habilidades. 

DEFICIÊNCIA INTELECTUAL- SÍNDROME DE DOWN 

· AG II D 

· AGIII A 

TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO/ESPECTRO AUTISTA DE ALTO DESEMPENHO. 

· AGIII B 

· AGIII A 

TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO/ESPECTRO AUTISTA CLÁSSICO. 

· AG II G 

DEFICIÊNCIA FÍSICA- OUTROS 

· AGII E 

 

 
Crianças... 

são como borboletas dançando ao vento! 

Algumas voam rápido, 

outras voam pausadamente 

mas, todas voam do seu melhor jeito, porque cada 

uma é … ESPECIAL !!! 

Inês Clímaco. 

 
 

A educação inclusiva é entendida como uma concepção de ensino contemporânea que tem como objetivo garantir o direito de todos à educação. 
Ela pressupõe a igualdade de oportunidades e a valorização das diferenças humanas, contemplando, assim, as diversidades étnicas, sociais, 

culturais, intelectuais, físicas, sensoriais e de gênero dos seres humanos. Implica a transformação da cultura, das práticas e das políticas vigentes 
na escola e nos sistemas de ensino, de modo a garantir o acesso, a participação e a aprendizagem de todos, sem exceção. A inc lusão obriga a 

repensar a diferença, pois cada criança tem características, interesses, capacidades e necessidades de aprendizagem que lhe são próprias. 

Segundo a perspectiva inclusiva aceitar a diferença implica respeitar as características, os interesses, as motivações e os projetos de vida de 
cada criança, o que só é possível criando estratégias e recursos educativos capazes de promover o seu desenvolvimento global (AINSCOW, 

1999). A ideia central do princípio da inclusão é que todos os alunos são únicos, com as suas experiências, interesses e atitudes e é a escola que 

se tem de adaptar aos seus alunos, para tirar partido da diversidade existente. A diferença surge como uma mais-valia, como uma oportunidade 

de desenvolvimento (AINSCOW, 1999; MORATO, 2003). O conceito de inclusão não tem em conta só a criança, mas também a modificação dos 
seus ambientes de aprendizagem. Dá a máxima relevância a uma educação apropriada, respeitando as capacidades e necessidades de cada um, 

como também tem em conta as características e necessidades dos ambientes onde as crianças interagem. Inclusão é querer que todos as 

crianças aprendam juntos, respeitando as suas diferenças. 

A Lei de Diretrizes e Base da Educação (LDB/96) e o Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil (Brasil 1998) representam um grande, 
conceitual, colocando a educação infantil como primeira etapa da educação básica, a qual, tem a finalidade o desenvolvimento integral de todas 

as crianças do nascimento até os 5 anos e 11 meses, inclusive as com deficiência, promovendo seus aspectos físicos, psicológicos, social, 

intelectual e cultural. 

De acordo com o MEC, podemos definir adaptações curriculares como: estratégias e critérios de atuação docente, admitindo decisões que 

oportunizam adequar a ação educativa escolar às maneiras peculiares de aprendizagem dos alunos, considerando que o processo de ensino- 

aprendizagem pressupõe atender à diversificação de necessidades dos alunos na escola (MEC, 2003) 

Diante da peculiaridade desta pandemia, entendemos também que o momento requer que reorganizemos o ano letivo, de modo a garantir o 

acesso, permanência e pleno aproveitamento das aprendizagens no ensino presencial e ensino remoto, o que significa que devemos ter especial 
atenção as famílias em vulnerabilidade social, econômica e as com necessidades educacionais especiais, assegurando que não haja 

discriminação devido as condições de vida das crianças. 

Paralelamente acontecem ações que tem marcado esse período em que se detecta famílias  que  se  encontram  em  vulnerabilidade 
socioeconômica e assim serão atendidas diretamente pela equipe gestora através de distribuição de cestas básicas e kit de hortifruti. 

Neste contexto, vemos a plena necessidade da reorganização dos planejamentos escolares, assegurando o alcance de direitos e objetivos de 

aprendizagem previsto para este ano de 2021. 
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Com essa mudança no início do ano letivo, requer mudanças às quais aderiram na medida de superação desse desafio, onde tem acontecido a 

realização semanal de vídeos voltados para as crianças com intuito de aumentar o vínculo com as crianças e famílias. 

E assim, defendemos que, tão logo acabe esta necessidade de distanciamento social, o retorno das atividades escolares presenciais deve iniciar 
mediante os cuidados, instrumentos e protocolos sanitários adequados e formulados nesta unidade escolar. Assim acontecendo es se retorno no 

ambiente com acolhimento, afetividade, diálogo, participação e amparada inicialmente em avaliações diagnósticas da aprendizagem, após isto, 

as atividades pedagógicas devem visar uma adequada abordagem a cada necessidade de aprendizagem. 

Buscando estratégias pedagógicas que visem complementar e/ou suplementar o trabalho desenvolvido na sala de aula, diante disso, o trabalho 

será desenvolvido com toda a turma da sala e com a participação da Professora de Referência, visando de forma inclusiva possibilitar a criança o 

desenvolvimento de habilidades que possam contribuir com as aprendizagens para sua vida. 

O ano de 2021 traz consigo o tema gerador, “O mundo em minha volta e sua diversidade cultural Brasileira” o qual abrange nossa realidade de 
Pandemia e pós pandemia, onde podemos trabalhar diversas áreas; visão do mundo, experiência imaginária, cognitiva, vivência das crianças, 

criatividade, cultura, etnias, escuta ativa, entre outras. 

Os Projetos trabalhados resultaram em reflexões sobre as crianças em questão, assim disponibilizando jogos e materiais pedagógicos que a 
unidade oferece de acordo com a necessidade de cada um. Com isso será trabalhado atividades de psicomotricidade a fim de desenvolver e 
aprimorar a coordenação motora global da criança, com atividades significativas e lúdicas,  estimulando  o  desenvolvimento  cognitivo  das 

crianças, trabalhando a estimulação sensorial cognitiva e psicomotora a fim de desenvolver as habilidades necessárias, através de 

acompanhamento...as atividades de motricidade fina elaboradas ao longo dos   meses terá como finalidade desenvolver e aprimorar  o movimento 
das mãos (movimento dos membros superiores), fortalecendo os músculos e proporcionando e aprimorando o movimento de pinça. Usamos o 

lúdico para desenvolver a motricidade ampla por meio das brincadeiras no parque interno e externo, fazendo bastante uso do esquema corporal, 

correr, pular, dançar, assim desenvolvendo vários movimentos e aprimorando a coordenação motora grossa. 

Os temas a serem trabalhados trata se da estimulação motora, atividades que estimulem o controle  dos  movimentos,  estimulação  da 

comunicação, estimulação da visão, estimulação tátil, e demais atividades no auxílio de adaptações e interação realizadas on line ou presencial 

para uma melhor inserção destas crianças nas atividades em grupo dentro do tema gerador.   Iniciarei as atividades com a confecção de jogos a 

partir da sucata, onde se aprende com objetos que iriam para o lixo, assim ajudando a natureza e estimulando as crianças a aprenderem a 
brincar com objetos que tem em casa de fácil acesso, com o intuito de desenvolver a criatividade, ampliar a imaginação, desenvolver também 

noções de cuidados como: higiene, saúde e alimentação saudável. Estimulando a autonomia e incentivando-as ao aprendizado de forma correta. 

Trabalharemos a oralidade, através de músicas, histórias e roda de conversa. Assim, concluindo as observações, elaborando relatórios, marcando 
reuniões com os responsáveis quando necessário e de acordo com a solicitação da Coordenação. Podendo avaliar as necessidades de cada um 

para um atendimento mais concreto e significativo. 

A educação especial tem um papel fundamental na garantia da inclusão de todos nesse contexto de isolamento social, em que o processo 
educacional escolar das crianças se dá por meio do oferecimento de outras formas de interação e acesso ao conhecimento, media nte o uso de 

plataformas digitais, visando oportunizar: * o fortalecimento do vínculo entre escola e família. A educação especial, enquanto modalidade de 
ensino e campo de conhecimento, deve se articular a todas as práticas da escola, com aporte de recursos,  serviços  e  conhecimentos 

especializados para promover a inclusão, o acesso e a participação das crianças com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação nas práticas educacionais de sua turma/escola, que serão disponibilizadas, agora, por meio de plataformas digitais. 

Dessa forma, reafirmamos que a unidade escolar busca fortalecimento dos vínculos entre escola x família e a comunidade. Todo trabalho 

realizado junto a equipe escolar, se dá por meio da Professora de Educação Especial em trabalho colaborativo com a Professora  de referência, 

lembrando que esse público-alvo será atendido dentro do horário matriculado e junto com o agrupamento. 

Planejar situações em que a criança aprenda a utilizar seus conhecimentos como instrumento de compreensão da realidade, que permitam a ele 
expressar e comunicar suas ideias, usufruir das produções culturais, bem como analisar, interpretar e transformar o mundo que o rodeia. 

Promover condições para que a criança se aproprie dos conteúdos, transformando-os em conhecimento próprio, com autonomia. 

Promover situações para que a criança tenha confiança em suas capacidades cognitivas, afetiva, ética e social para agir com perseverança na 
busca do conhecimento. 

As crianças, público-alvo da educação especial, devem ser conduzidos ao efetivo cumprimento do direito à educação e da qualidade social do 
ensino, com igualdade de condições e inclusão social. 

A filosofia inclusiva encoraja os docentes a provocarem ambientes de aprendizagem de entreajuda, onde a confiança e o respeito mútuos são 
essenciais para o desenvolvimento de um trabalho em equipe. Aliás, um dos fatores, desde sempre, destacado para o sucesso da inclusão é 

precisamente a colaboração entre os professores, pais e todos os agentes educativos. Por outro lado, a implementação de parcerias e de redes 
com a comunidade, designadamente com os serviços sociais, de saúde e de reabilitação constituem facilitadores imprescindíveis no 

desenvolvimento de apoios para a inclusão de alunos com necessidades educativas especiais e o caminho que se deve enfatizar no futuro. 

A avaliação será realizada através do parecer pedagógico, por meio da flexibilização dos critérios conforme a especificidade de cada criança, 

bem como a definição dos mesmos em conjunto com o Professor de referência da sala. 
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Disciplina: Educação Infantil 
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PROJETO POLITICO PEDAGÓGICO INDIVIDUAL 
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Quando vejo uma criança, nela me inspira dois sentimentos, 

Ternura pelo que ela é e respeito pelo que ela poderá ser” 

Jean Piaget 

 
 

Inicio a escrita desse projeto com a reflexão no qual nos faz pensar o quanto a criança cria e recria em suas ações e visão de  mundo suas 

próprias brincadeiras, fazendo do simples a sua alegria, sempre com olhar de esperança, distribuindo ao mundo seu sorriso contagiante, 

demonstrando em seus gestos a pureza de levar a vida com mais leveza, em um mundo em que é só deles, de imaginação e fantasia, sempre 

com muita alegria. 

 

De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases nº 9394/96 art. 29 a educação infantil, primeira etapa da educação básica tem como finalidade o 

desenvolvimento integral da criança de até 5(cinco) anos, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da 

família e da comunidade. 

 

O agrupamento II- F é composto por 25 alunos de faixa etária mistas sendo 12 meninas e 13 meninos até o momento desta escrita.O 

agrupamento conta com uma professora e 4 auxiliares, divididas em dois períodos, sendo 2 no período da manhã e 2 no período da tarde. As 

crianças são atendidas no tempo integral. 

 

No início desse ano letivo 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 

Senador João de Medeiros Calmon, elaborou estratégias de ações para que não se perca o vínculo  com  as  crianças  diante  do  contexto 

pandêmico. Será ofertado atividades mitigadoras através de vídeos semanais enviados as famílias com atividades lúdicas, histó rias, brinquedos e 

brincadeiras , para posteriormente retornarmos ao ensino presencial seguros. 

 

Nesse ano de 2021 nosso eixo norteador será “O MUNDO EM MINHA VOLTA E SUA DIVERSIDADE CULTURAL BRASILEIRA ”, tendo como 

objetivo proporcionar as crianças, curiosidades sobre o mundo a nossa volta ampliando seus conhecimentos de forma lúdica, baseando-se nas 

observações diárias das crianças e seus interesses. 

 

Segundo as Diretrizes Curriculares Municipais de Campinas “A Educação infantil possibilita inúmeras experiências e aprendizagens em processos 

lúdicos, ou seja, em expressões criadas e recriadas no mundo de relações.” Com base nisso, iniciarei o “Projeto Mundo Encantador”, tendo 

como objetivo desenvolver atividades lúdicas em que as crianças serão levadas a olhar o mundo ao seu redor com encantamento, explorando, 

observando e interagindo com o meio e com o outro. Partindo da premissa em que a criança é protagonista, ou seja, o centro do processo 

educativo, esse projeto será conduzido ao longo do ano e abordará assuntos pertinentes e de suma importância para o pleno desenvolvimento da 

criança em seus aspectos emocional, físico e cognitivo, desenvolvendo a imaginação, emoções e sentimentos de forma lúdica e prazerosa, 

sempre com o apoio da família que será incentivada a participar sendo parte do processo de desenvolvimento da criança. 

 

Tendo em vista tudo que ocorreu no ano de 2020, em que as crianças foram privadas de frequentarem as escolas devido a pandemia, 

acarretando assim sobre elas uma sobrecarga emocional, algumas perderam entes queridos, ou presenciaram sofrimentos de familiares com a 

perca de emprego, descontrole emocional, será trabalhado o Projeto Adaptação- Volte a Sonhar, com o objetivo de estimular a 

autoconfiança, incentivar as crianças a brincar, cantar, dançar e acreditar na capac idade de sonhar, nesse projeto será trabalhado principalmente 

as emoções, acolhendo as crianças com muito carinho e atenção. A música será o eixo principal nesse projeto, como forma de linguagem que 

permite a criança a se comunicar e expressar-se despertando o lado lúdico a socialização, além de trabalhar as emoções. Este projeto será 

trabalhado de forma remota e presencial. 

 

Seguirei trabalhando Cores e Formas no mundo encantador, em que as crianças serão levadas a refletir sobre o mundo a nossa volta e 

observar as cores e formas que são diferentes, com um jeito único e individual, cada qual com sua particularidade e especificidade. A criança 

será instigada a contemplar o belo e olhar o mundo a nossa volta com apreço e alegria, sempre através do lúdico com brincadei ras, músicas, 

poemas, histórias cantadas e contadas, trabalhando a imaginação e a observação. 

 

Seguirei trabalhando o Projeto Auto conhecimento, visando a valorização de sua história, reconhecendo e construindo sua auto imagem, 

favorecendo trocas e a percepção do outro, diferenças e semelhanças, trabalhando o respeito, conhecimento do corpo, diferentes culturas, 

estimulando a autonomia fazendo com que a criança seja capaz de demonstrar imagem positiva de si mesma, confiando em sua capacidade de 
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enfrentar desafios. As atividades serão desenvolvidas através do lúdico, voltado para o fortalecimento da identidade por meio de brincadeiras, 

jogos, desenhos, histórias, recortes, poemas, vídeos, fotografias e a interação com os familiares. Será trabalhado também do meu corpinho eu 

cuido sim! Com o objetivo de desenvolver nas crianças a autonomia, falaremos dos aspectos de cuidados com a saúde, trabalhando a 

alimentação saudável, realizando experiencias com frutas, verduras e legumes, estimulando seu consumo, além da higiene pessoal, corporal e 

bucal, incentivando sempre os cuidados com o corpo, explorando objetos de higiene pessoal como escova de dente, sabonete dentre outros. As 

atividades serão através de jogos e brincadeiras, contação de histórias fazendo o uso de fantoches e vídeos educativos, além da música, pelo 

qual as crianças se interessam muito e aprendem. 

 

E nesse mundo encantador em que vivemos, iremos trabalhar os meios de transportes Quem quer uma carona? partindo do interesse natural 

das crianças, em tudo que os cercam, nesse projeto será executado pensando sempre em estimular a curiosidade e o interesse deles pelos meios 

de transporte, aéreos, terrestres e aquáticos observando e identificando suas características, conhecendo a importância de cada um, através de  

músicas trabalhando a expressão corporal, estimulando também a oralidade por meio da imitação de sons e cantigas. Também será trabalhado 

as regras de trânsito possibilitando a criança conhecimento de mundo, semáforo, faixa de pedestre, tudo que faz parte do mundo a nossa volta 

explorando a diversidade. 

 

Considerando a curiosidade das crianças,  seguirei  com  o Projeto  Amigo  Bicho, pelo qual falaremos a importância dos animais no mundo 

cotidiano das crianças, levando-os a refletir sobre o respeito aos animais, que são seres vivos importantes. Nesse projeto será apresentado 

também os tipos de animais no nosso mundo encantador, dentre eles os domésticos, selvagens, terrestres, aéreos e aquáticos, potencializando a 

aprendizagem nesse assunto tão instigador em que aguça a curiosidade dos pequenos. Será trabalhado através de diversas estratégias como 

histórias sobre animais, dobraduras, vídeos, desenhos e músicas. 

 

E no Mundo Encantador ,com um Brasil cheio de diversidades culturais, não poderia deixar de trabalhar oProjeto Contos e histórias que 

encantam. O trabalho com contos e histórias é muito relevante para o desenvolvimento infantil. Por meio das histórias, as crianças têm a 

oportunidade de ampliar e enriquecer seu conhecimento de mundo, exercitando a fantasia e imaginação, podendo ser desenvolvido também 

aspectos emocionais. A partir de uma história ou um conto a criança pode exteriorizar o que sente e ao mesmo tempo pode-se trabalhar a 

escuta, mergulhando em um mundo repleto de surpresas. Objetivando o contato com a literatura infantil, além dos contos, nesse projeto, 

também iremos mergulhar na diversidade cultural brasileira, apresentando as crianças autores como Monteiro Lobato, Ruth Rocha, Tatiana 

Belinky, dentre outros, sempre encontrando no lúdico a melhor forma para apresentar a eles esse importante assunto. 

 

Durante  o  ano  de  2020  muitos  projetos  e  planejamentos  foram  cancelados  e  um  deles  foi  um  importante  acontecimento  mundial  Os  Jogos 

Olímpicos,por conta da pandemia da Covid-19 sendo adiado para esse ano de 2021.O país que irá sediar os jogos será o Japão. Diante disso surge 

o Projeto Olimpíadas, com o objetivo de reconhecer a importância do esporte como um momento de união e cooperação, vamos conhecer 

modalidades esportivas, a história das olimpíadas, identificar a bandeira brasileira e o símbolo olímpico trabalhando cores e formas, respeitando 

a diversidade cultural e social. O esporte sempre fez parte do dia a dia das pessoas, estando presente na nossa cultura, de um modo geral, 

influenciando crianças e adultos, transmitindo valores e contribuindo para o desenvolvimento físico e motor das crianças, tendo sua importância 

também para troca de experiencias e interação com o outro. Será trabalhado com construção de jogos a partir de materiais recicláveis, recorte e 

colagem, desenhos, músicas e o incentivo a prática de esportes apropriados para a idade, desenvolvendoa coordenação motora, estimulando a 

convivência em grupo. 

 

Nessa etapa da educação infantil, acredita-se que o diálogo é primordial, ensinar para a criança conceitos que levarão a sua autonomia com 

um discurso lúdico, pode dar mais leveza ao que queremos trabalhar, nesse sentido, seguirei com o Projeto Desfralde – Tchau Fraldinha , 

o desfralde acontecerá no decorrer do ano letivo e será realizado de forma lúdica, com músicas, histórias fazendo o uso de fantoches e 

bonecos, brincadeiras, teatros realizados com a professora e monitoras da turma. A família participará de forma ativa desse p rocesso, sempre 

respeitando o ritmo da criança, pois cada um tem seu tempo, valorizando suas conquistas com muita alegria e incentivo. 

 

Seguirei com o Projeto Xô Corona – Com o objetivo de levar para as crianças e famílias informações sobre prevenção e as diversas formas 

que o mundo vem lidando com as transformações que a pandemia trouxe, esse projeto será realizado durante todo o ano letivo, para que as 

crianças desenvolvam a autonomia e o auto cuidado de forma lúdica e leve para que não fique pesado para o emocional das crianças e 

famílias com contação de histórias, vídeos explicativos, diálogos, desenhos e teatros, para que assim as crianças aprendam novas formas e 

novos hábitos de auto cuidado pelo qual o cenário atual exige. 

 

Projeto Aniversariantes - Bom é Comemorar! Sabemos que celebrar o aniversário é importante para que as crianças se sintam 

reconhecidas em seu grupo social e para que desenvolvam uma autoestima positiva, além da construção da identidade, proporcionando 

momentos de alegria, com músicas, histórias, teatros, brincadeiras e interação com os colegas. Para esse projeto, iremos confeccionar 

convites coletivos para as turmas com painel, as crianças cantam parabéns celebrando essa data. 

 

As avaliações serão realizadas a partir das observações diárias, registros, sem título de promoção, diálogos com as crianças e famílias, além do 

diálogo entre pares. 
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Planejamento Específico 

Disciplina: Educação Especial 

Professor: 911001513 - ELEN CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA ELPIDIO 

PROJETO POLITICO PEDAGÓGICO INDIVIDUAL 

PROFESSORA: ELEN CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA ELPIDIO 

AGRUPAMENTO: AG I / AG II / AG III 

 

 
O PNE considera público-alvo da Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva, crianças com deficiência intelectual, física, auditiva,  

visual, múltipla e transtornos do Espectro Autista e altas habilidades. 

DEFICIÊNCIA INTELECTUAL- SÍNDROME DE DOWN 

· AG II D 

· AGIII A 

TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO/ESPECTRO AUTISTA DE ALTO DESEMPENHO. 

· AGIII B 

· AGIII A 

TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO/ESPECTRO AUTISTA CLÁSSICO. 

· AG II G 

DEFICIÊNCIA FÍSICA- OUTROS 

· AGII E 

 

 
Crianças... 

são como borboletas dançando ao vento! 

Algumas voam rápido, 

outras voam pausadamente 

mas, todas voam do seu melhor jeito, porque cada 

uma é … ESPECIAL !!! 

Inês Clímaco. 

 
 

A educação inclusiva é entendida como uma concepção de ensino contemporânea que tem como objetivo garantir o direito de todos à educação. 
Ela pressupõe a igualdade de oportunidades e a valorização das diferenças humanas, contemplando, assim, as diversidades étnicas, sociais, 

culturais, intelectuais, físicas, sensoriais e de gênero dos seres humanos. Implica a transformação da cultura, das práticas e das políticas vigentes 
na escola e nos sistemas de ensino, de modo a garantir o acesso, a participação e a aprendizagem de todos, sem exceção. A inc lusão obriga a 

repensar a diferença, pois cada criança tem características, interesses, capacidades e necessidades de aprendizagem que lhe são próprias. 

Segundo a perspectiva inclusiva aceitar a diferença implica respeitar as características, os interesses, as motivações e os projetos de vida de 
cada criança, o que só é possível criando estratégias e recursos educativos capazes de promover o seu desenvolvimento global (AINSCOW, 

1999). A ideia central do princípio da inclusão é que todos os alunos são únicos, com as suas experiências, interesses e atitudes e é a escola que 

se tem de adaptar aos seus alunos, para tirar partido da diversidade existente. A diferença surge como uma mais-valia, como uma oportunidade 

de desenvolvimento (AINSCOW, 1999; MORATO, 2003). O conceito de inclusão não tem em conta só a criança, mas também a modificação dos 
seus ambientes de aprendizagem. Dá a máxima relevância a uma educação apropriada, respeitando as capacidades e necessidades de cada um, 

como também tem em conta as características e necessidades dos ambientes onde as crianças interagem. Inclusão é querer que todos as 

crianças aprendam juntos, respeitando as suas diferenças. 

A Lei de Diretrizes e Base da Educação (LDB/96) e o Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil (Brasil 1998) representam um grande, 
conceitual, colocando a educação infantil como primeira etapa da educação básica, a qual, tem a finalidade o desenvolvimento integral de todas 

as crianças do nascimento até os 5 anos e 11 meses, inclusive as com deficiência, promovendo seus aspectos físicos, psicológicos, social, 

intelectual e cultural. 

De acordo com o MEC, podemos definir adaptações curriculares como: estratégias e critérios de atuação docente, admitindo decisões que 

oportunizam adequar a ação educativa escolar às maneiras peculiares de aprendizagem dos alunos, considerando que o processo de ensino- 

aprendizagem pressupõe atender à diversificação de necessidades dos alunos na escola (MEC, 2003) 

Diante da peculiaridade desta pandemia, entendemos também que o momento requer que reorganizemos o ano letivo, de modo a garantir o 

acesso, permanência e pleno aproveitamento das aprendizagens no ensino presencial e ensino remoto, o que significa que devemos ter especial 
atenção as famílias em vulnerabilidade social, econômica e as com necessidades educacionais especiais, assegurando que não haja 



Prefeitura Municipal de Campinas 

Secretaria Municipal de Educação 

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

16/07/2021 12:13:19 Página 102 de 130 

 

 

discriminação devido as condições de vida das crianças. 

Paralelamente acontecem ações que tem marcado esse período em que se detecta famílias  que  se  encontram  em  vulnerabilidade 

socioeconômica e assim serão atendidas diretamente pela equipe gestora através de distribuição de cestas básicas e kit de hortifruti. 

Neste contexto, vemos a plena necessidade da reorganização dos planejamentos escolares, assegurando o alcance de direitos e objetivos de 
aprendizagem previsto para este ano de 2021. 

Com essa mudança no início do ano letivo, requer mudanças às quais aderiram na medida de superação desse desafio, onde tem acontecido a 
realização semanal de vídeos voltados para as crianças com intuito de aumentar o vínculo com as crianças e famílias. 

E assim, defendemos que, tão logo acabe esta necessidade de distanciamento social, o retorno das atividades escolares presenc iais deve iniciar 
mediante os cuidados, instrumentos e protocolos sanitários adequados e formulados nesta unidade escolar. Assim acontecendo esse retorno no 

ambiente com acolhimento, afetividade, diálogo, participação e amparada inicialmente em avaliações diagnósticas da aprendizagem, após isto, 

as atividades pedagógicas devem visar uma adequada abordagem a cada necessidade de aprendizagem. 

Buscando estratégias pedagógicas que visem complementar e/ou suplementar o trabalho desenvolvido na sala de aula, diante disso, o trabalho 

será desenvolvido com toda a turma da sala e com a participação da Professora de Referência, visando de forma inclusiva possibilitar a criança o 

desenvolvimento de habilidades que possam contribuir com as aprendizagens para sua vida. 

O ano de 2021 traz consigo o tema gerador, “O mundo em minha volta e sua diversidade cultural Brasileira” o qual abrange nossa realidade de 

Pandemia e pós pandemia, onde podemos trabalhar diversas áreas; visão do mundo, experiência imaginária, cognitiva, vivência das crianças, 

criatividade, cultura, etnias, escuta ativa, entre outras. 

Os Projetos trabalhados resultaram em reflexões sobre as crianças em questão, assim disponibilizando jogos e materiais pedagógicos que a 

unidade oferece de acordo com a necessidade de cada um. Com isso será trabalhado atividades de psicomotricidade a fim de desenvolver e 
aprimorar a coordenação motora global da criança, com atividades significativas e lúdicas,  estimulando  o  desenvolvimento  cognitivo  das 

crianças, trabalhando a estimulação sensorial cognitiva e psicomotora a fim de desenvolver as habilidades necessárias, através de 

acompanhamento...as atividades de motricidade fina elaboradas ao longo dos   meses terá como finalidade desenvolver e aprimorar  o movimento 
das mãos (movimento dos membros superiores), fortalecendo os músculos e proporcionando e aprimorando o movimento de pinça. Usamos o 

lúdico para desenvolver a motricidade ampla por meio das brincadeiras no parque interno e externo, fazendo bastante uso do esquema corporal, 

correr, pular, dançar, assim desenvolvendo vários movimentos e aprimorando a coordenação motora grossa. 

Os temas a serem trabalhados trata se da estimulação motora, atividades que estimulem o controle  dos  movimentos,  estimulação  da 
comunicação, estimulação da visão, estimulação tátil, e demais atividades no auxílio de adaptações e interação realizadas on line ou presencial 

para uma melhor inserção destas crianças nas atividades em grupo dentro do tema gerador.   Iniciarei as atividades com a confecção de jogos a 

partir da sucata, onde se aprende com objetos que iriam para o lixo, assim ajudando a natureza e estimulando as crianças a aprenderem a 
brincar com objetos que tem em casa de fácil acesso, com o intuito de desenvolver a criatividade, ampliar a imaginação, desenvolver também 

noções de cuidados como: higiene, saúde e alimentação saudável. Estimulando a autonomia e incentivando-as ao aprendizado de forma correta. 

Trabalharemos a oralidade, através de músicas, histórias e roda de conversa. Assim, concluindo as observações, elaborando relatórios, marcando 
reuniões com os responsáveis quando necessário e de acordo com a solicitação da Coordenação. Podendo avaliar as necessidades de cada um 

para um atendimento mais concreto e significativo. 

A educação especial tem um papel fundamental na garantia da inclusão de todos nesse contexto de isolamento social, em que o p rocesso 

educacional escolar das crianças se dá por meio do oferecimento de outras formas de interação e acesso ao conhecimento, med iante o uso de 
plataformas digitais, visando oportunizar: * o fortalecimento do vínculo entre escola e família. A educação especial, enquanto modalidade de 

ensino e campo de conhecimento, deve se articular a todas as práticas da escola, com aporte de recursos,  serviços  e  conhecimentos 

especializados para promover a inclusão, o acesso e a participação das crianças com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 
habilidades/superdotação nas práticas educacionais de sua turma/escola, que serão disponibilizadas, agora, por meio de plataformas digitais. 

Dessa forma, reafirmamos que a unidade escolar busca fortalecimento dos vínculos entre escola x família e a comunidade. Todo trabalho 
realizado junto a equipe escolar, se dá por meio da Professora de Educação Especial em trabalho colaborativo com a Professora  de referência, 

lembrando que esse público-alvo será atendido dentro do horário matriculado e junto com o agrupamento. 

Planejar situações em que a criança aprenda a utilizar seus conhecimentos como instrumento de compreensão da realidade, que permitam a ele 
expressar e comunicar suas ideias, usufruir das produções culturais, bem como analisar, interpretar e transformar o mundo que o rodeia. 

Promover condições para que a criança se aproprie dos conteúdos, transformando-os em conhecimento próprio, com autonomia. 

Promover situações para que a criança tenha confiança em suas capacidades cognitivas, afetiva, ética e social para agir com perseverança na 

busca do conhecimento. 

As crianças, público-alvo da educação especial, devem ser conduzidos ao efetivo cumprimento do direito à educação e da qualidade social do 

ensino, com igualdade de condições e inclusão social. 

A filosofia inclusiva encoraja os docentes a provocarem ambientes de aprendizagem de entreajuda, onde a confiança e o respeito mútuos são 

essenciais para o desenvolvimento de um trabalho em equipe. Aliás, um dos fatores, desde sempre, destacado para o sucesso da inclusão é 
precisamente a colaboração entre os professores, pais e todos os agentes educativos. Por outro lado, a implementação de parcerias e de redes 

com a comunidade, designadamente com os serviços sociais, de saúde e de reabilitação constituem facilitadores imprescindíveis no 

desenvolvimento de apoios para a inclusão de alunos com necessidades educativas especiais e o caminho que se deve enfatizar no futuro. 

A avaliação será realizada através do parecer pedagógico, por meio da flexibilização dos critérios conforme a especificidade de cada criança, 

bem como a definição dos mesmos em conjunto com o Professor de referência da sala. 
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A BNCC na Educação Infantil diz que a criança tem o direito de expressar, como sujeito criativo, dialógico e sensível, suas 

emoções, necessidades, dúvidas, sentimentos, descobertas, hipóteses, questionamentos e opiniões — novamente, por meio de 

diferentes linguagens. 

 
 

Ser professor de Educação Infantil é uma tarefa dificil, porém muito gratificante, e nesse período de pandemia esta profissão  tem ficado cada 

vez mais desafiador, pois a educação se dá por meio de interação, socialização e diálogo entre nós, crianças e família e este processo se tornou 

mais dificultoso, porém com o mesmo significado e amor por meio de uma ação conjunta em reuniões entre pares de formação online, discutimos 

ações pedagógicas envolvendo atividades lúdicas, para que haja interação e promoção do desenvolvimento do nosso plano pedagógico com as 

crianças com as suas famílias. Todas as atividades foram pensadas de maneira em que elas pudessem ficar em casa, garantindo assim sua 

segurança e saúde. Nesse momento de pandemia e distanciamento social, as atividades e brincadeiras foram desenvolvidas de modo que 

facilitasse uma interação lúdica entre adulto-criança, envolvendo as famílias nas atividades propostas. 

 

O professor, assim como todos os educadores de ambiente escolar, deve levar em consideração que as crianças dessa faixa etária estão  em 

uma fase de vida em que dependem intensamente do adulto para a sua sobrevivência e para sua educação. A consciência desse fat o deve 

determinar a maneira de entender e agir com as crianças, é importante que os professores tenham em mente sempre que as crianças de 

Educação Infantil necessitam serem auxiliadas em atividades que não conseguem realizar sozinhas; ser atendidas em suas necess idades básicas 

físicas e psicológicas; ter atenção especial por parte dos adultos em diversos momentos de sua vida. Além disso, é imprescindível sempre se 

considerar que as crianças devem ser apoiadas em suas iniciativas espontâneas construtivas. Crianças pequenas, principalmente , devem ser 

incentivadas. Temos por finalidade, esclarecer as dúvidas e saciar o desejo de conhecimentos dos  pequenos, sensibilizando as crianças para que 

respeitem o meio ambiente, sem se esquecer do lúdico, das brincadeiras e do faz de conta, aspectos estes fundamentais no processo da 

construção do conhecimento infantil. Para tanto, priorizamos o planejamento antecipado e organizado dos espaços para que o educar e o cuidar 

dessas crianças aconteçam de maneira significativa e prazerosa. É importante lembrar que nenhuma atividade pedagógica, por si só, garante que 

esses processos se coloquem em marcha. São as intervenções em cada proposta da rotina, a postura, o olhar e a escuta do profe ssor que 

possibilitarão ou não o bom encaminhamento das aprendizagens. 

 

Segundo Larrosa sobre infância, criança e educação, situamos o educador na relação com um “novo”, a criança, uma realidade 

desconhecida, que desconstrói a certeza de que podemos decifrá-la, em sua totalidade, reduzindo-a à lógica dos adultos. Ele nos convida a 

duvidar de nossas convicções a respeito do que necessita à criança ou mesmo do que ela virá a ser; ele nos afasta do previsível e do antecipável 

que se traduz, por exemplo, em termos ou devemos ter controle sobre o que ela virá a ser e que caracteriza um processo de desenvolvimento 

que, em suas palavras, “ a psicologia infantil poderia descrever e a pedagogia, dirigir” ( LARROSA, op. cit., p.188); estimula - nos a não fechar as 

portas para o aparentemente impossível e a enxergar na criança algo que não está no senso comum e nem em nós mesmos. Buscamos, nesse 

sentido, uma Educação Infantil de escuta das crianças, tanto de suas palavras como de suas manifestações corporais. 

 

A atribuição das crianças é feita por agrupamento, que conforme a resolução SME nº 23/2002 (mencionado Diretrizes curriculares de 

Campinas, pg. 11), estabeleceu que as crianças matriculadas fossem divididas em grupos por idade aproximada, tal divisão em agrupamento 

levou aos educadores repensarem suas práticas pedagógicas, e propiciou o estímulo dos mais novos pelos mais velhos, que segundo Vygotsky a 

criança se desenvolve no meio em que está inserida e com o outro. O agrupamento II G é formado por uma professora e quatro monitoras, duas 

no período da manhã e duas no período da tarde. O grupo é composto por diferentes etnias, são crianças que moram nos bairros próximos da 

unidade escolar. 

 

Como trabalhamos com crianças pequenas, acreditamos que o afeto e Educação Infantil são indissociáveis e nesse momento de 

pandemia temos que criar formas para não perdermos esse vínculo com os pequenos. No decorrer do ano, será trabalhado atividades de forma 

coletiva e individual, nas mesas ou em cantinhos, explorando todos os espaços da instituição como por exemplo: pátio, quiosque, casinha de 



Prefeitura Municipal de Campinas 

Secretaria Municipal de Educação 

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

16/07/2021 12:13:19 Página 104 de 130 

 

 

bonecas, gramado entre outros. Esses espaços serão trabalhados seguindo todos os protocolos de segurança. As crianças serão separadas em 

grupos, as monitoras ficarão com uma quantidade de crianças nas partes externas da instituição e a professora ficará na sala para a realização 

das atividades pedagógicas com um grupo menor. Em roda, conversaremos sobre as regras e combinados, tentando evitar possíveis conflitos 

entre as crianças, cantaremos músicas utilizando nossa caixa musical, contaremos histórias, algumas escolhidas pelas crianças e outras 

escolhidas de acordo com o tema do projeto trabalhado. Para isso, propiciaremos situações de cuidados, brincadeiras e aprendizagens. 

 

Os projetos que serão realizados por todas as turmas: Projeto vídeo: que será produzido e gravado de acordo com a criatividade e os projetos 

das professoras, podendo ser, músicas, histórias, brincadeiras, experiências e etc. O projeto será desenvolvido semanalmente pelos 

agrupamentos, a intenção é que o vídeo seja visto pela maioria das crianças da unidade escolar, as crianças poderão assistir vídeos pedagógicos 

dentro de casa, feito com carinho por suas professoras, amenizando o distanciamento nesse momento de pandemia. Projetos Sexta em Cena: 

onde os agrupamentos, por meio de um sorteio com datas determinadas, em uma sexta do mês fazem uma apresentação para os demais grupos. 

Projeto Desfralde: com o consentimento e apoio da família, incentivamos a retiradas aos poucos da fralda, respeitando sempre o tempo de 

cada criança, e o Projeto Parabéns para você: visando favorecer as crianças em ambiente coletivo, promovendo as interações e a valorização 

da data de aniversário de cada criança de cada mês. Com uma festa no pátio, os aniversariantes estarão fantasiados e ganharão um bolinho cada 

um para soprar sua vela. 

 
 
 

Sob a temática do eixo norteador “O mundo em minha volta e sua diversidade cultural Brasileira”, a turma do AG II G, irá iniciar com 

o Projeto Identidade: “Eu no Mundo”, Quem sou eu? De onde eu vim? Do que eu gosto? A curiosidade infinita das crianças se aplicam a elas 

mesmas, com isso elas fazem diversas perguntas aos adultos que convivem. Com esse projeto as crianças terão a oportunidade de conhecerem o 

mundo ao seu redor e desfrutarem de um aprendizado rico e significativo. Ter consciência de si, de sua importância, seus gostos, sentimentos, 

são coisas importantíssimas para um bom desenvolvimento da autonomia e identidade.  Em seguida, iremos trabalhar com o Projeto: “Minha 

família é show”, com o objetivo de proporcionar à criança a reflexão de sua estrutura familiar, e o relacionamento entre as pessoas de sua 

família com as demais pessoas que a rodeiam, valorizando e respeitando as diferenças entre cada uma delas. Trabalharemos também com o 

Projeto Profissões: “O que eu vou ser quando crescer”, a construção da identidade e cidadania são importantes processos que não podem 

ser ignorados. Dessa forma, é dever apresentar as profissões e suas diversidades, ressaltando assim sua importância para a sociedade. Sabemos 

que sonhar e fantasiar a vida dos adultos faz parte do mundo infantil. Sendo um processo de construção da própria identidade no meio de tantas 

outras que nos cercam. As profissões, dessa forma, ocupam uma parte especial no imaginário infantil. 

 

Com o objetivo de mostrar a importância de bons hábitos alimentares para as crianças, iremos trabalhar com o Projeto: “Alimentação 

Saudável, Criança Feliz”, a unidade escolar tem um papel de extrema importância na formação dos hábitos alimentares das crianças, pois é 

um espaço propício para promover a saúde, ensinar valores e estimular escolhas saudáveis. Junto com as famílias, iremos propor atividades que 

despertem esse interesse pela alimentação nas crianças. O brincar para as crianças é algo tão natural e necessário, ao brincar elas aprimoram 

seus sentidos e seus movimentos; desenvolvem suas linguagens e pensamentos; aprendem e compreendem as atividades, os costumes dos 

adultos e as relações entre as pessoas. Com isso trabalharemos o Projeto: “Brinquedos e Brincadeiras, de lá pra cá”, iremos trabalhar com 

brinquedos e brincadeiras de outras gerações, com a ajuda dos pais, avós e outros familiares, as crianças conheceram brincadeiras e brinquedos 

antigos. Um dos objetivos é ampliar as possibilidades nas brincadeiras, jogos e demais situações de interação, resgatando brincadeiras 

esquecidas ou desconhecidas pelas crianças. É brincando de “faz de contas”, se divertindo, passeando e explorando, as crianças terão a 

oportunidade de vivenciarem diferentes papéis, levantarem hipóteses, criando significado sobre o lugar que ocupam. É importante que as 

manifestações culturais sejam transmitidas através das gerações, com isso iremos trabalhar com o Projeto: “Folclore - Viva a Cultura 

Brasileira”, o Folclore brasileiro é muito rico e possui diversas manifestações: lendas, cantigas, parlendas, adivinhas, brinquedos e brincadeiras, 

provérbios e ditos populares, artesanato, trava-línguas, comidas, literatura, poesias e outros, que precisam ser conhecidos, através de atividades  

lúdicas iremos passar esses conhecimentos para as crianças, com o objetivo de despertar e estimular o prazer pela cultura popular, valorizando 

as manifestações folclóricas, e a diversidade cultural das várias regiões do Brasil. 

 

Os projetos propõe as descobertas e redescobertas de situações que fazem parte do repertório diário das crianças, principalmente em nossa 

situação atual. Nosso principal objetivo é ampliar o universo de experiências, conhecimentos e habilidades dessas crianças, garantindo o direito 

de aprendizagem e desenvolvimento, de conviver, brincar, participar, explorar , expressar e conhecer -se, a partir dos campos de experiências. 

Iniciaremos com uma conversa informal sobre o tema do projeto, deixando as crianças expressarem suas ideias, desejos e sentimentos sobre 

suas vivências, por meio da linguagem oral. 

 

Na adaptação à creche pós pandemia é necessário levarmos 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, hoje não podemos mais. Objetivando a retomada gradativa das atividades presenciais e seguindo as orientações contidas 

no Caderno 6 do protocolo municipal de Campinas e visita técnica do DEVISA , o CEI Bem Querer Senador João de Medeiros Calmon elaborou o 

plano de retomada das atividades inicialmente com o agrupamento III e subsequente com os demais agrupamentos. 

 

A educação especial articula-se com a educação infantil no seu objetivo de garantir oportunidades sócio-educacionais à criança, promovendo 

o seu desenvolvimento e aprendizagem, ampliando dessa forma, suas experiências, conhecimento e participação social. A Unidade garante o 

direito da família a ter acesso à matrícula, à informação, ao apoio e à orientação sobre seu filho, participando do processo de desenvolvimento e 

aprendizagem e da tomada de decisões quanto aos programas e planejamentos educacionais. Segundo  Vygotsky  “crianças  em  diferentes 

momentos de desenvolvimento e interação, produzem e provocam o aprendizado entre si, todos têm suas particularidades e, percebendo as 

nossas diferenças e a dos outros, passamos a ter um olhar mais generoso.” 

 

A avaliação tem por função contribuir para o autodesenvolvimento da criança elevando sua autoestima, gerando autoconfiança e 

autonomia intelectual, instigando desejo de aprendizagem cada vez mais. Sendo assim, o processo de avaliação é uma emancipação e cabe ao 
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professor um acompanhamento permanente em relação ao processo de construção de conhecimento pelas crianças, desafiando-a na busca de 

novas aprendizagens. As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (DCNEI) determinam, desde 2009, que as instituições que 

atuam nessa etapa de ensino criem procedimentos para a avaliação do desenvolvimento das crianças. Esse processo não deve ter como objetivo 

a seleção, a promoção ou a classificação dos pequenos e precisa considerar "a observação crítica e criativa das atividades, das brincadeiras e 

interações das crianças no cotidiano" e empregar múltiplos registros. Desse modo, a avaliação será feita durante todo o ano, através do diálogo 

com as famílias e a observação no interesse das crianças na participação de atividades desenvolvidas em sala ou em casa, registros e fotos 

enviados pelas famílias. 

 

A CEI Senador João de Medeiros Calmon, desde o início do isolamento social, se comprometeu em parceria com PMC a dar continuidade 

no atendimento pedagógico e assistencial para a comunidade, onde a CEI Calmon está inserida. Dessa forma a Unidade educacional vem 

desempenhando papel de extrema importância para as crianças pequenas e suas famílias. Na atual pandemia a equipe gestora se tornou linha 

de frente no intuito de acolher a todos que de forma direta e indiretamente fazem parte da unidade. Em todo momento toda instituição escolar 

trabalhou em conjunto no sentido de garantir o bem estar das crianças e suas famílias, favorecendo cada vez mais o vínculo das famílias com a 

instituição escolar. 
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PROJETO POLITICO PEDAGÓGICO INDIVIDUAL 

PROFESSORA: ELEN CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA ELPIDIO 

AGRUPAMENTO: AG I / AG II / AG III 

 

 
O PNE considera público-alvo da Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva, crianças com deficiência intelectual, física, auditiva, 

visual, múltipla e transtornos do Espectro Autista e altas habilidades. 

DEFICIÊNCIA INTELECTUAL- SÍNDROME DE DOWN 

· AG II D 

· AGIII A 

TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO/ESPECTRO AUTISTA DE ALTO DESEMPENHO. 

· AGIII B 

· AGIII A 

TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO/ESPECTRO AUTISTA CLÁSSICO. 

· AG II G 

DEFICIÊNCIA FÍSICA- OUTROS 

· AGII E 

 

 
Crianças... 

são como borboletas dançando ao vento! 

Algumas voam rápido, 

outras voam pausadamente 
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mas, todas voam do seu melhor jeito, porque cada 

uma é … ESPECIAL !!! 

Inês Clímaco. 

 
 

A educação inclusiva é entendida como uma concepção de ensino contemporânea que tem como objetivo garantir o direito de todos à educação. 

Ela pressupõe a igualdade de oportunidades e a valorização das diferenças humanas, contemplando, assim, as diversidades étnicas, sociais, 
culturais, intelectuais, físicas, sensoriais e de gênero dos seres humanos. Implica a transformação da cultura, das práticas e das políticas vigentes 

na escola e nos sistemas de ensino, de modo a garantir o acesso, a participação e a aprendizagem de todos, sem exceção. A inc lusão obriga a 

repensar a diferença, pois cada criança tem características, interesses, capacidades e necessidades de aprendizagem que lhe são próprias. 
Segundo a perspectiva inclusiva aceitar a diferença implica respeitar as características, os interesses, as motivações e os projetos de vida de 

cada criança, o que só é possível criando estratégias e recursos educativos capazes de promover o seu desenvolvimento global (AINSCOW, 

1999). A ideia central do princípio da inclusão é que todos os alunos são únicos, com as suas experiências, interesses e atitudes e é a escola que 
se tem de adaptar aos seus alunos, para tirar partido da diversidade existente. A diferença surge como uma mais-valia, como uma oportunidade 

de desenvolvimento (AINSCOW, 1999; MORATO, 2003). O conceito de inclusão não tem em conta só a criança, mas também a modificação dos 

seus ambientes de aprendizagem. Dá a máxima relevância a uma educação apropriada, respeitando as capacidades e necessidades de cada um, 
como também tem em conta as características e necessidades dos ambientes onde as crianças interagem. Inclusão é querer que todos as 

crianças aprendam juntos, respeitando as suas diferenças. 

A Lei de Diretrizes e Base da Educação (LDB/96) e o Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil (Brasil 1998) representam um grande, 

conceitual, colocando a educação infantil como primeira etapa da educação básica, a qual, tem a finalidade o desenvolvimento integral de todas 
as crianças do nascimento até os 5 anos e 11 meses, inclusive as com deficiência, promovendo seus aspectos físicos, psicológicos, social, 

intelectual e cultural. 

De acordo com o MEC, podemos definir adaptações curriculares como: estratégias e critérios de atuação docente, admitindo decisões que 
oportunizam adequar a ação educativa escolar às maneiras peculiares de aprendizagem dos alunos, considerando que o processo de ensino- 

aprendizagem pressupõe atender à diversificação de necessidades dos alunos na escola (MEC, 2003) 

Diante da peculiaridade desta pandemia, entendemos também que o momento requer que reorganizemos o ano letivo, de modo a garantir o 
acesso, permanência e pleno aproveitamento das aprendizagens no ensino presencial e ensino remoto, o que significa que devemos ter especial 

atenção as famílias em vulnerabilidade social, econômica e as com necessidades educacionais especiais, assegurando que não haja 

discriminação devido as condições de vida das crianças. 

Paralelamente acontecem ações que tem marcado esse período em que se detecta famílias  que  se  encontram  em  vulnerabilidade 

socioeconômica e assim serão atendidas diretamente pela equipe gestora através de distribuição de cestas básicas e kit de hortifruti. 

Neste contexto, vemos a plena necessidade da reorganização dos planejamentos escolares, assegurando o alcance de direitos e objetivos de 
aprendizagem previsto para este ano de 2021. 

Com essa mudança no início do ano letivo, requer mudanças às quais aderiram na medida de superação desse desafio, onde tem acontecido a 
realização semanal de vídeos voltados para as crianças com intuito de aumentar o vínculo com as crianças e famílias. 

E assim, defendemos que, tão logo acabe esta necessidade de distanciamento social, o retorno das atividades escolares presenc iais deve iniciar 
mediante os cuidados, instrumentos e protocolos sanitários adequados e formulados nesta unidade escolar. Assim acontecendo esse retorno no 
ambiente com acolhimento, afetividade, diálogo, participação e amparada inicialmente em avaliações diagnósticas da aprendizagem, após isto, 

as atividades pedagógicas devem visar uma adequada abordagem a cada necessidade de aprendizagem. 

Buscando estratégias pedagógicas que visem complementar e/ou suplementar o trabalho desenvolvido na sala de aula, diante disso, o trabalho 

será desenvolvido com toda a turma da sala e com a participação da Professora de Referência, visando de forma inclusiva possibilitar a criança o 
desenvolvimento de habilidades que possam contribuir com as aprendizagens para sua vida. 

O ano de 2021 traz consigo o tema gerador, “O mundo em minha volta e sua diversidade cultural Brasileira” o qual abrange nossa realidade de 

Pandemia e pós pandemia, onde podemos trabalhar diversas áreas; visão do mundo, experiência imaginária, cognitiva, v ivência das crianças, 
criatividade, cultura, etnias, escuta ativa, entre outras. 

Os Projetos trabalhados resultaram em reflexões sobre as crianças em questão, assim disponibilizando jogos e materiais pedagógicos que a 
unidade oferece de acordo com a necessidade de cada um. Com isso será trabalhado atividades de psicomotricidade a fim de desenvolver e  

aprimorar a coordenação motora global da criança, com atividades significativas e lúdicas,  estimulando  o  desenvolvimento  cognitivo  das 
crianças, trabalhando a estimulação sensorial cognitiva e psicomotora a fim de desenvolver as habilidades necessárias, através de 

acompanhamento...as atividades de motricidade fina elaboradas ao longo dos   meses terá como finalidade desenvolver e aprimorar  o movimento 

das mãos (movimento dos membros superiores), fortalecendo os músculos e proporcionando e aprimorando o movimento de pinça. Usamos o 
lúdico para desenvolver a motricidade ampla por meio das brincadeiras no parque interno e externo, fazendo bastante uso do esquema corporal, 

correr, pular, dançar, assim desenvolvendo vários movimentos e aprimorando a coordenação motora grossa. 

Os temas a serem trabalhados trata se da estimulação motora, atividades que estimulem o controle  dos  movimentos,  estimulação  da 

comunicação, estimulação da visão, estimulação tátil, e demais atividades no auxílio de adaptações e interação realizadas on line ou presencial 
para uma melhor inserção destas crianças nas atividades em grupo dentro do tema gerador.   Iniciarei as atividades com a confecção de jogos a 

partir da sucata, onde se aprende com objetos que iriam para o lixo, assim ajudando a natureza e estimulando as crianças a aprenderem a 

brincar com objetos que tem em casa de fácil acesso, com o intuito de desenvolver a criatividade, ampliar a imaginação, desenvolver também 
noções de cuidados como: higiene, saúde e alimentação saudável. Estimulando a autonomia e incentivando-as ao aprendizado de forma correta. 

Trabalharemos a oralidade, através de músicas, histórias e roda de conversa. Assim, concluindo as observações, elaborando rel atórios, marcando 

reuniões com os responsáveis quando necessário e de acordo com a solicitação da Coordenação. Podendo avaliar as necessidades de cada um 
para um atendimento mais concreto e significativo. 

A educação especial tem um papel fundamental na garantia da inclusão de todos nesse contexto de isolamento social, em que o p rocesso 
educacional escolar das crianças se dá por meio do oferecimento de outras formas de interação e acesso ao conhecimento, media nte o uso de 

plataformas digitais, visando oportunizar: * o fortalecimento do vínculo entre escola e família. A educação especial, enquanto modalidade de 

ensino e campo de conhecimento, deve se articular a todas as práticas da escola, com aporte de recursos,  serviços  e  conhecimentos 
especializados para promover a inclusão, o acesso e a participação das crianças com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação nas práticas educacionais de sua turma/escola, que serão disponibilizadas, agora, por meio de plataformas digitais. 

Dessa forma, reafirmamos que a unidade escolar busca fortalecimento dos vínculos entre escola x família e a comunidade. Todo trabalho 

realizado junto a equipe escolar, se dá por meio da Professora de Educação Especial em trabalho colaborativo com a Professora de referência, 
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lembrando que esse público-alvo será atendido dentro do horário matriculado e junto com o agrupamento. 

Planejar situações em que a criança aprenda a utilizar seus conhecimentos como instrumento de compreensão da realidade, que permitam a ele 

expressar e comunicar suas ideias, usufruir das produções culturais, bem como analisar, interpretar e transformar o mundo que o rodeia. 

Promover condições para que a criança se aproprie dos conteúdos, transformando-os em conhecimento próprio, com autonomia. 

Promover situações para que a criança tenha confiança em suas capacidades cognitivas, afetiva, ética e social para agir com perseverança na 
busca do conhecimento. 

As crianças, público-alvo da educação especial, devem ser conduzidos ao efetivo cumprimento do direito à educação e da qualidade social do  
ensino, com igualdade de condições e inclusão social. 

A filosofia inclusiva encoraja os docentes a provocarem ambientes de aprendizagem de entreajuda, onde a confiança e o respeito mútuos são 
essenciais para o desenvolvimento de um trabalho em equipe. Aliás, um dos fatores, desde sempre, destacado para o sucesso da inclusão é 

precisamente a colaboração entre os professores, pais e todos os agentes educativos. Por outro lado, a implementação de parcerias e de redes 

com a comunidade, designadamente com os serviços sociais, de saúde e de reabilitação constituem facilitadores imprescindíveis no 

desenvolvimento de apoios para a inclusão de alunos com necessidades educativas especiais e o caminho que se deve enfatizar no futuro. 

A avaliação será realizada através do parecer pedagógico, por meio da flexibilização dos critérios conforme a especificidade de cada criança, 

bem como a definição dos mesmos em conjunto com o Professor de referência da sala. 
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A 
 

Planejamento Específico 

Disciplina: Educação Infantil 

Professor: 911000544 - CARLA FELIX DA SILVA 

PROJETO POLITICO PEDAGÓGICO INDIVIDUAL 

PROFESSORA: CARLA FELIX DA SILVA 

AGRUPAMENTO: AG III - A 

 

O plano foi pensado com estratégias, onde o seu objetivo é auxiliar as crianças, em sua concepção de habilidades, valorizando a escuta e a fala das crianças pequenas, 

oportunizando experiências, que auxiliará as crianças em todo o seu processo de aprendizagem. 

 
Segundo a Base comum curricular para educação infantil, a Educação é o inicio e o fundamento do processo educacional, e para tanto se faz necessário que a aprendizagem e 

desenvolvimento da criança aconteçam em parceria entre as famílias e instituição. 

Ao falarmos sobre educação infantil em meio ao cenário em que estamos vivenciando, notamos que estamos em uma terra de incertezas e 
adversidades provocas pela pandemia em uma escala mundial, o vírus tem levado nós professores, equipe gestora a repensar estratégias para 
tentar amenizar algumas situações no convívio escolar após a retomada das aulas. 

 

Um dos meios para minimizar esta situação é mantermos o vínculo com nossas crianças, sem duvida por intermédio de atividades virtual, de 
conscientização e cuidados necessários para a não contaminação das crianças e equipe educativa dentro do ambiente escolar. 

 

Nota-se que o direito de brincar da criança durante o período da pandemia foi abalado, sendo assim segundo o autor citado abaixo: 

 
 

[...] No brinquedo, a criança sempre se comporta além do comportamento habitual de sua idade, além do seu comportamento diário; no brinquedo é como se ela fosse maior do que 

ela é na realidade. Como no foco de uma lente de aumento, o brinquedo contém todas as tendências do desenvolvimento sob forma condensada, sendo ele mesmo uma grande fonte 

de desenvolvimento. 

 

(VIGOTSKI, 2007, p.134). 

 
 

 

O agrupamento III - A é composto por 33 crianças, sendo 18 meninas, e 15 meninos com idades entre 3 á 5 anos e 11 meses, ambas as crianças 
são moradores do bairro, frequentam a escola no período matutino das 07:00 as 11:00hr e durante este período em que frequentam a escola 
contam com a professora. 

http://www.infoescola.com/educacao/lei-de-diretrizes-e-bases-da-educacao/
http://portal.mec.gov.br/secretaria-de-educacao-especial-sp-598129159
http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/diretrizes.pdf
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-65382013000400002
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Por intermédio do tema gerador; O MUNDO  A  MINHA  VOLTA  E  SUA  DIVERSIDE  CULTURAL  BRASILEIRA  , viso oportunizar o convívio com o 
outro mostrando as diferentes regiões brasileiras e a grande diversidade cultural existente, através do brincar, o explorar de novas texturas tais 
como: galhos folhas, sementes, pedras, terra proporcionando novas experiências para a construção de sua identidade, experimentar diferentes 
sabores, resgatar o verdadeiro, explorar diversos ambientes e viajar no mundo da imaginação por intermédio dos contos infanti s aguçando o seu 
cognitivo. 

A proposta do tema gerador a cima, para que a criança desenvolva suas habilidades motoras, intelectuais e cognitivas, trabalharemos os projetos 
por intermédio dos seguintes temas, levando em conta que estamos vivenciando um cenário bem diferente do que estávamos habituados a 
vivenciar, partir do decreto 20.768 de 16/03/2020 foi disposto a suspensão de todas as atividades escolares presenciais do Sistema Municipal de 
Campinas, devido a pandemia do Covid-19, desta forma demos inicio nas atividades de forma remota foram elaborados  planos  de  ações 
mitigadoras fortalecendo o vinculo família e instituição. 

O projeto Meu cantinho: possibilita trabalhar com as crianças integração das mesmas no ambiente escolar, para assim auxiliar em uma 
despedida menos dolorosa tanto para as crianças como para os responsáveis, desta forma neste período de adaptação serão desenvolvidas 
brincadeiras lúdicas, histórias, roda da conversa e musicalização tornado assim uma socialização consciente entre os colegas da turma, 
transformando o ambiente mais harmônico e agradável para ambos; com base na seguinte frase; 

 
 

“A educação deve liberar a energia e as capacidades da infância, assim como promover o desenvolvimento harmônico das crianças em todas as áreas: a comunicativa, social, afetiva 

e um pensamento crítico e científico”. 

(LorisMalaguzzi) 

 
 

Através do projeto Quem sou eu:  neste projeto será trabalhado com a criança sua respectiva identidade, expressadas por gravuras, quem sou 
(nome e idade) Chamadinha para identificação da inicial do nome, trabalhando assim o letramento e a identificação dos números através da 
idade, auto reconhecimento através da imagem refletida no espelho, será exemplificado para as crianças de maneira lúdica, os cu idados com a 
higiene, proporcionando brincadeiras que demonstre os cuidados essenciais com o corpo, oportunizando assim a importância da h igiene com si 
mesmo para não contaminação da covid-19. 

Sendo assim trabalharemos com atividades que enfatize as partes do corpo, construiremos um esqueleto do corpo humano com materiais 
recicláveis, desenvolveremos com as crianças a construção da árvore consciente (árvore contendo todos os cuidados contra a covid-19). 

 

Para trabalhar essa proposta cada criança receberá um kit pedagógico individual seguindo as normas do caderno 6 da Vigilância Sanitária 
apresentando as crianças, demonstrarei valores como amor, amizade, cuidado e respeito mutuo com o outro por intermédio de his tórias, 
brincadeiras e interação social com o devido distanciamento. 

 

Pude me basear segundo a BNCC e adotar hábitos de autocuidado relacionados á higiene alimentação, conforto e aparência. 
 

Por meio do projeto Que dia  Especial:  acontecerá à comemoração dos aniversariantes do mês, realizada na última sexta feira de cada mês, a 
festa acontecerá no refeitório da instituição com todos os aniversariantes do agrupamento par  não  haver  aglomeração,  a  professora 
confeccionará uma coroa para os aniversariantes, as crianças confeccionam o convite e os aniversariantes do mês ganham um kit pedagógico, no  
momento dos parabéns os aniversariantes serão dirigidos até ao local decorado especialmente para eles, onde as demais crianças cantam 
parabéns para os aniversariantes, o refeitório será todo decorado, e cada aniversariante receberá seu “cupcake” com velinha para marcar esse 
momento único. 

Através do projeto Mini assembleia: tem como objetivo a participação dos alunos na gestão democrática contribuir para o diálogo entre criança 
e adultos, criando a possibilidade da escuta mantendo uma conversa próxima com as crianças sobre as decisões do cotidiano escolar aonde 
todos decidem coletivamente a respeito da instituição e o que pode ser feito com ela e para ela. Cada agrupamento irá registrar através de 
desenho como cada um se sente na instituição, e através de um sorteio vamos ter dois representantes um menino e uma menina, os mesmos 
vão participar de encontros mensais com a equipe gestora nesse encontro será levantada questões para o agrupamento sobre o cotidiano 
escolar, tempo, espaço, o que eles mais gostam na escola, o que eles desejam e a partir dessa escuta sensível vamos em conjunto ver o que é 
possível, o que pode ser melhorado, mudado a partir do que as crianças estão nos trazendo. 

O projeto Movimento musica e ritmos: Com base nos campos de experiências da BNCC – utilizar sons produzidos por matérias no geral, 
objetos e instrumentos musicais durante brincadeiras de faz de conta, encenações, criações musicais, festas.  Desta forma este projeto possibilita 
trabalhar com diversos sons tais como; animais, instrumentos, histórias com diversos sons, pássaros, natureza, animais selvagens,  água, 
experienciar atividades divertidas que agreguem a musica, ampliando as possibilidades do criar e dançar, despertar o gosto pela dança, assim 
construirmos diversos instrumentos musicais como chocalho, bandeiro para isso contaremos com a utilização de materiais não estruturados par 
produção de diversos sons para auxiliar neste projeto. 

Com o Projeto saberes e sabores; o mesmo possibilita trabalhar na elaboração de diversas receitas visando resgatar e conhecer os valores 
das culturas do nosso Brasil, sendo assim apresentar para as crianças a diversidade culinária existente em nosso país, com a participação  das 
famílias montaremos um caderno contendo as receitas típicas de cada família, o mesmo será montado a partir de uma pesquisa feita com as 
famílias, para trabalhar a Diversidade Cultural Brasileira, em roda da conversa mantendo o devido distanciamento será contando as historias  
Menina Bonita do Laço de Fita, Pretinha de Neve  e  os  Sete  Gigantes,  ocorrerão  brincadeiras  diversificadas  nos  espaços  do  ambiente 
escolar, trabalharemos com colagem feita no individual (colar cabelo na cabeça da menina bonita de laço de fita com lã). Construção de um 
cartaz com imagens de pessoas mostrando assim a enorme diversidade cultural existem em nosso país.  

O projeto Ciências e arte: trabalharemos o verde da natureza (diversidade de arvores existente no Brasil focando na Amazônia), faremos 
diversas releituras e pinturas com as diferentes obras existentes em nossa cultura Brasileira (Tarsila do Amaral, Cândido Portinari) entre outros, 
mostraremos os pontos turísticos mais visitados no País. Dentro deste projeto acontecerá a construção das inúmeras moradias existentes pelo 
território Brasileiro, oportunizando as crianças a terem um contato com recursos naturais, como folhas, palha, barro para fazer a reprodução das 
moradias indígenas, galhos e terra para confecção da casa de barro do sertão brasileiro e assim daremos continuidade no projeto. 

O Projeto Olímpiadas consciente: o agrupamento III fará competições entre si e através de alguns jogos presentes nas Olímpiadas, acontecerá 
o tiro ao arco (adaptado para as crianças), onde cada criança terá que acerta o arco no local indicado, faremos um jogo de futebol pra todas as 
crianças, construiremos um dado com a imagem de todos os jogadores de futebol. 

 

Educação inclusiva: O papel da educação especial segundo as diretrizes curriculares afirmam uma concepção que questiona e transforma o  
indivíduo, refletindo continuamente sobre o trabalho pedagógico e valorizam a pesquisa em nome de uma Educação infantil criativa e 
transformadora das experiências individuais e sociais. 

 

A educação inclusiva pode ser entendida como uma concepção de ensino contemporânea que tem como objetivo garantir o direito de todos à 
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educação. Implica a transformação da cultura, das práticas e das políticas vigentes na escola e nos sistemas de ensino, de modo a garantir o 
acesso, a participação e a aprendizagem de todos, sem exceção. 

 

A educação infantil tem um papel muito importante para o desenvolvimento integral das crianças. 
 

Estímulos adequados recebidos nos primeiros anos de vida proporcionarão seu desenvolvimento global. Sabendo-se dessa intencionalidade que é 
a educação infantil, levamos em consideração os conhecimentos específicos assim como os gerais do dia a dia, sendo direcionados 
especificamente a cada etapa da vida, trabalhando com o que se já tem para relacionar com o novo. 

 

A educação especial tem um papel fundamental na garantia da inclusão de todos nesse contexto de isolamento social, em que o processo 
educacional escolar das crianças se dá por meio do oferecimento de outras formas de interação e acesso ao conhecimento, mediante o uso de 
plataformas digitais, visando oportunizar o fortalecimento do vínculo entre escola e família. Através do projeto Somos todos iguais nas 
diferenças mostraremos para as crianças que todos somos iguais porem com algumas singularidades especificas, sendo assim viso proporcionar 
para as crianças atividades que demonstre a importância de respeitar o próximo visto que somos únicos, isso ocorrerá através e reflexões em 
roda da conversa por meio de brincadeiras e historias. 

Para enriquecer ainda mais o trabalho criamos o  projeto Um  pedacinho  de  nós  neste projeto possibilita a integração das famílias, para 
realização do mesmo solicitaremos que cada família envie um pedaço de retalho de tecido, para a confecção da roupa para os dois personagens 
os (super-heróis do nosso mundo) o nome a turminha escolhera em votação. 

 

O projeto A primavera chegou com essa proposta e com o auxilio do poema as borboletas (Vinicius de Moraes), mostraremos para as crianças 
a importância de cuidarmos do meio ambiente, para evitar poluição existente em no mundo e as medidas para evitar tão desagradável 
acontecimento, como aquecimento global, sendo assim enriquecer ainda mais do trabalho pedagógico trabalhando com prevenção ao Meio 
Ambiente, nesta semana o agrupamento trabalhara a importância da preservação do meio ambiente para mantermos o nosso planeta 
equilibrado, visto que um ambiente limpo e preservado é mais saúde para todo ecossistema. Faremos a coleta de lixo pela unidade escolar e 
separação de todo material recolhido. Tudo será trabalhado de forma dinâmica e lúdica. 

Através do projeto Festa dos super-heróis: a presente proposta deste projeto visa trabalhar a semana especial das crianças, com brincadeiras  
tradicionais auxiliando na construção do brincar, proporcionando e incentivando a coragem, união e perseverança, também será trabalhada a 
conscientização do uso do cerol em pipas mostraremos os risos do uso do mesmo, faremos a confecção das pipas mostrando a forma correta da 
brincadeira. 

Para concluirmos ano letivo de 2021 e encerramos o ano com chave de ouro, contamos com aFesta de despedida acontecerá com 
agrupamento III-A, onde serão estabelecidos horários específicos para entrega das lembrancinhas e tirarem uma foto desse momento único 
fechando assim mais um ano letivo. 

 

Os projetos serão desenvolvidos através de interações, onde terão como primazia o desenvolvimento integral da criança, utilizando os diversos 
espaços da unidade escolar, tais como parques, pátio, corredores, quiosque, casinha de bonecas, refeitório, usufruiremos de diferentes tipos de 
materiais naturais para realizar as atividades diversas, como areia, pedras, galhos, materiais artísticos como tintas, papel, pincel, trabalharemos 
na confecção de brinquedos, tudo pensando na evolução integral da criança e no seu desenvolvimento comum todo, partindo do princípio que 
inclusão e afetividade, regras de convívio, sendo assim proporcionando o desenvolvimento integro da criança. Ressalto que todo o projeto será 
desenvolvido de forma presencial ou remota. 

O processo avaliativo ocorrerá continuamente, através da observação da criança, escuta com registros de imagens focada no desenvolvimento 
da criança, será feita a auto avaliação da criança e de todo seu desenvolvimento. Sendo assim avaliação na educação infantil não tem objetivo de 
classificar ou promover. Através da avaliação existe  a  possibilidade  de  rever os caminhos que o projeto estará tomando, ou seja, temos a  
intenção de trabalhar os temas acima, porém pode haver mudanças ou reajustes no decorrer do trabalho realizado. 
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Planejamento Específico 

Disciplina: Educação Especial 

Professor: 911001513 - ELEN CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA ELPIDIO 

PROJETO POLITICO PEDAGÓGICO INDIVIDUAL 

PROFESSORA: ELEN CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA ELPIDIO 

AGRUPAMENTO: AG I / AG II / AG III 

 

 
O PNE considera público-alvo da Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva, crianças com deficiência intelectual, física, auditiva,  
visual, múltipla e transtornos do Espectro Autista e altas habilidades. 

DEFICIÊNCIA INTELECTUAL- SÍNDROME DE DOWN 

· AG II D 

· AGIII A 

TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO/ESPECTRO AUTISTA DE ALTO DESEMPENHO. 

· AGIII B 

· AGIII A 

TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO/ESPECTRO AUTISTA CLÁSSICO. 

· AG II G 

DEFICIÊNCIA FÍSICA- OUTROS 

· AGII E 

 

 
Crianças... 

são como borboletas dançando ao vento! 

Algumas voam rápido, 

outras voam pausadamente 

mas, todas voam do seu melhor jeito, porque cada 

uma é … ESPECIAL !!! 

Inês Clímaco. 

 
 

A educação inclusiva é entendida como uma concepção de ensino contemporânea que tem como objetivo garantir o direito de todos à educação. 
Ela pressupõe a igualdade de oportunidades e a valorização das diferenças humanas, contemplando, assim, as diversidades étnicas, sociais, 

culturais, intelectuais, físicas, sensoriais e de gênero dos seres humanos. Implica a transformação da cultura, das práticas e das políticas vigentes 
na escola e nos sistemas de ensino, de modo a garantir o acesso, a participação e a aprendizagem de todos, sem exceção. A inc lusão obriga a 

repensar a diferença, pois cada criança tem características, interesses, capacidades e necessidades de aprendizagem que lhe são próprias. 

Segundo a perspectiva inclusiva aceitar a diferença implica respeitar as características, os interesses, as motivações e os projetos de vida de 
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cada criança, o que só é possível criando estratégias e recursos educativos capazes de promover o seu desenvolvimento global (AINSCOW, 

1999). A ideia central do princípio da inclusão é que todos os alunos são únicos, com as suas experiências, interesses e atitudes e é a escola que 
se tem de adaptar aos seus alunos, para tirar partido da diversidade existente. A diferença surge como uma mais-valia, como uma oportunidade 

de desenvolvimento (AINSCOW, 1999; MORATO, 2003). O conceito de inclusão não tem em conta só a criança, mas também a modificação dos 

seus ambientes de aprendizagem. Dá a máxima relevância a uma educação apropriada, respeitando as capacidades e necessidades de cada um, 
como também tem em conta as características e necessidades dos ambientes onde as crianças interagem. Inclusão é querer que todos as 

crianças aprendam juntos, respeitando as suas diferenças. 

A Lei de Diretrizes e Base da Educação (LDB/96) e o Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil (Brasil 1998) representam um grande, 
conceitual, colocando a educação infantil como primeira etapa da educação básica, a qual, tem a finalidade o desenvolvimento integral de todas 

as crianças do nascimento até os 5 anos e 11 meses, inclusive as com deficiência, promovendo seus aspectos físicos, psicológicos, social, 
intelectual e cultural. 

De acordo com o MEC, podemos definir adaptações curriculares como: estratégias e critérios de atuação docente, admitindo decisões que 

oportunizam adequar a ação educativa escolar às maneiras peculiares de aprendizagem dos alunos, considerando que o processo de ensino- 

aprendizagem pressupõe atender à diversificação de necessidades dos alunos na escola (MEC, 2003) 

Diante da peculiaridade desta pandemia, entendemos também que o momento requer que reorganizemos o ano letivo, de modo a garantir o 

acesso, permanência e pleno aproveitamento das aprendizagens no ensino presencial e ensino remoto, o que significa que devemos ter especial 

atenção as famílias em vulnerabilidade social, econômica e as com necessidades educacionais especiais, assegurando que não haja 
discriminação devido as condições de vida das crianças. 

Paralelamente acontecem ações que tem marcado esse período em que se detecta famílias  que  se  encontram  em  vulnerabilidade 

socioeconômica e assim serão atendidas diretamente pela equipe gestora através de distribuição de cestas básicas e kit de hortifruti. 

Neste contexto, vemos a plena necessidade da reorganização dos planejamentos escolares, assegurando o alcance de direitos e objetivos de 
aprendizagem previsto para este ano de 2021. 

Com essa mudança no início do ano letivo, requer mudanças às quais aderiram na medida de superação desse desafio, onde tem acontecido a 
realização semanal de vídeos voltados para as crianças com intuito de aumentar o vínculo com as crianças e famílias. 

E assim, defendemos que, tão logo acabe esta necessidade de distanciamento social, o retorno das atividades escolares presenc iais deve iniciar 
mediante os cuidados, instrumentos e protocolos sanitários adequados e formulados nesta unidade escolar. Assim acontecendo esse retorno no 

ambiente com acolhimento, afetividade, diálogo, participação e amparada inicialmente em avaliações diagnósticas da aprendizagem, após isto, 

as atividades pedagógicas devem visar uma adequada abordagem a cada necessidade de aprendizagem. 

Buscando estratégias pedagógicas que visem complementar e/ou suplementar o trabalho desenvolvido na sala de aula, diante disso, o trabalho 

será desenvolvido com toda a turma da sala e com a participação da Professora de Referência, visando de forma inclusiva possibilitar a criança o 

desenvolvimento de habilidades que possam contribuir com as aprendizagens para sua vida. 

O ano de 2021 traz consigo o tema gerador, “O mundo em minha volta e sua diversidade cultural Brasileira” o qual abrange nossa realidade de 

Pandemia e pós pandemia, onde podemos trabalhar diversas áreas; visão do mundo, experiência imaginária, cognitiva, vivência das crianças, 
criatividade, cultura, etnias, escuta ativa, entre outras. 

Os Projetos trabalhados resultaram em reflexões sobre as crianças em questão, assim disponibilizando jogos e materiais pedagógicos que a 

unidade oferece de acordo com a necessidade de cada um. Com isso será trabalhado atividades de psicomotricidade a fim de desenvolver e 
aprimorar a coordenação motora global da criança, com atividades significativas e lúdicas,  estimulando  o  desenvolvimento  cognitivo  das 

crianças, trabalhando a estimulação sensorial cognitiva e psicomotora a fim de desenvolver as habilidades necessárias, através de 

acompanhamento...as atividades de motricidade fina elaboradas ao longo dos   meses terá como finalidade desenvolver e aprimorar  o movimento 
das mãos (movimento dos membros superiores), fortalecendo os músculos e proporcionando e aprimorando o movimento de pinça. Usamos o 

lúdico para desenvolver a motricidade ampla por meio das brincadeiras no parque interno e externo, fazendo bastante uso do esquema corporal, 

correr, pular, dançar, assim desenvolvendo vários movimentos e aprimorando a coordenação motora grossa. 

Os temas a serem trabalhados trata se da estimulação motora, atividades que estimulem o controle  dos  movimentos,  estimulação  da 

comunicação, estimulação da visão, estimulação tátil, e demais atividades no auxílio de adaptações e interação realizadas on line ou presencial 

para uma melhor inserção destas crianças nas atividades em grupo dentro do tema gerador.   Iniciarei as atividades com a confecção de jogos a 

partir da sucata, onde se aprende com objetos que iriam para o lixo, assim ajudando a natureza e estimulando as crianças a aprenderem a 
brincar com objetos que tem em casa de fácil acesso, com o intuito de desenvolver a criatividade, ampliar a imaginação, desenvolver também 

noções de cuidados como: higiene, saúde e alimentação saudável. Estimulando a autonomia e incentivando-as ao aprendizado de forma correta. 

Trabalharemos a oralidade, através de músicas, histórias e roda de conversa. Assim, concluindo as observações, elaborando rel atórios, marcando 
reuniões com os responsáveis quando necessário e de acordo com a solicitação da Coordenação. Podendo avaliar as necessidades de cada um 

para um atendimento mais concreto e significativo. 

A educação especial tem um papel fundamental na garantia da inclusão de todos nesse contexto de isolamento social, em que o p rocesso 
educacional escolar das crianças se dá por meio do oferecimento de outras formas de interação e acesso ao conhecimento, med iante o uso de 

plataformas digitais, visando oportunizar: * o fortalecimento do vínculo entre escola e família. A educação especial, enquanto modalidade de 

ensino e campo de conhecimento, deve se articular a todas as práticas da escola, com aporte de recursos,  serviços  e  conhecimentos 

especializados para promover a inclusão, o acesso e a participação das crianças com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 
habilidades/superdotação nas práticas educacionais de sua turma/escola, que serão disponibilizadas, agora, por meio de plataformas digitais. 

Dessa forma, reafirmamos que a unidade escolar busca fortalecimento dos vínculos entre escola x família e a comunidade. Todo trabalho 
realizado junto a equipe escolar, se dá por meio da Professora de Educação Especial em trabalho colaborativo com a Professora  de referência, 

lembrando que esse público-alvo será atendido dentro do horário matriculado e junto com o agrupamento. 

Planejar situações em que a criança aprenda a utilizar seus conhecimentos como instrumento de compreensão da realidade, que permitam a ele 
expressar e comunicar suas ideias, usufruir das produções culturais, bem como analisar, interpretar e transformar o mundo que o rodeia. 

Promover condições para que a criança se aproprie dos conteúdos, transformando-os em conhecimento próprio, com autonomia. 

Promover situações para que a criança tenha confiança em suas capacidades cognitivas, afetiva, ética e social para agir com perseverança na 
busca do conhecimento. 

As crianças, público-alvo da educação especial, devem ser conduzidos ao efetivo cumprimento do direito à educação e da qualidade social do 
ensino, com igualdade de condições e inclusão social. 

A filosofia inclusiva encoraja os docentes a provocarem ambientes de aprendizagem de entreajuda, onde a confiança e o respeito mútuos são 
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essenciais para o desenvolvimento de um trabalho em equipe. Aliás, um dos fatores, desde sempre, destacado para o sucesso da inclusão é 

precisamente a colaboração entre os professores, pais e todos os agentes educativos. Por outro lado, a implementação de parcerias e de redes 
com a comunidade, designadamente com os serviços sociais, de saúde e de reabilitação constituem facilitadores imprescindíveis  no 

desenvolvimento de apoios para a inclusão de alunos com necessidades educativas especiais e o caminho que se deve enfatizar no futuro. 

A avaliação será realizada através do parecer pedagógico, por meio da flexibilização dos critérios conforme a especificidade de cada criança, 

bem como a definição dos mesmos em conjunto com o Professor de referência da sala. 
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Planejamento Específico 

Disciplina: Educação Infantil 

Professor: 911001367 - ANDRESSA M. CRECCI 

 
 
 

PROJETO POLITICO PEDAGÓGICO INDIVIDUAL 

PROFESSORA: ANDRESSA M. CRECCI 

AGRUPAMENTO: AG III – B 

 

 
No ano de 2021, atuarei com a faixa etária de três a cinco anos com agrupamento III B, naCEI Senador de João Medeiros Calmon.  Neste 

plano de ensino, apresentarei os projetos a serem desenvolvido, ações e as estratégias avaliativas que serão implementadas e minha concepção 

de Educação Infantil. 

 

As Diretrizes Curriculares Nacionais Para Educação Infantil, defende a criança como sujeito histórico e de direitos que, nas interações, relações e 

práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, 

narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura. 

 

Seguindo as Diretrizes, construí a minha concepção na educação infantil priorizando a importância do brincar. Acredito que as brincadeiras são 

essenciais e devem estar presentes intensamente na rotina da criança, trata-se de iniciativas infantis que o professor deve acolher e enriquecer. 

 

Destaco neste plano a importância do brincar na Educação Infantil, destacando minha visão sobre esse segmento de ensino. Em seguida, 

apresentarei as principais características da minha turma. Para, então, apresentar projetos e o modo processual pelo qual a valiação formativa irá 

ser desenvolvida. Destaco que este plano foi todo planejado seguindo o plano de retomada e o documento orientador, devido à s ituação de 

pandemia provocada pela Covid-19 que estamos enfrentando, precisamos garantir o direito de uma vida saudável e paralela neste contexto 

garantir à educação. Será opção das famílias retornarem para o modelo presencial, desta forma continua as propostas online, enviando os vídeos 

educativos para as plataformas digitais, respeitando assim ambas as opiniões das famílias. 

 

Segundo o manual de orientação pedagógica do ministério da educação: O brincar ou a brincadeira é atividade principal da criança. Sua 

importância reside no fato de ser uma ação livre, iniciada e conduzida pela criança com a finalidade de tomar decisões, expressar sentimentos e 

valores, conhecera si mesma, as outras pessoas e o mundo em que vive. Brincar é repetir e recriar ações prazerosas, expressa situações 

imaginarias, criativas, compartilhar brincadeiras com outras pessoas expressar sua individualidade e sua identidade, explorara natureza, os 

objetos, comunicar-se e participar da cultura lúdica para compreender seu universo. Ainda que o brincar possa ser considerado um ato inerente a  

criança, exige um conhecimento, um repertório que ela precisa aprender. 

Concluo que com esta proposta conseguimos através do brincar, elaborar junto às crianças os direitos de aprendizagem e desenvolvimento na 

educação infantil proposto na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), tais como: Conviver, Brincar, Participar, Explorar, Expressar e Conhecer- 

se. 

 

Atualmente, constam matriculados no Agrupamento III B, 31 crianças, com diversas culturas. A CEI Senador de João Medeiros Calmon possui 

diversos espaços que podem ser explorado além da sala de aula, nos espaços aberto procuro desenvolver atividades de movimento, pois acredito 

http://www.infoescola.com/educacao/lei-de-diretrizes-e-bases-da-educacao/
http://portal.mec.gov.br/secretaria-de-educacao-especial-sp-598129159
http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/diretrizes.pdf
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-65382013000400002
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que na Educação Infantil, a criança busca experiências em seu próprio corpo, formando conceitos e organizando o esquema corporal. A 

abordagem da psicomotricidade irá permitir a compreensão da forma como a criança toma consciência do seu corpo e das possibilidades de se 

expressar por meio desse corpo, localizando-se no tempo e no espaço. O movimento humano é construído em função de um objetivo. A partir de 

uma intenção como expressividade íntima, o movimento transforma-se em comportamento significante. É necessário que toda criança passe por 

todas as etapas em seu desenvolvimento. O trabalho da educação psicomotora com as crianças deve prever a formação de base indispensável 

em seu desenvolvimento motor, afetivo e psicológico, dando oportunidade para que por meio de jogos, de atividades lúdicas, se conscientize 

sobre seu corpo. Através de jogos e brincadeiras a criança desenvolve suas aptidões perceptivas como meio de ajustamento do comportamento 

psicomotor, proporciona a aprendizagem das crianças em várias atividades esportivas que ajudam na conservação da saúde física, mental e no 

equilíbrio sócio-afetivo. Bons exemplos de atividades físicas são aquelas de caráter recreativo, que favorecem a consolidação de hábitos, o 

desenvolvimento corporal e mental, a melhoria da aptidão física, a socialização, a criatividade; tudo isso visando à formação da sua 

personalidade. Sugestões de exercícios psicomotores: engatinhar, rolar, balançar dar cambalhotas, equilibrar em um só pé, andar para os lados, 

equilibrar e caminhar sobre uma linha no chão e materiais variados. 

Na sala de aula busco atividades criativas para estimular o letramento. Acredito que no agrupamento III é um dever trabalhar com a 

concepção de letramento com as crianças, estimulando-a a participar ativamente do processo de construção da leitura  e  da  escrita  do  seu 

mundo. Fazer 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. 

 

Este é o trabalho que eu vou apresentar para meus alunos, oportunizando as crianças todo tipo ou vários tipos de linguagens e scritas e orais, 

tais como: livros infantis, receita culinária, bula de remédio, jornais, revistas, cartas, bilhetes, rótulos e tudo que lemos e escrevemos da nossa 

realidade. 

 

Vale ressaltar que este plano será desenvolvido de forma presencial ou remota devido ao enfrentamento contra o Coronavirus. 

 
Iniciarei o ano letivo de 2021, com um propósito de olhar ás novas janelas de conhecimento e assim ampliá-las, contudo a equipe chegou ao 

bom senso de desenvolvermos e ficou acordado que trabalharíamos com um tema gerador coletivo, “O mundo em minha volta e sua 

diversidade cultura Brasileira”. Essa afirmação me levou a desenvolver projetos que ampliarão de forma lúdica os conhecimentos das 

crianças. 

 

Nestes projetos darei ênfase para crianças protagonistas, criadoras, inventoras, transgressoras, que tem no brincar o constitutivo do 

humano. O projeto partirá da escuta efetiva das crianças, valorizando seus conhecimentos prévios assim ampliando a partir desse trabalho suas 

vivencias de mundo. Desses princípios darei continuidade aos projetos, dando ênfase esse olhar diferenciado para criança e valorizando seus 

saberes. 

 
 
 

Com o projeto “Arte, criando e colorindo culturas” possibilitará o desenvolvimento de atitudes essenciais para o indivíduo como senso 

crítico, a sensibilidade e a criatividade. A arte faz parte da vida da criança como instrumento de leitura do mundo e de si mesma. Nossas crianças 

se encontram na fase do pensamento concreto e faz uso de seus sentidos para enriquecer suas experiências. Este projeto abordará as diferentes 

linguagens artísticas e oportunidades de explorar a música, a dança, peças teatral, argila, pinturas e o brincar heurístico. Através desse projeto 

irei abordar o Art. 7, inciso V, das Diretrizes Curriculares da Educação Infantil, que indica que as propostas pedagógicas devem estar 

comprometidas com o rompimento de relações de dominação étnico racial, irei apresentar para as crianças através da arte práticas promotoras 

de igualdade racial, na qual podem promover a igualdade racial. 

 

Já com o projeto “Brincando com a música” segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. “As crianças interagem com 

a música, as brincadeiras e aos jogos: cantam enquanto brincam, acompanham com sons os movimentos de seus carrinhos, dançam e 

dramatizam situações sonoras diversas, conferindo personalidades e significados simbólicos aos objetos sonoros e a sua produção musical”. 

Seguindo as diretrizes apresento este projeto para criar possibilidades de aprendizagem e letramento através da música, à intenção não é o 

ensino da teoria musical, nem a formação de um instrumentista. E sim, sensibilizar as crianças pelo gosto musical. Criar condições para que a 

criança possa refletir e entender a música como fonte de prazer e conhecimento. Estimular a criatividade, o movimento, a percepção, a 

coordenação e o convívio social da criança de forma prazerosa que a música oferece. 

 

Diversão de geração em geração será o projeto que irá resgatar a importância da família junto à escola, através das atividades lúdicas, 

vamos retomar as vivências em família, resgatando as brincadeiras de infância das famílias, trazendo as para o mundo das crianças, promovendo 

a imersão das crianças em práticas sociais e culturais criativas e interativas, garantindo aprendizagens significativas, criando momentos plenos 

de afetividade e descobertas. Quando a criança ingressa na creche a família deixa de ser a única referência de mundo. Sendo assim, é de 

extrema importância a participação da família no desenvolvimento da criança, resgatando suas vivencias, brincadeiras, valores, trazendo a 

família para junto da escola, promovendo um laço crianças, famílias e educadores. 

 

O projeto “Identidade” de acordo com o referencial Curricular Brasileiro para a Educação Infantil, a identidade tem a finalidade de evidenciar,  

marcar as diferenças, sejam elas, emocionais, físicas e comportamentais de cada indivíduo. Neste primeiro contato com as crianças de modo  

presencial ou virtual, resolvemos produzir identificações com os nomes individuais e com uma imagem (adesivos, desenhos pintados), para 

serem colados nas mesas e também confeccionaremos crachás com uso de imagens e nomes, na forma virtual vou apresentar os crachás para 

as crianças irem se familiarizando com seus nomes. Desta forma estaríamos trabalhando o letramento, a identidade e  fixaríamos  os  lugares  de 

cada criança para mantermos o distanciamento. Virtualmente e presencialmente as crianças vão ser incentivadas a reconhecerem,  identificar e 

expressar suas emoções por meio da ludicidade oportunizando o protagonismo infantil na construção da identidade, nas relações de respeito 

consigo, com o ouro e com a natureza. 
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O Projeto “Me adaptando” diante da situação atual, nós como educadoras precisamos acolher e inserir amorosamente a criança em uma nova 

rotina alertando nossas crianças de uma forma lúdica, sobre como prevenir doenças e compreender a importância da higiene pessoal para nossa 

saúde, sendo assim trabalhará por intermédio de atividades lúdicas, usaremos histórias, brincadeiras e músicas para lembrar os cuidados 

necessários que devemos ter com nós mesmos e o colega, seguindo as instruções do documento orientador, caso ocorra a volta do presencial as 

brincadeiras acontecerão sem contato físico, favorecendo um ambiente harmonioso e acolhedor, porém seguro, para que as crianças se sintam- 

se acolhidas e protegidas dentro do ambiente escolar. 

 

O projeto “Mini Assembléia” p”artindo de setembro ocorrerá o Projeto Mini assembléia, ele tem como objetivo a participação das crianças  

pequenas na gestão democrática contribuírem para o diálogo entre criança e adultos, criando a possibilidade da escuta mantendo uma conversa 

próxima com as crianças sobre as decisões do cotidiano da unidade escolar aonde todos decidem coletivamente a respeito da instituição e o que 

pode ser feito com ela e para ela. Cada agrupamento irá registrar através de desenho como cada um se sente na instituição, vamos ter dois 

representantes um menino e uma menina, que será escolhido através de votação os mesmos vão participar de encontros mensais com a equipe 

gestora nesse encontro será levantada questões para o agrupamento sobre o cotidiano escolar, tempo, espaço, o que eles mais gostam na 

escola, o que eles desejam e a partir dessa escuta sensível vamos em conjunto ver o que é possível, o que pode ser melhorado, mudado a partir 

do que as crianças estão nos trazendo, este projeto ocorrerá em ambas às realidades, podendo ser presencial ou através das plataformas de 

interações online. 

 

O projeto “Festa  dos  Aniversariantes” será realizada na última sexta feira de cada mês, a festa acontecerá no refeitório ou em sala da 

instituição, as professoras confeccionarão uma coroa para as crianças utilizarem no dia do seu aniversário e no momento da festa; será 

confeccionado um convite e os aniversariantes do mês ganham um kit pedagógico, no momento dos parabéns  os  aniversariantes  serão 

apresentados para todo agrupamento, onde as demais crianças cantam parabéns para as crianças aniversariantes, cada aniversariante recebe 

seu “cupcake”. 

 
 
 

Com o projeto “Olimpíadas consciente” ao falarmos sobre educação infantil em meio ao cenário em que estamos vivenciando, notamos que 

estamos em uma terra de incertezas e adversidades provocas pela pandemia em uma escala mundial, o vírus tem levado nós professores a 

repensar estratégias para tentar amenizar algumas situações no convívio escolar. Um do subterfúgio para minimizar esta situação é mantermos 

o vinculo com nossas crianças pequenas, sem duvida por intermédio de atividades, de conscientização e cuidados necessários pa ra a não 

contaminação do vírus dentro do ambiente escolar. Sendo assim elaboramos esse projeto onde cada agrupamento III fará competições  entre si e 

através de alguns jogos presentes nas Olimpíadas. As competições serão realizadas com as crianças no  ambiente  escolar  todo  pensado  e 

planejado com antecedência, sendo assim tudo estará com suas devidas marcações pensado para não contaminação do vírus, também  será 

explanado o significado do que acabara de ocorrer durante a atividade. 

 

Com o projeto “Liberte uma poesia” segundo Carlos Drumod de Andrade, as crianças são  poetas  por  natureza,  esse  projeto  é  uma 

oportunidade encantamento para as crianças, diante do que estamos vivenciando a poesia é uma oportunidade de as crianças desvendarem os 

gracejos que as mesmas apresentam, mexendo com o  imaginário  levando  a expressar desejos e sentimentos.Toda sexta uma  criança  será  

sorteada a mesma vai até a gaiola decorada e será proposta para que a mesma liberte uma  poesia,  letra  de  músicas,  travas-língua  e 

adivinhações que será lida pela professora. As professoras vão apresentar poesias de autores de diversas regiões e também o cordel que é uma 

manifestação da cultura brasileira. 

 

A avaliação será desenvolvida de modo processual, com registros, fotos, trabalhos individuais e coletivos e relatórios. Diariamente, irei realizar 

anotações sobre minha prática e o desenvolvimento de cada uma das crianças. Também, irei registrar as narrativas infantis, sobretudo, quando 

elas relatam suas histórias de vida. Com isso, vamos construindo uma memória coletiva das crianças, criando novas possibilidades para estimular 

os alunos 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 as peculiaridades de cada aluno. 

 
 
 

Referências bibliográficas: 

 
·  Brasil. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil / Secretaria de 

Educação Básica. – Brasília : MEC, SEB, 2010. 

 

·  Brasil. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Brinquedos e brincadeiras de creches: manual de orientação pedagógica / 

Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica, - Brasília: MEC/SEB, 2021. 

 

· Base Nacional Comum Curricular. Ministério da Educação. Educação Infantil, 2016 
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PROJETO POLITICO PEDAGÓGICO INDIVIDUAL 

PROFESSORA: ELEN CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA ELPIDIO 

AGRUPAMENTO: AG I / AG II / AG III 

 

O PNE considera público-alvo da Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva, crianças com deficiência intelectual, física, auditiva, 
visual, múltipla e transtornos do Espectro Autista e altas habilidades. 

DEFICIÊNCIA INTELECTUAL- SÍNDROME DE DOWN 

· AG II D 

· AGIII A 

TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO/ESPECTRO AUTISTA DE ALTO DESEMPENHO. 

· AGIII B 

· AGIII A 

TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO/ESPECTRO AUTISTA CLÁSSICO. 

· AG II G 

DEFICIÊNCIA FÍSICA- OUTROS 

· AGII E 

 

 
Crianças... 

são como borboletas dançando ao vento! 

Algumas voam rápido, 

outras voam pausadamente 

mas, todas voam do seu melhor jeito, porque cada 

uma é … ESPECIAL !!! 

Inês Clímaco. 

 
 

A educação inclusiva é entendida como uma concepção de ensino contemporânea que tem como objetivo garantir o direito de todos à educação. 
Ela pressupõe a igualdade de oportunidades e a valorização das diferenças humanas, contemplando, assim, as diversidades étnicas, sociais, 

culturais, intelectuais, físicas, sensoriais e de gênero dos seres humanos. Implica a transformação da cultura, das práticas e das políticas vigentes 
na escola e nos sistemas de ensino, de modo a garantir o acesso, a participação e a aprendizagem de todos, sem exceção. A inc lusão obriga a 

repensar a diferença, pois cada criança tem características, interesses, capacidades e necessidades de aprendizagem que lhe são próprias. 

Segundo a perspectiva inclusiva aceitar a diferença implica respeitar as características, os interesses, as motivações e os projetos de vida de 

cada criança, o que só é possível criando estratégias e recursos educativos capazes de promover o seu desenvolvimento global (AINSCOW, 
1999). A ideia central do princípio da inclusão é que todos os alunos são únicos, com as suas experiências, interesses e atitudes e é a escola que 

se tem de adaptar aos seus alunos, para tirar partido da diversidade existente. A diferença surge como uma mais-valia, como uma oportunidade 

de desenvolvimento (AINSCOW, 1999; MORATO, 2003). O conceito de inclusão não tem em conta só a criança, mas também a modificação dos 
seus ambientes de aprendizagem. Dá a máxima relevância a uma educação apropriada, respeitando as capacidades e necessidades de cada um, 

como também tem em conta as características e necessidades dos ambientes onde as crianças interagem. Inclusão é querer que todos as 

crianças aprendam juntos, respeitando as suas diferenças. 

A Lei de Diretrizes e Base da Educação (LDB/96) e o Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil (Brasil 1998) representam um grande, 
conceitual, colocando a educação infantil como primeira etapa da educação básica, a qual, tem a finalidade o desenvolvimento integral de todas 

as crianças do nascimento até os 5 anos e 11 meses, inclusive as com deficiência, promovendo seus aspectos físicos, psicológicos, social, 

intelectual e cultural. 

De acordo com o MEC, podemos definir adaptações curriculares como: estratégias e critérios de atuação docente, admitindo decisões que 

oportunizam adequar a ação educativa escolar às maneiras peculiares de aprendizagem dos alunos, considerando que o processo de ensino- 

aprendizagem pressupõe atender à diversificação de necessidades dos alunos na escola (MEC, 2003) 

Diante da peculiaridade desta pandemia, entendemos também que o momento requer que reorganizemos o ano letivo, de modo a garantir o 
acesso, permanência e pleno aproveitamento das aprendizagens no ensino presencial e ensino remoto, o que significa que devemos ter especial 

atenção as famílias em vulnerabilidade social, econômica e as com necessidades educacionais especiais, assegurando que não haja 
discriminação devido as condições de vida das crianças. 

Paralelamente acontecem ações que tem marcado esse período em que se detecta famílias  que  se  encontram  em  vulnerabilidade 

socioeconômica e assim serão atendidas diretamente pela equipe gestora através de distribuição de cestas básicas e kit de hortifruti. 

Neste contexto, vemos a plena necessidade da reorganização dos planejamentos escolares, assegurando o alcance de direitos e objetivos de 
aprendizagem previsto para este ano de 2021. 

Com essa mudança no início do ano letivo, requer mudanças às quais aderiram na medida de superação desse desafio, onde tem acontecido a 
realização semanal de vídeos voltados para as crianças com intuito de aumentar o vínculo com as crianças e famílias. 

E assim, defendemos que, tão logo acabe esta necessidade de distanciamento social, o retorno das atividades escolares presenc iais deve iniciar 
mediante os cuidados, instrumentos e protocolos sanitários adequados e formulados nesta unidade escolar. Assim acontecendo esse retorno no 

ambiente com acolhimento, afetividade, diálogo, participação e amparada inicialmente em avaliações diagnósticas da aprendizagem, após isto, 

as atividades pedagógicas devem visar uma adequada abordagem a cada necessidade de aprendizagem. 

Buscando estratégias pedagógicas que visem complementar e/ou suplementar o trabalho desenvolvido na sala de aula, diante disso, o trabalho 
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será desenvolvido com toda a turma da sala e com a participação da Professora de Referência, visando de forma inclusiva possi bilitar a criança o 

desenvolvimento de habilidades que possam contribuir com as aprendizagens para sua vida. 

O ano de 2021 traz consigo o tema gerador, “O mundo em minha volta e sua diversidade cultural Brasileira” o qual abrange nossa realidade de  
Pandemia e pós pandemia, onde podemos trabalhar diversas áreas; visão do mundo, experiência imaginária, cognitiva, vivência das crianças, 

criatividade, cultura, etnias, escuta ativa, entre outras. 

Os Projetos trabalhados resultaram em reflexões sobre as crianças em questão, assim disponibilizando jogos e materiais pedagógicos que a 
unidade oferece de acordo com a necessidade de cada um. Com isso será trabalhado atividades de psicomotricidade a fim de desenvolver e 

aprimorar a coordenação motora global da criança, com atividades significativas e lúdicas,  estimulando  o  desenvolvimento  cognitivo  das 

crianças, trabalhando a estimulação sensorial cognitiva e psicomotora a fim de desenvolver as habilidades necessárias, através de 
acompanhamento...as atividades de motricidade fina elaboradas ao longo dos   meses terá como finalidade desenvolver e aprimorar  o movimento 

das mãos (movimento dos membros superiores), fortalecendo os músculos e proporcionando e aprimorando o movimento de pinça. Usamos o 

lúdico para desenvolver a motricidade ampla por meio das brincadeiras no parque interno e externo, fazendo bastante uso do esquema corporal, 
correr, pular, dançar, assim desenvolvendo vários movimentos e aprimorando a coordenação motora grossa. 

Os temas a serem trabalhados trata se da estimulação motora, atividades que estimulem o controle  dos  movimentos,  estimulação  da 

comunicação, estimulação da visão, estimulação tátil, e demais atividades no auxílio de adaptações e interação realizadas on line ou presencial 
para uma melhor inserção destas crianças nas atividades em grupo dentro do tema gerador.   Iniciarei as atividades com a confecção de jogos a 

partir da sucata, onde se aprende com objetos que iriam para o lixo, assim ajudando a natureza e estimulando as crianças a aprenderem a 

brincar com objetos que tem em casa de fácil acesso, com o intuito de desenvolver a criatividade, ampliar a imaginação, desenvolver também 

noções de cuidados como: higiene, saúde e alimentação saudável. Estimulando a autonomia e incentivando-as ao aprendizado de forma correta. 
Trabalharemos a oralidade, através de músicas, histórias e roda de conversa. Assim, concluindo as observações, elaborando relatórios, marcando 

reuniões com os responsáveis quando necessário e de acordo com a solicitação da Coordenação. Podendo avaliar as necessidades de cada um 

para um atendimento mais concreto e significativo. 

A educação especial tem um papel fundamental na garantia da inclusão de todos nesse contexto de isolamento social, em que o processo 
educacional escolar das crianças se dá por meio do oferecimento de outras formas de interação e acesso ao conhecimento, media nte o uso de 

plataformas digitais, visando oportunizar: * o fortalecimento do vínculo entre escola e família. A educação especial, enquanto modalidade de 

ensino e campo de conhecimento, deve se articular a todas as práticas da escola, com aporte de recursos,  serviços  e  conhecimentos 

especializados para promover a inclusão, o acesso e a participação das crianças com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 
habilidades/superdotação nas práticas educacionais de sua turma/escola, que serão disponibilizadas, agora, por meio de plataformas digitais. 

Dessa forma, reafirmamos que a unidade escolar busca fortalecimento dos vínculos entre escola x família e a comunidade. Todo trabalho 

realizado junto a equipe escolar, se dá por meio da Professora de Educação Especial em trabalho colaborativo com a Professora  de referência, 

lembrando que esse público-alvo será atendido dentro do horário matriculado e junto com o agrupamento. 

Planejar situações em que a criança aprenda a utilizar seus conhecimentos como instrumento de compreensão da realidade, que permitam a ele 

expressar e comunicar suas ideias, usufruir das produções culturais, bem como analisar, interpretar e transformar o mundo que o rodeia. 

Promover condições para que a criança se aproprie dos conteúdos, transformando-os em conhecimento próprio, com autonomia. 

Promover situações para que a criança tenha confiança em suas capacidades cognitivas, afetiva, ética e social para agir com perseverança na 

busca do conhecimento. 

As crianças, público-alvo da educação especial, devem ser conduzidos ao efetivo cumprimento do direito à educação e da qualidade social do  
ensino, com igualdade de condições e inclusão social. 

A filosofia inclusiva encoraja os docentes a provocarem ambientes de aprendizagem de entreajuda, onde a confiança e o respeito mútuos são 
essenciais para o desenvolvimento de um trabalho em equipe. Aliás, um dos fatores, desde sempre, destacado para o sucesso da inclusão é 

precisamente a colaboração entre os professores, pais e todos os agentes educativos. Por outro lado, a implementação de parcerias e de redes 

com a comunidade, designadamente com os serviços sociais, de saúde e de reabilitação constituem facilitadores imprescindíveis no 
desenvolvimento de apoios para a inclusão de alunos com necessidades educativas especiais e o caminho que se deve enfatizar no futuro. 

A avaliação será realizada através do parecer pedagógico, por meio da flexibilização dos critérios conforme a especificidade de cada criança, 

bem como a definição dos mesmos em conjunto com o Professor de referência da sala. 
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PROJETO POLITICO PEDAGÓGICO INDIVIDUAL 

PROFESSORA: KAIYENE ESMIRELLI FERREIRA DA SILVA 

AGRUPAMENTO: AG III – C 

 
 

O Planejamento anual é direcionado as crianças do AGIII-C, e servirá como eixo tanto para o ensino remoto e presencial com base nas 

competências e normas que são asseguradas pelas Diretrizes Curriculares Nacional para Educação Infantil e seguindo as orientações contidas no 

Caderno 6 do Protocolo Sanitário Municipal de Campinas e visita técnica do Departamento de Vigilância Sanitária de Campinas – DEVISA. 

 

O planejamento anual conforme as Diretrizes Curriculares Nacionais infantil foca no direito da criança em brincar e interagir , incentivando a 

participação de todos envolvidos. Através de propostas lúdicas pretendo no decorrer do ano criar oportunidades vir tualmente e presencialmente 

para que as crianças se movimentem, brinquem e se desenvolvam em um ambiente seguro e acolhedor, aonde todos  possam  explorar  e 

desenvolver suas potencialidades. 

 

“As Diretrizes Curriculares norteiam as práticas pedagógicas, levando-se em conta que conhecimentos se dão nas relações 

múltiplas que se estabelecem no cotidiano. Apontam caminhos para todos seguirem, de acordo com sua capacidade criadora, 

considerando a especificidade de cada comunidade educativa. Portanto Diretriz curricular se constrói em princípios que orientem o 

trabalho educativo e currículo é o que se configura no cotidiano”. (DIRETRIZES 2003, p 14) 

 

O objetivo do meu trabalho é buscar atrelar experiências e saberes das crianças pequenas ajudando-as a construir seus conhecimentos 

apresentando e propondo interações dinâmicas onde elas possam sentir e conquistar a aprendizagem com o mundo em sua volta, formando-se 

pensadora, criativa, autônoma e curiosa. 

 

A turma do AGIII-C é composta por trinta e três crianças. Para o possivel retorno presencial seguiremos com o atendimento com apermanência 

de três horas, sendo opcional para a família, com a capacidade de 50% da turma,em escala de revezamento por semana, sendo 16 crianças no 

atendimento presencial e virtualmente através das redes sociais. 

 

O desenvolvimento das atividades com o agrupamento do AGIII-C será baseado na pedagogia de projetos, onde as crianças aprendem em 

situações nas quais possam desempenhar um papel ativo, que as convidem a vivenciar desafios e a sentirem- se provocadas a resolvê-los, nas 

quais possam construir significados, o objeto de estudo irá partir da curiosidade, a vontade de investigar, de conhecer mais profundamente, de 

olhar, de sentir, de experimentar o entorno. 

 

“Os projetos possibilitam a interação entre as turmas da Unidade educacional e a comunidade uma vez que as vivências envolvem  o 

cotidiano da educação Infantil e transbordam os espaços das instituições educativas. Trabalho educativo com projetos diferencia-se das 

práticas com “temas geradores” ou “centro de interesses”, e compatibiliza-se com outras propostas cotidianas, tais como atividades de 

artes plásticas, histórias variadas, músicas, passeios, cuidados, brincadeiras, etc., que façam parte do dia a dia, sem, no entanto 

estarem ligadas diretamente ao projeto.” (DIRETRIZES, 2013, p. 19 

 

Este ano o tema norteador será “O mundo em minha volta diversidade cultural Brasileira” que vem de encontro com o que estamos 

vivenciando, de repente todos começaram a se sentir mais próximo enquanto fomos e somos obrigado a nos distanciar e descobrimos que 

somos mais iguais diante do perigo, despertando em todos sentimentos de compaixão que tínhamos esquecido. 

 

Além das brincadeiras que vão estar presente no nosso cotidiano, utilizarei a música como ferramenta pois é um instrumento de  socialização e 

sensibilização, sendo algo prazeroso para as crianças e família neste momento em que as emoções transbordam. 

 

Quando a criança escuta uma música, ela aprende uma canção, brinca, conhece hábitos de tempo passado, tradições e vocabulário de diferentes 

regiões que abrigam elementos da nossa cultura e entrelaçam o convívio entre adultos e crianças, em um clima lúdico favorecendo o 

desenvolvimento do seu gosto estético e aumentando e melhorando sua visão de mundo. 

 

Portanto diante do tema norteador estarei desenvolveno o projeto “Viagem Cultural pelo Brasil” pensando no olhar sensÍvel que a criança 

pequena qque possui pelo país que é repleto de magia ,cores e descortas e através desse projeto pretendo apresentar diversos ritimos ,canções 

,brincadeiras e conhecimentos de hábitos de tempo passado, tradições e vocabulário de diferentes regiões que abrigam elementos da nossa 

cultura e entrelaçam o convívio entre adultos e crianças, em um clima lúdico favorecendo o desenvolvimento do seu gosto estético e 

aumentando e melhorando sua visão de mundo. Inicilmente é feita uma provocação aonde vou apresentar de formal virtual e presencial variadas 

imagens de diversas regiões, propor brincadeiras regionais e apresentar músicas e ritmos de diversas culturas musicais, nesse momento vou 

observar a fala e reações das crianças presencialmente e virtualmente. Depois é iniciada a fase da discussão ,onde através da conversa tanto 

presencial e virtual com o grupo, estarei apresentando imagens,costumes ,brincadeiras ,música e ritmo e histórias mais específicos referente a 

região que mais chamou a atenção do grupo ,será um momento de escutar o que cada criança tem para contribuir para o tema , seu 

conhecimento prévio envolvendo seus familiares. Na fase final, realizaremos experiências conclusivas, aonde as crianças irão produzir um 

produto final do projeto. Será apresentado as produções feita pelas crianças através de exposição que poderá ser feita presencialmente ou 

virtualmente para que a comunidade e família apreciem as artes produzidas pelas crianças. Diante de que estamos passando passamos a 

valorizar a arte, música, contemplação da natureza e sentimentos como gratidão e empatia. Portanto os projetos individuais desenvolvidos ao 

longo do ano visa estreitar vínculos, com ações que construam um ambiente acolhedor, de diálogo e relações, de escuta da criança e família, que 

acolham as diversidades e manifestações culturais, sendo algo prazeroso para todos os envolvidos. 

 

Pensando atentamente nas necessidades e buscando a ampliação no repertório cultural, irei desenvolver o seguinte projeto ao longo do ano 
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“Normal é ser diferente” pretendo através desse projeto criar atividades lúdicas oportunizando o protagonismo infantil na construção da 

identidade, nas relações de respeito consigo, com o outro, possibilitando que as crianças desenvolvam a noção de pertencimento a partir de 

atividades educativas sensibilizando a criança que independente de nossas diferenças devemos nos respeitar, as crianças vão ser incentivadas 

através da ludicidade a se reconhecerem, identificar e expressar suas emoções,gostos e preferencias. Projeto Sacolinha da gratidão a ideia é 

trabalhar a gratidão de uma forma lúdica, tornando o ato de agradecer parte da rotina das crianças e seus familiares, primeiramente através de 

conversa e visualização de imagens, vou deixar visível todas as razões pelas quais podemos ser gratos e mostrar  que,  independente  das 

dificuldades e problemas sempre existem motivos para reacender a alegria dentro de cada um. O objetivo é ensinar as crianças a  terem foco no 

positivo, contemplar a natureza, serem gratas pela simplicidade presente em pequenos gestos do nosso dia. Cada criança vai receber uma 

saquinho decorado, bloquinhos de papeis e com o auxílio de um familiar devem desenhar no papel coisas que   fizeram ela sorrir e por isso valer 

a pena agradecer. Depois é só depositar o papel no saquinho, esses papeis com os desenhos  serão  compartilhados  com  os  amigos  do 

agrupamento e se tornarão lembretes para que, nos momentos difíceis, todos  lembrem  que  existem  coisas  boas.  “Projeto  Pessoas 

Inspiradoras” hoje em dia a representação das mulheres em boa parte dos meios de comunicações é uma das poucas referências que as 

crianças periféricas possuem para construir sua identidade.Trabalhar histórias de mulheres que fizeram e  fazem  história  com  as  crianças 

pequenas e seus familiares é de extrema importância para reafirmar e promover vitórias e igualdade. Portanto vou apresentar de  forma lúdica 

histórias de pessoas e suas culturas inspiradoras que revolucionaram de alguma forma a história da humanidade. O objetivo desse projeto é 

trazer um olhar sensível e com mais empatia para estas pessoas. Na última etapa do projeto vou deixar aberto para a família e crianças 

escolherem alguém que inspire do círculo deles, promovendo atividades como desenhos, conversas e escritas que possam ser compartilhadas 

com o grupo, para que todos tenham o prazer de conhecer as mulheres que os inspiram no seu cotidiano. Projeto Arte – Pintores brasileiros: 

pesquisar e trabalhar os pintores brasileiros através da arte com diversos materiais. Re-ler e criar obras primas de pintores brasileiros. 

 

A instituição possui quatro salas de aula do Agrupamento III, sendo duas no período da manhã e duas à tarde, os  projetos  pedagógicos 

desenvolvidos em comum entre o agrupamento foi elaborado coletivamente por todas professoras do agrupamento III e serão esses: Identidade 

de acordo com o referencial Curricular Brasileiro para a Educação Infantil, a identidade tem a finalidade de evidenciar, marcar as diferenças, 

sejam elas, emocionais, físicas e comportamentais de cada indivíduo. Virtualmente e presencialmente as crianças vão ser incentivadas a 

reconhecerem, identificar e expressar suas emoções por meio da ludicidade oportunizando o protagonismo infantil na construção da identidade, 

nas relações de respeito consigo, com o ouro e com a natureza. No Projeto me adaptando diante da situação atual, nós como educadoras 

precisamos acolher e inserir amorosamente a criança em uma nova rotina alertando nossas crianças de uma forma lúdica, sobre como prevenir  

doenças e compreender a importância da higiene pessoal para nossa saúde, sendo assim trabalharemos por intermédio de atividades lúdicas, 

usaremos histórias, brincadeiras e músicas para lembrar dos cuidados necessários que devemos ter com nós mesmos e o colega as  brincadeiras 

acontecerão sem contato físico, favorecendo um ambiente harmonioso e acolhedor porém seguro, para que as crianças se sintam-se acolhidas e 

protegidas dentro do ambiente escolar. No Projeto Mini Assembleia ocorrerá no transcorrer do ano todo o Projeto Mini assembleia, ele tem 

como objetivo a participação das crianças pequenas na gestão democrática contribuírem para o diálogo entre criança e adultos,  criando a 

possibilidade da escuta mantendo uma conversa próxima com as crianças sobre as decisões do cotidiano da unidade escolar aonde todos 

decidem coletivamente a respeito da instituição e o que pode ser feito com ela e para ela. Cada agrupamento irá registrar através de desenho 

como cada um se sente na instituição, vamos ter dois representantes um menino e uma menina, que será escolhido através de votação os 

mesmos vão participar de encontros mensais com a equipe gestora nesse encontro será levantada  questões  para  o  agrupamento  sobre  o 

cotidiano escolar, tempo, espaço, o que eles mais gostam na escola, o que eles desejam e a partir dessa escuta sensível vamos em conjunto ver 

o que é possível, o que pode ser melhorado, mudado a partir do que as crianças estão nos trazendo. No Projeto Festa dos Aniversariantes 

será realizada na última sexta feira de cada mês, a festa acontecerá no refeitório ou em sala da instituição, as professoras confeccionarão uma 

coroa para as crianças utilizarem no dia do seu aniversário e no momento da festa; será confeccionado um convite  e os aniversariantes do mês 

ganham um kit pedagógico, no momento dos parabéns os aniversariantes serão apresentados para todo agrupamento, onde as demais  crianças 

cantam parabéns para as crianças aniversariantes, cada aniversariante recebe seu “cupcake”. No Projeto Olimpíadas consciente ao falarmos 

sobre educação infantil em meio ao cenário em que estamos vivenciando, notamos que estamos em uma terra de incertezas e adversidades 

provocas pela pandemia em uma escala mundial, o vírus tem levado nós professores a repensar estratégias para tentar amenizar algumas 

situações no convívio escolar. Um do subterfúgio para minimizar esta situação é mantermos o vínculo com nossas crianças pequenas, sem 

dúvida por intermédio de atividades, de conscientização e cuidados necessários para a não contaminação do vírus dentro do amb iente escolar. 

Sendo assim elaboramos esse projeto onde cada agrupamento III fará competições entre si e através de alguns jogos presentes nas Olimpíadas. 

As competições serão realizadas com as crianças no ambiente escolar todo pensado e planejado com antecedência, sendo assim tudo estará com 

suas devidas marcações pensado para não contaminação do vírus, também será explanado o significado do que acabara de ocorrer durante a 

atividade. No Projeto liberte uma poesia  segundo Carlos Drumod de Andrade, as crianças são poetas por natureza, esse projeto é uma 

oportunidade encantamento para as crianças, diante do que estamos vivenciando a poesia é uma oportunidade de as crianças desvendarem os 

gracejos que as mesmas apresentam, mexendo com o imaginário levando a expressar desejos e sentimentos. Toda  sexta  uma  criança  será 

sorteada a mesma vai até a gaiola decorada e será proposta para que a mesma liberte uma  poesia,  letra  de  músicas,  travas-língua  e 

adivinhações que será lida pela professora. As professoras vão apresentar poesias de autores de diversas regiões e também o cordel que é uma 

manifestação da cultura brasileira. 

 

A avaliação será realizada através da observação diária das crianças em seu brincar,levando se em consideração os seguintes aspectos:relação 

com as educadoras ,envolvimento e participação durante as atividades propostas, seu comportamento com o grupo , outras pessoas e em 

situações diversas valorizando o protagonismo da criança pequeno. 

 

Teremos como instrumento para ajudar nessa prática relatório individual e coletivo, diário de classe, fotos e caderno de comunicação entre 

instituição e família. 
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Planejamento Específico 

Disciplina: Educação Especial 

Professor: 911001513 - ELEN CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA ELPIDIO 

PROJETO POLITICO PEDAGÓGICO INDIVIDUAL 

PROFESSORA: ELEN CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA ELPIDIO 

AGRUPAMENTO: AG I / AG II / AG III 

 

 
O PNE considera público-alvo da Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva, crianças com deficiência intelectual, física, auditiva,  

visual, múltipla e transtornos do Espectro Autista e altas habilidades. 

DEFICIÊNCIA INTELECTUAL- SÍNDROME DE DOWN 

· AG II D 

· AGIII A 

TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO/ESPECTRO AUTISTA DE ALTO DESEMPENHO. 

· AGIII B 

· AGIII A 

TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO/ESPECTRO AUTISTA CLÁSSICO. 

· AG II G 

DEFICIÊNCIA FÍSICA- OUTROS 

· AGII E 

 

 
Crianças... 

são como borboletas dançando ao vento! 

Algumas voam rápido, 

outras voam pausadamente 

mas, todas voam do seu melhor jeito, porque cada 

uma é … ESPECIAL !!! 

Inês Clímaco. 

 
 

A educação inclusiva é entendida como uma concepção de ensino contemporânea que tem como objetivo garantir o direito de todos à educação. 
Ela pressupõe a igualdade de oportunidades e a valorização das diferenças humanas, contemplando, assim, as diversidades étnicas, sociais, 

culturais, intelectuais, físicas, sensoriais e de gênero dos seres humanos. Implica a transformação da cultura, das práticas e das políticas vigentes 
na escola e nos sistemas de ensino, de modo a garantir o acesso, a participação e a aprendizagem de todos, sem exceção. A inc lusão obriga a 

repensar a diferença, pois cada criança tem características, interesses, capacidades e necessidades de aprendizagem que lhe são próprias. 

Segundo a perspectiva inclusiva aceitar a diferença implica respeitar as características, os interesses, as motivações e os projetos de vida de 
cada criança, o que só é possível criando estratégias e recursos educativos capazes de promover o seu desenvolvimento global (AINSCOW, 

1999). A ideia central do princípio da inclusão é que todos os alunos são únicos, com as suas experiências, interesses e atitudes e é a escola que 

se tem de adaptar aos seus alunos, para tirar partido da diversidade existente. A diferença surge como uma mais-valia, como uma oportunidade 
de desenvolvimento (AINSCOW, 1999; MORATO, 2003). O conceito de inclusão não tem em conta só a criança, mas também a modificação dos 

seus ambientes de aprendizagem. Dá a máxima relevância a uma educação apropriada, respeitando as capacidades e necessidades de cada um, 

como também tem em conta as características e necessidades dos ambientes onde as crianças interagem. Inclusão é querer que todos as 
crianças aprendam juntos, respeitando as suas diferenças. 

A Lei de Diretrizes e Base da Educação (LDB/96) e o Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil (Brasil 1998) representam um grande, 
conceitual, colocando a educação infantil como primeira etapa da educação básica, a qual, tem a finalidade o desenvolvimento integral de todas 

as crianças do nascimento até os 5 anos e 11 meses, inclusive as com deficiência, promovendo seus aspectos físicos, psicológicos, social, 
intelectual e cultural. 
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De acordo com o MEC, podemos definir adaptações curriculares como: estratégias e critérios de atuação docente, admitindo decisões que 

oportunizam adequar a ação educativa escolar às maneiras peculiares de aprendizagem dos alunos, considerando que o processo de ensino- 
aprendizagem pressupõe atender à diversificação de necessidades dos alunos na escola (MEC, 2003) 

Diante da peculiaridade desta pandemia, entendemos também que o momento requer que reorganizemos o ano letivo, de modo a garantir o 
acesso, permanência e pleno aproveitamento das aprendizagens no ensino presencial e ensino remoto, o que significa que devemos ter especial 

atenção as famílias em vulnerabilidade social, econômica e as com necessidades educacionais especiais, assegurando que não haja 

discriminação devido as condições de vida das crianças. 

Paralelamente acontecem ações que tem marcado esse período em que se detecta famílias  que  se  encontram  em  vulnerabilidade 

socioeconômica e assim serão atendidas diretamente pela equipe gestora através de distribuição de cestas básicas e kit de hortifruti. 

Neste contexto, vemos a plena necessidade da reorganização dos planejamentos escolares, assegurando o alcance de direitos e objetivos de 
aprendizagem previsto para este ano de 2021. 

Com essa mudança no início do ano letivo, requer mudanças às quais aderiram na medida de superação desse desafio, onde tem acontecido a 
realização semanal de vídeos voltados para as crianças com intuito de aumentar o vínculo com as crianças e famílias. 

E assim, defendemos que, tão logo acabe esta necessidade de distanciamento social, o retorno das atividades escolares presenc iais deve iniciar 
mediante os cuidados, instrumentos e protocolos sanitários adequados e formulados nesta unidade escolar. Assim acontecendo esse retorno no 
ambiente com acolhimento, afetividade, diálogo, participação e amparada inicialmente em avaliações diagnósticas da aprendizagem, após isto, 

as atividades pedagógicas devem visar uma adequada abordagem a cada necessidade de aprendizagem. 

Buscando estratégias pedagógicas que visem complementar e/ou suplementar o trabalho desenvolvido na sala de aula, diante disso, o trabalho 

será desenvolvido com toda a turma da sala e com a participação da Professora de Referência, visando de forma inclusiva possibilitar a criança o 
desenvolvimento de habilidades que possam contribuir com as aprendizagens para sua vida. 

O ano de 2021 traz consigo o tema gerador, “O mundo em minha volta e sua diversidade cultural Brasileira” o qual abrange nossa realidade de 
Pandemia e pós pandemia, onde podemos trabalhar diversas áreas; visão do mundo, experiência imaginária, cognitiva, vivência das crianças, 

criatividade, cultura, etnias, escuta ativa, entre outras. 

Os Projetos trabalhados resultaram em reflexões sobre as crianças em questão, assim disponibilizando jogos e materiais pedagógicos que a 
unidade oferece de acordo com a necessidade de cada um. Com isso será trabalhado atividades de psicomotricidade a fim de desenvolver e 

aprimorar a coordenação motora global da criança, com atividades significativas e lúdicas,  estimulando  o  desenvolvimento  cognitivo  das 

crianças, trabalhando a estimulação sensorial cognitiva e psicomotora a fim de desenvolver as habilidades necessárias, através de 
acompanhamento...as atividades de motricidade fina elaboradas ao longo dos   meses terá como finalidade desenvolver e aprimorar  o movimento 

das mãos (movimento dos membros superiores), fortalecendo os músculos e proporcionando e aprimorando o movimento de pinça. Usamos o 

lúdico para desenvolver a motricidade ampla por meio das brincadeiras no parque interno e externo, fazendo bastante uso do esquema corporal, 
correr, pular, dançar, assim desenvolvendo vários movimentos e aprimorando a coordenação motora grossa. 

Os temas a serem trabalhados trata se da estimulação motora, atividades que estimulem o controle  dos  movimentos,  estimulação  da 

comunicação, estimulação da visão, estimulação tátil, e demais atividades no auxílio de adaptações e interação realizadas on line ou presencial 
para uma melhor inserção destas crianças nas atividades em grupo dentro do tema gerador.   Iniciarei as atividades com a confecção de jogos a 

partir da sucata, onde se aprende com objetos que iriam para o lixo, assim ajudando a natureza e estimulando as crianças a aprenderem a 

brincar com objetos que tem em casa de fácil acesso, com o intuito de desenvolver a criatividade, ampliar a imaginação, desenvolver também 
noções de cuidados como: higiene, saúde e alimentação saudável. Estimulando a autonomia e incentivando-as ao aprendizado de forma correta. 

Trabalharemos a oralidade, através de músicas, histórias e roda de conversa. Assim, concluindo as observações, elaborando rel atórios, marcando 

reuniões com os responsáveis quando necessário e de acordo com a solicitação da Coordenação. Podendo avaliar as necessidades de cada um 

para um atendimento mais concreto e significativo. 

A educação especial tem um papel fundamental na garantia da inclusão de todos nesse contexto de isolamento social, em que o p rocesso 

educacional escolar das crianças se dá por meio do oferecimento de outras formas de interação e acesso ao conhecimento, med iante o uso de 

plataformas digitais, visando oportunizar: * o fortalecimento do vínculo entre escola e família. A educação especial, enquanto modalidade de 
ensino e campo de conhecimento, deve se articular a todas as práticas da escola, com aporte de recursos,  serviços  e  conhecimentos 

especializados para promover a inclusão, o acesso e a participação das crianças com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação nas práticas educacionais de sua turma/escola, que serão disponibilizadas, agora, por meio de plataformas digitais. 

Dessa forma, reafirmamos que a unidade escolar busca fortalecimento dos vínculos entre escola x família e a comunidade. Todo trabalho 

realizado junto a equipe escolar, se dá por meio da Professora de Educação Especial em trabalho colaborativo com a Professora  de referência, 
lembrando que esse público-alvo será atendido dentro do horário matriculado e junto com o agrupamento. 

Planejar situações em que a criança aprenda a utilizar seus conhecimentos como instrumento de compreensão da realidade, que permitam a ele 

expressar e comunicar suas ideias, usufruir das produções culturais, bem como analisar, interpretar e transformar o mundo que o rodeia. 

Promover condições para que a criança se aproprie dos conteúdos, transformando-os em conhecimento próprio, com autonomia. 

Promover situações para que a criança tenha confiança em suas capacidades cognitivas, afetiva, ética e social para agir com perseverança na 

busca do conhecimento. 

As crianças, público-alvo da educação especial, devem ser conduzidos ao efetivo cumprimento do direito à educação e da qualidade social do 
ensino, com igualdade de condições e inclusão social. 

A filosofia inclusiva encoraja os docentes a provocarem ambientes de aprendizagem de entreajuda, onde a confiança e o respeito mútuos são 
essenciais para o desenvolvimento de um trabalho em equipe. Aliás, um dos fatores, desde sempre, destacado para o sucesso da inclusão é 

precisamente a colaboração entre os professores, pais e todos os agentes educativos. Por outro lado, a implementação de parcerias e de redes 
com a comunidade, designadamente com os serviços sociais, de saúde e de reabilitação constituem facilitadores imprescindíveis no 

desenvolvimento de apoios para a inclusão de alunos com necessidades educativas especiais e o caminho que se deve enfatizar no futuro. 

A avaliação será realizada através do parecer pedagógico, por meio da flexibilização dos critérios conforme a especificidade de cada criança, 

bem como a definição dos mesmos em conjunto com o Professor de referência da sala. 
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PROJETO POLITICO PEDAGÓGICO INDIVIDUAL 

PROFESSORA: VIVIANE DELAVIA DE CARVALHO MEIRA 

AGRUPAMENTO: AG III – D 

O documento a seguir é baseado na BNCC (Base Nacional Comum Curricular), nas Diretrizes Curriculares da Educação Básica para a Educação 
Infantil: um processo contínuo de reflexão e ação, na nova LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - Lei n 9.394/96) 

 

A diversidade é uma dimensão importante no trabalho da Educação Infantil, já indicado no Referencial Curricular Nacional para  Educação Infantil, 
este trabalho com diversidade deve fazer parte do cotidiano das crianças pequenas. É nessa etapa que a criança constrói as habilidades básicas 

do ser humano, como andar, falar e simbolizar, mas também é uma etapa de construção de vínculos, identidade e autoestima. E esse ano de 
2021 essa questão se torna muito presente, pois nosso tema norteador será “O mundo em minha volta e sua diversidade cultural 

Brasileira¨. 
 

O CEI Senador João De Medeiros Calmon possui quatro turmas de Agrupamento III (AG III). Desses, dois estão no período matutino e dois no 
período vespertino. O Agrupamento III D, no qual sou a professora, é composto por trinta e duas crianças, 15 meninas e 17 meninos com idades 

entre 03 anos á 05 anos e 11 meses. Nesse primeiro momento sua capacidadede atendimento será 50% no possível retorno presencial na 
Instituição e depois ocorrerá o rodízio. Na semana em que a criança não for à unidade escolar, ela receberá através de vídeo atividades 

mitigadoras com a proposta do nosso plano pedagógico para a semana. 
 

A estrutura física da escola pretende atender as necessidades do AG III no que diz respeito à interação dentro da sala de referência onde são 

explorados vários materiais e brinquedos. Lembrando que toda a Instituição sofreu mudanças e adaptações devido ao momento vivido pela 

Pandemia. No pátio e parques acontecem as explorações das habilidades motoras e a socialização entre as crianças, porém respe itando o 

distanciamento imposto no momento e as práticas pedagógicas a serem desenvolvidas. 
 

Para a realização do trabalho a ser realizado com o tema norteador é de extrema importância manter momentos de integração com as famílias 
por meio de conversas informais para o conhecimento da rotina familiar das crianças e para estreitar os laços e vinculos com a escola. Essa 

interação também ocorre através de pesquisas que as crianças levam para a casa sobre o tema dos projetos desenvolvidos e por meio de 

reuniões com os responsáveis e apresentações das crianças tais como, dança, mostra dos trabalhos e diálogos construtivos. 
 

O trabalho com projetos permite dar voz às crianças e as suas percepções sobre o espaço em que vivem o que demanda, primordia lmente, uma 
escuta atenta e sensível do professor, partilhando situações de aprendizagem. Eles favorecem a experimentação e a investigação, já que as 
crianças são protagonistas de todo o processo de ensino-aprendizagem. Além disso, existe a valorização dos conhecimentos prévios das crianças 

e depois de um longo período longe da Instituição, muitos momentos vividos em sua rotina em casa, suas perdas e sofrimentos vividos nesse 

momento de quarentena, deverão ser ouvidos e apoiados emocionalmente no que for possível. 
 

Com base no Protocolo e seguindo as orientações do caderno 6 da Vigilância Sanitária Municipal de Campinas, iniciamos o ano letivo de 2021, 

com um propósito de olharmos ás novas janelas de conhecimento e assim discutimos e ampliarmos nossos conhecimentos. 
 

O tema gerador neste ano letivo de 2021 será “O mundo em minha volta e sua diversidade  cultural  Brasileira¨  onde nos leva a 

desenvolver projetos que ampliem de forma lúdica os conhecimentos das crianças. 
 

Diante da situação atual, nós como educadoras precisamos acolher e inserir amorosamente a criança em uma nova rotina alertando nossas 
crianças de uma forma lúdica ,sobre como prevenir doenças e compreender a importância da higiene pessoal para nossa saúde ,sendo assim no 

projeto “Me adaptando” trabalharei por intermédio de atividades lúdicas ,usaremos histórias ,brincadeiras e músicas para lembrar dos 

cuidados necessários que devemos ter com nós mesmos e com o colega ;as brincadeiras acontecerão sem contato físico, favorecendo um 
ambiente harmonioso e acolhedor porém seguro, para que as crianças se sintam-se acolhidas e protegidas dentro do ambiente escolar. E de 

forma remota, iremos adaptar esse momento de acolhimento ,enviando minha apresentação por escrito e também uma foto. Devido á situação 

atípica vivida pela pandemia realizarei as orientações através de vídeos, da importância do uso correto da Máscara e higiene das mãos. 
 

De acordo com o referencial Curricular Brasileiro para a Educação Infantil, a identidade tem a finalidade de evidenciar, marcar as diferenças, 
sejam elas, emocionais, físicas e comportamentais de cada indivíduo. Por tanto o projeto proposto “Quem  eu  sou?” irá neste primeiro contato 
com as crianças produzir identificações com os nomes individuais e com uma imagem, para  serem  colados  nas  mesas  e  também 

confeccionaremos crachás com uso de imagens e nomes .Desta forma estaríamos trabalhando o letramento , a identidade e fixaríamos os 

lugares de cada criança para mantermos o distanciamento 
 

Virtualmente e presencialmente as crianças vão ser incentivadas a reconhecerem, identificar e expressar suas emoções por meio da ludicidade 

http://portal.mec.gov.br/secretaria-de-educacao-especial-sp-598129159
http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/diretrizes.pdf
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-65382013000400002
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oportunizando o protagonismo infantil na construção da identidade, nas relações de respeito consigo, com o outro e com a natureza. 
 

No segundo semestre, ocorrerá o “Projeto Mini assembléia”, ele tem como objetivo a participação das crianças pequenas na gestão 

democrática contribuir para o diálogo entre criança e adultos, criando a possibilidade da escuta mantendo uma conversa próxima com as 

crianças sobre as decisões do cotidiano da unidade escolar aonde todos decidem coletivamente a respeito da instituição e o que pode ser feito 
com ela e para ela. Cada agrupamento irá registrar através de desenho como cada um se sente na instituição , vamos ter dois representantes 

um menino e uma menina, que serão escolhidos através de votação , os mesmos vão participar de encontros mensais com a equipe gestora 

nesse encontro será levantada questões para o agrupamento sobre o cotidiano escolar, tempo, espaço, o que eles mais gostam na escola, o que 

eles desejam e a partir dessa escuta sensível vamos em conjuntos ver o que é possível, o que pode ser melhorado, mudado a partir do que as 
crianças estão nos trazendo. 

 

Será realizado na última sexta feira de cada mês “Festa dos Aniversariantes” acontecerá no refeitório ou em sala da instituição, as 

professoras confeccionarão uma coroa para as crianças utilizarem no dia do seu aniversário e no momento da festa ;será   confeccionado   um 

convite e os aniversariantes do mês ganham um kit pedagógico, no momento do parabéns os aniversariantes serão apresentados para todo  
agrupamento, onde as demais crianças cantam parabéns para as crianças aniversariantes, cada aniversariante recebe seu “cupcake”. 

 

Ao falarmos sobre educação infantil em meio ao cenário em que estamos vivenciando, notamos que estamos em uma terra de incertezas e 

adversidades provocas pela pandemia em uma escala mundial, o vírus tem levado nós professores a repensar estratégias para tentar amenizar 

algumas situações no convívio escolar. Uma das ações para minimizar esta situação é mantermos o vinculo com nossos bebês e crianças 

pequenas, sem duvida por intermédio de atividades, de conscientização e cuidados necessários para a não contaminação do vírus dentro do 
ambiente escolar. Sendo assim elaboramos o projeto “ As Olímpiadas consciente”,onde cada agrupamento III  fará  competições  entre  si  e 

através de alguns jogos presentes nas Olímpiadas. As competições serão realizadas com as crianças no ambiente escolar todo pensado e 

planejado com antecedência, sendo assim tudo estará com suas devidas marcações pensadas para não contaminação do vírus, também será 
explanado o significado do que acabara de ocorrer durante a atividade. 

 

Segundo Carlos Drumod de Andrade, as crianças são poetas por natureza, sendo assim “O liberte uma poesia” é uma oportunidade 
encantamento para as crianças, diante do que estamos vivenciando a poesia é uma oportunidade de as crianças desvendar os gracejos que as 
mesma apresentam, mexendo com o imaginário levando a expressar desejos e sentimentos. 

 

Toda sexta uma criança será sorteada a mesma vai até a gaiola decorada e será proposta para que a mesma liberte uma poesia, letra de 
músicas, travas-língua e adivinhações que será lida pela professora. As professoras vão apresentar poesias de autores de diversas regiões e 
também o cordel que é uma manifestação da cultura brasileira. 

 

Ao final do ano, gostaríamos de organizar um momento solene e simbólico “A Despedida”, realizando uma apresentação musical, entrega do 
diploma, fala da equipe gestora e da professora e entrega de uma lembrancinha. Para o uso de beca e presença dos familiares ,teríamos de 

aguardar as futuras orientações dá Vigilância sanitária. Também poderíamos adaptar esse momento conforme as futuras orientações dós órgão 

competentes. 
 

Já o projeto “O mundo e suas  formas”, as crianças pequenas estão em pleno desenvolvimento e possuem a curiosidade aguçada e descobrem 
coisas novas a todo o momento. Por isso é importante proporcionar aos pequenos exploração, visualização, contato e manuseio d e diferentes 

objetos, incluindo o trabalho com as formas geométricas. Será proposto algumas atividades:reconhecer as formas geométr icas onde através de 

orientações em vídeo e solicitado a seleção de objetos de fácil acesso de objetos que representam essas formas. Desenhar a pa rtir da forma 
geométrica que foi apresentada. Com o auxilio de um responsável, será proposto uma colagem de várias  formas  geométricas,  usando  a 

imaginação e criação. Pensando na coordenação motora, vamos através do alinhavo contornar as formas geométricas, que serão mo ldadas em 

papelão , perfuradas em seu contorno e alinhavadas com cadarços ou barbantes.Estímulo à diferenciação de diferentes formas através de 

imagens, brinquedos como blocos de madeira, e das brincadeiras com bambolês e outras coisas  que  apresentem  formas  diferentes.  Para 
trabalhar o tato e também as formas geométricas, irei realizar uma caixa surpresa das formas onde com os olhos vendados, a criança será 

convidada a descobrir usando as mãos, qual forma tem o objeto. 
 

No projeto Mundo das cores poderá inicialmente trabalhar  junto  com  projeto O  mundo  e  suas  formas, pois irei orientar tanto sobre cores 
como sobre as formas. Através das orientações de caça as cores e formas, a criança de forma lúdica  poderá  agregar  e  construir  seu 

conhecimento. Outra atividade pensada será o dado das cores e formas: tanto no ambiente e escolar como na própria Instituição, será proposto à 

criança uma reprodução da forma indicada pelo dado ao ser lançado. Criar um mural que ilustre a construção coletiva do conhecimento acerca 
das cores: a cada cor trabalhada, confeccionar esse mural para colar e expor o aprendizado. Desenvolver atividades de auto expressão com 

tinta, giz de cera e lápis de cor.pinturas no azulejo, decoração do ambiente com telas e cartazes confeccionados pelas crianças à partir das 

pinturas que elas mesmas fizeram, carimbos das mãos e dos pés, estímulo a percepção visual através de cores.  
 

Todos esses projetos serão trabalhados durante o ano letivo. 
 

O Mundo em minha volta e sua diversidade cultural Brasileira será desenvolvido com várias ações metodológicas como: Circuitos, 

bambolês, danças, músicas, caminhar, pular, correr,Confeccionar brinquedos através de materiais recicláveis e brincar com os mesmos 

.Confeccionar instrumentos sonoros como chocalhos não estruturados e brincar com mesmos, brincar com instrumentos musicais , músicas 

infantis e de diferentes gêneros musicais, instrumentossonoros.Proporcionar diversos momentos de contações de histórias, expl orando diferentes 

recursos e espaços. Apresentar livros ilustrados como por exemplo FLICTS do Ziraldo,que relata sobre as cores, assistir vídeos , apresentar 

diferentes imagens. Apresentar através do lúdico as diferentes letras do alfabeto.Exploração da natureza, através da observação e da exploração 

de espaços que contenham pássaros, bichos de jardim, árvores, sombras; através da observação da chuva, do céu, do sol; através das sensações 

causadas pelo vento. 
 

Socialização com outros agrupamentos quando for possível 
 

Noções espaciais e temporais como descer, subir; esquerda, direita; um lado, o outro; em cima, em baixo; dentro, fora. Apresentação lúdica dos 
números. 

 

A educação inclusiva é entendida como uma concepção de ensino contemporânea que tem como objetivo garantir o direito de todos à educação. 

Implica a transformação da cultura, das práticas e das políticas vigentes na escola e nos sistemas de ensino, de modo a garantir o acesso, a 
participação e a aprendizagem de todos, sem exceção. 

 

A educação infantil tem um papel muito importante para o desenvolvimento integral das crianças. Estímulos adequados recebidos nos primeiros 

anos de vida proporcionarão seu desenvolvimento global. Sabendo-se dessa intencionalidade  que  é  a  educação  infantil,  levamos  em 

consideração os conhecimentos específicos assim como os gerais do dia a dia, sendo direcionados especificamente a cada etapa da vida, 
trabalhando com o que se já tem para relacionar com o novo. 

 

A educação especial tem um papel fundamental na garantia da inclusão de todos nesse contexto de isolamento social, em que o p rocesso 
educacional escolar das crianças se dá por meio do oferecimento de outras formas de interação e acesso ao conhecimento, mediante o uso de 
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plataformas digitais, visando oportunizar o fortalecimento do vínculo entre escola e família. 
 

A educação especial, enquanto modalidade de ensino e campo de conhecimento, deve se articular a todas as práticas da escola, com aporte de 

recursos, serviços e conhecimentos especializados para promover a inclusão, o acesso e a participação das crianças com deficiência, transtornos 

globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação nas práticas educacionais de sua turma/escola, que serão disponibilizadas, agora, 
por meio de plataformas digitais. 

 

A avaliação se dará de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a educação infantil ela deve acontecer através de observações e 

registros, em várias atividades da rotina. A avaliação é, também, um instrumento de reflexão para o professor em relação ao seu trabalho, 
podendo assim, reavaliar sua prática. 
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Planejamento Específico 

Disciplina: Educação Especial 

Professor: 911001513 - ELEN CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA ELPIDIO 

PROJETO POLITICO PEDAGÓGICO INDIVIDUAL 

PROFESSORA: ELEN CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA ELPIDIO 

AGRUPAMENTO: AG I / AG II / AG III 

 

 
O PNE considera público-alvo da Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva, crianças com deficiência intelectual, física, auditiva,  
visual, múltipla e transtornos do Espectro Autista e altas habilidades. 

DEFICIÊNCIA INTELECTUAL- SÍNDROME DE DOWN 

· AG II D 

· AGIII A 

TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO/ESPECTRO AUTISTA DE ALTO DESEMPENHO. 

· AGIII B 

· AGIII A 

TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO/ESPECTRO AUTISTA CLÁSSICO. 

· AG II G 

DEFICIÊNCIA FÍSICA- OUTROS 

· AGII E 

 

 
Crianças... 

são como borboletas dançando ao vento! 

Algumas voam rápido, 

outras voam pausadamente 

mas, todas voam do seu melhor jeito, porque cada 

uma é … ESPECIAL !!! 

Inês Clímaco. 

 
 

A educação inclusiva é entendida como uma concepção de ensino contemporânea que tem como objetivo garantir o direito de todos à educação. 

Ela pressupõe a igualdade de oportunidades e a valorização das diferenças humanas, contemplando, assim, as diversidades étnicas, sociais, 
culturais, intelectuais, físicas, sensoriais e de gênero dos seres humanos. Implica a transformação da cultura, das práticas e das políticas vigentes 

na escola e nos sistemas de ensino, de modo a garantir o acesso, a participação e a aprendizagem de todos, sem exceção. A inc lusão obriga a 

repensar a diferença, pois cada criança tem características, interesses, capacidades e necessidades de aprendizagem que lhe são próprias. 
Segundo a perspectiva inclusiva aceitar a diferença implica respeitar as características, os interesses, as motivações e os projetos de vida de 
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cada criança, o que só é possível criando estratégias e recursos educativos capazes de promover o seu desenvolvimento global (AINSCOW, 

1999). A ideia central do princípio da inclusão é que todos os alunos são únicos, com as suas experiências, interesses e atitudes e é a escola que 
se tem de adaptar aos seus alunos, para tirar partido da diversidade existente. A diferença surge como uma mais-valia, como uma oportunidade 

de desenvolvimento (AINSCOW, 1999; MORATO, 2003). O conceito de inclusão não tem em conta só a criança, mas também a modificação dos 

seus ambientes de aprendizagem. Dá a máxima relevância a uma educação apropriada, respeitando as capacidades e necessidades de cada um, 
como também tem em conta as características e necessidades dos ambientes onde as crianças interagem. Inclusão é querer que todos as 

crianças aprendam juntos, respeitando as suas diferenças. 

A Lei de Diretrizes e Base da Educação (LDB/96) e o Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil (Brasil 1998) representam um grande, 
conceitual, colocando a educação infantil como primeira etapa da educação básica, a qual, tem a finalidade o desenvolvimento integral de todas 

as crianças do nascimento até os 5 anos e 11 meses, inclusive as com deficiência, promovendo seus aspectos físicos, psicológicos, social, 
intelectual e cultural. 

De acordo com o MEC, podemos definir adaptações curriculares como: estratégias e critérios de atuação docente, admitindo decisões que 

oportunizam adequar a ação educativa escolar às maneiras peculiares de aprendizagem dos alunos, considerando que o processo de ensino- 

aprendizagem pressupõe atender à diversificação de necessidades dos alunos na escola (MEC, 2003) 

Diante da peculiaridade desta pandemia, entendemos também que o momento requer que reorganizemos o ano letivo, de modo a garantir o 

acesso, permanência e pleno aproveitamento das aprendizagens no ensino presencial e ensino remoto, o que significa que devemos ter especial 

atenção as famílias em vulnerabilidade social, econômica e as com necessidades educacionais especiais, assegurando que não haja 
discriminação devido as condições de vida das crianças. 

Paralelamente acontecem ações que tem marcado esse período em que se detecta famílias  que  se  encontram  em  vulnerabilidade 

socioeconômica e assim serão atendidas diretamente pela equipe gestora através de distribuição de cestas básicas e kit de hortifruti. 

Neste contexto, vemos a plena necessidade da reorganização dos planejamentos escolares, assegurando o alcance de direitos e objetivos de 
aprendizagem previsto para este ano de 2021. 

Com essa mudança no início do ano letivo, requer mudanças às quais aderiram na medida de superação desse desafio, onde tem acontecido a 
realização semanal de vídeos voltados para as crianças com intuito de aumentar o vínculo com as crianças e famílias. 

E assim, defendemos que, tão logo acabe esta necessidade de distanciamento social, o retorno das atividades escolares presenc iais deve iniciar 
mediante os cuidados, instrumentos e protocolos sanitários adequados e formulados nesta unidade escolar. Assim acontecendo esse retorno no 

ambiente com acolhimento, afetividade, diálogo, participação e amparada inicialmente em avaliações diagnósticas da aprendizagem, após isto, 

as atividades pedagógicas devem visar uma adequada abordagem a cada necessidade de aprendizagem. 

Buscando estratégias pedagógicas que visem complementar e/ou suplementar o trabalho desenvolvido na sala de aula, diante disso, o trabalho 

será desenvolvido com toda a turma da sala e com a participação da Professora de Referência, visando de forma inclusiva possibilitar a criança o 

desenvolvimento de habilidades que possam contribuir com as aprendizagens para sua vida. 

O ano de 2021 traz consigo o tema gerador, “O mundo em minha volta e sua diversidade cultural Brasileira” o qual abrange nossa realidade de 

Pandemia e pós pandemia, onde podemos trabalhar diversas áreas; visão do mundo, experiência imaginária, cognitiva, vivência das crianças, 
criatividade, cultura, etnias, escuta ativa, entre outras. 

Os Projetos trabalhados resultaram em reflexões sobre as crianças em questão, assim disponibilizando jogos e materiais pedagógicos que a 

unidade oferece de acordo com a necessidade de cada um. Com isso será trabalhado atividades de psicomotricidade a fim de desenvolver e 
aprimorar a coordenação motora global da criança, com atividades significativas e lúdicas,  estimulando  o  desenvolvimento  cognitivo  das 

crianças, trabalhando a estimulação sensorial cognitiva e psicomotora a fim de desenvolver as habilidades necessárias, através de 

acompanhamento...as atividades de motricidade fina elaboradas ao longo dos   meses terá como finalidade desenvolver e aprimorar  o movimento 
das mãos (movimento dos membros superiores), fortalecendo os músculos e proporcionando e aprimorando o movimento de pinça. Usamos o 

lúdico para desenvolver a motricidade ampla por meio das brincadeiras no parque interno e externo, fazendo bastante uso do esquema corporal, 

correr, pular, dançar, assim desenvolvendo vários movimentos e aprimorando a coordenação motora grossa. 

Os temas a serem trabalhados trata se da estimulação motora, atividades que estimulem o controle  dos  movimentos,  estimulação  da 

comunicação, estimulação da visão, estimulação tátil, e demais atividades no auxílio de adaptações e interação realizadas on line ou presencial 

para uma melhor inserção destas crianças nas atividades em grupo dentro do tema gerador.   Iniciarei as atividades com a confecção de jogos a 

partir da sucata, onde se aprende com objetos que iriam para o lixo, assim ajudando a natureza e estimulando as crianças a aprenderem a 
brincar com objetos que tem em casa de fácil acesso, com o intuito de desenvolver a criatividade, ampliar a imaginação, desenvolver também 

noções de cuidados como: higiene, saúde e alimentação saudável. Estimulando a autonomia e incentivando-as ao aprendizado de forma correta. 

Trabalharemos a oralidade, através de músicas, histórias e roda de conversa. Assim, concluindo as observações, elaborando rel atórios, marcando 
reuniões com os responsáveis quando necessário e de acordo com a solicitação da Coordenação. Podendo avaliar as necessidades de cada um 

para um atendimento mais concreto e significativo. 

A educação especial tem um papel fundamental na garantia da inclusão de todos nesse contexto de isolamento social, em que o p rocesso 
educacional escolar das crianças se dá por meio do oferecimento de outras formas de interação e acesso ao conhecimento, med iante o uso de 

plataformas digitais, visando oportunizar: * o fortalecimento do vínculo entre escola e família. A educação especial, enquanto modalidade de 

ensino e campo de conhecimento, deve se articular a todas as práticas da escola, com aporte de recursos,  serviços  e  conhecimentos 

especializados para promover a inclusão, o acesso e a participação das crianças com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 
habilidades/superdotação nas práticas educacionais de sua turma/escola, que serão disponibilizadas, agora, por meio de plataformas digitais. 

Dessa forma, reafirmamos que a unidade escolar busca fortalecimento dos vínculos entre escola x família e a comunidade. Todo trabalho 
realizado junto a equipe escolar, se dá por meio da Professora de Educação Especial em trabalho colaborativo com a Professora  de referência, 

lembrando que esse público-alvo será atendido dentro do horário matriculado e junto com o agrupamento. 

Planejar situações em que a criança aprenda a utilizar seus conhecimentos como instrumento de compreensão da realidade, que permitam a ele 
expressar e comunicar suas ideias, usufruir das produções culturais, bem como analisar, interpretar e transformar o mundo que o rodeia. 

Promover condições para que a criança se aproprie dos conteúdos, transformando-os em conhecimento próprio, com autonomia. 

Promover situações para que a criança tenha confiança em suas capacidades cognitivas, afetiva, ética e social para agir com perseverança na 
busca do conhecimento. 

As crianças, público-alvo da educação especial, devem ser conduzidos ao efetivo cumprimento do direito à educação e da qualidade social do 
ensino, com igualdade de condições e inclusão social. 

A filosofia inclusiva encoraja os docentes a provocarem ambientes de aprendizagem de entreajuda, onde a confiança e o respeito mútuos são 
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essenciais para o desenvolvimento de um trabalho em equipe. Aliás, um dos fatores, desde sempre, destacado para o sucesso da inclusão é 

precisamente a colaboração entre os professores, pais e todos os agentes educativos. Por outro lado, a implementação de parcerias e de redes 
com a comunidade, designadamente com os serviços sociais, de saúde e de reabilitação constituem facilitadores imprescindíveis  no 

desenvolvimento de apoios para a inclusão de alunos com necessidades educativas especiais e o caminho que se deve enfatizar no futuro. 

A avaliação será realizada através do parecer pedagógico, por meio da flexibilização dos critérios conforme a especificidade de cada criança, 

bem como a definição dos mesmos em conjunto com o Professor de referência da sala. 

 
 
 
 

BIBLIOGRAFIA 

https://www.infoescola.com/educacao/lei-de-diretrizes-e-bases-da-educacao/ 

http://portal.mec.gov.br/secretaria-de-educacao-especial-sp-598129159 

http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/diretrizes.pdf 

https://diversa.org.br/educacao-inclusiva/ 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-65382013000400002 

 
 
 
 

 

A 
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AGRUPAMENTO: AGI/II A 

 
 

 
 

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

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

 
 

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

 
 

Os projetos pedagógicos podem ajudar os professores a criar uma sala de aula de alto desempenho em que juntos com seus alunos formam um 
grupo de aprendizagem poderoso focado na realização, no autodomínio e na contribuição para a comunidade, à aprendizagem é em parte uma 
atividade social, ela ocorre em um contexto de cultura, comunidade e experiências anteriores. 

 

Na pedagogia de projetos, a atividade do sujeito aprendiz é determinante na construção de seu saber operatório e esse sujeito , que nunca está 
sozinho ou isolado, age em constante interação com o meio ao seu redor. Segundo Paulo Freire “o trabalho do profes sor é o trabalho do professor 
com os alunos e não do professor consigo mesmo”. 

 

Nossa escola possui uma professora de educação especial que respalda todo trabalho pedagógico do professor e cuidador, com o objetivo de 
descobrir quais estratégias são viáveis e eficientes. Isso pode ser conseguido por meio de um ambiente de aprendizagem escolar  que tenha altas 
expectativas a respeito de seus alunos, que seja seguro e acolhedor e que entenda a diferença como um fator positivo. Nesse sentido, a escola 
tem um compromisso primordial e insubstituível: introduzir o aluno no mundo social, cultural e científico; e isto é direito incondicional de todo o 
ser humano, independente de padrões de normalidade estabelecidos pela sociedade ou pré-requisitos impostos pela escola. 

O Agrupamento I/C é composto por uma equipe de 08 profissionais: 1 professora e 08 auxiliares divididas por período, quatro auxiliares de manhã 
e quatro a tarde. Os critérios estabelecidos para a divisão das crianças para os agrupamentos são decididos pela equipe gestora de forma 
aleatória conforme a faixa etária das crianças. 

 

Baseando - se no Decreto: 20768 de 16/03/2020, dispõe sobre a suspensão de todas as atividades escolares nas unidades educacionais que 

http://www.infoescola.com/educacao/lei-de-diretrizes-e-bases-da-educacao/
http://portal.mec.gov.br/secretaria-de-educacao-especial-sp-598129159
http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/diretrizes.pdf
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-65382013000400002
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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 vinculo 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 os bebês e as crianças pequenas possam seguir seu 

processo de desenvolvimento. Um dos objetivos dessas ações durante a pandemia é assegurar que as crianças e bebês tenham acesso aos 

recursos necessários dentro do processo de ensino-aprendizagem. Com isso, pretendemos minimizar os prejuízos ocasionados pela suspensão 

das aulas presenciais. 
 

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 reavaliação do andamento do papel da 

escola na educação infantil, formação entre pares da equipe docente e monitoras. 
 

Iniciamos o ano letivo de forma remota, elaborando estratégias com plataformas digitais para não perder o vínculo com as famílias e crianças. 

Gravações de vídeos são realizados pelas professoras e enviados a equipe gestora que repassa para os grupos de WhatsApp de cada turma. 
 

O primeiro vídeo do agrupamento I/C foi uma apresentação às crianças e suas famílias com a música do “bom dia amiguinho, como vai”, em 
seguida foram gravados outros vídeos com orientações sobre os cuidados contra o Corona Vírus (Covid-19) de forma lúdica, explicando a maneira 
correta de lavar as mãos e de manter a distância do amiguinho do lado, ressaltando que ainda não podemos pegar nas mãos, abraçar ou beijar o 

amigo da turma e a professora, usando a música como recurso dos vídeos após uma breve explicação da professora. Dando sequência com esse 

recurso iremos gravar vídeos ensinando as crianças e suas famílias a construírem brinquedos com matériais recicláveis para que possam brincar 
juntos. Sempre visando a lúdicidade chamando assim a atenção dos bebês e crianças pequenas. 

 

O enfrentamento a pandemia continua, mas para que as aulas presenciais sejam retomadas de maneira organizada, segura e eficiente, um plano 

de retomada foi elaborado pela equipe gestora seguindo orientações contidas no Caderno 6 de Protocolo Sanitário Municipal de Campinas e visita 
técnica do departamento de Vigilância Sanitária de Campinas – DEVISA. 

 

Nesse ano nosso projeto  norteador  será: “O  MUNDO  EM  MINHA  VOLTA  E  SUA  DIVERSIDADE  CULTURAL  BRASILEIRA”.  Em  cima  desse 

projeto o agrupamento I/C desenvolveu o projeto chamado “Como é bom ser diferente” nele abordaremos as diferenças e singularidades que 

encontramos ao nosso redor: No mundo animal, iremos trabalhar os animais domestico, que são os animais criados em casa e que precisam de 
cuidado, atenção e carinho dos seres humanos (cachorro,gato,peixe,pássaros) e os animais que encontramos com mais facilidade ao nosso redor, 

seja na rua ou no quintal de casa como: lagarta, minhoca, formiga, borboleta. Iremos abordar suas características, cores, sons, como e les se 

alimentam e com  o  que. Minha  identidade e a sua identidade, nela iremos trabalhar as diversidades nas pessoas do nosso Brasil, e essa 
diversidade é encontrada na própria sala de aula como, cor da pele, cabelo, alimentação, moradia, etnia e cultura. Meios de transporte, quais 

os meios de transporte que temos acesso ou que vimos na TV ou em figuras, qual a diferença e finalidade de cada um. Vivemos em um país onde 

a diversidade cultura é enorme, e o intuito da educadora é trabalhar essas diferenças encontradas em cada tema. 
 

Os temas que iremos trabalhar terão como previsão o ano letivo, pois, ressaltamos a escuta atenta e a valorização da curiosidade que se 

manifestará ao longo dos temas a serem abordados, tendo como protagonista o bebê e a criança pequena. 
 

Diariamente são executadas atividades pedagógicas direcionadas ao estímulo visual, auditivo e estímulo sensorial. 
 

Juntamente com projetos, planejamos semanalmente atividades com estimulação motora, cognitiva e emocional na qual contribui para a 
estimulação e exploração dos cinco sentidos: tato, visão, paladar e audição buscando desenvolver na criança autonomia e liberdade de se 
expressar, se conhecer e se identificar como ser pensante no universo e reconhecer os outros a sua volta, a cultura onde está inserido e os 
valores ensinados como amizade, respeito, amor, regras de convivência em sociedade, levando-a o aprendizado na convivência em sociedade. 

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

 

Por fim a avaliação será continua por meio de observações em todas as atividades e registro das crianças através das habilidades que serão 
estimulados ao longo do ano. Devemos ter subsídios para que possamos rever o processo de ensino-aprendizagem, tomando o ponto de partida 
na busca na superação das dificuldades e potencialidades dessas crianças. A avaliação é também uma oportunidade do professor rever sua 
prática pedagógica a fim de produzir resultados positivos para sua formação pessoal e profissional. 

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

p.21) 

 
 
 
 
 

 
Referências Bibliográficas 

 

LDB: Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional-lei n°93/34/96. 

 
 

Diretrizes Curriculares da Educação Básica para Educação infantil: um processo contínuo de reflexão e ação: Prefeitura Municipal de Campinas, 
Secretaria Municipal de Educação, Departamento Pedagógico / Organização: Miriam Benedita de Castro Camargo / Coordenação pedagógica: 

Heliton Leite de Godoy – Campinas, SP, 2013 

 
 

HERMIDA, J. F. (org.) Educação Infantil: políticas e fundamentos. 1 ed. João Pessoa: Editora Universitária da UFPB, 2007. 

 
 

TASSONI,   Elvira    Cristina    Martins    –    Afetividade    e    aprendizagem:    a    relação    professor–aluno.    Disponível    em    <http: 
//www.anped.org.br/reunião/23/textos/2019t.PDF>.  Acesso em 05/02/2018. 

http://www.anped.org.br/reunião/23/textos/2019t.PDF


Prefeitura Municipal de Campinas 

Secretaria Municipal de Educação 

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

16/07/2021 12:13:19 Página 127 de 130 

 

 

 
FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. 43. Ed., São Paulo: Paz e Terra, 2011. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 
 

Planejamento Específico 

Disciplina: Educação Especial 

Professor: 911001513 - ELEN CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA ELPIDIO 

PROJETO POLITICO PEDAGÓGICO INDIVIDUAL 

PROFESSORA: ELEN CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA ELPIDIO 

AGRUPAMENTO: AG I / AG II / AG III 

 

 
O PNE considera público-alvo da Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva, crianças com deficiência intelectual, física, auditiva,  

visual, múltipla e transtornos do Espectro Autista e altas habilidades. 

DEFICIÊNCIA INTELECTUAL- SÍNDROME DE DOWN 

· AG II D 

· AGIII A 

TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO/ESPECTRO AUTISTA DE ALTO DESEMPENHO. 

· AGIII B 

· AGIII A 

TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO/ESPECTRO AUTISTA CLÁSSICO. 

· AG II G 

DEFICIÊNCIA FÍSICA- OUTROS 

· AGII E 

 

 
Crianças... 

são como borboletas dançando ao vento! 

Algumas voam rápido, 

outras voam pausadamente 

mas, todas voam do seu melhor jeito, porque cada 

uma é … ESPECIAL !!! 

Inês Clímaco. 

 
 

A educação inclusiva é entendida como uma concepção de ensino contemporânea que tem como objetivo garantir o direito de todos à educação. 

Ela pressupõe a igualdade de oportunidades e a valorização das diferenças humanas, contemplando, assim, as diversidades étnicas, sociais, 
culturais, intelectuais, físicas, sensoriais e de gênero dos seres humanos. Implica a transformação da cultura, das práticas e das políticas vigentes 

na escola e nos sistemas de ensino, de modo a garantir o acesso, a participação e a aprendizagem de todos, sem exceção. A inc lusão obriga a 

repensar a diferença, pois cada criança tem características, interesses, capacidades e necessidades de aprendizagem que lhe são próprias. 

Segundo a perspectiva inclusiva aceitar a diferença implica respeitar as características, os interesses, as motivações e os projetos de vida de 
cada criança, o que só é possível criando estratégias e recursos educativos capazes de promover o seu desenvolvimento global (AINSCOW, 

1999). A ideia central do princípio da inclusão é que todos os alunos são únicos, com as suas experiências, interesses e atitudes e é a escola que 

se tem de adaptar aos seus alunos, para tirar partido da diversidade existente. A diferença surge como uma mais-valia, como uma oportunidade 
de desenvolvimento (AINSCOW, 1999; MORATO, 2003). O conceito de inclusão não tem em conta só a criança, mas também a modificação dos 

seus ambientes de aprendizagem. Dá a máxima relevância a uma educação apropriada, respeitando as capacidades e necessidades de cada um, 

como também tem em conta as características e necessidades dos ambientes onde as crianças interagem. Inclusão é querer que todos as 
crianças aprendam juntos, respeitando as suas diferenças. 

A Lei de Diretrizes e Base da Educação (LDB/96) e o Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil (Brasil 1998) representam um grande, 

conceitual, colocando a educação infantil como primeira etapa da educação básica, a qual, tem a finalidade o desenvolvimento integral de todas 
as crianças do nascimento até os 5 anos e 11 meses, inclusive as com deficiência, promovendo seus aspectos físicos, psicológicos, social, 

intelectual e cultural. 

De acordo com o MEC, podemos definir adaptações curriculares como: estratégias e critérios de atuação docente, admitindo decisões que 

oportunizam adequar a ação educativa escolar às maneiras peculiares de aprendizagem dos alunos, considerando que o processo de ensino- 
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aprendizagem pressupõe atender à diversificação de necessidades dos alunos na escola (MEC, 2003) 

Diante da peculiaridade desta pandemia, entendemos também que o momento requer que reorganizemos o ano letivo, de modo a garantir o 

acesso, permanência e pleno aproveitamento das aprendizagens no ensino presencial e ensino remoto, o que significa que devemos ter especial 
atenção as famílias em vulnerabilidade social, econômica e as com necessidades educacionais especiais, assegurando que não haja 

discriminação devido as condições de vida das crianças. 

Paralelamente acontecem ações que tem marcado esse período em que se detecta famílias  que  se  encontram  em  vulnerabilidade 
socioeconômica e assim serão atendidas diretamente pela equipe gestora através de distribuição de cestas básicas e kit de hortifruti. 

Neste contexto, vemos a plena necessidade da reorganização dos planejamentos escolares, assegurando o alcance de direitos e objetivos de 
aprendizagem previsto para este ano de 2021. 

Com essa mudança no início do ano letivo, requer mudanças às quais aderiram na medida de superação desse desafio, onde tem acontecido a 
realização semanal de vídeos voltados para as crianças com intuito de aumentar o vínculo com as crianças e famílias. 

E assim, defendemos que, tão logo acabe esta necessidade de distanciamento social, o retorno das atividades escolares presenciais deve iniciar 
mediante os cuidados, instrumentos e protocolos sanitários adequados e formulados nesta unidade escolar. Assim acontecendo es se retorno no 

ambiente com acolhimento, afetividade, diálogo, participação e amparada inicialmente em avaliações diagnósticas da aprendizagem, após isto, 
as atividades pedagógicas devem visar uma adequada abordagem a cada necessidade de aprendizagem. 

Buscando estratégias pedagógicas que visem complementar e/ou suplementar o trabalho desenvolvido na sala de aula, diante disso, o trabalho 

será desenvolvido com toda a turma da sala e com a participação da Professora de Referência, visando de forma inclusiva possibilitar a criança o 

desenvolvimento de habilidades que possam contribuir com as aprendizagens para sua vida. 

O ano de 2021 traz consigo o tema gerador, “O mundo em minha volta e sua diversidade cultural Brasileira” o qual abrange nossa realidade de 
Pandemia e pós pandemia, onde podemos trabalhar diversas áreas; visão do mundo, experiência imaginária, cognitiva, vivência das crianças, 

criatividade, cultura, etnias, escuta ativa, entre outras. 

Os Projetos trabalhados resultaram em reflexões sobre as crianças em questão, assim disponibilizando jogos e materiais pedagógicos que a 
unidade oferece de acordo com a necessidade de cada um. Com isso será trabalhado atividades de psicomotricidade a fim de desenvolver e 

aprimorar a coordenação motora global da criança, com atividades significativas e lúdicas,  estimulando  o  desenvolvimento  cognitivo  das 

crianças, trabalhando a estimulação sensorial cognitiva e psicomotora a fim de desenvolver as habilidades necessárias, através de 
acompanhamento...as atividades de motricidade fina elaboradas ao longo dos   meses terá como finalidade desenvolver e aprimorar  o movimento 

das mãos (movimento dos membros superiores), fortalecendo os músculos e proporcionando e aprimorando o movimento de pinça. Usamos o 

lúdico para desenvolver a motricidade ampla por meio das brincadeiras no parque interno e externo, fazendo bastante uso do esquema corporal, 
correr, pular, dançar, assim desenvolvendo vários movimentos e aprimorando a coordenação motora grossa. 

Os temas a serem trabalhados trata se da estimulação motora, atividades que estimulem o controle  dos  movimentos,  estimulação  da 

comunicação, estimulação da visão, estimulação tátil, e demais atividades no auxílio de adaptações e interação realizadas on line ou presencial 

para uma melhor inserção destas crianças nas atividades em grupo dentro do tema gerador.   Iniciarei as atividades com a confecção de jogos a 
partir da sucata, onde se aprende com objetos que iriam para o lixo, assim ajudando a natureza e estimulando as crianças a aprenderem a 

brincar com objetos que tem em casa de fácil acesso, com o intuito de desenvolver a criatividade, ampliar a imaginação, desenvolver também 

noções de cuidados como: higiene, saúde e alimentação saudável. Estimulando a autonomia e incentivando-as ao aprendizado de forma correta. 
Trabalharemos a oralidade, através de músicas, histórias e roda de conversa. Assim, concluindo as observações, elaborando rel atórios, marcando 

reuniões com os responsáveis quando necessário e de acordo com a solicitação da Coordenação. Podendo avaliar as necessidades de cada um 

para um atendimento mais concreto e significativo. 

A educação especial tem um papel fundamental na garantia da inclusão de todos nesse contexto de isolamento social, em que o p rocesso 

educacional escolar das crianças se dá por meio do oferecimento de outras formas de interação e acesso ao conhecimento, med iante o uso de 

plataformas digitais, visando oportunizar: * o fortalecimento do vínculo entre escola e família. A educação especial, enquanto modalidade de 

ensino e campo de conhecimento, deve se articular a todas as práticas da escola, com aporte de recursos,  serviços  e  conhecimentos 
especializados para promover a inclusão, o acesso e a participação das crianças com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação nas práticas educacionais de sua turma/escola, que serão disponibilizadas, agora, por meio de plataformas digitais. 

Dessa forma, reafirmamos que a unidade escolar busca fortalecimento dos vínculos entre escola x família e a comunidade. Todo trabalho 
realizado junto a equipe escolar, se dá por meio da Professora de Educação Especial em trabalho colaborativo com a Professora  de referência, 

lembrando que esse público-alvo será atendido dentro do horário matriculado e junto com o agrupamento. 

Planejar situações em que a criança aprenda a utilizar seus conhecimentos como instrumento de compreensão da realidade, que permitam a ele 

expressar e comunicar suas ideias, usufruir das produções culturais, bem como analisar, interpretar e transformar o mundo que o rodeia. 

Promover condições para que a criança se aproprie dos conteúdos, transformando-os em conhecimento próprio, com autonomia. 

Promover situações para que a criança tenha confiança em suas capacidades cognitivas, afetiva, ética e social para agir com perseverança na 
busca do conhecimento. 

As crianças, público-alvo da educação especial, devem ser conduzidos ao efetivo cumprimento do direito à educação e da qualidade social do 

ensino, com igualdade de condições e inclusão social. 

A filosofia inclusiva encoraja os docentes a provocarem ambientes de aprendizagem de entreajuda, onde a confiança e o respeito mútuos são 
essenciais para o desenvolvimento de um trabalho em equipe. Aliás, um dos fatores, desde sempre, destacado para o sucesso da inclusão é 

precisamente a colaboração entre os professores, pais e todos os agentes educativos. Por outro lado, a implementação de parcerias e de redes 

com a comunidade, designadamente com os serviços sociais, de saúde e de reabilitação constituem facilitadores imprescindíveis no 
desenvolvimento de apoios para a inclusão de alunos com necessidades educativas especiais e o caminho que se deve enfatizar no futuro. 

A avaliação será realizada através do parecer pedagógico, por meio da flexibilização dos critérios conforme a especificidade de cada criança, 

bem como a definição dos mesmos em conjunto com o Professor de referência da sala. 
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